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Inledning 

Vi har mestadels betraktat rörelsen med ett humoristiskt lugn, men skall den tas 
på allvar, så bör det fastslås, att den är något osunt och främmande i den evange-
liska kyrkan i Sverige. Romerskt och svenskt hör icke ihop, och försöket att leka 
katolsk kyrka i Sverige är på förhand dömt att misslyckas. […] Möjligen kommer 
folk att kalla dess vittringar för prästerliga yrkesgriller eller tolka den som präster-
lig förmätenhet och fanatism. Vid dessa bleka altarljus torde knappast den eld 
komma att tändas, som vi bida i vår kyrka, men väl kunna dyrbara personliga 
krafter komma att spillas på ofruktbara svärmerier.1 

Orden är hämtade från ett föredrag som biskopen i Linköpings stift Tor 
Andræ2 höll 1936. Med ”rörelsen” avser Andræ den högkyrkliga rörelse som 
vuxit fram i Svenska kyrkan under 1900-talets första decennier. Den rörelsen 
utgör studieobjektet för denna undersökning. 

Högkyrklighet kan grundläggande beskrivas som riktningar inom reforma-
toriska kyrkor som menar sig betona kyrkans ’katolicitet’, det vill säga kyrkans 
allmännelighet, och som lägger vikt vid sådant som kyrkligt ämbete, aposto-
lisk succession, sakrament, liturgi och den traditionella böneform som kallas 
tidegärd.3 Högkyrkliga rörelser har ofta framträtt med anspråk på att vara fö-
reträdare för traditionsbundenhet med hemvist i den konfessionella miljö där 
de uppträder. Samtidigt har de inte sällan av sin omgivning uppfattats som 
kontroversiella, avvikande och provocerande, vilket Andræs uppfattning ger 
exempel på.4 

1 ”Leka katolicism i Sverige dömt att misslyckas” SvD 26.2.1936, s. 22. 
2 Tor Andræ (1885–1947; teolog, ecklesiastikminister, sist biskop i Linköping). 
3 Per Beskow definierar högkyrklighet med hänvisning till apostolicitet och katolicitet. Med apo-
stolicitet avses samhörigheten med urkyrkan och med katolicitet avses kyrkans allmännelighet. P. 
Beskow 1992. I Karl-Heinrich Bieritz forskning om luthersk högkyrklighet under 1900-talet har 
katolicitet undersökts utifrån principerna ekumenicitet, kontinuitet och objektivitet. Med en sådan 
definition blir apostolicitet ett slags underkategori till katolicitet i dess kontinuitetsdimension. Bi-
eritz 1962, s. 92–107. Ingen generell definition av katolicitet tillämpas i denna avhandling, utan 
begreppet får förklaras i relation till det sammanhang där det används. Om den romersk-katolska 
kyrkan används benämningen romersk-katolsk. 
4 Övergripande och referenser om den högkyrkliga rörelsen i Church of England och de reaktioner 
den mötte, se Yates 1999; Morris 2016. För motsvarande inom tysk lutherdom under tidigt 1900-
tal, se Bieritz 1962. 
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Den svenska högkyrkliga rörelsen under 1900-talets första hälft har av 
forskningen betraktats i ljuset av äldre högkyrkliga rörelser i Sverige och Tysk-
land under 1800-talet, och med hänsyn till påverkan av formativa möten med 
den engelska högkyrkliga rörelsen runt 1910.1 Flera högkyrkliga sammanslut-
ningar med sådan inriktning bildades: Svenska Kyrkoförbundet (1909), S:t 
Sigfrids brödraskap (1916), Helga Korsgillet (1919), Sodalitium Confessionis 
Apostolicæ (1919), Societas Sanctæ Birgittæ (1920), Ora et Labora (1935) och 
Sorores Confessionis Apostolicæ (1939). Sammanslutningarna hade olika ka-
raktär men kom tillsammans att ge uttryck för en högkyrklig rörelse, kort sagt 
en grupp av människor som uppfattade sig som del av ett ”vi” och över tid 
interagerade med varandra för att förverkliga gemensamma mål och överty-
gelser.2 Förutom att den högkyrkliga rörelsen kunde betraktas som kontro-
versiell kom den vid 1900-talets mitt också att ses som en ”kyrklig väckelse-
rörelse”3 i svenskt kyrkoliv och en minoritetsrörelse vars inflytande överträf-
fade dess storlek.4 

Inom forskningen råder bred enighet om att den högkyrkliga rörelsen har 
utövat ett inflytande på Svenska kyrkans liv under 1900-talet.5 Trots det har 
ingen tidigare studie ägnats åt att undersöka rörelsens framväxt som en del av 
svenskt kyrkoliv och flera av sammanslutningarna har inte undersökts när-
mare.6 Det finns i samband med den högkyrkliga rörelsen flera spänningsför-
hållanden som gällde den egna självförståelsen och omgivningens reaktioner, 
mellan att uppfatta sig själv som traditionell och av andra som kontroversiell, 
mellan att vara både marginaliserad och inflytelserik vilket gör den till ett sär-
skilt intressant studieobjekt. Dessa delvis motsägelsefulla drag bidrar till bil-
den av denna rörelse som en unik företeelse i Svenska kyrkan under 1900-
talet. 

Svenska kyrkan under 1900-talets första hälft 
Den svenska högkyrkliga rörelse som står i fokus för denna avhandling växte 
fram under en tid då Sverige genom en rad parallella processer genomgick 
förvandling från bondesamhälle till industriland.7 Modernitet brukar i vid 

1 Bexell 2006; Bexell 2007b. 
2 För diskussion och definition av kyrklig rörelse, se nedan, s. 20–25. 
3 Aulén 1953, s. 163. 
4 Brilioth 1950, s. 76. 
5 Om den högkyrkliga rörelsens inflytande i Svenska kyrkan under 1900-talet, se till exempel Bexell 
1991, s. 582–584; Brohed 2005, s. 130, 152–155, 253; Edgardh 2010, s. 89, 103; S-E. Brodd 2012, 
s. 28; Axner 2014, s. 39–40. 
6 Se forskningsöversikt nedan, s. 34–37. 
7 Fortfarande omkring 1910 bestod Sverige till övervägande del av jordbrukare, ca 1,5–2 miljoner, 
medan industrin och handel sysselsatte respektive ca 300 000 personer. Edling 1996, s. 30. År 1920 
levde 30 procent av befolkningen i städer. Stråth 2012, s. 249. 
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mening användas som beteckning för historiska skeenden och förändringar 
från den så kallade upplysningseran i Västerlandet. Det västerländska sam-
hällets modernisering under 1800- och 1900-talet har ofta definierats genom 
att peka ut sådana övergripande samhällsmönster som individualisering, 
pluralisering, industrialisering, urbanisering och sekularisering.1 

Ett sätt att beskriva det moderna är att hänvisa till handlingsmönster och 
förhållningssätt som handlar om människans uppfattning om framsteg, upp-
lysning och rationalism som betydelsefulla för en önskvärd samhällsföränd-
ring. Individen skulle frigöra sig från föråldrade tankar och idéer, från det 
traditionella samhällets auktoritativa och kollektivistiska bojor.2 Teknologi 
och kommunikation möjliggjorde en ny borgerlig offentlighet och en typ av 
rörelsefrihet som sträckte sig över tid och rum och lossade de band som i det 
traditionella samhället hade knutit människor till det lokala. Idéer kunde få 
internationell spridning och simultant påverka på olika håll i världen. Männi-
skor kunde på nya sätt identifiera sig med tankar, ideologier och religioner, 
vilket bidrog till en differentiering och mångfald av det lokala.3 Ett sätt att 
beskriva denna övergång är genom att peka på hur ett samhälle kännetecknat 
av Gemeinschaft, det vill säga gemenskaper av förtrolig, exklusiv och kollektiv-
istisk karaktär som karaktäriserade det traditionella samhället, trängdes till-
baka av ett samhälle kännetecknat av Gesellschaft, det vill säga målinriktat, in-
strumentellt med fokus på marknadslogik och individers självförverkligande.4 

Det bidrog samtidigt till en annan sida av det moderna som gäller upplevelsen 
som människa av tillvarons föränderlighet och av hur verkligheten utmärktes 
av osäkerhet och inre spänning.5 

Framväxten av det moderna samhället var alltså inte något enkelriktat ske-
ende, utan komplext och mångfasetterat, präglat av både kontinuitet och för-
ändring, med påverkan på samhällets sociala, kulturella, religiösa, ekonomiska 
och teknologiska villkor.6 Ett sätt att beskriva denna samhällsförändring är 
som ett landskap kännetecknat av olika, för att inte säga motsägelsefulla, me-
ningsskapande berättelser.7 

Nationalstaten fungerade som en dominerande berättelse av det slaget 
som vid 1800-talets slut alltmer kom att befästas i det kollektiva medvetandet. 

1 För en övergripande diskussion, se Wiklund 2017, s. 21–31. Begreppet sekularisering är behäftat 
med flera olika uppfattningar och tolkningar om religionens roll i samhället. Se McLeod 2000, s. 
6–12. För en historisk och kyrkohistorisk problematisering av sekulariseringsbegreppet se till ex-
empel Blaschke 2000; Jarlert 2003. 
2 Bauman 1991; Berman 1992, 33; Alvunger 2006, s. 20. 
3 Giddens 1991, s. 16–18, 242; Katerberg 2001, s. 6–8; Stråth 2012, s. 129–140. 
4 Asplund 1991, s. 47–61. I Sverige har begreppsparet Gemeinschaft–Gesellschaft fått sin mest inflytel-
serika uttolkning av sociologen Johan Asplund, som också har argumenterat för deras oöversätt-
barhet. Asplund 1991, s. 7–12. 
5 Berman 1992, s. 33–34; Berman 2001, s. 13–34, 115. 
6 Karlsson 1995, s. 5–7; Alvunger 2006, s. 20; Wiklund 2017, s. 26. 
7 Wiklund 2006, s. 101–104. 
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Symbolskapande och historieskrivning bidrog till konstruktionen av ett kol-
lektivt minne och narrativ om vad som gjorde Sverige svenskt.1 Politiskt och 
nationellt identitetsskapande gick i Västeuropa hand i hand under den senare 
delen av 1800-talet på ett sätt som alltmer ersatte eller kompletterade tidigare 
religiösa kollektiva identiteter. Kristen tro fortsatte under moderniseringseran 
att vara en identitetsskapande kraft.2 Men nationen kom under det modernas 
framväxt att bli det som skulle binda samman människor på ett nytt sätt i 
samhället.3 

Parallellt med en nationell samling pågick en fragmentisering av samhället 
i separata eller överlappande identitetsformerande gemenskaper. Befolk-
ningen kom alltmer att identifiera sig med ideologier och tankekomplex 
sprungna ur det sena 1800-talet och engagera sig i idéburna organisationer, i 
rörelser och föreningar. Det moderna civilsamhället växte fram. Gruppiden-
titeter kopplade till exempel till frikyrklighet, arbetarrörelser, nykterhetsrörel-
ser, kvinnorörelser och olika politiska partier etablerades.4 Det gav uttryck för 
hur grupptillhörighet och identitetsskapande inte längre byggde på tvång och 
nödvändighet utan på övervägda val av en gemenskap eller identitet i stället 
för en annan.5 Nya gemenskaper och rörelser kunde uppträda som identitets-
skapande i konkurrens med varandra i avsikt att förklara tillvaron och formu-
lera framtidsvisioner. En så kallad ämbetsmannastat, byggd på idén om sam-
hällelig integration ovanifrån, ställdes mot en framväxande folkrörelsestat.6 

För kyrkor inom den europeiska kristenheten som, likt Svenska kyrkan, 
erbjudit något av statsbärande livsåskådningar kom samhällsförändringarna 
att märkas genom successivt förlorat tolkningsföreträde att förklara sociala 
förhållanden. Inte sällan sågs majoritetskyrkorna som del av de hierarkiska 
samhällsordningar vilka skulle ersättas av ett nytt demokratiskt samhälle. Al-
ternativa sätt att uttolka det samhälleliga livets mål och mening, på religiösa 
eller ideologiska grunder, växte fram.7 De förändrade sociala och strukturella 
villkoren för Svenska kyrkan märktes genom att kyrkligt och borgerligt sam-
hällsansvar åtskildes alltmer, gamla strukturer för gemenskaper förändrades, 
avreglering av kyrklig tvångslagstiftning skedde och i form av den kyrkliga 
sedens avtagande. Kritik restes mot Svenska kyrkan från samtida rörelser som 
frikyrkligheten och arbetarrörelserna, på sätt som avspeglade nya ideologiers 

1 Broberg 1993, s. 171–194; Thorkildsen 1998; Blückert 2000a. 
2 Thorkildsen 1998, s. 54–55; McLeod 2000, s. 217, 286; Maurits 2013, s. 42–50, 86. 
3 Thorkildsen 1998; Thidevall 2003, s. 25–26. 
4 Lundqvist 1977, s. 47–60; Broberg 1993, s. 186; Norborg 1993, s. 126–144; Stråth 2012, s. 185– 
191. 
5 Giddens 1991, s. 2–5; Katerberg 2001, s. 6–7. 
6 Stråth 2012, s. 72–73. 
7 Thörn 1997, s. 30–31; Thorkildsen 1998; Thidevall 2003, s. 25. 
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uppgörelser med äldre samhällsstrukturer. Enhetskyrkans försvagning skedde 
parallellt med att ett mer mångfaldigt kyrkligt landskap kunde växa fram.1 

Svenska kyrkan skulle under 1900-talets första decennier präglas av ett 
identitetssökande med frågan om hur den skulle vara kyrka under det nya 
samhällets villkor.2 Den hade tidigare orienterat sitt handlande i bondesam-
hället och en tillvaro organiserad efter den lutherska hustavlans värld.3 Ini-
tiativ togs till nya organisatoriska samlingsformer och arbetssätt vid sidan av 
det juridiskt reglerade i församlingslivet för att möta nya förutsättningar.4 

Vägen ledde, till exempel genom inrättande av Svenska kyrkans Diakonisty-
relse 1910, mot en centralisering och en mer integrerad nationalkyrklig iden-
titet vilken kom att definieras i termer av ett folkkyrkotänkande med rötter i 
det utgående 1800-talet.5 

Under det tidiga 1900-talet kom många uppfattningar om Svenska kyrkan, 
dess väsen, funktion och möjliga framtidsvägar att uttryckas.6 Rörelser som 
framträdde inom Svenska kyrkan vid denna tid har beskrivits som inriktade 
på att skapa inomkyrklig väckelse men också på att förnya Svenska kyrkans 
relation till samtidskulturen och dess position i det nationella livet.7 Uppfatt-
ningar om Svenska kyrkan som en del av den svenska statsapparaten ställdes 
mot tolkningar av den som en fristående historisk storhet.8 Oavsett vilket, 
betraktades Svenska kyrkan genomgående som en viktig samhällsaktör och 
som en allmänpolitisk och samhällelig angelägenhet.9 Kyrkliga reforminitiativ 
genomsyrades därför av uppfattningar om att en förnyelse av Svenska kyrkan 
också skulle förnya samhället.10 

En dominerande tolkning av relationen mellan Svenska kyrkan och nat-
ionen var att de hörde samman både historiskt och i samtiden.11 Reflektionen 
kring Svenska kyrkan i relation till folk och nation skulle bli formativ och en 
folkkyrkoidentitet kom under 1900-talets första hälft att få en alltmer hege-
monisk ställning. Normerande var tankegångar om Sverige som nation och 
Svenska kyrkan som en med nationen sammanhörande evangeliskt-luthersk 

1 Enochsson 1949; Martling 1961; Bäckström 1984, s.147–152; Jarlert 1997a, s. 31–32; Jarlert 
2001a, s. 188–211; Jarlert 2003, s. 103–106; Bexell 2003a, s. 93; Thidevall 2003, s. 21–27; Maurits 
2013, s. 42–43. 
2 Thidevall 2000; Bexell 2003a; Brohed 2005. 
3 Gustafsson 1977; Thidevall 2000, s. 44–45. 
4 Rodhe 1930; Blückert 2000b, s. 95–96; Thidevall 2000, s. 62; Bexell 2003a, s. 211ff. Mer om det, 
se kap. 2 nedan, s. 66–69. 
5 Santell 2016. 
6 För en överblick över skörden av utkommen litteratur på temat ’kyrkotankar’ bara kring år 1910, 
se Aulén, ”Kyrkotanken och nutida svensk Kyrkolitteratur” Vår Lösen 2:16–17 (1911), s. 238. 
7 Bexell 2003a, s. 211–237. 
8 Brilioth 1946, s. 115–116; Hessler 1964; Palmqvist 1964; Gunneriusson Karlström 2004, s. 160– 
168. 
9 Gunneriusson Karlström 2004, s. 214–218. 
10 Tergel 1969, s. 244–245; Aronson 2008. 
11 Om det, se Österlin 1998, s. 313–326; Blückert 2000a. 
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bekännelsegemenskap.1 Flera olika inriktningar fanns inom folkkyrkotänkan-
det. Inflytelserika i ett tidigt skede var sedermera biskoparna J.A. Eklund och 
Einar Billing.2 De kom båda att bli inspiratörer för den så kallade ungkyrko-
rörelsen, vars företrädare kom att föra vidare olika slags folkkyrkotänkande 
under 1900-talets första hälft.3 Med slagordet ”Sveriges folk – ett Guds folk” 
skulle ungkyrkorörelsen göra Svenska kyrkan ”till en idérörelse i kamp med 
andra idérörelser om andan i folket”.4 En senare formulerad folkkyrkolinje 
kom att ta sin utgångspunkt i den demokratiska befolkningen som Svenska 
kyrkans subjekt. Den kom att lieras med en socialdemokratisk samhällsvision 
om folkhemmet.5 Oavsett utgångpunkt syftade de olika folkkyrkoprojekten 
till ett slags legering av kyrka, folkrörelse och nation för att förklara Svenska 
kyrkans ställning i det nya samhälle som växte fram.6 

Fler tolkningar av kyrkolivets gestaltande i relation till nationsblivandet 
och det moderna samhällets villkor hade sina rötter i samma tidsperiod och 
har levt vidare under seklets gång.7 En av dessa är den högkyrkliga rörelsen. 

I Svenska kyrkan har ofta benämningar med efterledet ’-kyrklighet’ an-
vänts som samlingsbegrepp för att kategorisera kyrkliga grupper och rörelser 
präglade av kollektivt hållna trosföreställningar, fromhetsformer och prakti-
ker som uttrycker uppfattningar om hur det kristna livet ska gestaltas.8 Insik-
ten om ett kyrkolandskap bestående av olika rörelser och riktningar, geogra-
fiskt eller teologiskt betingade, kom påtagligt att prägla den svenskkyrkliga 
självreflexionen under årtiondena kring 1900-talets mitt.9 Endast i begränsad 
utsträckning har en differentiering av sådant som kyrklighetsbegreppets eck-
lesiologiska, fromhetsmässiga och kyrkopolitiska nivåer uppmärksammats i 
den kyrkohistoriska forskningen.10 

Svenska kyrkan påverkades således under det tidiga 1900-talet av samhälls-
förändringar och nya förutsättningar. I relation till samtidens stora nations-
bygge skulle denna kyrka förnya sin identitet under de decennier som följde. 

1 För fördjupad analys av begreppen kyrka och nation kring sekelskiftet 1900, se Blückert 2000a. 
2 J.A. Eklunds (1863–1945; sist biskop i Karlstad). Om Eklund, se Hammar 1971; Sundeen 2008. 
Einar Billing (1871–1939; sist biskop i Västerås). Om Billing, se Wrede 1966; Wingren 1968; Ek-
strand 2002; J. Eckerdal 2012. 
3 Blückert 2000b, s. 93–95. Se även R. Ekström 1963; Thidevall 2000; Thidevall 2003, s. 26; Brohed 
2005, s. 26–27, 38–40. 
4 Tergel 1969, s. 251–252. För en presentation av ungkyrkorörelsen, se kap. 2 nedan, s. 83–86. 
5 Claesson 2004. Mer om det, se kap. 8 nedan, s. 299–300. 
6 Thidevall 2003, s. 26. 
7 Claesson 2004, s. 372–386. 
8 Allmänt om kyrkligheter i Svenska kyrkan, se Bexell 2007a. 
9 Se till exempel Bolling 1931; Linderholm 1931c; Brilioth 1933; Melin 1936; Lundman 1942; Sö-
dergren 1945; Brilioth 1950. Cf Santell 2016, s. 202–205; Wejderstam 2019, s. 60–76. 
10 Anders Jarlert har till exempel pekat på vikten av att skilja på olika nivåer av kyrklighet i sin 
diskussion av schartauanism, se Jarlert 1984, s. 18. Cf Jarlert 1997a, s. 13. Ett annat exempel är 
Markus Hagberg som menar att man bör skilja på högkyrklighet i teologisk, praktisk och kyrkopo-
litisk bemärkelse. Hagberg 2010, s. 158. 
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Samtidigt kom den högkyrkliga rörelsen som en av flera kyrkliga rörelser att 
ta plats i det framväxande kyrkolandskapet. Den högkyrkliga rörelsen under 
perioden erbjuder därmed en möjlighet att studera ett specifikt identitetsskap-
ande i Svenska kyrkan som väckte uppmärksamhet i en dynamisk och forma-
tiv tid. 

Ett möjligt sätt att undersöka den högkyrkliga rörelsen som en sådan kyrk-
lighet i Svenska kyrkan under 1900-talets första hälft är att studera den som 
en rörelse och ett identitetsskapande i relation till sin omgivning. Rörelsen 
måste sättas i relation till det moderna samhällets framväxt med fokus på frå-
gor om kollektiv identitet, det vill säga hur dess självförståelse och kyrkosyn 
formades och uttrycktes i en situation präglad av föränderlighet, konkurre-
rande identitetsbyggen och hegemonier. Rörelsen tillåts utifrån sådana per-
spektiv att tala för sig själv samtidigt som dess självförståelse sätts i relation 
till olika kontextuella faktorer och därmed kan göras till föremål för en bre-
dare historisk analys.1 

Syfte och frågor 
1900-talets första hälft kännetecknades av ett identitetsskapande på olika ni-
våer och i olika grupper i samhället. I kyrkliga sammanhang bidrog olika rö-
relser och aktörer till ett samtal om hur kristet liv skulle gestaltas i det mo-
derna samhället. Den högkyrkliga rörelsen utgjorde en rörelse inom Svenska 
kyrkan som kom att sätta sin prägel på debatter rörande Svenska kyrkans be-
kännelse, organisation, ekumenik och gudstjänstliv.2 Vid mitten av 1900-talet 
betraktades rörelsen som en etablerad del av kyrkolandskapet. I undersök-
ningar som fokuserat på andra företeelser i svenskt kyrkoliv under 1900-talet 
har den högkyrkliga rörelsen ofta presenterats som en av flera aktörer i det 
kyrkliga sammanhanget.3 Genom att vända på perspektivet och sätta denna 
rörelse i centrum, just såsom rörelse, och undersöka den i relation till sin om-
givning avser undersökningen ge ett bidrag till förståelse av hur Svenska kyr-
kan formades som en del av de samhällsförändringar som kännetecknade 
1900-talets första hälft. 

Avhandlingens syfte är att undersöka högkyrklighet som kyrklig rörelse 
och identitet i svenskt kyrkoliv och samhälle under 1900-talets första hälft. 

Syftet har operationaliserats i fyra frågeställningar som fångar olika 
aspekter av rörelsen, dess identitet och dess relationer till sin omgivning. Av-
sikten med frågeställningarna är också att sammanföra rörelsens framväxt och 

1 För en liknande ansats i anglikansk amerikansk kontext, se Katerberg 2001, s. 18–19. 
2 Brohed 2005, s. 203–204, 208ff; Alvunger 2006, s. 157–181. 
3 Till exempel L. Eckerdal 1970; Wadensjö 1972; K.G. Hammar 1972a; S-E. Brodd 1982; Persenius 
1987; Werner 1998; Claesson 2004; Alvunger 2006. 
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förändring över tid med teman som behandlas i undersökningen av materi-
alet. Frågorna griper därför med nödvändighet in i varandra samtidigt som de 
relaterar till det teoretiska ramverk som avhandlingen utgår från. 

• Hur och varför växte en svensk högkyrklig rörelse fram under 1900-talets första 
hälft? 

Frågan har en överordnad karaktär och gäller rörelsens framväxtprocess med 
hänsyn till både till interna och externa faktorer och förutsättningar som på-
verkade rörelsens framväxt och etablering i kyrkolivet. Såväl nationella som 
internationella kontextuella faktorer är av betydelse för att kunna ge en för-
klaring till frågan. Begreppet ”högkyrklig rörelse” markerar här en stipulativ 
förståelse av högkyrklighet som något som inte var statiskt utan tog form i 
relation till förändringar i samhälle och kyrkoliv över tid och kontinuerligt 
förhöll sig till andra rörelser och riktningar i dess omgivning. 

• Hur gav rörelsen uttryck för ett identitetsskapande? 

Begreppet kollektiv identitet kommer närmast diskuteras som ett grundläg-
gande teoretiskt perspektiv och sedan i undersökningen tillämpas som en 
aspekt som hör ihop med rörelseperspektivet. Till identitetsskapandet hör så-
dant som självförståelse, kyrkosyn, historiebruk, samt uppfattningar om vi 
och de. Av betydelse blir här perspektiv som rör kollektiv identitet, föreställd 
gemenskap och historiebruk. 

• Hur organiserade sig rörelsen för att förverkliga sina övertygelser? Förändrades 
sätten att organisera sig över tid, och i så fall varför? 

Frågan gäller rörelsens organisering och strategier för att vinna gehör för sina 
idéer. Till det hör att undersöka vilken logik som präglade rörelsens organise-
ring, hur den liknade eller skiljde sig från rörelser i dess omgivning. 

• Hur kan rörelsen förstås i relation till sin omgivning under 1900-talets första 
hälft? 

Frågan vill utifrån de perspektiv som undersökningen avser att lägga på den 
högkyrkliga rörelsen ge ett svar på hur rörelsen kan förstås som del i kontex-
ten av Svenska kyrkan under 1900-talets första hälft. 

Om teoretiska perspektiv och analytisk tillämpning 
Undersökningen anknyter till flera teoretiska perspektiv som rör frågor om 
rörelse, kollektiv identitet och historiebruk. Begreppen rörelse och identitet har 
översiktligt berörts ovan. Eftersom begreppen är att betrakta som samman-
hörande som två sidor av hur den högkyrkliga rörelsen förstås i avhandlingen 
vill jag här precisera dem och närmare utveckla hur de kommer att tillämpas 
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i analysen av materialet. Förutom rörelse och kollektiv identitet kommer även 
ett historiebruksperspektiv att tillämpas teoretiskt såsom ett bidrag till fördju-
pad förståelse av den högkyrkliga rörelsens identitetsskapande. Inget enskilt 
perspektiv ger någon övergripande totalförklaring i undersökningen, utan de 
ska ses som olika verktyg som kan tillämpas i analysen av den högkyrkliga 
rörelsen. 

Perspektiv på rörelse i undersökningen 
Begreppet kyrklig rörelse har visat sig vara centralt för ett studium av högkyrk-
lighet i Svenska kyrkan under 1900-talets första hälft. För att kunna avgränsa 
det alltför breda begreppet ’högkyrklighet’ kommer alltså i stället ’den hög-
kyrkliga rörelsen’ att användas. För att i sin tur kunna avgränsa och definiera 
studieobjektet utifrån rörelsebegreppet krävs en förklaring av hur begreppet 
kyrklig rörelse används i undersökningen. 

Historiken Lars-Arne Norborg har diskuterat framväxten av rörelser un-
der 1800-talet och 1900-talet i Sverige. Norborg lyfter fram folkrörelser 
såsom arbetarrörelserna och kvinnorörelsen, vilka hade stor uppslutning, 
bred folklig förankring och var demokratiskt organiserade med tydliga mål att 
genom kollektiva handlingar bedriva förändringsarbete. Norborg pekar även 
på olika kyrkliga rörelser inom Svensk kyrkan som syftade till religiös och 
kyrklig reform. Som exempel nämner han ungkyrkorörelsen, Oxfordgrupp-
rörelsen och den högkyrkliga rörelsen, men menar att även om dessa är att 
betrakta som rörelser är det tveksamt om de kan betecknas som folkrörelser.1 

I kyrkohistorisk forskning har olika rörelser studerats, om än inte i någon 
större utsträckning med utgångspunkt i själva rörelsebegreppet. Det är hu-
vudsakligen rörelser med karaktär av väckelse som har varit föremål för in-
tresse.2 

Bidrag till en teoretisk diskussion av ’kyrklig rörelse’ kan man finna inom 
andra forskningsdiscipliner som har hanterat rörelsebegreppet. De måste an-
vändas både med ödmjukhet inför ett pågående tvärvetenskapligt teoretiskt 
samtal och med vaktslående om den egna disciplinens integritet. Teoribild-
ningar om ’sociala rörelser’ har nämligen utvecklats under en lång tid av fors-
kare med intresse för olika sociala nivåer. Skilda perspektiv har uppkommit i 
vilka vikten läggs vid olika aspekter av rörelser. Dels finns det så kallade 

1 Norborg 1993, s. 126–132. 
2 Se till exempel I. Dahlbacka 1987; Svärd 1987; Wejryd 2002. För en annan typ av rörelse i form 
av Oxfordgrupprörelsen, se Jarlert 1995a. Alf Tergels undersökningar om ungkyrkorörelsen utgör 
exempel på forskning om en kyrklig rörelse och dess framväxt. Någon diskussion eller definition 
av begreppet ’rörelse’ ges emellertid inte av Tergel. Rörelsebegreppet i denna tappning har därför 
kritiserats för att präglas av ett slags gränslöshet och bristande konkretion. Klemets 1986, s. 11; 
Santell 2021. Om kritiken mot historieskrivningen om ungkyrkorörelsen och vidare referenser, se 
Santell 2016, s. 86, 202ff. 
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resursmobiliseringsperspektivet, som fokuserar på hur en rörelse uppstår och 
som i ljuset av samhällskonflikter studerar vilka resurser som aktörerna haft 
tillgång till i en viss situation. Dels finns det så kallade New Social Movement-
perspektivet (NSM), ibland kallat identitetsperspektivet, med fokus på varför 
en rörelse uppstår och hur den fortskrider. Inom det senare accentuerar man 
betydelsen av kollektiv identitet och vi-känsla som viktiga faktorer i analysen.1 

Den teoriförnyelse som NSM har bidragit med präglas av en medvetenhet 
om rörelsers beroende av strukturer i sin omgivning och kontextuella fak-
torer. Sociala rörelser har därmed gradvis kommit att uppfattas i relation till 
sin historiska omgivning.2 

Dessa olika perspektiv ses ofta som komplementära men de utgår inte från 
någon entydig och allmängiltig definition av begreppet ’rörelse’ och ger inte 
heller ledning hur rörelser generellt ska analyseras. Historikern Martin Stolare 
har studerat svenska moderniseringskritiska rörelser under tidigt 1900-tal. 
Han har påpekat att det är viktigt att vara uppmärksam på att man som histo-
riker inte okritiskt övertar sociologiskt utvecklade teoretiska perspektiv.3 Med 
medvetenhet om denna fara kan emellertid sådana teoretiska perspektiv ut-
göra fruktbara ingångar till historisk forskning. 

En spridd övertygelse är att om enskilda individer på olika håll bedriver 
ett förändringsarbete räcker detta inte för att det ska kunna kallas en social 
rörelse. Till rörelsebegreppet hör något slags kollektivt handlande. Ofta, men 
inte alltid, har man därför inom rörelseforskning fokuserat på sammanhållna 
och tydligt organiserade rörelser.4 Sociologerna Åsa Wettergren och Andrew 
Jamison har påpekat att det som en forskare studerar är de ”uttryck som en 
rörelse tar sig i de nätverk, grupper och organisationer som bär upp rörelsen 
genom att föra fram dess idéer och kollektiva identitet”. Rörelsen är enligt en 
sådan definition något som befinner sig mellan de grupper som ger uttryck 
för den, i ”utrymmet där interaktionen mellan grupperna bearbetar den kol-
lektiva identiteten och de frågor som är centrala för rörelsen”.5 Enligt en så-
dan förståelse av rörelsebegreppet är en rörelse uttryck för en kollektiv iden-
titet med gemensamma strävanden som måste identifieras i det konkreta 
materialet för en undersökning. 

En sådan utgångspunkt är förenlig med hur till exempel Mario Diani, en 
företrädare för NSM-perspektivet, betraktar rörelser. Diani definierar 

1 Andersson 2001, s. 32–33. För vidare diskussion och historik kring dessa perspektiv, se till exem-
pel Thörn 1997, s. 20ff; I. Andersson 2001, s. 31ff; Wettergren & Jamison 2006. 
2 Stolare 2003, s. 40. Inom senare tids rörelseforskning har den historiska aspekten av rörelseana-
lysen accentuerats ytterligare. För mer om detta och diskussion, se Markoff 2015, s. 68–87. 
3 Stolare 2003, s. 39. 
4 Brodin 2003, s. 12. Sociologerna John D. McCarthy och Mayer N. Zald har inflytelserikt definierat 
rörelse som ”en uppsättning åsikter och föreställningar i en population som representerar prefe-
renser att förändra vissa element i den sociala strukturen och/eller resursfördelningen i ett sam-
hälle”. Citerat och översatt i Wettergren & Jamison 2006, s. 15. 
5 Wettergren & Jamison 2006, s. 10–11. 
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rörelsen som ”a network of informal interactions between a plurality of indi-
viduals, groups and/or organizations, engaged in a political or cultural con-
flict, on the basis of a shared collective identity”.1 Genom sitt handlande bi-
drar aktörerna inom rörelsen till en gemensam förståelse och ett ramverk 
kring specifika intressen och konflikter. Till förståelsen av rörelser hör alltså 
även ett konfliktperspektiv där handlingar och praktiker manifesterar en kol-
lektiv självförståelse som avgränsar en rörelse från andra.2 Ett sådant synsätt 
är i sin tur förenligt med en syn på rörelser som löst sammanhållna enheter 
där solidaritet utgör grunden genom ”aktörernas ömsesidiga erkännande av 
att de ingår i en enda social enhet”. I konfliktperspektivet belyses dynamiken 
mellan självförståelse och uppfattning om motstånd, mellan ett vi och ett de.3 

Definitionen av kollektiv identitet och hur den är av betydelse för den hög-
kyrkliga rörelsen ska ytterligare utvecklas teoretiskt nedan. 

En definition som har tillämpats inom historieämnet ser rörelse som i kon-
kret mening ”en grupp av människor förenade av en kollektiv identitet och 
som under en längre tid interagerar med varandra för att förverkliga ett ge-
mensamt projekt”.4 Med tillägget att denna grupp av människor också är in-
begripna i någon form av politisk eller kulturell konflikt och upplever en so-
lidaritet gentemot varandra, finner jag denna definition gångbar som utgångs-
punkt för diskussion om den högkyrkliga rörelsen. 

Det är därutöver också så att en rörelses möjlighet att formera sig, agera 
för sina strävanden och få genomslag för sina idéer är beroende av dess sam-
spel med sin omgivning. Det kan handla om institutionella och strukturella 
villkor för att kollektiva handlingar ska kunna få direkt eller indirekt verkan. 
Det gäller då att identifiera hur rörelsens relationer till politisk makt och in-
flytande ser ut, hur öppet eller slutet systemet är för den typ av påverkan som 
rörelsen vill åstadkomma och hur benägen statsapparaten är att tillåta eller 
trycka tillbaka politiska aktioner.5 

Alla konflikter rör dock inte kampen om politisk makt och inflytande. Det 
finns även rörelser som framför allt är involverade i kulturella konflikter. Om 
dem är det viktigt att studera deras möjligheter till genomslag i termer som 
diskurs, kulturella värden och normer. Det är fråga om det moderna samhället 

1 Diani 1992, s. 1 De flesta definitionerna av en social rörelse uppfyller minst tre av följande fyra 
kriterier: att den ska bygga på någon form av gemensamt handlande, att det ska finnas någon typ 
av förändringsorienterade mål eller krav, att det ska finnas någon form av utom- eller icke-institut-
ionell kollektiv handling, att det ska finnas någon form av organisation och någon grad av konti-
nuitet över tid. Snow, Soule & Kriesi 2004, s. 6. 
2 Diani 1992, s. 2–3. 
3 Brodin 2003, s. 12; Melucci 1992, s. 24–25, 44–45. Meluccis position som en framträdande före-
trädare för NSM-perspektivet har sammanfattats så att han förstår en social rörelse som ”en typ av 
kollektivt handlande som a) baseras på solidaritet, b) är bärare av en konflikt och c) överskrider 
gränserna för det system inom vilket handlingen utförs”. Wettergren & Jamison 2006, s. 22–23. 
4 Stolare 2003, s. 42. 
5 McAdam 1996, s. 27; Bengtsson 2010. 
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som en plats där olika idéer och visioner framträder i konkurrens med 
varandra.1 Vad man då måste undersöka är hur en rörelse tar plats i mediala 
sammanhang i konkurrens med andra aktörer och mediernas betydelse att 
reproducera normer och kulturellt hållna uppfattningar.2 Rörelsens möjlighet 
till genomslag för sina idéer är beroende av den allmänna opinionen, det po-
litiska – för det här undersökta ämnet specifikt kyrkopolitiska – och mediala 
landskapets sammansättning, kulturella föreställningar och andra aspekter av 
betydelse i sammanhanget.3 Utifrån sådana studier är det möjligt att göra sig 
en uppfattning om varför vissa rörelser blir framgångsrika medan andra inte 
blir det.4 

Kyrkliga rörelser i Svenska kyrkan under 1900-talets första hälft hade sin 
organisatoriska och konfessionella hemvist i en rikstäckande kyrka med en 
historisk och identitetsmässigt komplex relation till den svenska staten och 
dess framväxt.5 Genom 1686 års kyrkolag, Svenska kyrkans bekännelseskrif-
ter, de kyrkliga böckerna, domkapitlen samt det allmänneliga kyrkomötet re-
glerades vid sekelskiftet 1900 ramarna för och delvis tolkningen av Svenska 
kyrkans organisation, verksamhet och självförståelse.6 Svenska kyrkan kan 
uppfattas som en kontextuell ram och ett slags mikrokosmos präglat av en 
intern logik inom vilket olika teologiska positioner, fromhetstraditioner och 
kyrkopolitiska riktningar tog form. Organisationen Svenska kyrkan, med dess 
nationella, regionala och lokala nivåer, samt teologiska, bekännelse- och from-
hetsmässiga uttryck ses i den här studien av högkyrklighet som utgångpunkt 
för förståelse av maktrelationer och positioner, aktörer och institutioner.7 Så 
kan människor genom lokalförsamlingar, stift, organisationer och nätverk 
inom Svenska kyrkan i grunden betraktas som strukturellt sammanbundna 
och förenade genom den kollektiva självförståelse som utgick från delaktig-
heten i Svenska kyrkans pastorala liv. För förståelse av kyrkliga rörelser, 
såsom den högkyrkliga rörelsen, innebär det emellertid inte en avgränsning 
till enbart inomkyrkliga faktorer av betydelse. 

Sammanfattningsvis lägger New Social Movement-perspektivet betoning 
på identitet, konflikt och relationella band mellan individer och grupper. Ett 

1 Koopmans & Olzak 2004, s. 202. Cf Thörn 1997. 
2 Koopmans & Olzak 2004, s. 202–203. 
3 Koopmans & Olzak 2004; Della Porta & Diani 2006, s. 18. 
4 Koopmans & Olzak 2004, s. 202. 
5 Brilioth 1946, s. 113–118; Bexell 2007a, s. 123. 
6 S. Ekström 2003; Bexell 2003a. 
7 Inom den kyrkohistoriska forskningen har man återkommit till en metaforisk förståelse av 
Svenska kyrkan som ett ’socialt fält’, inspirerat av Pierre Bourdieu. Fältet blir betraktat som en 
”värld för sig” eller ett system av ”relationer mellan positioner besatta av specialiserade agenter och 
institutioner som strider om något för dem gemensamt”. Inom denna ram utspelar sig konflikter 
om makt och inflytande på den interna arenans, eller fältets, villkor. Bourdieu 1992. För exempel 
på tillämpning inom historiska och kyrkohistoriska studier av detta teoretiska perspektiv, se Lager-
löf Nilsson 2010; Lagerlöf Nilsson 2017; Hansson 2014. 
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sådant perspektiv förefaller enligt min bedömning vara lämpat för att lägga 
på de studiet av en kyrklig rörelse som står i centrum för denna avhandling. 
Olika perspektiv på rörelser kan ses som komplementära, även om de kan 
passa olika väl i studiet av olika rörelser. Kyrkliga rörelser utgör sällan mass-
mobiliseringsrörelser av samma slag som till exempel arbetarrörelserna eller 
kvinnorörelserna. De är av en annan karaktär och därför utgår den huvudsak-
liga förståelsen av högkyrklighet som en kyrklig rörelse i denna undersökning 
främst från ett NSM-perspektiv med dess betoning på en kollektiv identitet. 

Avslutningsvis vill jag här precisera hur denna teoretiska diskussion ut-
mynnar i den definition av kyrklig rörelse som tillämpas i undersökningen. 
Kyrklig rörelse används här om sådan rörelse som framträder som kyrklighet 
i Svenska kyrkan och hålls samman av en kollektiv identitet kopplad till en 
uppsättning ecklesiologiskt motiverade övertygelser och praktiker och bärs 
upp av ett formellt eller informellt nätverk av individer, grupper och/eller 
organisationer. Rörelsen formeras inom och främst i relation till kyrkliga men 
även samhälleliga strukturer. Dess kontext är Svenska kyrkan med sin struk-
turella sammansättning som rikstäckande kyrka med en utvecklad och regle-
rad intern logik konkret gestaltad i relation till människor på lokal, regional, 
nationell och internationell nivå. Den kyrkliga rörelsen har sin självförståelse 
i strävande efter att förverkliga sina övertygelser och uppfattar sig ingå i ett 
kollektiv med en gemensam självförståelse som tydliggörs i en politisk eller 
kulturell konflikt. Uppfattningar om visioner, mål och motståndare förenar 
rörelsedeltagarna i solidaritet. 

Aktörer och nätverk 
Rörelsen framträder alltså enligt översikten ovan i interaktion mellan individer 
och grupper inom det eller de nätverk som bär upp den. Nätverket är således 
den konkreta grupp av människor som bär upp rörelsens kollektiva identitet 
och arbetar för att förverkliga ett gemensamt projekt. Här finns en inbyggd 
aktörsaspekt i definitionen. Den högkyrkliga rörelse som här studeras var inte 
omfattande när det kommer till antalet medlemmar i de sammanslutningar 
som studeras.1 Därför kan ett kvalitativt förhållningssätt till personers och 

1 Exakta siffor för de olika sammanslutningarna kan inte anges då några kompletta medlemsregister 
eller uppgifter för alla medlemsupptagningar inte har bevarats. En uppskattning kan dock göras. 
Svenska Kyrkoförbundet bestod av en mindre styrelse som ansvarade för dess publicistiska verk-
samhet. Hur många medlemmar eller prenumeranter som förbundet hade är inte klart, men enligt 
uppgifter i en tidig fas rörde det sig om 300–400 medlemmar. Se kap. 2 nedan, s. 86–87. I S:t 
Sigfrids brödraskap upptogs 12 präster som medlemmar eller noviser 1916–1926. Se kap. 2 nedan, 
s. 103. I Helga Korsgillet ingick ett ca 10-tal personer 1919–1922. Se kap. 4 nedan, s. 172–173. I 
Sodalitium Confessionis Apostolicæ upptogs mellan 80–90 medlemmar under åren 1919–1946. I 
Societas Sanctæ Birgittæ upptogs omkring 130 personer som medlemmar 1920–1946. I dessa är 
inte inräknade personer som var novis eller postulant under ett eller några år och sedan inte upptogs 
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gruppers engagemang och aktivitet få betydelse för analysen av rörelsens 
identitet och strävanden. Studieobjektet utgörs nämligen av personer och 
grupper som antas förenas i sina strävanden och av en kollektiv identitet inom 
kontexten Svenska kyrkan. En analys av den högkyrkliga rörelsen erbjuder 
därför en möjlighet att pröva och bearbeta rörelseperspektivet på ett kvalita-
tivt plan, på aktörs- och nätverksnivån. 

Rörelseaktörer 
Aktörer förstås här som individer och grupper som agerar med någon form 
av handlingsfrihet eller handlingsförmåga i relation till olika strukturella för-
utsättningar. Sådana samhällsstrukturer definieras som ”mönster av hand-
lingar och idéer med till dessa knutna resurser”. De kan förklaras som tanke-
och idésystem som går in i varandra och påverkar aktörerna med rådande 
normer, samtidigt som de också påverkas och förändras genom aktörernas 
handlingar. Det finns alltså en ömsesidighet mellan aktörer och strukturer.1 

Det konceptet kan knytas till ovan nämnt sätt att se på Svenska kyrkan som 
en specifik kontext vars interna logik och specifika förutsättningar olika kyrk-
liga aktörer och rörelser hade att förhålla sig till. 

Genom att använda begreppet rörelseaktör i undersökningen markeras att 
när individers agerande analyseras görs det med hänsyn till hur detta agerande 
relaterar till rörelsen. Det är alltså inte individuella aktörers verksamhet gene-
rellt som ställs i fokus, utan hur deras praktiker och visioner hör hemma i ett 
kollektiv.2 

I olika situationer och historiska kontexter finns varierande resurser och 
möjligheter för att generera rörelsers och organisationers framväxt. En viktig 
faktor är ”någon form av förändring, som leder till reaktion i form av miss-
nöje eller intresse kring en lokal fråga eller en fråga på samhällsnivå”.3 Det 
måste helt enkelt finnas någon typ av brist eller ett utrymme för förbättring 
som människor vill råda bot på. I denna situation närmar sig personer med 
liknande upplevelser varandra. Idéer och initiativ till verksamhet och organi-
sation tar form och vissa rörelseaktörer kan ha särskilda roller för rörelsens 
framväxt. Aktörer som brukar benämnas entreprenörer kan då framträda. Det 
kan vara personer eller aktivister – flera kan finnas inom rörelse – som i 

som medlemmar. Ora et Labora utgjordes av ett ca 10-tal personer. Sorores Confessionis Apo-
stolicæ hade under undersökningsperioden 15 medlemmar. 
1 Lundquist 1997, s. 13. Lennart Lundquist skriver: ”Att aktörer alltid befinner sig i en strukturell 
kontext är en fundamental insikt för all samhällsanalys. Utan aktörer kan det inte ske någon sam-
hällsförändring, men deras möjligheter att förändra är strukturellt bestämda. Ömsesidigheten – att 
aktörer skapar samhällsstrukturer och att strukturer formar aktörer – är det centrala budskapet”. 
2 Detta sätt att betrakta relationen individ-kollektiv kan delvis jämföras med ett prosopografiskt 
angreppssätt, även om ett sådant inte har anlagts i denna studie. Grundläggande om prosopografi, 
se Stone 1971, s. 46. Som ett exempel på ett prosopografiskt angreppssätt i en kyrkohistoriskt 
relevant studie, se Lagerlöf Nilsson 2010. 
3 L-E. Olsson 1998, s. 147. 
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rörelsens initiala skede fungerar som idésprutor, igångsättare eller risktagare. 
De använder sig av sina resurser, det vill säga kunskaper, möjligheter, kontak-
ter, tid och annat som kan vara av relevans för rörelsen, för att skapa engage-
mang omkring saken. Dessa rörelseaktörer är kraftigt engagerade i visioner 
och mål som kommer att bli centrala inom rörelsen och engagemanget base-
rar sig på till exempel egna upplevelser. De engagerade personerna är inte 
utbytbara och det personliga engagemanget är bärande. Strategier är otydliga 
och engagemanget är den viktigaste resursen.1 

Men för att en rörelse ska kunna fortsätta utvecklas står förmågan att 
samla och mobilisera människor kring en idé i centrum. Idén renderar hand-
ling i form av organisation och kollektiv handling. Detta skede är särskilt 
kopplat till att en organisatör framträder. Denna rörelseaktör utmärker sig för 
sin förmåga att organisera rörelsen genom att till exempel dra nytta av sina 
resurser och nätverk samt genom att kunna förklara varför rörelsen är något 
angeläget och värt att engagera sig för. Rörelseorganisatören är den som for-
mulerar och förklarar idén och skapar förutsättningar för mobilisering om-
kring den.2 

Rörelsenätverk 
Kollektivet i rörelsen är det nätverk som bär upp rörelsens identitet och strä-
vanden. Beträffande ”nätverk” gäller det att vara uppmärksam på teoretiska 
glidningar. Någon övergripande och sammanhållen teori om nätverk finns 
inte, och olika teoretiskt eller metodiskt inriktade sätt att tillämpa nätverksa-
nalys har utvecklats.3 Ett exempel är analysen av personers relationer utifrån 
tillits- och inflytandeperspektiv.4 Ett annat exempel är hur nätverksteori har 
använts för att blottlägga dolda sociometriska kedjor i kvantitativt stora enti-
teter.5 

I fråga om rörelser finns ett bestämt problem med att kombinera dem med 
sådana exempel på så kallad klassisk nätverksteori. Trådarna mellan nätverks-
aktörerna har i dylik teori ofta definierats som stabila och över tid hållbara 

1 L-E. Olsson 1998, s. 147–151. Lars-Erik Olsson har utvecklat en modell som syftar till att studera 
framväxten av frivilliga organisationer. Det råder dock inte några vattentäta skott mellan rörelse 
och organisation i den teoretiska mylla ur vilken han har hämtat sin inspiration. Modellen har ut-
vecklats med inspiration från forskning med både resursmobiliserings- och New Social Mo-
vements-perspektiv. Cf Staggenborg 1988. Inom tidigare historisk forskning har man låtit sig in-
spireras av Olssons modell i studier av just rörelser, se I. Andersson 2001; Stolare 2003, s. 42–43. 
2 Staggenborg 1988; L-E. Olsson 1998, s. 151–153; Stolare 2003, s. 42. 
3 Lemercier 2015. Det har länge förts en diskussion inom olika discipliner om vad nätverk är och 
hur nätverksforskning ska bedrivas. Aronsson et al 1999, s. 1ff. Historikern Irene Andersson har 
framfört kritik mot den diskussion som gör skillnad på till exempel nätverk som metod och teori. 
Utgångspunkten i kritiken är att också en metodisk användning av nätverksbegreppet rymmer en 
teoretisk förförståelse om relationer mellan människor. I. Andersson 2001, s. 40. 
4 Gunneriusson 2002, s. Sådana perspektiv har prövats inom kyrkohistorieämnet på senare tid. Se 
Ryman 2010; Aronson 2014; Hermansson 2018. 
5 Lemercier 2015. 
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relationer medan rörelser per definition är dynamiska och fluktuerande och 
därmed instabila. Det gäller därför att observera att nätverk inom rörelser kan 
uppstå och utvidgas på olika sätt. Nätverken binds samman genom att idéer 
sprids till deras medlemmar och mellan olika grupper och för att förstå hur 
de fungerar är det relevant att fastställa dels i vilka sammanhang nya kontakter 
knyts och dels de processer genom vilka nätverken utvecklas över tid.1 

Rörelseforskarna Mario Diani och Anne Mische har diskuterat nätverks-
aspekten av rörelser. Kopplingar mellan personer och/eller organisationer i 
en rörelse kan se olika ut. Rörelsens nätverk kan utgöras av representativa 
kontakter mellan grupper liksom av mer stabila relationer som kännetecknas 
av varaktighet. I fokus ställer man mönster där ett gemensamt förflutet, fram-
tidsvisioner och/eller logik producerar och reproducerar nätverket. 2 Det vill 
säga sådant som ansluter medlemmarna till en kollektiv identitet. 

Denna förståelse präglas även av insikt om att alla nätverk byggs och mäts 
i interaktion, och interaktion är något som är flytande och föränderligt, och 
därför förändras också nätverken över tid.3 Interaktionen kan vara direkta re-
lationer mellan personer som känner varandra genom vänskap, familjeband 
eller arbetsplatskontakt. Det kan också handla om medlemmars aktivitet och 
medlemskap i flera organisationer. Rörelseorganisationer överlappar varandra 
genom deras medlemmar och det innebär att personer i nätverket, även om 
de inte personligen känner varandra, tar del av samma informationsflöden 
och för dem vidare mellan olika organisationer. Trådar i nätverket kan också 
utgöras av gemensamt deltagande i sammankomster. Vid sidan av medlem-
skap kan tillfällig fysisk närvaro ge den kontaktyta där olika organisationer 
eller delar av nätverket möts, och där nya sammanslutningar eller initiativ 
uppstår. Gemensamma projekt och praktiker ger dessutom ytterligare trådar 
i nätverket. Det som är gemensamt är föreställningar, mål och praktiker som 
finns inom rörelsen och utgör dess identitet.4 

Inom kyrkohistorisk forskning har begreppet ”internationella religiösa 
nätverk” använts som ramverk för att studera kyrkliga rörelser under olika 
epoker över nationsgränser. Utgångspunkten för förståelse av sådana nätverk 
liknar det som Diani och Mische pekar på men åsyftar internationella kontak-
ter som kan se ut på olika sätt.5 Studiet av internationella religiösa nätverk har 

1 Diani & Mische 2015, s. 308. 
2 Diani & Mische 2015, s. 308. 
3 Diani & Mische 2015, s. 308. 
4 Diani & Mische 2015, s. 310–311. 
5 Gregory & McLeod (red.) 2012. Flera kyrkohistoriker från olika länder har bidragit till denna 
forskningsriktning, till exempel Anders Jarlert och Cecilia Wejryd. De internationella nätverk som 
har studerats inom denna forskning har varit olikartade. Sådana nätverk kan vara av både institut-
ionaliserad och organisatorisk, liksom av mer informell och personbaserad art. Ofta kan nätverken 
ha både formell och informell karaktär. De kan vara uppbyggda kring en enda individ eller kring 
en viss gruppering eller samfund. De kan vara både ekumeniskt och konfessionellt orienterade. 
Gregory & McLeod 2012, s. xv–xvi. 
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synliggjort hur personer och grupper med religiösa idéer och ideal i olika län-
der kan samverka med liknande perspektiv och mål.1 Att ta det i beaktande 
passar väl in i denna studies syfte att studera högkyrklighet som rörelse och 
identitet också ur ett internationellt perspektiv. 

För att avgränsa den användning av nätverk som avses här från olika typer 
av nätverksteori kommer begreppet rörelsenätverk fortsättningsvis användas 
för att beteckna det nätverk av individer och grupper som en rörelse utgörs 
av. Det handlar om att markera tillvaratagandet av nätverksaspekten, i både 
nationell och internationell bemärkelse, av rörelse i denna undersökning. 

För att konceptualisera de kvalitativa aktörs- och nätverksaspekterna av rö-
relse kommer alltså beteckningarna rörelseaktör och rörelsenätverk att använ-
das. Medan rörelse alltjämt inbegriper en analytisk nivå som syftar på en kol-
lektiv identitet och gemensamma strävanden kommer rörelseaktör och rörel-
senätverk fortsättningsvis användas för att konkret hänvisa till de personer 
och grupper som bar upp den högkyrkliga rörelsen. 

Maktorienterade och kulturorienterade rörelser 
Ovan har kyrklig rörelse diskuterats och definierats i relation till rörelseaktö-
rer och rörelsenätverk för att klargöra hur rörelse övergripande förstås i 
undersökningen. Det kan kompletteras med hur rörelseperspektiv mer kon-
kret tillämpas i undersökningen. 

Rörelser kan ha olika inriktning av betydelse för hur de väljer att agera, 
rekrytera och samlas för sina strävanden. En uppdelning kan göras mellan 
rörelser som riktar in sig på politiska och socioekonomiska aspekter av sam-
hället, så kallade maktorienterade rörelser, och rörelser som syftar till att förändra 
sociokulturella förhållanden och värdestrukturer, så kallade kulturorienterade rö-
relser.2 Då begreppet kulturorienterad kan ge vissa konnotationer är det viktigt 
att tydliggöra att det här alltså inte handlar om sådant som kulturtillvänd eller 
kulturellt påverkad. Kulturorientering innebär här i stället de praktiker som 
formar vardagslivet, i stil med vad som i den här undersökta kyrkliga kontex-
ten skulle kunna betecknas som fromhet. 

Uppdelningen i maktorientering och kulturorientering utgår från en typo-
logi utvecklad av den tyska rörelseteoretikern Joachim Raschke och bygger på 
en sondering och analys av hur olika europeiska rörelser framträdde under 
bland annat 1900-talets första decennier.3 Vissa anpassningar behövs för att 
kunna tillämpa typologin på en kyrklig rörelse såsom kyrklighet i Svenska 

1 Gregory & McLeod 2012, s. xv–xvi. 
2 Raschke 1985, s. 105, 110ff, 114; Stolare 2003, s. 47–48. Uppdelningen förefaller delvis motsvara 
den åtskillnad som ibland har gjorts mellan strategi- och identitetsorienterade rörelser. Cohen 1985; 
Rucht 1994. 
3 Raschke 1985. 
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kyrkan. Användandet av typologin syftar huvudsakligen till att identifiera en 
rörelselogik, det vill säga hur en rörelse beter sig, agerar för sin sak och ser på 
sig själv i relation till sin omgivning. På så sätt kan typologin fungera som ett 
bidrag till analysen av rörelsens sätt att organisera sig och verka för sin sak. 

Maktorienterade rörelser fokuserar på förändring i det politiska eller socioe-
konomiska systemet genom att försöka ta över eller påverka makten. Makt-
utövning är således dylika rörelsers sätt att driva sina frågor. Som en del av 
offentligheten syftar maktorienterade rörelser i första hand till att påverka po-
litiska beslut och/eller institutioner. Det finns inom sådana rörelser ofta en 
medvetenhet om möjliga tillvägagångssätt att påverka allmänhet och opinion 
genom massmedia.1 

Kulturorienterade rörelser riktar in sig på den sociokulturella sfären av sam-
hället, ett område som finns i skärningspunkten mellan vardagsliv och kultur. 
I stället för en inriktning på maktstrukturer, såsom politiskt eller ekonomiskt 
styre, hoppas den här typen av rörelser kunna driva förändring i samhället 
genom påverkan på individer och relationer. Ungdomsrörelsen och livsre-
formrörelsen utgör exempel på kulturorienterade rörelser som förekom runt 
sekelskiftet 1900.2 Kulturorienterade rörelser vägleds i regel av tron på vissa 
värden och vill förändra praktiker utifrån dem.3 De är rörelser som inriktar 
sig på av livsvärlden och vardagslivet präglade praktiker inom mindre grupper 
och gemenskaper som tar genuin hänsyn till medlemmarnas motiv och intres-
sen. Rörelsens storlek är då av mindre betydelse än rörelsedeltagarnas enga-
gemang i de praktiker som kännetecknar rörelsen. Sådana rörelser går i regel 
inte i offentlig polemik mot sina meningsmotståndare. Rörelsen drivs i stället 
genom medlemmarnas övertygelse i utövande av dess praktiker och för dess 
mål. Inom kulturorienterade rörelser är medel och mål nära anknutna såsom 
form och innehåll. Deras reformsträvanden tar sig inte alltid sådana uttryck 
som riktar sig till allmänheten. Genom medlemmarnas övertygelse och delak-
tighet förväntas rörelsen snarare spridas till andra genom personliga nätverk.4 

I de flesta rörelser föreligger element av både makt- och kulturorientering. 
Samtidigt tenderar rörelser att luta mer åt det ena eller andra. Även om typo-
logier av detta slag inte kan tjäna som en fullständig förklaringsmodell är de 
värda att pröva i analysen av högkyrklighet som en kyrklig rörelse. Utgångs-
punkten för tillämpningen här är att det kan ge ett bidrag till förståelse av 
rörelsens organisation, praktiker och relation till omgivningen. 

1 Rucht 1994, s. 348–349. 
2 Raschke 1985, s. 112. För diskussion om begreppet livsreformrörelse och vidare referenser, se 
Stolare 2003, 85ff. Om ungdomsrörelsen och dess uttryck i Sverige kring sekelskiftet 1900, se Berg-
gren 1995. 
3 Raschke 1985, s. 112. 
4 Rucht 1994, s. 351–352. 
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Kollektiv identitet 
Något som kännetecknar en rörelse är dess strävanden efter mening och mål, 
som är sådana som särskiljer den från andra rörelser och riktningar. Rörelsens 
idéinnehåll och visioner skapar och upprätthåller ett kollektivt identitets-
bygge.1 

För en kollektiv identitet är det betydelsefullt med en gemensam föreställ-
ning om ett problem, som kan utgöra grunden för indelningen i ett vi och ett 
de. Rörelsens vi konstitueras utifrån ett sådant perspektiv i form av gemen-
samma strategier, praktiker och framtidsvisioner.2 Det är genom en sådan vi-
känsla som rörelsens aktörer orienterar sig i relation till andra rörelser och 
synsätt.3 För rörelsers identitetsformering är det viktigt att kunna relatera till 
både dem man uppfattar som meningsmotståndare och som allierade. En kol-
lektiv identitet innebär inte bara att det finns en samsyn om rörelsens mål och 
medel utan också att det finns aktiva relationer och känslomässiga band som 
förenar.4 

Då identitetsskapandet sker i en viss historisk och social kontext påverkas 
det också av de maktbalanser som utmärker rörelsens omgivning. Sociologen 
Manuel Castells skiljer mellan olika typer av identitetsskapande, såsom legiti-
merande identitet, vilket upprätthåller och legitimerar rådande maktinstitut-
ioner. En motståndsidentitet å sin sida kan utvecklas vid upplevelsen av att 
vara nedvärderad och stigmatiserad med utgångspunkt i rådande normer, och 
leder till uppfattningen av att vara i motstånd eller opposition mot befintliga 
institutioner i samhället. En projektidentitet handlar om när en grupp beslutar 
att bygga upp en ny identitet kring ett gemensamt projekt som syftar till att 
omvärdera deras position i samhället och bidra till en samhällsförvandling 
baserad på gruppens identitet.5 Det finns anledning att i undersökningen jäm-
föra den högkyrkliga rörelsens identitetsskapande med dessa olika typer. 

Det finns således ett samband mellan rörelse och identitet och de kan ses 
som två aspekter på samma sak, i detta fall på den högkyrkliga rörelse som 
här studeras. Den kollektiva identiteten handlar om komponenter i rörelsens 
självförståelse, dess meningsskapande och mål som sammanlänkar förståel-
sen av ett vi inom rörelsen, men också relateras till ett de. Identiteten hör 
samman med hur rörelsen definierar sig själv i relation till sin samtid men 
också i relation till uppfattningar om det förflutna. 

1 Castells 2004, s. 6–7. 
2 Thörn 1997, s. 33. 
3 Melucci 1992, s. 50–51. För ett dylikt resonemang applicerat inom en historisk undersökning, se 
I. Andersson 2001, s. 35ff. 
4 Melucci 1992, s. 50–51. 
5 Castells 2004, s. 7–8. Castells teori är framför allt utvecklad för det senmoderna nätverkssam-
hället, men tidigare kyrkohistorisk forskning har visat på dess tillämplighet också i andra tidsepoker, 
se Wejryd 2002. 
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Historiebruk och meningsskapande 
För den kollektiva identiteten är tolkningen av det förflutna betydelsefull.1 

Det gäller inte minst för kyrkliga rörelser. Inom historisk och kyrkohistorisk 
forskning används begreppet historiebruk i syfte att belysa sådant som rör 
individers och gruppers ”meningsskapande orientering i tid och rum”.2 Me-
ningsskapande genom historiebruk handlar om en identitetsformerande pro-
cess. Detta gäller särskilt i tider av föränderlighet, då människor upplever en 
osäker framtidsriktning så att synliggörande och omtolkningar av det för-
flutna särskilt intensifieras för att hantera förändringar och ge legitimitet. 
Historiebruk har inflytelserikt definierats som ”de processer då delar av histo-
riekulturen aktiveras för att forma bestämda meningsskapande och handlings-
orienterade helheter”.3 Med historiekultur avses det som människor tillgriper 
för att få tillgång till det förflutna.4 Att anlägga ett historiebruksperspektiv 
handlar alltså om att synliggöra val, praktiker och handlingar där historien 
används i ett särskilt syfte.5 Det är den aspekt av historiebruk som här kom-
mer att användas som en nyckel till den högkyrkliga rörelsens identitetsskap-
ande. Det kan kompletteras och nyanseras med hjälp av flera perspektiv som 
belyser olika sidor av historiebruket. 

Ett historiebruksperspektiv kan inom den kyrkohistoriska forskningen till-
lämpas för att förstå identitetsskapande inom religiösa grupper och rörelser.6 

Individer och grupper inom den kristna kyrkan förhåller sig inte endast till ett 
förflutet i generell mening, utan även till en specifikt kyrkligt präglad historia 
som ofta hänvisas till med termer som ”den kristna traditionen”. Förhåll-
ningssättet till traditionen inom olika gemenskaper, såsom en kyrklig rörelse, 
inbegriper alltid sådana val som bygger på vissa föreställningar om kyrkan 
som gemenskap. I det knyts bruket av det förflutna samman med föreställ-
ningar om tillvaron på ett sätt som genererar meningsskapande berättelser. 

Inom forskning om de moderna nationalstaternas framväxt har lyfts fram 
hur gemenskap konstrueras med hjälp av olika symboler och berättelser som 
sammanfogar bruket av det förflutna med föreställningar om samtiden. Såd-
ana perspektiv kan bidra till att förklara också en kyrklig rörelses identitets-
skapande historiebruk. Till exempel har Eric J. Hobsbawm anfört bruket av 

1 Katerberg 2001, s. 18, 211; Stolare 2003, s. 47. 
2 Karlsson 2014, s. 35; Claesson & Neuhaus (red.) 2014. 
3 Aronsson 2004, s. 7, 17, 57–67. Cf Nordbäck 2014, s. 27–30. 
4 Aronsson 2004, s. 17. Här skiljer sig Aronssons användning av begreppen från den tyska teo-
retikern Jörn Rüsen, introducerad på svenska framför allt av Martin Wiklund. Rüsen använder be-
greppet ’historiekultur’ i en betydelse som kan sägas motsvara både historiebruk och historiekultur 
hos Aronsson. Se Rüsen 2004. För Aronson innebär historiekulturen den mylla av ”källor, artefak-
ter, ritualer, sedvänjor och påståenden med referenser till det förflutna som erbjuder påtagliga möj-
ligheter att binda samman relationen mellan dåtid, nutid och framtid.” 
5 Aronsson 2004, s. 72. 
6 Nordbäck 2014, s. 17–19, 21, 30–32. 
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tradition som grund för förnyelse- och reforminitiativ som ett slags ”tradit-
ionsskapande” (”invention of tradition”), vilket sker i tider av upplevd kris 
eller uppbrott. Hobsbawm är inriktad på nationer men fenomenet av tradit-
ionsskapande kan gälla inom olika typer av gemenskaper. Även när en äldre 
’förlorad’ tradition tas i bruk handlar det enligt Hobsbawm om ett traditions-
skapande då det gamla möter i en ny kontext. Till exempel kan det gälla att ta 
upp en praktik för att skapa en anknytning till det förflutna. Även om själv-
förståelsen hos en grupp som återinför ett bruk kännetecknas av traditional-
ism sker ändå ett införande av något nytt i relation till samtiden.1 Det som 
detta perspektiv särskilt synliggör är att bruket av tradition är beroende av de 
val man medvetet eller omedvetet gör i relation till uppfattningar både om 
nuet och det förflutna. Traditionen är inte i sig själv given.2 

De val som en kyrklig rörelse gör i relation till traditionen är beroende av 
vilka föreställningar om kyrkan som gemenskap som är rådande. Ett inflytel-
serikt perspektiv inom nationalismforskningen har pekat på föreställda ge-
menskaper. Benedict Anderson har utvecklat teorin om gemenskaper som 
föreställda i syfte att analysera nationen som politisk gemenskap. Men per-
spektivet kan stämma in på alla typer av gemenskaper som är vidare än de 
kontakter inom gemenskapen som sker ansikte mot ansikte. Poängen är att 
individerna som omfattar denna föreställda gemenskap ser sig själva, genom 
någon form av media, i relation till varandra såväl som till tidigare och kom-
mande generationer. En sådan gemenskap föreställs och upprätthålls med 
hjälp av till exempel symboler och gemensamma berättelser. Den föreställda 
gemenskapen är samtidigt, på grund av sin abstrakta karaktär, beroende av ett 
visst mått av rumslighet, till exempel den nationella kyrkan när det gäller en 
kyrklig rörelse.3 

Historieteoretikern Jörn Rüsen har varit särskilt betydelsefull för diskuss-
ioner om historiebruk och narrativt meningsskapande i nordisk forskning.4 

Rüsen har uppmärksammat hur bruket av det förflutna fungerar narrativt och 
bidrar till att generera identitetsskapande och meningsskapande berättelser på 
ett sätt som kan sägas knyta samman frågor om bruket av det förflutna med 
föreställningar om gemenskap.5 Enligt honom triggas ett historiskt menings-
skapande till att börja med genom så kallade ”grundvalskriser”, det vill säga 
tillfällen då tillvaron ifrågasätts och tidigare erfarenheter omprövas. 

1 Hobsbawm 1992, s. 4, 7–8, 263. Etnologen Ulla Centergrans forskning om bygdedräktsbruk runt 
sekelskiftet 1900 ger exempel på historiebrukets meningsskapande funktion i relation till föreställ-
ningar om traditioner. Centergran använder det analytiska begreppet ”revitalisering” om ”företeel-
ser, eller föremål från en förgången tid och ett specifikt sammanhang, åter tas i bruk och ges en ny 
funktion i en annan tid och i helt andra sammanhang”. Centergran 1996, s. 33–35. 
2 Hobsbawm 1992, s. 12. 
3 B. Anderson 1993, s. 19–22. För en teologisk anknytning till B. Andersons teoretiska utgångs-
punkter som gjorts i svensk kontext, se J. Eckerdal 2012, s. 47–56. 
4 Se till exempel Wiklund 2006; Nordbäck 2014; J. Dahlbacka 2015. 
5 Rüsen 2004, s. 61–62. 
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Berättelserna blir sedan särskilt meningsfulla om de med utgångspunkt i det 
förflutna kan bidra till att orientera en grupp eller en gemenskap i samtiden 
och ge framtidsriktning.1 Sådana berättelser kan ha olika karaktär och funkt-
ion. Rüsen pekar på fyra idealtyper av berättelser, kritiska, exemplariska, trad-
itionella och genetiska.2 Jag menar att Rüsens narrativt orienterade syn på 
historiebruk och meningsskapande är väl värt att pröva som ett bidrag till att 
förklara den högkyrkliga rörelsens identitetsskapande. Särskilt kommer det 
som Rüsen benämner ”exemplariska berättelser”, som handlar om hur lärdo-
mar kan dras ur historien, och ”kritiska berättelser”, som handlar om ett nar-
rativt meningsskapande som utmanar rådande berättelser eller normer, att bli 
användbara i denna undersökning. 

I mitt studium av den högkyrkliga rörelsen förutsätts att identitetsskap-
ande går hand i hand med historiebruk.3 Ett historiebruksperspektiv kommer 
därför att tillämpas för att undersöka hur ett högkyrkligt identitetsskapande 
sker med hjälp av föreställningar om och bruk av det förflutna. Historiebruket 
inom den högkyrkliga rörelsen synliggörs genom analys av praktiker eller syn-
sätt men också av hur rörelsen reflekterade över sin relation till äldre tiders 
kyrkliga rörelser och hur de föreställningar om kyrklig tradition och gemen-
skap som kom till uttryck kunde generera meningsskapande berättelser. 

Forskningsläge 
Hur har då den svenska högkyrkliga rörelsen tidigare studerats inom forsk-
ningen? Den under 1800-talet framträdande högkyrkligheten i Sverige har un-
dersökts ur flera perspektiv.4 Någon samlad vetenskaplig undersökning om 
den svenska högkyrkliga rörelsen under 1900-talets första hälft har däremot 
inte tidigare gjorts.5 Bengt Ingmar Kilströms bok Högkyrkligheten i Sverige och 
Finland under 1900-talet (1990) är en populärvetenskapligt hållen och berät-
tande framställning med ett tydligt inifrånperspektiv som trots sina begräns-
ningar under lång tid var det huvudsakliga referensverket om svensk högkyrk-
lighet under 1900-talet.6 Kilström beskriver vissa grupper och personer men 
gör ingen analys av rörelsen som sådan. Stora delar av boken saknar 

1 Rüsen 2004, s. 61–64, 88, 97–103, 106, 112, 246–247. 
2 Rüsen 2004, s. 61–64. 
3 För närmare diskussion av termen ’religiöst historiebruk’ med utgångspunkt i tidigare forskning, 
se J. Dahlbacka 2015, s. 24–32. 
4 Aulén 1953; Wallgren 1959; Bexell 1987; Newman 1932; Jarlert 2001a; Maurits 2013; Aronsson 
2014. 
5 Cf Blückert 2003, s. 151; Hagberg 2010, s. 157; Wejderstam 2019, s. 19. 
6 Trots sin kritik av Kilströms bok vid dess utgivning menade Oloph Bexell att den skulle komma 
att fungera som ett referensverk om den högkyrkliga rörelsen. Bexell 1991, s. 582. Cf Alvunger 
2006, s. 245. 
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källreferenser och en del av underlaget är intervjuer som är gjorda av förfat-
taren med personer inom rörelsen flera decennier efter de skeenden som 
skildras.1 

Även om ingen samlad analys av den högkyrkliga rörelsens framväxt har 
gjorts har ändå enskilda personer, organisationer och händelseförlopp stude-
rats. Gustaf Aulén2 har diskuterat den framväxande högkyrkligheten, med 
tyngdpunkt på 1930–1950-talet, ur främst ett teologiskt perspektiv.3 Arne Pal-
mqvist har, som en del av en undersökning av hur kyrkliga aktörer förhöll sig 
i kyrka-statfrågan, analyserat den högkyrkliga rörelsen. Palmqvist kommer 
med värdefulla perspektiv på rörelsens kyrkosyn och inre differentiering, men 
undersöker inte närmare dess framväxt ur kyrkohistoriskt perspektiv. Tyngd-
punkten i analysen ligger på tryckt material och på rörelsen under 1950-talet.4 

Oloph Bexell har i artiklar behandlat den tidiga högkyrkliga rörelsen och pe-
kat på rörelsens bakgrunder i nylutheranism, möten med Oxfordrörelsen och 
på tidiga programskrifter.5 Folke T. Olofsson har i en artikel gjort en övergri-
pande analys av högkyrklig teologi med utgångspunkt i olika högkyrkliga 
grupper och aktörer.6 

Under den högkyrkliga rörelsens tidiga period, främst under 1910-talet, 
bildades ett antal högkyrkliga sammanslutningar. De är Svenska Kyrkoför-
bundet, S:t Sigfrids Brödraskap, Helga Korsgillet, Sodalitium Confessionis 
Apostolicæ (SCA) samt Societas Sanctæ Birgittæ (SSB). Deras bakgrund och 
framträdande under 1910- och 1920-talet har delvis och översiktligt under-
sökts i forskningen, men inte som delar av en helhet, utan främst med fokus 
på saker som deras bakgrund i Englandsresor, anknytning till äldre svenska 
rörelser och de olika sammanslutningarnas interna historik.7 

En del av den tidigare forskningen har särskilt fokuserat på Gunnar Ro-
sendal.8 Delar av Rosendals liv har behandlats personhistoriskt och teolo-
giskt.9 Två vetenskapliga avhandlingar har ägnats Rosendals teologi. Jouko M. 
V. Heikkinens avhandling Unio substantialis et sacramentalis (1990) är på finska 
och analyserar Rosendals nattvardsteologi.10 Tomas Franssons avhandling 
”Kristi Ämbete” Gunnar Rosendal och diskussionen om biskopsämbetet i Svenska 

1 Vissa partier i boken tycks delvis bygga på ett antal artiklar om bönegemenskapen Societas Sanctæ 
Birgittæ som Kilström publicerade i Personhistorisk tidskrift under 1970-talet. Se Kilström 1973; Kil-
ström 1974; Kilström 1978. För kritik av Kilströms framställning, se Bexell 1991; Blückert 2003, s. 
460; Wejderstam 2019, s. 19. 
2 Gustaf Aulén (1879–1977; sist biskop i Strängnäs). 
3 Aulén 1953. 
4 Palmqvist 1964; Cf Blückert 2003, s. 151. 
5 Bexell 2006; Bexell 2007b. 
6 Olofsson 1999. 
7 Kilström 1990; Bexell 2006; Bexell 2007b; Braw 2018. 
8 Gunnar Rosendal (1897–1988, sist kyrkoherde i Osby). 
9 Braw 1994; Ljungman 1997; Bexell 1999a; Braw 1999; Bexell 2003b. 
10 Heikkinen 1990. Heikkinen 2003 utgör en svensk sammanfattning av avhandlingen. 
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kyrkan (2006) undersöker Rosendal ur ett kyrkovetenskapligt perspektiv ge-
nom att bland annat placera och precisera Rosendals teologi, med särskilt fo-
kus på hans syn på biskopsämbetet, i en internationell och nationell kontext.1 

I antologin Gunnar Rosendal. En banbrytare för kyrklig förnyelse (2003) har flera 
olika perspektiv på Rosendal anlagts.2 I de olika artiklarna beskrivs Rosendal 
med hänsyn till såväl svenska som internationella aspekter. Att Rosendal var 
medlem först i SCA och sedan i SSB nämns kortfattat,3 men något kyrkohi-
storiskt rörelseperspektiv på Rosendal som en del av den svenska högkyrkliga 
rörelsens framväxt har inte särskilt anlagts. I festskriften till Rosendal, 
Opuscula ecclesiastica (1972), berörs den svenska högkyrkliga rörelsens framväxt 
ur ett tillbakablickande perspektiv.4 

Dag Sandahl har studerat den högkyrkliga rörelsens organisering i relation 
till kyrkomötets beslut att öppna prästämbetet för kvinnor år 1958 genom att 
fokusera på de två sammanslutningarna arbetsgemenskapen Kyrklig förnyelse 
och Kyrklig samling kring Bibeln och bekännelsen.5 Dessa två faller utanför 
tidsramen som satts för denna avhandling, år 1946, men kommer översiktligt 
att beröras i kap. 11. Ännu en högkyrklig organisation som berörs, men också 
faller utanför studiens ramar är International League for Apostolic Faith and 
Order. Den har studerats av Markus Hagberg.6 

Ett antal person- och organisationsfokuserade studier som ur olika 
aspekter berör den högkyrkliga rörelsen under 1900-talets första hälft kan 
nämnas. Bengt Stolt utkom 2016 med en biografi över prästen Herman Hed-
berg, som var verksam i SSB från 1927.7 Om SSB har tre jubileumsantologier 
utkommit 1970, 1995 samt 2020.8 Av dessa är det främst den sistnämnda som 
inkluderar en vetenskaplig ambition genom att inte bara sällskapets medlem-
mar utan även forskare med både inifrån- och utifrånperspektiv på SSB har 
bidragit med artiklar.9 Kyrkoherden i Malmö S:t Petri församling Albert Ly-
sander10 var en ledargestalt inom den svenska högkyrkliga rörelsen, och tilläg-
nades efter sin död en minnesskrift.11 Axel Lutteman12, som av tidigare forsk-
ning betraktats som en viktig person inom den tidiga högkyrkliga rörelsen i 

1 Fransson 2006. 
2 Se här, Bexell 2003b; B. Brodd 2003; Werner 2003; Blückert 2003. 
3 Bexell 2003b, s. 30. 
4 Bexell, Kilström, Löthner & Redin (red.) 1972. 
5 Se här Sandahl 2010; Sandahl 2018. 
6 Hagberg 2006b. 
7 Stolt 2016. 
8 Kilström, Segelberg, Strandberg & Eriksson (red.) 1970; Kilström (red.) 1995; Bexell, Gren-
Eklund, Santell & Wejderstam (red.) 2020. 
9 I boken har jag själv bidragit som en av flera med ett vetenskapligt utifrånperspektiv på SSB i en 
artikel om SSB:s bakgrund och bildande, se Sjösvärd Birger 2020. 
10 Albert Lysander (1875–1956; sist kyrkoherde i Malmö S:t Petri). 
11 Löfström, Nivenius & Wollter (red.) 1956. 
12 Axel Lutteman (1880–1920; sist Diakonistyrelsen förste sekreterare). 
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Sverige, har studerats i både monografiform av Ester Lutteman, som var gift 
med honom, och i artikelform av Birgitta Brodd.1 Christian Braw har i en 
monografi biograferat Ingvar Hector och dennes arbete vid Hjelmserydsstif-
telsen.2 En person som under en period var del i den högkyrkliga rörelsen och 
även kommer att förekomma i denna undersökning är Bo Giertz.3 Giertz har 
ägnats ett flertal antologier4, samt på senare tid en doktorsavhandling i syste-
matisk teologi med särskild inriktning på hans ämbetsteologi.5 

Sammanfattningsvis har den högkyrkliga rörelsen studerats utifrån olika 
avgränsade perspektiv, med fokus på särskilda epoker eller personer, ofta 
främst utifrån tryckt material och/eller begränsade delar av det bevarade 
otryckta källmaterialet. Något helhetsgrepp om det bevarade källmaterialet 
har inte tagits och några övergripande teoretiska perspektiv har inte prövats 
på rörelsen med fokus på den som rörelse och identitet. Att kombinera tidi-
gare forsknings pusselbitar med en analys av tidigare nyttjat såväl som out-
nyttjat källmaterial utifrån relevanta teoretiska perspektiv framstår därmed 
som viktigt för att fylla en kunskapslucka om den högkyrkliga rörelsen i 
svenskt kyrkoliv under 1900-talets första hälft. 

Metod och material 
I denna undersökning av den högkyrkliga rörelsen utgörs de huvudsakliga 
källorna av olika typer av otryckt arkivmaterial men även av tryckta källor. I 
undersökningen kommer kontakter mellan aktörer och sammanslutningar att 
analyseras utifrån ett mångfaldigt material såsom brev, dagböcker, protokoll, 
rundskrivelser, skrifter, tidskrifts- och tidningsmaterial, gudstjänstordningar 
och annat material som ger uttryck för aktörers övertygelser, engagemang och 
närvaro i olika sammanhang. I dessa olika materialtyper handlar det om att 
söka efter spår som kan bidra till förståelse för hur självförståelse, visioner 
och gemensamma praktiker formade den högkyrkliga rörelsen.6 En kvalitativ 
textanalys med särskilt fokus på markörer som pekar på den högkyrkliga rö-
relsens förutsättningar, framväxt, formering och identitetsskapande kommer 
således att genomföras. Genom att, med medvetenhet om sådana material-
gruppers individuella och subjektiva karaktär, ta i beaktande också privat 
material såsom dagböcker och brev kan jag även lyfta fram sådant som inte 
blir synligt i sammanslutningarnas beskrivningar av sig själva. Det kan blott-
lägga såväl interna konflikter som överenskommelser. För att kunna 

1 E. Lutteman 1933; B. Brodd 2008. 
2 Ingvar Hector (1907–1994; sist föreståndare för Hjelmserydsstiftelsen). Braw 2013. 
3 Bo Giertz (1905–1998, sist biskop i Göteborg). 
4 Martling, Norén, Staxäng & Strandberg (red.) 1965; Imberg (red.) 2005; Jarlert (red.) 2005. 
5 Ollilainen 2018. 
6 Metoden är delvis inspirerad av I. Andersson 2001, s. 40–43. 
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rekonstruera historiska förlopp, nätverk och olika typer av likheter och olik-
heter inom rörelsen fordras ett empirinära förhållningssätt i framställningen. 

Det sättet att nalkas materialet måste präglas av det som kallas för den 
hermeneutiska cirkeln, där det dialektiska förhållandet mellan såväl del-helhet 
som förförståelse–förståelse står i centrum. Betydelsefullt här är att jag som 
forskare i mötet med källmaterialet är medveten om min egen situation, mina 
förförståelser och fördomar samt det avstånd som föreligger mellan mig och 
det förflutna. Inom hermeneutiken har ett empatiskt och inkännande förhåll-
ningssätt till källmaterialet betonats, för att inte tillskriva källorna mening av 
missvisande eller anakronistisk karaktär. Det är viktigt att hela tiden söka käl-
lans sammanhang och skapa förståelse för den utifrån dess egna förutsätt-
ningar. Den tolkande processen handlar då om att se det enskilda, delen, i 
ljuset av helheten av källmaterial och dess historiska sammanhang. Även i 
förhållandet mellan aktör och struktur, person och grupp, gäller den herme-
neutiska logik som handlar om del och helhet. Aktören formas av strukturen 
men påverkar också strukturen, den enskilda personen formas av gruppen 
men påverkar också gruppen. Genom en växelverkan mellan del och helhet 
kan förståelsen fördjupas och de historiska händelseförloppen trovärdigt re-
konstrueras.1 

Tolkningen av källmaterialet är en successiv process. Arkivarbete går säl-
lan ut på att finna det rätta svaret i ett arkiv, utan snarare om att kunna for-
mulera de rätta frågorna i relation till det som finns där.2 På så sätt ställs teori 
och empiri också i ett dynamiskt förhållande till varandra som även det mot-
svarar den hermeneutiska cirkelns arbetsgång. Att på förhand bestämma sig 
för vilka teoretiska perspektiv som ska prägla framställningen är då inte möj-
ligt. Under arbetsprocessen måste därför olika teoretiska perspektiv prövas 
på källmaterialet för att förklara empirin och foga in materialet i ett menings-
sammanhang. 

Urvalet av personer och sammanslutningar som studeras i undersök-
ningen bygger dels på tidigare forsknings kartläggningar men också på den 
fördjupade förståelse som är resultatet av en hermeneutiskt präglad forsk-
ningsprocess. Många personer förekommer i studien, men det är viktigt att 
betona att detta inte är en personstudie.3 Inte heller är det en organisations-
studie, som syftar till att beskriva de olika sammanslutningarnas interna histo-
rik, även om arkivmaterialet från dem är av stor vikt. Fokus är på kollektivet, 
på den högkyrkliga rörelsen som del i Svenska kyrkan och den helhetsbild av 
rörelsen som kan rekonstrueras utifrån de sammanlagda intrycken av olika 
materialgrupper. Begreppet ”den högkyrkliga rörelsen” som används här 

1 Arbetssättet är inspirerat av Hans-Georg Gadamers hermeneutik. Gadamer 1997, s. 139–146, 
150–165. 
2 King 2012, s. 20–21. 
3 De personer som nämns löpande i undersökningen presenteras med biografiska uppgifter i fot-
noter. I några enskilda fall har dock inte en säker identifiering kunnat göras. 
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markerar utgångspunkten i studiens teoretiska ramverk, men det motsäger 
emellertid inte att det fanns personer utanför rörelsen med liknande stånd-
punkter, som kan ses som del av en ”högkyrklighet” i bredare bemärkelse. 
Det primära studieobjektet utgörs således av rörelsen såsom bestående av de 
sammanslutningar som bildades inom rörelsen, men med utrymme även för 
diskussion om personer och grupper utanför dessa sammanslutningar som på 
olika sätt kan ha påverkat rörelsen.1 

Eftersom undersökningen ställer upp nya frågeställningar och tillämpar ett 
inte tidigare använt rörelseperspektiv på den svenska högkyrkliga rörelsen har 
det varit motiverat att i vissa fall göra en omläsning av såväl tidigare forskning 
som av tidigare använt källmaterial. På så sätt kan jag dra nytta av tidigare 
forskning och får möjlighet att placera dess resultat i ett nytt ljus. Det måste 
förstås kompletteras med en vaksamhet på sådant som kan vara allmänt ve-
dertagna mytbildningar inom tidigare historieskrivning. 

Otryckta källor 
Det otryckta källmaterialet är det viktigaste och mest omfattande i undersök-
ningen. Två mycket viktiga arkiv är Societas Sanctæ Birgittæs arkiv (SSBA) 
och arkivet för Sodalitium Confessionis Apostolicæ (SCAA), särskilt som de 
fungerade som huvudsakliga gemenskaper för den högkyrkliga rörelsen under 
större delen av den period som avhandlingen undersöker. 

Societas Sanctæ Birgittæs arkiv (SSBA) är deponerat på Uppsala universi-
tetsbiblioteks (UUB) handskriftsavdelning och omfattar ca 34 hyllmeter. Det 
är det mest omfattande arkivet som har nyttjats i undersökningen, även om 
långt ifrån allt material har tagits i anspråk. I arkivet finns handlingar som 
samlats in från medlemmar och sparats sedan stiftandet 1920. Men SSB har 
under en stor del av 1900-talet samlat källmaterial även om sådant som inte 
direkt ingår i SSB:s interna historik, men som berör den högkyrkliga rörelsen. 
Arkivet delas upp i SSBA:I och SSBA:II, som med vissa överlappningar om-
fattar 1920–1992 respektive tiden från 1992 och framåt. I SSBA:I finns till 
exempel stadgar, protokoll, medlemsutskick, föredrag, predikningar, verk-
samhetsberättelser, programblad och gudstjänstordningar. SSBA innefattar 
också ett mycket omfattande brevarkiv med korrespondens mellan många av 
de rörelseaktörer som förekommer i undersökningen, både till och från med-
lemmar i SSB men även till och från olika personer utanför denna samman-
slutning. 

SSBA:I inkluderar flera delsamlingar som innehåller källmaterial efter en-
skilda rörelseaktörer och grupper. En sådan är delsamling är S:t Sigfrids bröd-
raskaps handlingar (S12:1) vilket kompletteras av Mats Åmarks samling (S9) i 
SSBA. Korrespondensen inom brödraskapet skedde genom brevväxlingar 

1 Om urval av studieobjekt i studiet av rörelser, se Wettergren & Jamison 2006, s. 11. 
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som i flera fall finns bevarade i SSBA men även i brevböcker som bröderna 
skickade mellan sig för interna diskussioner, där också sekreteraren i brödra-
skapet förde in berättelser över dess verksamhet. De är normalstora anteck-
ningsböcker, ungefär i A5-format, och omfattar totalt ca 700 sidor. Fem såd-
ana böcker, av medlemmarna kallade epistolarier, har ursprungligen funnits i 
arkivet, av vilka fyra (S12:1:1–4) har bevarats och omfattar åren 1915–1923. 
Ett annat exempel är Olof Magnussons1 samling (S11), som innehåller 245 
dagböcker omfattande åren 1913–1980, vilka kan bidra med ett inifrånper-
spektiv som ger upplysningar om uppfattningar inom rörelsen men också 
vissa sakförhållanden. 

SCA:s arkiv (SCAA) finns på Malmö stadsarkiv (MSA). Huvudvolymerna 
i arkivet är två stora klippböcker (ACTA:I–II A1:2) i vilka, med vissa kom-
pletterande anteckningar, brödraskapets bevarade handlingar såsom stadgar, 
protokoll, programblad, medlemsutskick och närvarolistor har bevarats. Ar-
kivet innehåller även diverse handlingar (F2:1:6–7), räkenskaper (G3:1) samt 
viss korrespondens mellan medlemmar och med utomstående (F2:1:1–5). I 
SCA:s arkiv inkluderas även ett arkiv med protokoll och handlingar efter det 
till SCA anknutna systraskapet Sorores Confessionis Apostolicæ (A2:1), bildat 
1939. 

Som en hybrid mellan tryckt och otryckt källa som ger uttryck för gemen-
samma strävanden inom den högkyrkliga rörelsen är det stencilerade Rundbrev 
om Kyrklig Förnyelse (RBoKF) vilket började skickas ut av rörelseaktörer inom 
gruppen Ora et Labora, ungefär månatligen från december 1940. Rundbreven 
nådde hundratals personer och finns bevarade i flera av rörelseaktörernas per-
sonarkiv.2 

När det gäller personarkiv finns källmaterial bevarat efter flera av de per-
soner som framträdde som rörelseaktörer inom den högkyrkliga rörelsen. Ett 
särskilt omfattande sådant är Gunnar Rosendals samling (GRS) som finns på 
Lunds universitetsbibliotek. Detta arkiv aktualiserar källkritiska problem som 
forskare ofta ställs inför i mötet med arkivmaterial. Rosendals brevsamling 
omfattar korrespondens med ca 1 700 personer. Han förefaller särskilt ha be-
varat korrespondens som stammar från senare delen av 1930-talet och framåt. 
Någon fullständig genomgång av de befintliga breven har jag inte kunnat ge-
nomföra men det kan konstateras att äldre brev, som går att belägga i andra 
källor, saknas i GRS.3 Det blir en påminnelse om den grundläggande och 

1 Olof Magnusson (1897–1980; sist komminister i Borås Gustav Adolfs). 
2 RBoKF finns till exempel i GRS och SSBA. Referenser till RBoKF görs på samma sätt som med 
tidskrifter. Om RBoKF, se kap. 10 nedan, s. 366–371. 
3 Som exempel kan Rosendals korrespondens med biskoparna Gustaf Aulén och Edvard Magnus 
Rodhe (1878–1954; sist biskop i Lund) nämnas, vilka i GRS endast har bevarats från 1936 trots att 
tidigare korrespondens kan beläggas i båda Edvard Rodhes samling och Gustaf Auléns samling. 
Gunnar Rosendal t. Edvard M Rodhe 7.2.1924 ERS LUB; Gunnar Rosendal t. Gustaf Aulén 
4.12.1933 GAS LUB. 
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generella källkritiska insikten om att ett arkiv är konsekvensen av vad någon 
har valt att spara. En annan materialgrupp i GRS är de så kallade krönike-
böckerna, Osby församlings gåvo- och krönikebok.1 Sammantaget utgörs dessa krö-
nikeböcker av tre stora anteckningsböcker som täcker åren 1934–1951, 1952– 
1962 samt 1962–1985, omfattande ungefär 1 800 handskrivna sidor. Kröni-
keböckerna fungerade som ett slags pastoral dagbok som ger Rosendals sub-
jektiva bild av olika händelseförlopp. Ur ett pastoralhistoriskt perspektiv är 
krönikeböckerna onekligen värdefulla2, men man bör vara uppmärksam på 
att Rosendal var medveten om att han skrev för en intresserad eftervärld. De 
så kallade krönikeböckerna är användbara för att excerpera vissa sakuppgifter 
samt som underlag för att förstå Rosendals uppfattningar i olika skeenden. 

Det finns personarkiv efter rörelseaktörer som i vissa fall inkluderar om-
fattande brevsamlingar, samt till exempel dagböcker och föredrag som nyttjas 
i undersökningen. Det gäller till exempel Albert Lysanders samling (ALyS) 
vid Malmö stadsarkiv (MSA).3 Vid Uppsala universitetsbibliotek finns Samuel 
Gabrielssons arkiv (SGA) som innehåller brev, resedagböcker och föredrags-
manuskript, samt Mats Åmarks efterlämnade papper (MÅEP) som innehåller 
bland annat resedagböcker efter Mats och Ida Åmark, olika personliga hand-
lingar samt en omfattande brevsamling. Vid Lunds universitetsbibliotek 
(LUB) finns Jan Redins arkiv (JRA), Magda Wollters arkiv (MWA), Bo Giertz 
arkiv (BGA) och Ingvar Hectors arkiv (IHA). På Landsarkivet i Lund (LLA) 
finns Kjell Barnekows arkiv (KBA). I Sigtunastiftelsens arkiv (SigtSA) finns 
Axel Luttemans samling (ALS) som delvis kompletteras av Ester Luttemans 
papper (ELP) som finns på UUB. I Riksarkivet i Marieberg (RA) finns Eric 
von Rosens arkiv (EvRA) samt Lechard Johannessons arkiv (LJA). Claës och 
Greta Lagerfelts arkiv (CGLA) finns i privat förvaltning på Lagerlunda gård. 
Brita Hermelins arkiv (BHA) finns på Eskilstuna stadsarkiv (ESA). 

Även ett flertal andra personers och organisationers arkiv samt kyrkoarkiv 
som har bedömts kunna belysa den högkyrkliga rörelsen på olika sätt har ut-
nyttjats. Som exempel på arkiv som är av intresse för att kartlägga och analy-
sera den högkyrkliga rörelsen kan nämnas Nathan Söderbloms samling (NSS) 
i UUB, Gustaf Auléns samling (GAS) och Edvard Magnus Rodhes samling 
(ERS) i LUB. För att belysa den svenska högkyrkliga rörelsen ur internation-
ella perspektiv har även Archives Hochkirchliche Vereinigung-Augsburger 
Bekenntnis (AHVAB) och Nachlass Friedrich Heiler (Ms. 999) vid Univer-
sitätsbiblitohek Marburg (UBM) studerats. Detta för att kunna ge en bredare 

1 Krönikeböcker var ingen ovanlig företeelse i församlingslivet under 1900-talets första hälft. Ro-
sendals krönikeböcker bearbetas i skrivande stund för att ges ut i samarbete mellan Lunds stiftshi-
storiska sällskap och Skara stiftshistoriska sällskap. Fortsättningsvis benämns de i noter till exempel 
”Rosendal i Krönikebok 1, s. 21”. 
2 Bexell 2003b, s. 23. 
3 Lysander har också ett mindre arkiv vid Lunds universitetsbibliotek som inte har tagits i anspråk 
här. 
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belysning av svenska högkyrkliga rörelseaktörers engagemang och internat-
ionella kontaktnät. I Heilers arkiv har viss korrespondens med svenskar inom 
den högkyrkliga rörelsen varit av intresse. I det relativt omfattande AHVAB 
gäller det framför allt korrespondens, medlemslistor och årsmötesprotokoll. 

Tryckta källor 
En ytterligare kategori av källmaterial är tryckta källor såsom utgivna böcker, 
småskrifter och olika typer av periodika. Om de otryckta källorna i första hand 
ger röst åt ett inifrånperspektiv för den högkyrkliga rörelsen såsom den kom-
mer till uttryck genom sina aktörer och nätverk, uttrycker de tryckta källorna 
flera olika perspektiv på den högkyrkliga rörelsen. 

Vissa tryckta källor kan uttrycka ett inifrånperspektiv. Det gäller till exem-
pel skrifter, böcker och artiklar skrivna av rörelseaktörer under den period 
som undersöks. Ett exempel är ett tidigt försök till högkyrkligt organ som 
utgörs av Svenska Kyrkoförbundets skriftserie av småskrifter, utgiven 1910– 
1917, samt Svenska Kyrkoförbundets tidskrift (SKFT). Tidskriften utkom i sju år-
gångar 1911–1917, med 8–12 nummer per år. Sidantalet varierade mellan 8 
och 32 sidor. Innehållet är krönikor, programmatiska texter, artiklar, notiser, 
recensioner och uppbyggelsetexter som uttryckte reaktioner och ställningsta-
ganden i såväl internationella som nationella kyrkopolitiska frågor. 

Den högkyrkliga rörelsen och dess aktörer figurerade återkommande i 
pressen i olika debatter under 1900-talets första hälft. I analysen används pe-
riodika och tryckta skrifter som återger både högkyrkliga rörelseaktörers och 
dess meningsmotståndares ställningstaganden, liksom olika typer av kom-
menterande texter och uttalanden även av personer eller tidningar som inte 
uttryckligen tog ställning i de debatter som den högkyrkliga rörelsen var in-
blandad i. Sökningar har gjorts på till exempel rörelseaktörers och gruppers 
namn liksom på sökord såsom högkyrk*, katoli* och ritual* med varierande 
ändelser, i de digitala arkiven för Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samt i 
Kungliga bibliotekets söktjänst Svenska dagstidningar. Även aktuella årgångar 
av flertalet icke-digitaliserade tidningar, såsom Svensk kyrkotidning, Vår Lösen 
och Församlingsbladet, beaktas i undersökningen. 

Den svenska högkyrkliga rörelsen stod under en relativt lång del av den 
undersökta perioden utan någon egen samlande tidskrift i Sverige. Utländska 
högkyrkliga tidskrifter som utgavs under perioden är därför betydelsefulla 
kompletterande tryckta källor. De ger möjlighet att se vad de svenska rörelse-
aktörerna tog del av beträffande teologiska och kyrkopolitiska spörsmål men 
ger också en bild av hur rörelsen kunde fungera som del i ett internationellt 
religiöst nätverk. Viktigast i detta avseende är Hochkirchliche Vereinigungs 
tidskriftsorgan Die Hochkirche, utgiven 1919–1934. Den ersattes 1935 av tid-
skriften Eine Heilige Kirche. 
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Disposition 
De frågeställningar som har formulerats för att undersöka avhandlingens 
syfte har en övergripande karaktär i relation till dispositionen. Frågorna mot-
svarar alltså inte enskilda kapitel utan genomsyrar genomgående analysen och 
summeras i ett slutkapitel. 

Undersökningen har disponerats i tre huvuddelar samt inledning och av-
slutning. I inledningskapitlet har undersökningens utgångspunkter och teore-
tiska ramverk presenterats. De tre huvuddelarna av undersökningen utgår 
från tre kronologiska faser som har identifierats i rörelsens framväxt. I viss 
mån, för att kunna fullfölja vissa tematiska linjer och undvika upprepningar, 
förekommer överlappningar mellan periodiseringarna. 

De årtal som ramar in undersökningen är 1909–1946. År 1909 bildades 
Svenska Kyrkoförbundet, den första av de sammanslutningar som studeras, 
och det blir den formella startpunkten även om en bredare kontextualisering 
självklart innebär att skeenden före detta årtal också tas i beaktande.1 Under-
sökningens överordnade frågeställning gäller hur och varför en högkyrklig 
rörelse växte fram under 1900-talets första hälft. År 1946 har valts som avslu-
tande gränsår. Då initierades en statlig utredning om kvinnors tillträde till 
prästämbetet som 1950 föreslog att inga principiella hinder förelåg för sådan 
ordning. De skeenden som relaterar till det innebar att den högkyrkliga rörel-
sen kom att gå in i en ny fas.2 Föreliggande studie kan emellertid bidra med 
att förklara var rörelsen stod inför de förlopp som senare skulle följa. Därför 
ges avslutningsvis en kort framåtblick som översiktligt skildrar några händel-
seförlopp efter 1946. 

Del I Uppkomst behandlar den högkyrkliga rörelsens tidiga skede under 
åren 1909–1918. Det gäller rörelsens långsiktiga och kortsiktiga kyrkohisto-
riska förutsättningar, dess kontext och de initierande rörelseaktörerna, de så 
kallade entreprenörerna. Först (kap. 1) behandlas översiktligt tidigare hög-
kyrkliga rörelser i Tyskland, England och Sverige. Därefter (kap. 2) presente-
ras rörelsens entreprenörer i kontext, vilken gäller 1910-talets kyrkoliv och 
teologiska debatt i Svenska kyrkan samt utifrån deras utländska impulser. De 
två tidigaste sammanslutningarna, Svenska Kyrkoförbundet och S:t Sigfrids 
brödraskap analyseras med hänsyn till sammanhang, kyrkosyn, historiebruk 
och identitetsformering. Efter det presenteras (kap. 3) mål och strävanden 

1 En invändning skulle kunna vara att år 1908, då de första Englandsresorna företogs av rörelsens 
aktörer, även kunde ha passat. Det är en utgångspunkt som tidigare forskning har tagit. Kilström 
1990, s. 25–32. Jag menar dock att det blir att lyfta fram en enskild faktor i kontextualiseringen av 
rörelsen. Det kommer vara en del av undersökningen att peka på hur ett flertal faktorer och förut-
sättningar i samspel påverkade rörelsens uppkomst och framväxt. 
2 För en framställning av bakgrund och bildande av arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse som en 
del av detta skeende, se Sandahl 2010; Sandahl 2018. 
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inom dessa tidiga grupper med särskilt fokus på liturgi och nattvard i relation 
till deras omgivning. 

Del II Framväxt behandlar åren 1919–1935. Det är den mest omfattande 
delen i undersökningen. Kapitlen i denna del följer en tematisk och kronolo-
gisk uppställning. Åren 1919 och 1935 har identifierats som viktiga gränsår i 
rörelsens framväxt. Delen inleds (kap. 4) med att den kyrkliga debatten under 
åren 1919–1920 samt nya internationella impulser får belysa bildandet av tre 
högkyrkliga sammanslutningar, Helga Korsgillet, SCA och SSB, och det rö-
relsenätverk som dessa tillsammans utgjorde. Därefter (kap. 5) analyseras rö-
relsen organisatoriska och strategiska val och praktiker i ljuset av nationell 
och internationell kontext. Central är frågan om hur den högkyrkliga rörelsens 
sätt att organisera sig kan förstås. Kapitlet har därmed en mer övergripande 
funktion i relation till den i övrigt huvudsakligen kronologiska uppställningen. 
Efter det följer en analys (kap. 6) av rörelsens möjligheter till genomslag med 
utgångspunkt i den antikatolska diskurs som präglade den samhälleliga och 
kyrkliga debatten under 1920-talet, och vilken betydelse den fick för den hög-
kyrkliga rörelsens identitetsskapande. Därefter belyses (kap. 7) rörelsens in-
ternationella sammanhang och ekumeniska strävanden under 1920-talet och 
början av 1930-talet. Det kan ses som tidsmässigt överlappande med nästa 
kapitel (kap. 8) som undersöker förändrade förutsättningar i omgivningen och 
ett växande samförstånd inom den högkyrkliga rörelsen under slutet av 1920-
talet som ledde till att rörelsen kunde framträda med en samordnad plattform 
i kyrkodagarna 1935, vid vilken också en av rörelsens centrala aktörer, Gun-
nar Rosendal, för första gången träder fram. Att Nyköpingsdagarna 1935 blev 
en vändpunkt på flera sätt kommer att belysas. 

Del III Etablering behandlar åren 1935–1946, och tar därmed vid samma år 
som den tidigare delen slutade. Gunnar Rosendal börjar nu uppträda som en 
organisatör inom rörelsen. Hans program och inledande verksamhet för att 
samordna rörelsen analyseras (kap. 9). Sedan behandlas (kap. 10) de samver-
kansformer som rörelsen utvecklade under slutet av 1930-talet och början av 
1940-talet, och hur dessa får betydelse för rörelsens samspel med omgivning 
och dess identitetsskapande. I det avslutande kapitlet (kap. 11) analyseras den 
högkyrkliga rörelsen i relation till andra rörelser inom det kyrkolandskap som 
växte fram i Svenska kyrkan under framför allt sent 1930-tal fram till 1946, 
med särskilt fokus på hur rörelsen ställdes inför nya utmaningar och interna 
konflikter. 

I ett avslutande kapitel sammanfattar jag undersökningen och dess slutsat-
ser med utgångspunkt i de ställda frågorna. 
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1. Tidigare högkyrkliga rörelser 

I inledningskapitlet refererades till en gängse definition av högkyrklighet 
som lyfter fram sådana rörelsers betoning på katolicitet och apostolicitet, 
på kyrkans ämbete, sakrament, liturgi och tidegärd. Det är sådant som 

många högkyrkliga rörelser historiskt skulle kunna identifiera sig med. Det 
engelska High Church eller high churchmanship har brukats sedan reformationen. 
Det kan kopplas samman med olika liknande men situationsbundna svar på 
särskilda omständigheter och utmaningar i kyrkohistorien. Ofta har högkyrk-
lighet inbegripit ett försvar för kyrkans väsen såsom gudomligt instiftat och 
som den synligt framträdande Kristi kropp och i historisk kontinuitet med 
den apostoliska kyrkan. I den kan präst- och/eller biskopsämbetet betraktas 
som konstitutivt för sakramentens giltighet och därmed för kyrkans nådeför-
medlande karaktär.1 

Ett sätt att beskriva högkyrklighet är att ställa den i relation till lågkyrklig-
het. Högkyrklighet och lågkyrklighet är ett grundläggande motsatspar som har 
präglat kyrkosynen inom protestantisk kristendom sedan 1500-talet. Kortfat-
tat kan skillnaden fångas i olika syner på kyrkans konstitution, huruvida den 
ses som bottom-up (lågkyrklighet) eller top-down (högkyrklighet). Skillnaden gäl-
ler alltså om kyrkan främst förstås som en association och summan av de 
individer som samlas i Jesu namn till bön och gudstjänst, eller om kyrkan 
främst ska förstås som den hierarkiskt ordnade och av Jesus instiftade institut-
ion som står i kontinuitet med den första kristna församlingen.2 Lågkyrklig 
fromhet har generellt framträtt som antiinstitutionalistisk och kännetecknats 
av ”individualism och betoning på den enskildes andliga upplevelser och er-
farenhet” samt ”människans väckelse, omvändelse och helgelse”. I sådana 
traditioner har synen på sakramenten inte varit betonad.3 Högkyrklighet har i 
stället ofta betonat en objektivistisk hållning och kyrkans grund är enligt hög-
kyrklig förståelse ”inte människors subjektiva trosupplevelser, utan den Guds 
objektiva nåd som förmedlas genom Ordet och sakramenten”.4 

1 Hylson-Smith 1993, s. ix–xi. 
2 Aulén 1953, s. 16, 46–47. 
3 Bexell 2007a, s. 128. 
4 Bexell 2007a, s. 129. Inom tidigare forskning som har studerat kyrkligheter i Church of England 
under 1900-talet har man ofta utgått från termerna catholic och evangelical som par-begrepp 
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I England kom högkyrkliga rörelser att framträda efterhand mer konkret 
då evangelikala rörelser växte fram i slutet av 1700-talet.1 I Sverige konkreti-
serades på ett liknande sätt en högkyrklighet omkring 1850-talet. Företrädare 
för den så kallade äldre lundahögkyrkligheten, som översiktligt presenteras 
nedan, kom att definiera sig själv med utgångspunkt i de engelska begreppen 
high church och low church. Inte som uttryck för en rörelse utan som att de be-
traktade det högkyrkliga som uttryck för en luthersk kyrkosyn i relation till 
nyevangelikalismen.2 

Inför en långsiktig belysning av en svensk högkyrklig rörelses uppkomst 
under 1900-talets första hälft skall här ges en bakgrund i form av en översikt 
över några tidigare högkyrkliga rörelser, med fokus på 1800-talet i England, 
Tyskland och Sverige. Syftet är inte att fixera en definition av begreppet hög-
kyrklighet. I stället får den följande framställningen tjäna som översikt över 
hur högkyrkliga rörelser tagit sig uttryck i olika kyrkohistoriska kontexter. 

Högkyrklighet i England 
Begreppet High Church har ofta fungerat som paraplybeteckning för en teolo-
gisk positionering eller kyrklighet inom Church of England, inom vilken till 
exempel 1700-talets ortodoxa högkyrklighet, Oxfordrörelsen och ritualismen 
var olika underavdelningar. Vid 1900-talets början hade det generellt fått be-
tydelsen av personer som såg sig i kontinuitet med Oxfordrörelsens strävan-
den.3 

Oxfordrörelsen kallas den inflytelserika akademiska teologiska rörelse som 
var aktiv 1833–1845, främst i Oxford, med huvudsakligt syfte att etablera en 
högkyrklig teologisk syn på Church of England som en gudomlig institution.4 

Detta delvis i ett slags uppgörelse med äldre högkyrklighet, men det har i ett 
senare språkbruk blivit i det närmaste synonymt med högkyrklighet i England 
efter 1830-talet.5 Traktarianism är ett begrepp som ofta används som syno-
nymt med Oxfordrörelsen, men det avser vanligen dess tidiga faser och här-
leds ur den skriftserie Tracts for the Times som rörelsens ledare publicerade sina 
skrifter i.6 

motsvarande högkyrklighet och lågkyrklighet. För att studera kyrkolivets skiftande uttryck har man 
även lagt till begreppsparet konservativ och liberal. Randall 2012, s. 264–272; Randall 2017, s. 151. 
1 Hylson-Smith 1993, s. ix–xii. 
2 Aulén 1953, s. 24. 
3 Morris 2016, s. 34–35. 
4 Yates 1999, s. 2. 
5 Morris 2016, s. 35–36. 
6 ”Puseyism” är också ett begrepp som, om än ovanligt numera, används med hänvisning till Ed-
ward Pusey, som var en av Oxfordrörelsens viktigaste ledare. Morris 2016, s. 36. 
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Oxfordrörelsen blev fundamental för högkyrkliga rörelser i senare tid. 
Detta trots att det var en intern anglikanskt inriktad rörelse. Den innebar en 
reaktion mot inflytande av liberalism och rationalism och företrädarna för 
den menade att det fanns ett kyrkligt förfall till följd av upplysningsidealen. 
1700-talets kyrkoliv svartmålades av rörelsen vilket bidrog till att skapa en 
ensidig bild av det som ofta har övertagits i senare historieskrivning.1 

Traktarianerna var påverkade av romantikens tänkande som kännetecknas 
av betoningen på mystik, poesi och kopplingen till naturen och historien. 
Bland rörelsens framträdande gestalter kan nämnas John Henry Newman, 
Edward Pusey, John Keble, Hurrell Froude och Robert Wilberforce.2 De såg 
sig som restauratörer av kyrkolivet. Den antika kyrkan betraktades som den 
ideala epoken utifrån föreställningen om att kyrkan då skulle ha varit enad 
och därför mer trovärdig i teologi, bekännelse och liturgi än under senare 
perioder av splittring. Man betonade att de anglikanska kyrkliga böckerna stod 
i kontinuitet med den katolska tron och därför skulle tolkas i ljuset av denna 
tro. Kyrkan betraktades ur ett historiskt perspektiv som ett träd med många 
grenar där Church of England var en.3 

Oxfordrörelsen kännetecknas teologiskt av en inkarnatorisk och sakra-
mental kyrkosyn med en stark betoning på den synliga kyrkan som Kristi 
kropp. Prästämbetet uppfattas som gudomligt instiftat och konstitutivt för 
kyrkans liv. Den apostoliska successionen innebar en försäkran om att för-
samlingen stod i den sanna katolska traditionen och att nattvarden, som be-
traktades som en utvidgning av inkarnationen, var instiftad på ett legitimt sätt. 
Enligt traktarianerna var det samma sak att vara förenad med kyrkan som att 
vara förenad med Kristus. Genom betoningen på den synliga kyrkan blev 
kyrkans liturgi och yttre former uttryck för dess innersta väsen och verktyg 
för en levande, gudomlig verklighet. Kyrkan var i gudstjänsten en sakramental 
förmedlare av nåd. Liturgin var oskiljaktig från tro och lära och liturgisk uni-
formitet blev avgörande för kyrkans enhet.4 Oxfordrörelsens storhetstid upp-
hörde runt 1845. 

Vikten som lades vid liturgiska och rituella aspekter av gudstjänstlivet var 
ett kännetecken för den fraktion inom den högkyrkliga rörelsen som har kal-
lats ritualism. 5 Det rituella blev under den senare delen av 1800-talet en 

1 Rationalism var ett begrepp under vilket man klumpade ihop olika strömningar, såsom evangeli-
kala och liberala, som man vände sig emot. Forskningen har senare gjort upp med bilden av 1700-
talet. Walsh & Taylor 1993, s. 1, 169. 
2 John Henry Newman (1801–1890; sist romersk-katolsk kardinal), Edward Pusey (1800–1882; sist 
professor i Oxford), John Keble (1796–1866; sist kyrkoherde i Hursley), Hurrell Froude (1803– 
1836; sist präst och lärare i Oxford) och Robert Wilberforce (1802–1857; sist ärkediakon i East 
Riding). Härdelin 1965, s. 23–24. 
3 Härdelin 1965, s. 45–46, 52–53, 57; Bexell 2006, s. 2. 
4 Härdelin 1965, s. 60–61, 76–87, 104–113, 223–244. 
5 Rowell 1983, s. 116; Yates 1999, s. 3. Morris har diskuterat sambanden mellan traktarianismen 
och ritualismen, där man ofta har lyft fram att ritualismen var en naturlig följd av traktarianismens 
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vattendelare och dess kritiker menade att det var ett moment som hotade att 
undergräva reformationsarvet inom Church of England.1 De så kallade ritua-
listerna själva argumenterade att de genom sina strävanden förfäktade ett arv 
som bevarats i anglikanskt post-reformatoriskt tradition men gått förlorat på 
grund av den ”extrema protestantism” som följde.2 Inom forskningen har ri-
tualism ofta använts om de liturgiska strävanden inom Church of England 
som syftade till att göra gudstjänsten mer lik de samtida romersk-katolska 
gudstjänstformerna och som närmade sig romersk-katolsk teologi på ett sätt 
som i vissa fall innebar ett brott med Church of Englands lära.3 Vurmen för 
medeltiden i kombination med en så kallad katolsk väckelse tog sig uttryck i 
det estetiska intresset för kyrklig konst och musik och samspelade med de 
liturgiska förändringssträvanden.4 Av sina kritiker betraktades ritualismen i 
allmänhet som en importör av romersk-katolska bruk. 

Begreppet anglokatolicism förefaller besläktat med ritualismen, också i det 
samtida språkbruket. En glidning tycks ha skett under 1900-talets första de-
cennier från ritualism till anglokatolicism som benämning på samma ström-
ning.5 Vad som avses med katolicism är inte entydigt. Det kan innebära före-
ställningen om en konkret historisk anknytning till en universell kyrka. På så 
sätt har anglokatolicism använts i vid bemärkelse som beteckning på engelsk 
högkyrklighet i Oxfordrörelsens följd.6 

Från 1860-talet växte en socialt inriktad högkyrklighet fram i England. Rö-
relsens självförståelse och aktivitet som socialt medveten är komplex med in-
slag av mytbildning. Traktarianismens företrädare var akademiker med be-
gränsad kontakt med församlingslivet ute i landet.7 De banade emellertid väg 
för senare reformsträvanden. Högkyrkliga så kallade slumpräster menade att 
det rituella hade större genomslagskraft i slumområden än strikt intellektuell 
verksamhet; att sakramentets tecken trumfade det talade ordet.8 Ritualismens 
verkliga genomslag inom arbetarbefolkningen förefaller dock ha överdrivits.9 

Flera inflytelserika sammanslutningar bildades under 1800-talet med hög-
kyrklig och social inriktning, såsom The Guild of St. Matthew som var ett 
prästbrödraskap bildat 1877 av den anglikanska prästen Stewart Headlam10 

sakramentala fokus men att det samtidigt innebar ett uppbrott och en ny fas inom den högkyrkliga 
rörelsen, se Morris 2016, s. 46ff. 
1 Rowell 1983, s. 130. 
2 Yates 1999, s. 2. 
3 Yates 1999, s. 1. 
4 Wilkinson 1992, s. 15. 
5 Det kan noteras att de tidiga svenska högkyrkliga rörelseaktörerna under 1910-talet genomgående 
hänvisar till ritualism men inte alls till anglo-katolicism. 
6 Wilkinson 1992, s. xii–xiii. 
7 Rowell 1983, s. 116ff; Wilkinson 1992, s. 24–25. 
8 Rowell 1983, s. 116ff, 240. 
9 Yates 1999, s. 287–291. 
10 Stewart Headlam (1847–1924; anglikansk präst). 
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och hörde till pionjärerna för en så kallad sakramental socialism i England.1 

Bland dess medlemmar fanns till exempel den inflytelserike liturgikern Percy 
Dearmer.2 I England hade inte begreppet socialism fått den entydigt marxist-
iskt laddade innebörden som på kontinenten, utan kunde också ha betydelsen 
av något liknande kollektivism som motsats till individualism.3 

Percy Dearmer och Charles Gore4 kan betraktas som företrädare för en 
anglokatolicism men var avståndstagande mot romersk katolicism och beto-
nade det specifikt engelska teologiska och liturgiska arvet. De kom att få ett 
vidsträckt inflytande inom Church of England runt sekelskiftet 1900.5 Gore 
var en av huvudpersonerna inom högkyrkligheten vid denna tid.6 Han var 
med och grundade den religiösa orden Society of the Resurrection i Oxford 
1887, vilken senare skulle leda vidare till bildandet av Community of the Re-
surrection (CR). Det skulle bli ett betydelsefullt högkyrkligt ordenssällskap i 
engelskt kyrkoliv. År 1888 gavs antologin Lux Mundi: A series of Studies in the 
Religion of the Incarnation ut. Året därefter, 1889, var Gore med och bildade 
organisationen Christian Social Union.7 

Gore blev den mest kända företrädaren för den så kallade Lux Mundi-kret-
sen som förenade Oxfordrörelsens teologi och den sakramentala socialismen 
med en öppenhet för sociala frågor och den moderna vetenskapens perspek-
tiv.8 Kretsen såg sig som tjänare i den ”katolska” kyrkan som strävade efter 

1 P. Jones 1968, s. 102. 
2 Percy Dearmer (1867–1936; liturgiker, sist canon – präst knuten till domkyrka – i Westminster 
Abbey). Wilkinson 1992, s. 20. 
3 Den politiska liberalismen som framträdde under mitten av 1800-talet var i England till skillnad 
från övriga Europa formad av religiösa meningsskiljaktigheter. Detsamma gällde delvis socialismen 
som växte fram ur liberalism mot slutet av 1800-talet. De sociala frågorna och politisk socialism 
hörde inte sällan ihop som utmaning för kyrkorna i England. Kyrkorna brottades med att antingen 
göra socialismen kristnad eller politisera kristendomen. McLeod 1996, s. 2; Robbins 2008, s. 60– 
62. Ordet ”socialism” användes inom skilda politiska riktningar och grupper i England och kunde 
så beteckna kollektivism som en motsättning mot individualism i politiska och ekonomiska frågor. 
Wilkinson 1992, s. 20. 
4 Charles Gore (1853–1932; sist biskop i Oxford). 
5 Wilkinson 1992, s. xiii. Två andra inflytelserika personer inom den samtida högkyrkliga rörelsen 
som förenade sakramental och sociala betoningar var biskoparna Cosmo Gordon Lang (1864– 
1945; sist ärkebiskop av Canterbury) och Arthur Winnington-Ingram (1858–1946; sist biskop i 
London). Rowell 1983, s. 226. 
6 Gore kom att ge ut ett flertal böcker och skrifter i vilka han fortsatte sitt teologiska projekt. Av 
stor betydelse för Gores teologiska inflytande i hans samtid var boken om nattvardsteologi The 
Body of Christ (1901). Här anknöt Gore såväl till kyrkofäder som till traktarianismen i betoning av 
nattvarden som inkarnationens förlängning. Nattvarden var platsen för Kristi fulla närvaro men 
skulle inte ses som en repetition av offret på korset. Gore 1907; Hylson-Smith, s. 188–189. 
7 P. Jones 1968, s. 167; Hylson-Smith 1993, s. 179–202. 
8 Genom att Lux Mundi-teologerna delvis bejakade den historisk-kritiska bibelforskningen, de na-
turvetenskapliga forskningsrönens villkor och betydelsen av individens religiösa erfarenhet kunde 
de betecknas som företrädare för ett slags modern teologi. Rowell 1983, s. 220–221, 226–227. Det 
var dock stor skillnad på denna engelska moderna teologi och den tyska protestantiska 
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att tolka Guds uppenbarelse i mötet med samtiden och den moderna veten-
skapen. I deras tolkning av högkyrklig teologi gavs även utrymme för indivi-
den.1 Lux Mundi blev omstridd och gjorde Gore kontroversiell inom Church 
of England och inom den högkyrkliga rörelsen.2 Gruppens anknytning till 
Oxford och anglokatolska inriktning, både i fråga om ämbetssyn, liturgi och 
en inkarnatorisk ecklesiologi, gjorde att den kunde ses både som en fortsätt-
ning på och ett uppbrott från traktarianismen.3 

Percy Dearmer stod teologiskt nära Gore men utövade framför allt infly-
tande över det liturgiska området. Han influerades av traktarianismen och 
sakramental socialism och var medlem i Guild of St. Matthew och Christian 
Social Union.4 Dearmer blev en av Englands ledande och mest inflytelserika 
liturgiker, inte minst genom utgivandet av The Parson’s Handbook (1899), vilken 
skulle utkomma i 13 upplagor, en handbok i liturgi som tog utgångpunkt i ett 
liturgihistoriskt studium av Church of England och Book of Common Prayer.5 

Nylutheranism i Tyskland 
Under 1800-talet växte en rörelse fram i Tyskland som hade vissa likheter 
med den engelska Oxfordrörelsen, den så kallade nylutheranismen.6 Den var 
en reaktion mot upplysningstidens förnuftstro och ledde till ett förnyat in-
tresse för luthersk teologi under 1800-talet. 

Rörelsens bakgrund står närmast att finna i det lutherska konfessionella 
uppvaknande som blev resultatet av att Friedrich Wilhelm III av Preussen7 

tog initiativ till en preussisk protestantisk unionskyrka inför reformationsju-
bileet 1817. Inom tysk lutherdom kom det att leda till en förnyad och fördju-
pad betoning av Martin Luther 8 och de lutherska bekännelseskrifterna. 

liberalteologin. Gore var konservativ i jämförelse med liberalteologiskt präglade sektioner inom 
Church of England. Hylson-Smith 1993, s. 190. 
1 Rowell 1983, s. 223–224; Hylson-Smith 1993, s. 184. 
2 Då Gore vid utgivningen var rektor för Pusey House sågs boken som ett svek av äldre högkyrkliga 
teologer, till exempel det högkyrkliga brödraskapet Society of St. John the Evangelist (SSJE), i vilket 
Richard Meux Benson (1824–1915) var en inflytelserik ledare. Wilkinson 1992, s. 26–31. 
3 Chadwick 1970, s. 99–107; Hylson-Smith 1993, s. 182. 
4 Southwell & Barry 2004. 
5 Boken utkom i en trettonde utgåva 1965 och har haft ett fortsatt inflytande på det liturgiska 
området under 1900-talet, både i Church of England men även i andra kyrkor. Förutom handboken 
gav Dearmer ut en mängd skrifter om liturgi, kyrkohistoria och kyrklig konst. Han kom även att 
bli en av huvudpersonerna inom förnyelsen av den anglikanska kyrkomusiken under 1900-talets 
första decennier. Southwell & Barry 2004. 
6 Likheterna mellan traktarianismen och samtida rörelser i Europa såsom den ultramontana rörel-
sen i Frankrike och den nylutherska konfessionalismen i Tyskland har påpekats av Härdelin 1965, 
s. 9–10. 
7 Friedrich Wilhelm III av Preussen (1770–1840; kung av Preussen 1797–1840). 
8 Martin Luther (1483–1546, tysk präst och reformator i Wittenberg). 
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Prästen och teologen Claus Harms1 publicerade den 31 oktober 1817 95 teser 
som betonade lojaliteten mot det lutherska arvet och Augsburgska bekännel-
sen. Harms framhöll nödvändigheten av att göra upp med så kallad förnuft-
stro och subjektivism, samt rensa lutherdomen från reformerta inslag, särskilt 
beträffande synen på nattvardsfirande.2 Han kom att bli inflytelserik för en 
förnyad betoning på nattvardens betydelse inom tysk och svensk lutherdom 
under 1800-talet.3 

I samband med firandet av Augsburgska bekännelsens trehundraårsjubi-
leum år 1830, genomgick den nylutherska rörelsen en vitalisering. Teologen 
A.F.C. Vilmar4 bidrog till att en konfessionell luthersk rörelse nu tog form på 
olika håll i Tyska förbundet. I den bayerska staden Neuendettelsau tillträdde 
prästen och teologen Wilhelm Löhe5 1837 tjänsten som kyrkoherde. Han på-
började ett pastoralt arbete som blev förebild inom nylutheranismen. Löhe 
tog sin utgångspunkt i en allmänkyrklig tolkning av Augsburgska bekännelsen 
och förenade ett liturgiskt gudstjänstliv med betoning på diakoni och mission. 
Han tog också initiativ till en diakonissutbildning som blev förebild för lik-
nande institutioner inom nordeuropeisk lutherdom.6 Han författade en rad 
inflytelserika teologiska skrifter, av vilka Drei Bücher von der Kirche (1845) blev 
mest känd. Den översattes till svenska redan 1846.7 Flera av nylutheranismens 
företrädare var knutna till universitetet i Erlangen, vilket gav upphov till be-
nämningen Erlangenskolan som en fraktion inom rörelsen.8 Det fanns även 
framstående nylutherska teologer, såsom Theodor Kliefoth9, vid sidan av Er-
langenskolan.10 

Inom nylutheranismen avfärdades vad man uppfattade som reformerta 
och subjektivistiska inslag i lutherdomen. En individuell förnyelse skulle ske 
i kyrkan genom dess nådemedel, ord och sakrament. Den lutherska reform-
ationen innebar en återupptäckt av det centrala i den allmänkyrkliga tradit-
ionen. På så sätt menade man att lutherdomen var kyrkan i sin mest fullän-
dade form. Den lutherska kyrkan sågs som den kyrka som inom sig bäst be-
varat den kristna tron i enlighet med tradition och lära, och därmed lämpligast 

1 Claus Harms (1778–1855; sist ärkediakon – ledande präst i en domkyrka – i Kiel). 
2 Gritsch 2010, s. 181–182. 
3 Aronson 2014, s. 55. 
4 A.F.C. Vilmar (1800–1868; sist professor i Marburg). 
5 Wilhelm Löhe (1808–1872; sist kyrkoherde i Neuendettelsau). 
6 Gritsch 2010, s. 182–183. Löhes arbete inspirerade till exempel flera svenska män och kvinnor 
när det diakonala arbetet i Svenska kyrkan tog form under 1800-talets senare del. Bexell 2003a, s. 
184, 240. 
7 Bexell 1987, s. 20–21; Gritsch 2010, s. 183. 
8 Ett viktigt organ blev Zeitschrift für Protestantismus und Kirche som utgavs 1838–1876 av teologen 
Adolf von Harleß (1806–1879; sist överkonsistorialpresident i München). Harleß var, liksom Löhe 
och Theodosius Harnack (1817–1889; sist professor i Erlangen), knuten till universitetet i Erlangen. 
9 Theodor Kliefoth (1810–1895; sist superintendent i Schwerin). 
10 Bexell 1987, s. 36–39. 
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för att förena andra kyrkor med varandra. Prästämbete och liturgi sågs som 
avgörande då de bidrog just till att förmedla nådemedlen, Guds ord och sak-
rament, till församlingen. Någon gemensam syn på ämbetets teologiska ut-
tolkning fanns emellertid inte.1 

Kyrkan sågs som en levande uppenbarelse av det oändliga i den ändliga 
världen och inte en intressesammanslutning på mänskligt initiativ. Gudstjänst 
betraktades som en sammanslutning av två skeenden: Guds gåvor och män-
niskans svar. Båda måste ta konkret gestaltning i gudstjänsten genom liturgin.2 

Tidig högkyrklighet i Sverige 
En form av högkyrklighet i Sverige kan spåras tillbaka till 1600-talet med den 
lutherska ortodoxins betoning på den lutherska bekännelsen, kyrkoorganisat-
ionen och gudstjänsten, det vill säga som en betoning på den objektiva, syn-
liga kyrkan till skillnad från den subjektiva tron.3 De teologiska och kyrkopo-
litiska högkyrkliga riktningar som särskilt förknippats med det svenska 1800-
talet har benämnts på olika sätt. Vanligast har begreppen ”lundensisk hög-
kyrklighet” eller ”lundahögkyrklighet” varit4 men även andra riktningar hade 
drag av högkyrklighet under denna period. 

Schartauanism 
Schartauanismen kan i en mening förstås som ett slags tidig högkyrklig rikt-
ning i Sverige. I den fanns drag av väckelse och högkyrklighet och den har 
jämförts med rörelser såsom Oxfordrörelsen och nylutheranismen.5 

1 Gritsch 2010, s. 184; Aronson 2014, s. 56–57. 
2 Gudstjänsten handlade därmed om en grundläggande polaritet mellan Gud och människa, mellan 
sacramentum (Guds gåvor) och sacrificium (människans gengåvor), mellan inre och yttre, mellan 
allmänt och särskilt prästadöme, mellan andligt och sinnligt. Alla dessa polariteter möttes i guds-
tjänsten och hörde ihop och uttolkades kristologiskt, det vill säga i ljuset av läran om Kristus som 
Gud och människa. Prästens roll var varken att vara företrädare för Gud eller församlingen i guds-
tjänsten, utan att befinna sig på gränsen och vara en förmedlande länk. Bexell 1987, 31, 34, 38. 
3 Newman 1932, s. 206, 226–227. 
4 I vissa fall har riktningen också betecknats som ”lundensisk nylutheranism”4 ”statskyrklighet”, 
”hegeliansk statskyrklighet” eller ”lutherskt konfessionell högkyrklighet”. Newman 1932; Aulén 
1953; Blückert 2000a; Jarlert 2001a; Bexell 2007a; Aronson 2014. Jarlert har uppmärksammat det 
olyckliga med formuleringen ”förlundensisk högkyrklighet” om den före, men också parallellt med 
och efter lundahögkyrkligheten uppträdande högkyrkliga riktning som kan associeras med till ex-
empel Henrik Reuterdahl. Jarlert 2001a, s. 176. 
5 Om det och vidare referenser, se Jarlert 1984, s. 13–14. 
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Prästen Henric Schartau1 tog tidigt intryck av en omvändelseupplevelse 
och präglades av luthersk ortodoxi, Christian Scrivers2 bekanta uppbyggelse-
bok Själaskatt samt av den herrnhutiska väckelsen i Sydsverige. Han kom att 
bli kritisk mot herrnhutismen men påverkades alltjämt av dess kristocentriska 
väckelseinriktning när han utformade sitt eget själavårdsprogram byggt på 
”nådens ordning” och en undervisning där den personliga tillämpningen av 
den lutherska ortodoxins troslära stod i fokus.3 Det var inte minst i den pas-
torala själavården orienterad kring en till förståndet inriktad förkunnelse som 
Schartau kom att bli inflytelserik. Han knöt den inre, subjektiva, upplevelsen 
av det andliga livet som beroende av en yttre, objektiv, uppenbarelse av rätt-
färdiggörelse och nåd. Hans människosyn var rotad i den lutherska kallelse-
och treståndsläran, och han kom i sin förkunnelse att betona syndmedveten-
het i relation till nådens budskap. Det sociala livet knöts nära till församlings-
livet.4 

Schartau fick många lärjungar men en schartauanism eller schartauansk 
väckelse kom till stånd först efter hans död. Riktningen blev inflytelserik och 
fick avgörande betydelse för kyrkolivet i Syd- och Västsverige långt in på 
1900-talet. Den kom att fungera som en kyrkoväckelse med betoning på äm-
bete, kyrkans ordningar och församlingens gudstjänst som ”fogade in piet-
ismens omsorg om den enskilda människans andliga utveckling i den lut-
herska ortodoxins principiella kyrklighet”.5 I den förenades alltså ett fokus på 
individen med en betoning på de objektiva elementen i tron. Litet utrymme 
fanns för lekmannainflytande. De centrala elementen av själavård och under-
visning knöts till prästens förkunnelse och därmed även i första hand till or-
det, snarare än nattvarden. Schartauanismen kom att påverka såväl gammal-
kyrkligheten, som den sydsvenska lågkyrkligheten och högkyrkligheten. 6 

1 Henric Schartau (1757–1825; sist förste stadskomminister i Lunds domkyrka samt prebendekyr-
koherde i Bjällerup och Stora Råby, kontraktsprost i Torna). 
2 Christian Scriver (1629–1693; tysk luthersk teolog, sist kyrkoherde i Magdeburg). 
3 Jarlert 2001b, s. 466ff. Olika former av nådens ordning har funnits inom lutherdomen sedan 
1700-talet och särskilt inom pietismen. I grunden handlar det om att lag och evangelium väcker 
ånger och tro inom människan. De moment som ofta ingår är kallelse, upplysning, omvändelse, 
pånyttfödelse, rättfärdiggörelse och förnyelse. Viss variation förekommer. En inflytelserik tolkning 
finns till exempel framställd i Giertz 1939b, s. 13–54. 
4 Jarlert 2001a, s. 79–80. 
5 Jarlert 2001b, s. 466ff. För diskussion om den ”schartauska nyortodoxin”, se Jarlert 1997a, s. 211– 
214. 
6 Med ”gammalkyrklighet” avses här den fromhetstyp som påverkat främst södra och västra Sve-
rige. Den är präglad av inomkyrkliga väckelser under 1800-talet, av luthersk ortodoxi och pietism. 
Ofta har predikans undervisande karaktär, en starkt kyrklig medvetenhet och läsning av uppbyg-
gelselitteratur av så kallade ”rätte lärare” format gammalkyrkligt fromhetsliv. Nådens ordning har 
ofta haft en stark ställning inom gammalkyrkligheten och man har velat betona sin renläriga, lut-
herskt bekännelsetrogna karaktär. Schartauanismen har haft en viktig påverkan på gammalkyrklig-
heten, men är inte ett synonymt begrepp. Bexell 2007a, s. 123–124. Grundläggande om den väst-
svenska fromheten och dess framväxt är G. Nelson 1933; G. Nelson 1937. 
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Någon organisation eller förening kom rörelsen inte att förena sig i, utan ver-
kade i första hand som en församlingsrörelse.1 

Lundahögkyrklighet 
Begreppen högkyrklighet, lågkyrklighet och frikyrklighet började användas 
mer allmänt i Sverige under 1850-talet och hämtades i första hand från Eng-
land.2 Högkyrklighet, som motsats till frikyrklighet, fick en konfessionell prä-
gel i Sverige. Men det kan också sägas att både lågkyrklighet och högkyrklighet 
under mitten av 1800-talet i Sverige hade det gemensamt att de utgjorde ut-
flöden från romantik och luthersk konfessionalism.3 

Ofta har den äldre lundahögkyrkligheten, som tog form från 1850-talet 
och framåt, setts i ljuset av den tyska nylutheranismens inflytande och Fri-
edrich Hegels 4 samhällsfilosofi. 5 Viktig som sammanhållande uttryck var 
Swensk Kyrkotidning, utgiven 1855–1863. Riktningen representerades bland an-
nat av teologerna och biskoparna Vilhelm Flensburg, Ebbe Gustaf Bring och 
Anton Niklas Sundberg.6 Flera företrädare för lundahögkyrkligheten var fost-
rade i ett slags ”schartauansk högkyrklighet”.7 Det som karaktäriserade lun-
dahögkyrklighet som just högkyrklig var de synsätt på församling och ämbete 
som dess företrädare representerade. Benämningen högkyrklig var inte något 
som representanter för denna riktning använde om sig själva.8 De tog delvis 
avstånd från den engelska användningen av begreppet och menade att det var 
olyckligt att en uppblandning med främmande tankesätt, särskilt den så kal-
lade puseyismen, gav begreppet en negativ klang.9 Teologiskt ställde sig den 
äldre generationens lundahögkyrkliga närmare tysk nylutheranism än engelsk 
högkyrklighet.10 

Lundahögkyrklighetens teologi centreras kring nådemedel och deras nära 
anknytning till ämbete och församling. Den utgick från en kyrkosyn som be-
tonade kyrkan som en gudomligt instiftad Kristi kropp. Kristus, som kyrkans 
huvud, uttrycktes vara verksam ”i och genom” nådemedlen. Kyrkan betona-
des som synlig och sågs som en levande ”organism”, en kropp vars huvud är 

1 Aronson 2014, s. 62–66. 
2 Newman 1932, s. 206–207; Aulén 1953, s. 8–9; Jarlert 2001a, s. 175–176. 
3 Jarlert 2001a, s. 176. 
4 Friedrich Hegel (1770–1831; sist professor i filosofi Berlin). 
5 Jarlert 2001a, s. 175–181; Maurits 2013, s. 52, 60; Aronson 2014, s. 59. 
6 Vilhelm Flensburg (1819–1897; sist biskop i Lund), Ebbe Gustaf Bring (1814–1884; sist biskop i 
Linköping) och Anton Niklas Sundberg (1818–1900; sist ärkebiskop i Uppsala). Mer om dem, se 
Maurits 2013, s. 50–70. 
7 Newman 1932, s. 206, 226–227; Jarlert 2001a, s. 181; Maurits 2013, s. 51–52. 
8 Aulén 1953, s. 21. 
9 Aulén 1953, s. 24; Lyttkens 1970, s. 177–182. 
10 Newman 1932, s. 232; Jarlert 2001a, s. 180. 
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Kristus och där allt liv hör ihop med och utgår från honom.1 Ord och sakra-
ment var medel för samma nåd, utförda genom ämbetet, som låg till grund 
för församlingens liv och människors frälsning. Nattvarden blev ”kyrkans 
samlande, stadiggörande, bindande och sammanhållande kraft” och ”det 
orubbliga skyddet för kyrkans sanna och gudomliga objektivitet”.2 Denna be-
toning på sakramentet och dess objektivitet kan ses som en motpol mot den 
subjektivitet som man uppfattade fanns inom frikyrkligheten. 

De lundahögkyrkliga menade dock att ord och sakrament var överordnade 
ämbetet och objektiva i förhållande till personen som delade ut dem. Nåde-
medlen verkade ex opere operato utifrån Kristi kraft och var inte beroende av 
människors handlande.3 Ämbetssynen var intimt förknippad med försam-
lings- och sakramentssyn, och man menade att ämbetet helt stod i nådemed-
lens tjänst och att det var en biblisk och gudomlig ordning instiftad av Kristus. 
Ingen större vikt lades vid vare sig apostolisk succession eller episkopalför-
fattning. I och med det skilde man sig från engelsk högkyrklighet.4 Att bis-
kopsämbetets och därmed prästämbetets och sakramentens giltighet skulle 
vara beroende av handpåläggning sågs som en villfarelse. Ämbetet utgick från 
sakramenten, inte tvärtom, menade man.5 

”Högkyrklig” blev tidigt ett skällsord i Sverige. Det fanns drag i lundahög-
kyrkligheten som distanserade den från kyrkfolket. Med sin starka betoning 
av ämbetet och avståndstagande från lågkyrklig trosuppfattning blev den för-
knippad med ”symbol- och systemtvång” av nyevangelikala grupper. Inställ-
ningen till ämbetet ledde också till att all myndighet förlades där, medan för-
samlingen passiviserades.6 

Det förekom kritik mot den äldre lundahögkyrkligheten om så kallade 
”katolicerande” tendenser.7 E.G. Bring var huvudredaktör för ett kyrkohand-
boksförslag 1854 som föll på grund av sådana anklagelser.8 Men riktningen 
kom i stället att lämna ett avtryck genom 1878 års katekesutveckling, som 
blev den enda officiellt antagna läroboken i Svenska kyrkan. Bring och 

1 Inspiration från Hegels filosofi syntes i synen på den svenska statskyrkan som en uppenbarelse 
av Kristi kyrka; inte genom att den, som de frikyrkliga, sökte efterlikna den apostoliska kyrkans 
organisation, utan genom att den var sann mot dess ursprungsidéer och ideal, som hade fått sin 
rätta och bibliska tolkning i de lutherska bekännelseskrifterna. Jarlert 2001a, s. 179–181; Bexell 
2007a, s. 129–130; Maurits 2013, s. 53. 
2 Aulén 1953, s. 21. 
3 Aulén 1953, s. 25–26; Rodhe 1930, s. 451–454. 
4 Däremot var ordination av präster en ordningsfråga som kan utföras av biskopar, men även av 
andra såsom ”prelater, generalsuperintendenter osv”. Biskopsämbetet var alltså inget som man 
fäste särskilt stor vikt vid, utan något som hade samma status som prästen. Aulén 1953, s. 22–23; 
Lyttkens 1970, s. 189–190. 
5 Lundahögkyrklighetens företrädare kritiserade också den senare engelska högkyrkligheten för att 
vara mässoffercentrerad. Aulén 1953, s. 23–24; Lyttkens 1970, s. 181–182. 
6 Newman 1932, s. 238; Jarlert 2001a, s. 175–176, 183–184. 
7 Aulén 1953, s. 20. 
8 Mer om det, se kap. 3 nedan, s. 126–127. 
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Sundberg hörde till redaktionen. I katektesutvecklingen fanns spår av lut-
herskt ortodoxt och pietistiskt men även lundahögkyrkligt inflytande.1 

Nylutherskt liturgiskt inflytande 
Uddo Lechard Ullman2 var en inflytelserik biskop och liturgiker och repre-
senterar en självständig riktning inom den nylutherskt inspirerade kyrkoteo-
login under 1800-talet. Ullman hade under 1860-talet vistats i Erlangen och 
tagit intryck av nyluthersk teologi.3 Hans lärobok Evangelisk-luthersk liturgik 
med särskild hänsyn till den svenska kyrkans förhållanden (ofta förkortad Liturgik) 
utgavs i flera upplagor under åren 1874–1885. Den kom att bli ett standard-
verk för de svenska prästutbildningarna i liturgik fram till 1923. 4 Boken 
byggde på Ullmans tolkning av Erlangenteologin och förståelse av förhållan-
det mellan kyrka, ämbete, sakrament och gudstjänst.5 Ullman blev biskop i 
Strängnäs 1889 och kvarstod i sin tjänst fram till 1927.6 

Ullman kom att spela en avgörande roll för utformningen av den vid se-
kelskiftet 1900 gällande kyrkohandboken.7 År 1894 antogs en ny kyrkohand-
bok (HB 1894) som huvudsakligen hade utformats av Ullman. Huvudidén i 
arbetet med denna var att återanvända bön och liturgi ur äldre luthersk trad-
ition och försiktigt återföra vissa av de moment som hade skalats bort 1811. 
Ullmans arbete speglar det nylutherskt inspirerade intresset för liturgik, para-
menta och kyrkosång som låg i tiden och präglades av ett konfessionellt tän-
kande i vilket man ville uppnå en specifik evangelisk-luthersk liturgi. Bruket 
av den kyrkliga traditionen avgränsades till efterreformatorisk liturgik och 
hymnologi.8 

”Högkyrklighet” i Sverige vid sekelskiftet 1900 
Spänningen mellan högkyrklighet och lågkyrklighet som rådde under 1800-
talet skulle mot slutet av 1800-talet komma att avta. Den yngre generationen 
lundahögkyrkliga företrädare som då tog plats, med Gottfrid Billing9 som 
främsta anförare, hade en fot i pietistiskt färgad väckelsefromhet och den 

1 SOU 1964:30, s. 18; Söderlund 2003, s. 326–328; Maurits 2013, s. 55. 
2 Uddo Lechard Ullman (1837–1930; sist biskop i Strängnäs). 
3 Bexell 1987, s. 46–47, 52–54. 
4 Bexell 1987, s. 54–59. 
5 Bexell 1987, s. 71, 79–80. 
6 Bexell 1987, s. 64–66. 
7 Mer om kyrkohandböckerna under 1800-talet och den liturgiska rörelsen, se kap. 3 nedan, s. 126. 
8 Bexell 1987, s. 40–41. 
9 Gottfrid Billing (1841–1925; biskop i Västerås 1884–1898, sist biskop i Lund). 
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andra i lundahögkyrklig kyrkosyn.1 Mobiliserande för denna riktning blev för-
eningen Kyrkans Vänner och Swensk Luthersk Kyrkotidning under det utgående 
1800-talet. Genom det inflytande som personer med anknytning till denna 
krets fick kom en teologisk syntes som förenade luthersk bekännelsetrohet 
med inslag av pietism och allmänkyrklig orientering att utgöra ett slags nor-
malteologi för Svenska kyrkan.2 

Nordeuropeisk lutherdom hade under 1800-talet genomgått en krisperiod 
som lett till en förstärkt betoning av en konfessionell särprägel med särskild 
hänvisning till de lutherska bekännelseskrifterna samlade i Konkordieboken 
(1580). Det gällde också i Svenska kyrkan.3 Utslaget av den så kallade ”kon-
kordiestriden” blev att denna bok behölls i kyrkolagen. Den förstärkta kon-
fessionalismen fick genomslag genom HB 1894 och i den lundahögkyrklige 
N.J.O.H. Lindströms4 utnämning till biskop i Växjö 1894. Inte minst syntes 
genomslaget i utgivningen av Konkordieboken med namnet Lutherska kyrkans 
bekännelseskrifter (1895) under redaktörskap av Gottfrid Billing.5 

”Högkyrklighet” var ett begrepp som årtiondena kring sekelskiftet 1900 
användes på olika sätt och med olika syften.6 Utan att göra en begreppshisto-
risk analys kan några nedslag i svensk press runt sekelskiftet 1900 ge en för-
ståelse för hur begreppet då användes och vad det i allmänhet förknippades 
med i termer av teologiska och kyrkopolitiska ställningstaganden. 

Till exempel förekom uttrycket ”den engelska högkyrkan” om Church of 
England i allmänhet.7 Det kunde handla om ”högkyrklig engelsk ritual”8 eller 
högkyrklighet som engelsk politisk eller kyrkopolitisk riktning.9 Högkyrklig 

1 Newman 1932, s. 252. 
2 Aronson 2014, s. 285–291. 
3 Gritsch 2010, s. 181–187. I svensk kontext utspelade sig den så kallade konkordiestriden i anslut-
ning till KM 1893. Ett viktigt resultat blev att den konfessionella lutherska identiteten i Svenska 
kyrkan på avgörande sätt förstärktes – detta i relation till såväl den religiösa liberalismen som fri-
kyrkligheten. Rodhe 1930, s. 5–20; Bexell 2003a, s. 186–193; Jarlert 1984, s. 252–253; Aronson 
2014, s. 270–283. 
4 N.J.O.H. Lindström (1842–1916; sist biskop i Växjö). 
5 Rodhe 1930, s. 5–20; Bexell 2003a, s. 186–193; Jarlert 1984, s. 252–253; Aronson 2014, s. 270– 
283. 
6 Ett försök till klargörande i debatten om begreppen lågkyrkligt och högkyrkligt med utgångspunkt 
i deras engelska motsvarigheter gjordes i artikeln ”Högkyrklig och lågkyrklig” i Nya Stockholmsposten 
27.5.1898, s. 2. 
7 För exempel på det, se ”Det puritanska korståget i England” Sydsvenska Dagbladet, s. 2; ”De senaste 
kommunala valen i England”, Aftonbladet 11.11.1903, s. 2; ”Var drottning Victoria döpt? ”SvD 
13.1.1905, s. 2; ”7 ½ miljon nykterister i England” Reformatorn 7.12.1905, s. 3; ”Ur utlandets poli-
tiska krönika” Kalmar 18.4.1906, s. 2; ”Striden om den engelska skollagen” DN 2.11.1906, s. 2; 
”Upphörande grymheter mot ett värnlöst folk” GA 2.12.1907, s. 11; ”Från studentfrivilligkonfe-
rensen i Liverpool 2–7 januari” GA 11.1.1908, s. 2. 
8 Se till exempel i ”Biskopen av Winchester i engelska kyrkan” DN 20.9.1909, s. 1; ”Det engelska 
kyrkliga besöket” SvD 20.9.1909, s. 5. 
9 Till exempel i ”De kyrkliga förhållandena i England” GA 26.3.1903, ”Frikyrka och skola” SvD 
20.4.1906, s. 2; ”Ett ekumeniskt kyrkomöte” Aftonbladet 11.7.1908, s. 6. 
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kunde användas om någon som försvarade Svenska kyrkans aktuella relation 
till staten.1 Högkyrklighet förekom också som värdeomdöme förknippat med 
kyrklig konservatism.2 Flera av det utgående 1800-talets biskopar var företrä-
dare för lundahögkyrklighet och tillhörde en konservativ politisk maktelit vars 
kyrkosyn, kyrkopolitik och politik flätades samman i en hegeliansk statskyr-
koförståelse. En hög ämbetssyn förenades med en hög ämbetsmannasyn, lik-
som en hög kyrkosyn förenades med en hög statsuppfattning.3 

Som ett arv efter lundahögkyrkligheten sammankopplades högkyrklighet 
med luthersk konfessionalism och motstånd mot modernistiska strömningar. 
Det framgår av hur begreppet användes om personer såsom biskoparna Pehr 
Sjöbring4, Hjalmar Danell5 och den norska biskopen Johan Christian Heuch6, 
domprosten i Kalmar David Richard Warholm7 samt kyrkoherden i Adolf 
Fredriks församling i Stockholm Elis D. Heüman.8 Det förekom även som 

1 ”Om lekmannadopet och högkyrkligt missnöje” Upsala Nya Tidning 19.1.1898, s. 3. Det kunde till 
exempel heta om biskop N.J.O.H. Lindström att ”[h]an liksom Billing [är] högkyrklig och uppbär 
i mycket traditionen från den tid, då kyrkan ville säga: Staten det är jag”. ”Bland klerker och lekmän” 
Trelleborgstidningen 30.9.1903, s. 2. 
2 Flera olika exempel på detta kan anges, både positivt och negativt laddade. Till exempel söktes en 
”grundlig och högkyrklig” konfirmationslärare i Göteborgs Aftonblad, ”Konfirmationsundervis-
ning” GA 14.4.1904, s. 4. Som en kyrkopolitisk positionering användes orden ”ytterliggående hög-
kyrklighet” om pastor primarius Johan Fredrik Håhl (1835–1918; sist där), ”Kyrkomötesprofiler” 
SvD 9.10.1903, s. 4. Ofta kunde konservativ och högkyrklig föras samman, se till exempel ”Gustaf 
Theodor Ljunggren” 25.1.1901, s. 3; ”Bref från London” Sydsvenska Dagbladet 29.10.1906, s. 2. En 
negativ värdeladdning låg i uttryck som ”stockkonservativa, högkyrkliga” i ”Framåtskridande” GA 
30.1.1902, 3. 
3 Flera exempel finns på hur ”högkyrklighet” förknippades med betoning på just prästämbetet. Se 
till exempel, ”Fosterlandsstiftelsens ståndpunkt i kyrkligt hänseende” Helsingen 28.6.1898, s. 3; ”I 
hvad mån kunna de pågående motsatta kyrkliga strömningarna inom vårt land bidraga till vinnande 
af större visshet om riktigheten af den kyrkliga ståndpunkt, som Stiftelsen hittills intagit?” Nya 
Stockholmsposten 2.8.1898, s. 2. 
4 Pehr Sjöbring (1819–1900; sist biskop i Kalmar) beskrevs som en ”högkyrklig och konservativ, 
men samtidigt en human och sympatisk person” ”Per [Sic!] Sjöbring” DN 17.2.1900, s. 2; ”Biskop 
Pehr Sjöbring” SvD 17.2.1900, s. 4, och som en ”strängt och allvarligt högkyrklig” person ”P. Sjö-
bring” AB 16.2.1900; ”Pehr Sjöbring” GA 16.2.1900, s. 3. 
5 Hjalmar Danell (1860–1938; sist biskop i Skara), som också uppträdde i Svenska Kyrkoförbun-
dets sammanhang, utpekades som bekännelsetrogen och en representant för den ’högkyrkliga’ rikt-
ningen inom den teologiska vetenskapen, ”Biskopsvalet i Skara stift” SvD 2.6.1905, s. 5. 
6 Johan Christian Heuch (1838–1904; sist biskop i Kristiansand) företrädde en konservativ luthersk 
konfessionalism i norskt kyrkoliv. Han var en av utgivarna av Luthersk Kirketidning 1875–1876 och 
Luthersk ugeskrift 1877–1890. Haanes 1999–2005. Heuch beskrevs som högkyrklig i till exempel DN 
16.2.1904, s. 3. 
7 David Richard Warholm (1827–1900; sist domprost i Kalmar) betecknades som högkyrklig. DN 
21.5.1900, ”Dödsfall” AB 21.5.1900, s. 3. Edvard Rodhe beskrev honom som av ”konservativ 
kyrklig ståndpunkt” och den ”äldre, mera högkyrkliga prästtypen”. ’Warholm’ Nordisk familjebok. 
Uggleupplagan. 31 (1921), s. 673–674. 
8 Elis D. Heüman (1859–1908; sist kyrkoherde i Adolf Fredriks församling i Stockholm) beskrevs 
med uttryck som ”stram högkyrklighet”, se ”Biskopsnöd” DN 14.2.1903, s. 1. Även som företrä-
dare för den ”sant högkyrkliga och av varje partifärg obesmittade ståndpunkt”, ”Domprostvalet” 
GA 17.1.1905, s. 4, och för sina ”högkyrkliga och gammal-konservativa tendenser”. Söderhamns 
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beskrivning av schartauanska riktningar.1 Men ”högkyrklig” kunde även an-
vändas om personer som i övrigt knappast kan anses vara företrädare för en 
samlad kyrklig riktning, till exempel om Gottfrid Billing2, ärkebiskopen J.A. 
Ekman3, kyrkoherden och teologen S.A. Fries4, biskopen i Göteborg Edvard 
Herman Rodhe5 samt biskopen i Karlstad Claes Herman Rundgren.6 Möjli-
gen kan det i de sammanhangen tolkas som ett slags antydande beteckning 
för företrädare för en statskyrka i motsats till frikyrka. Någon entydig sam-
manhållen rörelse var begreppet inte förknippat med. 

Sammanfattande diskussion 
Högkyrkliga rörelser framträdde under 1800-talet i olika konfessionell dräkt i 
England, Tyskland och Sverige. De var akademiskt förankrade rörelser vars 
ledare var etablerade kyrkoledare och professorer. De var påverkade av ro-
mantikens strömningar, förenades av en objektivistisk inställning samt beto-
ning av kyrkans synliga karaktär med föreställningar om anknytning till en 
allmänkyrklig tradition. 

I England kom den högkyrkliga rörelsen att efter Oxfordrörelsens stor-
hetstid 1833–1845 framträda i olika fraktioner. Som konfliktlinje gällde vad 
man uppfattade som lojalitet gentemot den anglikanska traditionen. Det fanns 
sådana fraktioner som betonade kyrkans liturgi och ett närmande till romersk-
katolska kyrkan. Dessa kallades i allmänhet för ”ritualister”. En senare använd 
beteckning är en anglokatolsk inriktning. I England var högkyrklighet en sam-
lingsbeteckning för ett så kallat kyrkligt parti med olika underfraktioner som 

tidning 28.9.1906, s. 2, samt ”äkta luthersk” högkyrklighet. ”Anmälan mot kyrkoherde Heüman” 
GA 1.11.1905, s. 4. Heüman var påverkad av lundahögkyrklighet och schartauanism. Sträng 1969– 
1971, s. 767. 
1 Till exempel i ”’En viss egendomlig typ’, som icke bör bevaras” Göteborgs Handels- och Sjöfarts-
tidning 28.2.1901, s. 4. Johan Henrik Hägglund (1833–1902; sist kyrkoherde i Västra Karup) besk-
revs som högkyrklig ”Dödsfall” GA 22.9.1902; ”J.H. Hägglund” 21.9.1902, s. 3. Se även, ”Ett 
prestval i Bohuslän” GA 16.9.1903, s. 2. 
2 SvD 24.9.1903, s. 2; ”Kan svenska kyrkan reformeras?” DN 27.11.1905, s. 2. 
3 J.A. Ekman (1845–1913; sist ärkebiskop i Uppsala) kunde beskrivas som ”föga mindre högkyrk-
lig” än Billing. ”Ärkebiskopsförslaget” SvD 6.6.1900, s. 4. Ekmans herdabrev betecknades i en tid-
ning som ”högkyrklig konservatism” med tilläggsbeskrivningar som att det rörde sig om en ”trång-
bröstad uppfattning” och ”brist på samtidsförståelse”. ”Ärkebiskopens herdabref” Arbetet 6.2.1901, 
s. 2. 
4 S. A. Fries (1867–1914; teol. dr., sist kyrkoherde i Oscars församling i Stockholm) betecknades 
vid ett tillfälle som ”kyrklig, t.o.m. högkyrklig”, DN 28.11.1902. Av Adolf Kolmodin betecknades 
Fries 1913 som företrädare för ”den radikala högkyrkligheten”. Kolmodin, ”Kristi kyrka och vår 
statskyrka” SKT 9:17 (1913), s. 218. 
5 Edvard Herman Rodhe (1845–1932; sist biskop i Göteborg) kunde till exempel benämnas som 
”en av landets mest högkyrklige prelater”. ”Biskop Rodhe lyser samskolan i bann” AB 8.6.1901. 
6 Claes Herman Rundgren (1819–1906; sist biskop i Karlstad). ”Ett par Rundgrens-episoder från 
kyrkomötena” Kalmar 17.8.1904, s. 3; ”Biskop Rundgren” Sydsvenska Dagbladet 23.9.1906, s. 2. 
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inkluderade allt från den moderat högkyrkliga mittfåran till den mer kontro-
versiella ritualismen vars strävanden hade blivit orsak till djupgående konflik-
ter i det engelska kyrkolivet. 

Både i Tyskland och Sverige utvecklades högkyrkligheten med utgångs-
punkt i luthersk konfessionalism som starkt betonade den Augsburgska be-
kännelsen som reaktion på den kyrkliga situationen i dessa länder. Deras fö-
reträdare kom att bli inflytelserika kyrkliga ledare som påverkade kyrkolivet i 
hög utsträckning under slutet av 1800-talet. I Sverige kom den högkyrkliga 
riktningen också, särskilt vad gäller lundahögkyrkligheten under Gottfrid Bil-
lings inflytande, att uppta drag av nyevangelismen, vilket fick till följd att mot-
sättningar mellan individ och samfund minskade och en högkyrklig normal-
teologi utvecklades. 

Begreppet ”högkyrklighet” användes under 1900-talets första decennium 
framför allt med hänvisning till ett arv från lundahögkyrkligheten och lik-
nande kyrkopolitiska ställningstaganden. Ordet förefaller i allmänhet ha varit 
förknippat med kyrkopolitisk konservatism och statskyrklighet, ibland använt 
som en pejorativ benämning. Bristen på precision av hur begreppet användes 
gör att högkyrklighet inte kan uppfattas som en sammanhållen och etablerad 
benämning i svenskt kyrkoliv under 1900-talets första år. 
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2. Rörelsens entreprenörer och deras 
sammanhang 

För att rörelser ska komma till stånd krävs att personer upplever en pro-
blematisk situation eller konflikt som de söker råda bot på.1 De som 
engagerade sig inom de tidigaste högkyrkliga sammanslutningarna un-

der 1900-talet, Svenska Kyrkoförbundet och S:t Sigfrids brödraskap, hade 
flera gemensamma nämnare som gällde upplevelsen av ett kyrkoliv i kris och 
erfarenheter av det som de uppfattade kunde vara lösning på problemen. 

I detta kapitel kommer faktorer och förutsättningar som påverkade den 
högkyrkliga rörelsens uppkomst att undersökas och hur ett begynnande hög-
kyrkligt identitetsskapande skedde. Först kommer det kyrkliga läget kartläggas 
mot vilket de högkyrkliga rörelseaktörerna reagerade. Det gäller inte bara de 
sammanhang i vilka de framträdde, utan även de upplevelser som ledde till 
att de menade sig ha funnit en lösning på det de uppfattade som Svenska 
kyrkans problem. Därefter presenteras de sammanslutningar som rörelseak-
törerna bildade. I rörelsers och organisationers initiala skede kan gränserna 
gentemot andra rörelser i omgivningen vara flytande.2 Därför undersöks även 
hur de högkyrkliga rörelseaktörerna relaterade till andra rörelser och aktörer i 
samtiden. 

De rörelseaktörer som framträdde i detta skede bildade två olika samman-
slutningar, verksamma under överlappande tioårsperioder. Svenska 

1 L-E. Olsson 1998, s. 147–153. 
2 Hiller 1975, s. 348. 
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Kyrkoförbundet var verksamt 1909–1919. De huvudsakliga rörelseaktörerna 
bakom det var prästerna Carl Kihlén1, Elis Schröderheim2 och Henning Sjö-
gren.3 

S:t Sigfrids brödraskap var verksamt 1916–1926. De tidiga rörelseaktö-
rerna inom brödraskapet var prästerna Hugo Berggren4, Anders Blomquist5, 
Samuel Gabrielsson6, Axel Lutteman7, Simon Lüders8 och Mats Åmark.1 

1 Carl Kihlén (1876–1937; sist kyrkoherde i Rute) föddes i Stockholm. Hans far var kantor i Betle-
hemskyrkan. Han prästvigdes 1901 för Visby stift efter studier i Uppsala. Åren 1903–1911 var han 
verksam inom Stockholms innerstads församlingar och som skribent i den konservativa pressen 
innan han 1911 tillträdde som kyrkoherde i Rute församling på Gotland. Han blev ledamot av 
kyrkomötet 1926 och var preses vid prästmötet i Visby 1928. Om honom, se Hoffman 1941, s. 
1941, s. 418–420. 
2 Elis Schröderheim (1863–1937; sist komminister i Hedvig Eleonora församling i Stockholm) föd-
des i Stockholm. Han prästvigdes 1888 efter studier i Uppsala där han hade engagerat sig i Teolo-
giska föreningen och var studiekamrat bland annat med Nathan Söderblom (1866–1931; sist ärke-
biskop i Uppsala). Sjöholm 1971, s. 118. Han var verksam i olika innerstadsförsamlingar i Stock-
holm i hela sitt liv, framför allt i Hedvig Eleonora församling 1902–1937, först som pastoratsad-
junkt och sedan som komminister. 
3 Henning Sjögren (1870–1948) föddes i Höganäs. Han prästvigdes för Strängnäs stift 1893 efter 
studier i Lund. Han var med undantag för en tioårsperiod som tf. komminister i Edsbergs försam-
ling 1907–1917 verksam som läroverksadjunkt, från 1917 i Oskarshamn. Han författade ett flertal 
böcker med akademisk inriktning men kom aldrig att ägna sig åt några högre studier. Åren 1929– 
1935 var han inspektor för Oskarshamns flickläroverk. Under de sista åren av sitt liv återvände 
Sjögren till Lund. Om honom, se Rammer 1957, s. 201–203. 
4 Hugo Berggren (1870–1944; sist domkyrkosyssloman i Västerås) föddes i Säfsnäs i Dalarna och 
prästvigdes 1893 efter studier i Uppsala för Västerås stift. Han var verksam som kateket i Maria 
församling i Stockholm och som biträdande pastor vid Stora Sköndal åren 1905–1910, och därefter
som komminister i Falun 1910–1925. År 1925 utsågs han till domkyrkosyssloman i Västerås dom-
kyrka. Berggren var engagerad inom kyrkosångsrörelsen och känd för sin musikalitet och stora 
intresse för äldre kyrkomusik. Om honom, se Montan 1948, s. 51–63; Bexell 2011, s. 88–90. 
5 Anders Blomquist (1886–1971; sist kyrkoherde i Jönköping) föddes i Jönköping där han var verk-
sam hela sitt liv. Han prästvigdes för Växjö stift 1912 efter studier i Uppsala. Han blev komminister 
i Sofia församling i Jönköping 1921 och tillträdde som kyrkoherde i samma församling 1935. Om 
Blomquist, se Rydeman 1972, s. 116–121; G. Åberg 1988, s. 98–101. 
6 Samuel Gabrielsson (1881–1968; sist kyrkoherde i Rättvik) föddes i Mora och var prästson. Han 
studerade i Uppsala åren 1899–1905 och prästvigdes för Västerås stift 1906. Sin mest långvariga 
tjänst under de tidiga åren hade han som komminister i Älvdalen. Gabrielsson var kyrkoherde i 
Söderbärke församling 1924–1932 och i Rättviks församling 1932–1952, kontraktsprost där 1940– 
1950. 
7 Axel Lutteman (1880–1920; sist Diakonistyrelsens förste sekreterare) föddes i Stockholm. Han 
prästvigdes 1903 för Västerås stift efter studier i Uppsala. Han var först verksam under några i 
Västerås stift för att sedan återvända till Uppsala som predikant i Mikaelskapellet 1905–1907. Han 
var därefter verksam bland annat som Svenska kyrkans diakonistyrelses resesekreterare för ung-
domsvård 1911–1912, komminister i Köping 1911–1917 och sedan som förste sekreterare i 
Svenska kyrkans diakonistyrelse, först ett år som biträdande och sedan som ordinarie. Parallellt 
med arbetet bedrev han högre studier i Uppsala och var verksam som föreläsare och kursledare på 
olika håll i landet. Han avlade teologie licentiatexamen i januari 1920 och avled hastigt den 6 april 
samma år, 39 år gammal. Om honom se E. Lutteman 1933; B. Brodd 2008; Bexell 2011, s. 86–88. 
8 Simon Lüders (1885–1969; sist domkyrkosyssloman i Strängnäs) föddes i Varberg. Han prästvig-
des för Göteborgs stift 1913 efter studier i Lund och Uppsala. Han missiverades 1913–1914 som 
pastorsadjunkt i Ulrika Eleonora församling i London. Under 1914–1916 var han predikant vid 
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De var alla verksamma som församlingspräster under 1900-talets första 
decennium och hörde med något undantag hemma i Mellansverige och end-
ast två, Sjögren och Lüders, hade studerat teologi i Lund, de övriga i Uppsala. 
En generationsklyfta kan observeras mellan grupperna. Svenska Kyrkoför-
bundets företrädare var födda under 1860–1870-tal, medan medlemmarna i 
S:t Sigfrids brödraskap, Hugo Berggren undantagen, var 1880-talister. Detta 
spelade viss roll för gruppernas respektive inriktning och sammanhang, vilket 
kommer att diskuteras. 

Bakgrund i kyrklig brytningstid 
Det tidiga 1900-talet var en brytningstid på flera sätt. Nya strukturella förut-
sättningar och vissa mönster av modernisering hade då påverkat de europe-
iska kyrkorna. Bland annat fick de en reducerad roll i kulturlivet. I Sverige 
började detta få genomslag vid slutet av 1800-talet, särskilt i samband med 
1880-talets kulturradikalism. Kyrkans relation till samtidskulturen har därför 
betraktats som ett slags ”generationskaraktäristisk” fråga för svenska teologer 
som utbildades under 1880–1910-talet och en mängd litteratur över ämnet 
kyrka-kultur utgavs under åren omkring sekelskiftet.2 Svenska kyrkan hade 
kommit att fjärmas från den växande arbetarbefolkningen.3 En långsam upp-
lösning av det äldre, agrart orienterade svenska samhället inleddes och 
Svenska kyrkan uppfattades alltmer som en obsolet rest av detta samhälle. 
Stora olikheter förelåg mellan de växande städerna och landsbygden, liksom 
mellan elit och de breda befolkningslagren.4 Svenska kyrkan ifrågasattes såle-
des av nya samhällsgrupper som arbetare, frikyrkliga och så kallade 

Församlingshyddan i Oskar Fredriks församling i Göteborg för att därefter övergå till Strängnäs 
stift. Efter komministertjänst i Ösmo tillträdde han som domkyrkosyssloman i Strängnäs 1921. 
Han var därefter verksam som kyrkoherde i Jäders församling 1924–1931 men återgick till tjänsten 
som domkyrkosyssloman i Strängnäs. Om honom, se Rappe 1970, s. 69–72; Wahlund 1975, s. 188– 
190; Bexell 2011, s. 90–92. 
1 Mats Åmark (1882–1973; teol. dr., sist domkyrkosyssloman i Uppsala) växte upp i Enköping och 
Stockholm. Han prästvigdes för Västerås stift 1906 efter studier i Uppsala. Han var verksam som 
tillförordnad kyrkoherde i Lillkyrka 1917–1924, därefter som domkyrkosyssloman först i Strängnäs 
1924–1931 och sedan i Uppsala 1931–1953. Vid sidan av sin verksamhet som präst var han kyrko-
historisk forskare med inriktning på kampanologi, kyrkklockor, i vilket han blev en pionjär i Sve-
rige. Han publicerade en doktorsavhandling 1927 och därtill ett stort antal artiklar och uppsatser i 
olika sammanhang. Om honom, se Palm 1975, s. 130ff; Bexell 2011, s. 92–97. 
2 Rodhe 1930, s. 150; Sundeen 2008, s. 14–18. 
3 Enochsson 1949, s. 188–189, 195; Tergel 1969, s. 15–16; Bexell 2003a, s. 170–172; Molony & 
Thompson 2006, s. 160–161. Industrialisering och urbanisering av det svenska samhället var en 
process som hade inletts runt 1800-talets mitt. Flera av Svenska kyrkans biskopar hade på olika sätt 
försökt överbrygga klyftan och nå arbetarbefolkningen, dock utan att lyckas. Förhållandet mellan 
kyrka och arbetare kom fortsatt att bestämmas av motsättningar. Enochsson 1949, s. 195; Rosen-
berg 1948; Bexell 2003a, s. 174–175. 
4 Pleijel 1955, s. 10. 
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kulturradikaler. Kritik kunde riktas mot Svenska kyrkan med utgångspunkt i 
de nya klassbegreppen, politiska riktningar eller alternativa kristendomstolk-
ningar.1 

De olika strukturella och demografiska förändringarna runt sekelskiftet 
1900 blev utmaningar som krävde svar av Svenska kyrkan. Syftet här är att ge 
en översiktlig bild av några av de strömningar som satte sin prägel på Svenska 
kyrkan vid denna tid och utgjorde förutsättningar för den högkyrkliga rörel-
sens uppkomst. 

Mellansvensk kyrkokris och församlingsrörelse 
De högkyrkliga rörelseaktörer som framträdde under 1910-talet hade en bak-
grund inom den församlingsrörelse som tagit form runt sekelskiftet 1900. Det 
har tidigare påpekats men inte närmare studerats.2 I det följande ska denna 
koppling tydliggöras. 

De första högkyrkliga sammanslutningarna bildades i Mellansverige. Kyr-
kogeografin fick därmed övergripande betydelse för den högkyrkliga rörel-
sens uppkomst. Vid 1900-talets början var den kyrkliga seden i Mellansverige 
på många håll bruten och många församlingar upplevde lokalt att Svenska 
kyrkan var på väg att dö ut. Deltagande i gudstjänstliv och nattvard var som 
absolut lägst i denna region. Omkring 10 % av befolkningen deltog i söndaglig 
gudstjänst i Västerås och Uppsala stift vilket är att jämföra med dåvarande 
rikssnittet på ca 17 %. När det gäller nattvardsseden var dessa stift också i 
botten i jämförelse med övriga landet. I detta avseende låg stiften i Mellans-
verige betydligt lägre än resten av landet.3 För dem målades en mörk bild av 
bristande sedlighet och kyrklighet avseende deltagande i Svenska kyrkans liv 
under 1910-talet.4 Man framhöll hur detta område i Sverige i särskilt hög grad 
kännetecknades av annan religiös verksamhet än Svenska kyrkan.5 Över hälf-
ten av det sammanlagda antalet medlemmar i frikyrkor i riket fanns i området 
och av Svenska Missionsförbundets medlemmar fanns ca två tredjedelar här.6 

I Sydsverige och Västsverige var den kyrkliga seden mer intakt vid början 
av 1900-talet och utgångspunkten för kyrkligt reformarbete och reflektion en 
annan. Både lundahögkyrkligheten och den sydsvenska liberalteologin 

1 Bexell 2003a, s. 59, 66, 117–120, 166–173. 
2 Bexell 2007b, s. 190. 
3 Martling 1961, s. 13–15. 
4 Dahlquist 1917, s. 53–128. 
5 Dit räknades Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS) samt Svenska Missionsförbundet (SMF) 
och övriga frikyrkosamfund. Dahlquist 1917, s. 118. 
6 Dahlquist 1917, s. 118–119. Till exempel baptismen betraktades som en huvudsaklig anledning 
till den kyrkliga sedens nedbrytning. Dahlquist 1917, s. 120. År 1909 talade Svenska Missionsför-
bundets ledare P.P. Waldenström (fil. dr., riksdagsledamot, sist missionsföreståndare i Svenska 
Missionsförbundet) om Svenska kyrkans successiva försvagning och om Svenska Missionsförbun-
det som dess ”rättmätiga arvtagare” när denna kyrka hade fallit. Thidevall 2000, s. 22. 
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representerade försök, om än utifrån fundamentalt olika teologier, att för-
stärka ett befintligt och intakt kyrkoliv i enhetskyrklig riktning.1 

Beteckningen församlingsrörelse har använts om rörelser kopplade till ini-
tiativ i församlingslivet på gräsrotsnivå inom Svenska kyrkan kring sekelskiftet 
1900. Inom en sådan mångfasetterad rörelse försökte man genom olika ini-
tiativ skapa samling kring det pastorala livet och lokalförsamlingen som ge-
menskap i motsats till samtida individualistiska strömningar. Det handlade 
om att vitalisera Svenska kyrkans liv vid sidan av den offentligt-rättsligt regle-
rade kyrkostrukturen. Den kyrkliga diakonin och olika former av så kallad 
kyrklig frivilligverksamhet växte fram.2 I Uppsala hade personer såsom Ro-
bert Sundelin3 och J.A. Eklund arbetat för en förnyelse av församlingslivet 
årtiondena kring sekelskiftet 1900. I detta arbete kom särskilt den kyrkliga 
diakonin att betonas.4 Eklund fick betydelse som inspiratör och ideolog. Han 
betonade lokalförsamlingen och talade om ”Församlingssinne” som grund 
för allt församlingsarbete. Eklund talade också om att anknyta församlingen 
till en nationell kyrklig tradition.5 Sedermera biskopen i Västerås Nils Löv-
gren6 hade arbetat med att organisera det sociala och diakonala arbetet i 
Gävle. På hans initiativ växte ett församlingsanknutet föreningsliv fram, or-
ganiserat i kretsar, och verksamheten knöts till de församlingshem som bör-
jade inrättas.7 

Flera exempel finns på hur högkyrkliga rörelseaktörer hade en bakgrund i 
församlingsrörelsen med uttryck för en social inriktning som handlade om att 
bemöta Svenska kyrkans utmaningar i Mellansverige. Elis Schröderheim 
hörde till upphovsmännen bakom Sällskapet för främjandet av kyrklig själa-
vård vars syfte var att möta det pastorala behovet inom den nya arbetarklassen 
i det snabbt expanderande Stockholm omkring sekelskiftet 1900. Sällskapets 
arbete har setts som ett exempel på församlingsrörelsen.8 Även flera av präs-
terna som bildade S:t Sigfrids brödraskap hade ett engagemang i sociala frågor 

1 E. Lutteman 1933:I, s. 198; Tergel 1969, s. 236–238; Thidevall 2000, s. 22. 
2 Aldén 1989, s. 19–20; S. Ekström 2003, s. 35–37; Bexell 2003a, s. 217–218. Fredrik Santell har 
analytiskt skilt på kyrkosyftande och associationssyftande inriktningar inom församlingsrörelser. 
Det förra utgjordes av initiativ som anslöt sig till den befintliga kyrkostrukturen, till exempel All-
männa svensk-lutherska prästkonferenserna och Kyrkans Vänner, medan de senare utgjordes av 
initiativ som anknöt till enskilda organisatoriska initiativ och associationer. Som exempel på de 
senare kan Sällskapet för kyrklig själavård nämnas. Santell 2016, s. 25–33. 
3 Robert Sundelin (1847–1896; sist teologie professor och domprost i Uppsala). 
4 Tergel 1969, s. 70ff; Bexell 2003a, s. 217–218. 
5 Ax:son Holm 1968, s. 42–47. 
6 Nils Lövgren (1852–1920; sist biskop i Västerås). 
7 Bexell 2003a, s. 219–221. 
8 Bexell 2003a, s. 214–215. Sällskapet syftade till att mobilisera församlingskraft för att möta de 
sociala utmaningar som den explosivt urbaniserade huvudstaden möttes av. Bland det man gjorde 
var att samla till konferenser där aktuella problem kunde dryftas, arbeta för byggandet av distrikts-
kyrkor i församlingarna och man samlade pengar till en prästtjänst med inriktning på de socialt 
utsatta. 
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såsom ungdomsvård och arbetarfrågor.1 Verksamheten i Mikaelskapellet i 
Uppsala hade påverkat flera av dem under studietiden. Kapellet hade tillkom-
mit 1892 på initiativ av professorn i exegetik Waldemar Rudin2 och låg i ar-
betarkvarteren och hade inriktning på arbete bland de fattiga. Det blev det 
första kyrkorummet i Svenska kyrkan som var öppet alla veckans dagar för 
personlig bön och andakt. Förste predikant vid kapellet var Otto Centerwall.3 

För Gabrielsson blev Rudin och Centerwall viktiga inspirationskällor.4 Lutte-
man var anställd vid Mikaelskapellet som predikant 1907–1910.5 En diakonalt 
inriktad verksamhet fanns också i den så kallade Församlingshyddan i Oskar 
Fredriks församling i Göteborg sedan 1899. Verksamheten inriktade sig på 
lägre befolkningsskikt och arbetarna.6 Där var Simon Lüders och Olof Elm-
gren-Warberg verksamma under 1910-talet.7 Hugo Berggren hade 1905–1910 
varit verksam i Stockholm som kateket i Maria församling och som biträ-
dande pastor vid Svenska Diakonsällskapet på Stora Sköndal. Där utbildades 
diakoner som ett sätt att möta social nöd genom pastoralt arbete.8 

Dessutom hade flera av församlingsrörelsens betydelsefulla personer på-
verkat de högkyrkliga rörelseaktörerna. J.A. Eklund utövade till exempel ett 
inflytande på Lutteman och Berggren.9 Ännu en viktig person inom försam-
lingsrörelsen runt sekelskiftet var Josef Källander.10 Källander hade under sin 
tid som domkyrkovicepastor i Uppsala åren 1902–1910 fungerat som inspi-
ratör för de personer som senare skulle komma att identifiera sig som ung-
kyrkorörelsen. Till exempel Lutteman kom under sin studietid att möta för-
samlingsrörelsen genom Josef Källanders arbete i domkyrkoförsamlingen och 
det kom att göra betydelsefulla intryck på honom. 11 Källander var också 
Schröderheims kyrkoherde i Hedvig Eleonora församling från år 1910.12 

1 Hugo Berggren betraktas till exempel som en av pionjärerna i Västerås stifts kyrkliga ungdoms-
arbete under 1900-talets första decennier och utsågs 1912 till ett av stiftets fyra ombud till Diako-
nistyrelsen för främjande av den kyrkliga ungdomsvården. Montan 1948, s. 56. Om Luttemans 
engagemang och aktivitet i ungdomsfrågor, se till exempel E. Lutteman 1933; Santell 2016, s. 36– 
37, 66. 
2 Waldemar Rudin (1833–1921; sist professor i exegetik i Uppsala). Idag kallas Mikaelskapellet i 
stället Mikaelskyrkan. 
3 Otto Centerwall (1873–1958; senare föreståndare för Samariterhemmet, sist verksam i Diakoni-
styrelsen). 
4 Gabrielsson 1955, s. 175–176. Om Rudin, se B. Åberg 1968. 
5 Wallin 1984. 
6 Om den, se Jarlert 1984, s. 181, 293–295; Jarlert 2010, s. 377. 
7 Simon Lüders hade tjänsten där 1914–1916. Ohlsson 1934, s. 215. Olof Elmgren-Warberg (1891– 
1975; sist komminister i Oskar Fredrik, Göteborg) hade samma tjänst 1918–1921. Jarlert 1981a, s. 
24. 
8 Bexell 2003a, s. 223–224. 
9 E. Lutteman 1933; Montan 1948, s. 56. 
10 Josef Källander (1861–1934; sist kyrkoherde i Hedvig Eleonora församling i Stockholm). 
11 E. Lutteman 1933; Tergel 1969, s. 159. 
12 Wallin 1975–1977, s. 746. 
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Sammanfattningsvis utgör de olika aktiviteter och institutioner som de 
högkyrkliga rörelseaktörerna hade engagerat sig i under 1900-talets första de-
cennium, såsom Sällskapet för kyrklig själavård, Mikaelskapellet och Svenska 
Diakonisällskapet exempel på verksamheter som anknöt till en allmän före-
ställning om behov av förändringar inom Svenska kyrkan för att kunna möta 
befolkningen på nya sätt.1 Det kan konstateras att flera av den högkyrkliga 
rörelsens entreprenörer hade en bakgrund i församlingsrörelsen i Mellansve-
rige som syftade till att vitalisera Svenska kyrkans liv. De tog intryck av för-
samlingsrörelsens olika inspiratörer och ledare. Det engagemang för frågor 
om församlingslivet och därmed även för dess nattvardsliv som skulle komma 
till uttryck inom den högkyrkliga rörelsen uppstod alltså inte i ett vakuum, 
utan hade anknytningspunkter till den kyrkliga kontext där rörelseaktörerna 
var verksamma. 

Gammal tro och modern teologi 
En fråga som kom att påverka 1910-talets kyrkliga debatt var den historisk-
kritiska bibelforskningen som successivt vunnit insteg i den svenska teologin 
och kyrkliga debatten från slutet av 1800-talet.2 Den kom att sammantvinnas 
med en liberalteologisk inriktning då dess tidiga förespråkare, såsom författa-
ren och filosofen Viktor Rydberg3 och pastor primarius Fredrik Fehr4, också 
hade kritiserat de lutherska bekännelseskrifternas status under konkordiestri-
den.5 Denna förening av historisk-kritisk bibelforskning och bekännelsekritik 
kom att känneteckna den svenska liberalteologin. 

Den historisk-kritiska bibelforskningen var dock inte liktydig med liberal-
teologi. En boskillnad kan göras mellan liberalteologi och modern teologi.6 

Med modern teologi avses här teologisk reflektion som accepterade den hi-
storisk-kritiska bibelforskningen och den naturvetenskapliga kritiken och lät 
dem bli utgångspunkt för en akademisk reflektion över kyrklig teologi. På det 
viset försökte man överbrygga det som uppfattades vara en klyfta mellan 

1 Bexell 2003a, s. 211–234. 
2 I Sverige utgör 1901 ett märkesår då den historisk-kritiska forskningen och den moderna teologin 
fick sitt genombrott för en bredare allmänhet. Rodhe 1930, s. 178ff; Österlin 1994, 230ff; Bexell 
2003a, s. 276. 
3 Viktor Rydberg (1828–1895; författare, sist professor i Stockholm). 
4 Fredrik Fehr (1849–1895; sist pastor primarius). 
5 Om den historisk-kritiska bibelforskningens genomslag i Sverige under slutet av 1800-talet och 
början av 1900-talet hänvisas generellt till Hidal 1979. Om konkordiestriden, se kap. 1 ovan, s. 59. 
6 I det dåtida språkbruket kunde beteckningar som liberalteologi, modern teologi, frisinnad teologi 
och nyteologi användas som namn för ungefär samma sak. K.G. Hammar 1972a, s. 11. Det rådde 
inte alltid vattentäta skott mellan de personer och grupper som bar upp dessa idéer, men det finns 
ändå en poäng med att analytiskt nyansera begreppsapparaten något för att få klarhet. Tack till 
docent Thomas Ekstrand som uppmärksammade mig på denna distinktion. 
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samtidskulturen och kristen tro.1 Motståndet mot den moderna teologin bör-
jade under 1900-talets första decennium att avta och dess inflytande bli täm-
ligen allmänt.2 Företrädare var till exempel Pehr Eklund3 i Lund, samt Nathan 
Söderblom och Einar Billing i Uppsala.4 

Med liberalteologi avses här de reformkyrkopolitiska och revisionistiska 
fraktioner inom den moderna teologin som ville verka för en syntes mellan 
kyrka och kultur, i vilken kyrkan anpassades till samtidskulturen. Grundläg-
gande betydelse hade den tyska teologen Albrecht Ritschl.5 Han betonade en 
historisk och etisk förståelse av kyrkan och kyrkohistorien.6 Tron tolkade han 
som erfarenhet av förtröstan och den blev något subjektivt utan anknytning 
till kyrkans bekännelse. Målet med teologin var att bidra till en ”kristen filo-
sofi” i samklang med samtiden och en ”kultursyntes” som kunde förverkliga 
ett etiskt fulländat gudsrike.7 Liberalteologin runt sekelskiftet 1900 uppbars 
internationellt av Ritschllärjungar som Adolf von Harnack8 och Wilhelm Her-
mann.9 Svenska liberalteologer kritiserade särskilt kyrklig auktoritet och ville 
bedriva ett påtryckningsarbete för reformer av liturgi, bekännelse och läro-
satser på ett sätt som stod i samklang med samtida historisk-kritisk och na-
turvetenskaplig forskning. Representanter för dess olika fraktioner var Mag-
nus Pfannenstill, Nathanel Beskow samt Emanuel Linderholm.10 

I förhållande till modern teologi har beteckningen ”gammaltroende” an-
vänts såväl källspråkligt som inom forskningen för att fånga upp den breda 
grupp av kyrkfolket i Svenska kyrkan som under det tidiga 1900-talet identi-
fierade sig med en äldre generations kyrklighet, rotad i det traditionella jord-
brukssamhällets sociala förutsättningar och den lutherska hustavlan. Till viss 
del kan gruppen sägas överlappa både med gammalkyrklighet och så kallad 
nyortodoxi som eftersträvade en återupplivad luthersk enhetskyrka i stil med 
det svenska 1600-talet. 11 Till kännetecknen för denna annars inom sig 

1 Westman 1919, s. 193–212. Hos K.G. Hammar, liksom hos Thidevall, används begreppet ’nyteo-
logi’ i lite vidare bemärkelse på så sätt som modern teologi används här. K.G. Hammar 1972a, s. 
11; Thidevall 2016, s. 31–32. 
2 Santell 2016, s. 89. 
3 Pehr Eklund (1846–1911; sist teologie professor och domprost i Lund). 
4 Westman 1919, s. 193–194, 211. De var också exempel på hur modern teologi i Sverige förenades 
med en nyansats inom Lutherforskningen. M. Anderson 2006, s. 5, 12–14, 27–30. 
5 Albrecht Ritschl (1822–1899; sist professor i Göttingen). 
6 K.G. Hammar 1972a, s. 13–14; Hägglund 2003, s. 354ff. 
7 K.G. Hammar 1972a, s. 9–10, 13–15; Ekstrand 1999, s. 46–47; Stayer 2000, s. 4–6; Hägglund 
2003, s. 354ff. 
8 Adolf von Harnack (1851–1931; sist professor i Berlin). 
9 Wilhelm Hermann (1846–1922; sist professor i Marburg). Hägglund 2003, s. 357–358. 
10 Om Magnus Pfannenstill (1858–1940; teologie professor och domprost i Lund), se K.G. Ham-
mar 1972a; Claesson 2004. Om Natanel Beskow (1865–1953; sist föreståndare för Birkagården i 
Stockholm), se Sjöholm 1972. Om Emanuel Linderholm (1872–1937; sist professor i kyrkohistoria 
i Uppsala), se Jarlert 1987. 
11 Thidevall 2016, s. 29. Om gammalkyrklighet, se kap. 1 ovan, s. 55. 
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differentierade grupp av gammaltroende hörde luthersk bekännelsetrohet och 
en skeptisk eller avvisande inställning gentemot den historisk-kritiska bibel-
forskningen.1 Beteckningen kan även kopplas samman med en konservativ 
hållning i fråga om det administrativa sambandet mellan skola och kyrka, kris-
tendomsundervisningens innehåll, och i den så kallade djävulsdebatten, som 
debatterades under 1900-talets första decennier.2 

Förhållandet mellan gammaltroende och modern teologi var delvis en ge-
nerationsfråga.3 Anpassningen till den moderna teologins villkor gick olika väl 
i olika grupper inom Svenska kyrkan.4 Ställningstaganden på basis av bibelsyn 
visade även att oväntade allianser kunde komma till stånd. Gammaltroende 
inom Svenska kyrkan kunde till exempel förena sig med frikyrkliga i motstån-
det mot historisk-kritisk bibelforskning.5 

Svenska Kyrkoförbundet och S:t Sigfrids brödraskap tillhörde olika gene-
rationer av präster. Deras relation till liberalteologi, modern teologi och gam-
maltroende skulle, som vi ska se nedan, bli förutsättningar som fick betydelse 
för den högkyrkliga rörelsens uppkomst. 

Svenska kyrkan som historisk och nationell 
Upplevelsen av en Svenska kyrkans kris väckte nödvändigheten av att värna 
dess storhet och väcka ett kyrkligt självmedvetande.6 ”Statskyrkan” hade bli-
vit ett skällsord och Svenska kyrkans relation till staten kom att diskuteras. 
Många inom Svenska kyrkan försvarade, utifrån skilda utgångspunkter, en re-
lation mellan kyrka och stat.7 Gottfrid Billing företrädde en inflytelserik upp-
fattning om att en förening mellan kyrka och stat på bäst tillgängliga sätt tjä-
nade det högre syftet att nå ut med ord och sakrament till folket. I en yngre 
teologgeneration, företrädd av till exempel Einar Billing och Gustaf Aulén, 
resonerade man på liknande sätt, men betonade statskyrkan som en tillfällig 

1 Ullman 1910, s. 23; Stohlander Axelsson 2001, s. 36; Thidevall 2016, s. 29–30. 
2 Tegborg 1969, s. 376ff; Thidevall 2016. 
3 Thidevall 2016, s. 29–30. 
4 Ritschlianskt inspirerade teologer omfattade den moderna teologin helt. Lundahögkyrkligheten 
hade generellt inte heller något problem med den, då vikten lades vid tradition och bekännelse. 
Däremot ledde den historisk-kritiska bibelsynen till en frontalkrock för såväl gammaltroende, som 
för lågkyrkligheten och frikyrkligheten, eftersom det ofelbara bibelordet inte sällan betraktades som 
trons fundament inom dessa grupper. Hidal 1979, s. 185–186. 
5 K.G. Hammar 1972a, s. 250ff. 
6 Aulén, ”Kyrkotanken och nutida svensk Kyrkolitteratur” Vår Lösen 2:16–17 (1911), s. 238; Thi-
devall 2000, s. 22–23; Brohed 2005, s. 26–40. 
7 Lundahögkyrkligheten hade betraktat statskyrkoformen som den kristna kyrkans uttryck i tiden 
och motiverades till det av en organisk kyrkosyn som försvarades som både luthersk och biblisk. 
Aulén 1953, s. 15–20. Liberalteologer förespråkade en statskyrkosyn som ett sätt att nå en syntes 
mellan kyrka och kultur och verka för en fri forskning och samvetsfrihet. Josefson 1956, s. 61–62; 
Hessler 1964, s. 142ff, 161ff. 
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och inte nödvändig form för den ”religiöst motiverade folkkyrkan” som man 
hellre talade om.1 

Professor Edvard Rodhe summerade 1917 sina intryck av kyrklig litteratur 
under tidigt 1910-tal med orden: ”Känslan av samhörighet med den gångna 
tiden är ett uttryck för samfundsmedvetandet. Det var detta, som nu från 
skilda håll och på olika sätt betonades”.2 Gustaf Aulén pekade på hur olika 
uttryck för en så kallad ”kyrkotanke” bröt fram i litteraturen. Det var inte en 
samlad rörelse, men en tendens som visade att ett kyrkligt medvetande var på 
agendan.3 Detta sammanföll med två viktiga faktorer, en förnyad kyrkohisto-
risk forskning och nationalromantikens genomslag i det kyrkliga medvetandet 
och reflektionen. 

Sekelskiftet 1900 var en tid där förhållningssättet till det förflutna aktuali-
serades. I de samhällsförändringar som präglade det moderna tillgrep männi-
skor inom både politik, kulturliv och kyrkoliv historien för att orientera sig 
och etablera vägar nya framåt. Kollektiva föreställningar om ett hotat hem-
bygds- och kulturarv i det framväxande industrisamhället ledde till allmoge-
romantik och nationalromantiska rörelser.4 Fram till omkring 1910-talet ac-
celererade den ideologiska och kulturella nationalismens inflytande i Sverige.5 

Unionskrisen 1905 och emigrationen skapade en rad reaktioner inom vilka 
nationell samling blev det gemensamma ledordet.6 Centralt var konstrukt-
ionen av en svenskhet som förankrades i det kollektiva medvetandet genom 
att epoker och hjältegestalter ur svensk historia lyftes fram i ett omfattande 
historiebruk samtidigt som symboler för det nationella etablerades.7 

I Svenska kyrkan fick ett liknande tänkande genomslag och ett slags nat-
ionalkyrklighet kan ses i ljuset av sådana mekanismer.8 Flera av det tidiga 

1 Einar Billing utvecklade under denna tid sin ”religiöst motiverade folkkyrkotanke” som definie-
rade kyrkans utgångspunkt i evangeliets centrum, vilket var Guds förekommande nåd. Kyrkan 
skulle nå ut med förlåtelse och nåd till alla människor. Aulén 1924, s. 383; Josefson 1956, s. 72–73; 
Hessler 1964, s. 142–143, 157–159. 
2 Rodhe 1917b, 443. 
3 Aulén, ”Kyrkotanken och nutida svensk Kyrkolitteratur” Vår Lösen 2:16–17 (1911), s. 240. Ex-
empel på titlar som nämndes av Aulén på tema är Nathan Söderblom, Sveriges kyrka (1908), Manfred 
Björkquist, Kyrkotanken (1909), Emil Berglund, Statskyrka eller frikyrka (1909), Adolf Kolmodin, Vår 
statskyrka och hennes betydelse (1909), J.A. Eklund, Stenkyrkan (1910) och Gunnar Helander, Sveriges 
folk – ett Guds folk! (1911). 
4 Sundeen 2008, s. 212–213; Broberg 1993. 
5 Om den kulturella nationalismen omkring sekelskiftet, se Björck 1949, s. 56–59. Politiskt stimu-
lerades den svenska nationalismen under 1900-talets första decennium av att man i Sverige upp-
levde ökat yttre tryck genom norsk självständighetsvilja i väst och ett stegrat ryskt hot genom stor-
furstendömet Finland efter en försämrad relation mellan kejsardömena Tyskland, som Sverige stod 
politiskt nära, och Ryssland. Norborg 1993, s. 251–256. 
6 Den så kallade fosterländska ungdomsrörelsen blev främsta anförare av samlingen kring nationen 
som symbol för gemenskap åren före 1910. Edling 1996, s. 202–203. 
7 Edling 1996, s. 27. Exempel på nationalsymboler som stammar från denna tid är den svenska 
flaggan, firandet av 6 juni och nationalsången. Björck 1949, s. 141ff. 
8 Österlin 1998, s. 318–326. 
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1900-talets biskopar i Svenska kyrkan såg synergieffekter av nationalromanti-
ken med Svenska kyrkan. Sådana som J.A. Eklund, Nathan Söderblom och 
Manfred Björkquist1 beskrev Svenska kyrkan i nationalistiska ordalag.2 Kyr-
kohistoriska motsvarigheter till Carl Grimbergs nationalistiska historieskriv-
ning var till exempel Söderbloms Sveriges kyrka (1908), teologen och författa-
ren Emilia Fogelklous3 tvåbandsverk Ur fromhetslifvets svensk-historia (1916– 
1917) och J.A. Eklunds serie Andelifvet i Sveriges kyrka vilken påbörjades år 
1911.4 Särskilt Eklund och Söderblom lästes med intresse av flera av de hög-
kyrkliga rörelseaktörerna.5 

Samtidigt genomgick kyrkohistorieämnet i Sverige ett generationsskifte, 
vilket påverkade kyrkohistoriesynen. En konfessionellt färgad förståelse av 
Svenska kyrkans historia hade till exempel under 1800-talet bidragit till en 
negativ bild av den medeltida kyrkan i Sverige som ” katolsk” i romersk-ka-
tolsk mening.6 Gottfrid Billing beskrev inflytelserikt att den ”lutherska” kyr-
kan renat medeltidskyrkan från missbruk.7 Historieprofessorn i Uppsala, Ha-
rald Hjärne8 kom att få en stor betydelse för den kyrkohistoriska forskningen 
i Sverige.9 Genom att Vatikanens arkiv öppnades för internationell forskning 
under 1890-talet kunde Hjärne handleda ett flertal doktorander i studier om 
den svenska medeltidskyrkan. 10 Inom svensk kyrkohistoria började man 

1 Manfred Björkquist (1884–1985; senare rektor för Sigtuna folkhögskola, sist biskop i Stockholm). 
2 Hessler 1964, s. 151–156; Österlin 1992, s. 178. 
3 Carl Grimberg (1875–1941; historiker), Emilia Fogelklou (1878–1972; författare och forskare). 
4 Sundeen 2008, s. 212–213; Blückert 2000a, s. 191–192. 
5 Se till exempel, Samuel Gabrielsson t. Nathan Söderblom 23.4.1909 NSS UUB; a, s. iii; Lutteman 
1933:I, s. 149–150, 222, 23; Montan 1948, s. 59. 
6 Brohed 2000. Professorn i kyrkohistoria i Uppsala C.A. Cornelius (1828–1893; sist biskop i Lin-
köping) handböcker i kyrkohistoria är de som användes in på 1900-talet och påverkade därmed 
flera svenska generationers kyrkohistoriesyn. Cornelius var präglad av den lutherska ortodoxin. 
Pleijel 1955, s. 9; Aronson 2020, s. 58. Reformationen utgjorde i denna historieskrivning en gräns-
linje mellan det ”katolska” och det ”lutherska” tidevarvet. Cornelius 1892. Cornelius handbok i 
kyrkohistoria kom också att kritiseras av Herman Lundström som tillträdde som professor i kyr-
kohistoria i Uppsala 1898. Lundström 1901, s. 173–216. Kritik mot Cornelius uttrycktes även 1924 
av läroverksadjunkten Clemens Åhfeldt (1860–1941; pastor i Kungl. hovförsamlingen, sist lektor 
vid Norra Real), se Åhfeldt 1924, s. 124. Åhfeldt tillhörde dem som gick utanför curriculum i syfte 
att ge vad han ansåg vara en mer nyanserad bild av svensk medeltid. Det har omvittnats av Carl 
Kihlén som var elev till Åhfeldt. Kihlén, ”Min predikantutbildning” PM. Hos författaren. 
7 Aronson 2020, s. 59. 
8 Harald Hjärne (1848–1922; sist professor i historia i Uppsala). 
9 Pleijel 1937a, s. 10–12. Till skillnad från till exempel C. A. Cornelius företrädde Harald Hjärne en 
historiesyn som präglades av källkritiskt förhållningssätt och en statsidealism i kombination med 
ett jämförande internationellt perspektiv på svensk historia. Han betonade på så sätt sambanden 
mellan svenska och europeiska historiska förlopp och skeenden. Hjärne företrädde även en så kal-
lad idealistisk historiesyn där så kallade stora personligheters betydelse i historien betonades och 
ansågs kunna påverka hur historien formades och blev därför betydelsefulla för förståelsen. Brohed 
2000, s. 118–119; Aronson 2020, s. 59–60. 
10 Bland dem kan nämnas kyrkohistorikerna K.B. Westman (1881–1967; sist professor i Uppsala) 
och Yngve Brilioth (1891–1959; sist ärkebiskop i Uppsala). Hallencreutz 2002, s. 45. 
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betona samband mellan svensk och internationell kyrkohistoria, mellan nat-
ionellt och universellt, liksom den nationella kyrkan som en i historia och 
samtid kulturskapande kraft i samhället.1 

Hjärne utövade ett inflytande på det teologiska klimatet i stort i Sverige, 
och inte minst på den generation av präster och teologer som kom att identi-
fiera sig med ungkyrkorörelsen.2 Söderblom influerades av honom i ekume-
nisk riktning.3 Hjärne var dessutom en viktig exponent för engelsk historia 
och kyrkoliv i ett annars till stora delar tyskdominerat akademiskt klimat i 
Uppsala.4 Genom sitt historiska seminarium inspirerade Hjärne svenska teo-
logistudenters internationalisering.5 Till dessa hörde Samuel Gabrielsson, som 
med inspiration från Hjärne kom att intressera sig för England.6 Även för 
Hugo Berggren var Hjärne en viktig inspirationskälla.7 

De högkyrkliga rörelseaktörer som bildade S:t Sigfrids brödraskap forma-
des på olika sätt av personer som Harald Hjärne, J.A. Eklund och Nathan 
Söderblom då de var studenter i Uppsala under 1900-talets första decennium. 
Svenska Kyrkoförbundet tillhörde en äldre generation, vars verksamhet i stäl-
let kom att ses som en del av den diskussion kring kyrkotänkande som väcktes 
runt 1910. Aulén nämnde både Kihléns Vår kyrka just nu (1909) och Hennings 
Sjögrens Tankar om den svenska kyrkan (1910) som exempel på samtida kyrko-
tänkande.8 Rodhe tog Svenska Kyrkoförbundet som exempel på hur ”den hi-
storiska samhörighetskänslan och samfundsmedvetandet på andra håll [gick] 
andra vägar. Icke utan inflytande från anglikanskt håll, där man älskar att be-
tona sambandet med den allmänneliga kyrkan ned genom tiderna, the holy 
catholic church”.9 

Den kyrkohistoriska forskningen, nationalromantiken och kyrkokritiken 
bidrog på olika sätt till att forma en luthersk nationalkyrklig stämning under 
1910-talet som kännetecknades av ett ökat bruk av kyrkohistorien för att för-
klara Svenska kyrkan som en storhet. Det var den teologiska kontext som de 

1 Österlin 1992, s. 176; Brohed 2000, s. 118–119. 
2 Nystedt 1936, s. 16, 20–22; Pleijel 1937a, s. 10–12; Björck 1949, s. 59, 66; Tergel 1969, s. 299. 
3 Om Hjärnes inflytande på Söderblom, se Hallencreutz 2002, s. 42; Karlström 1947, s. 167; Sund-
kler 1968, s. 64. Söderblom skrev till Hjärne 1908: ”Vi, av min generation och senare, ha till Dig 
en större tacksamhetsskuld än någon nu kan utsäga”. Nathan Söderblom t. Harald Hjärne 
19.19.1908 HHS UUB. 
4 Heckscher, ”England” Svensk Tidskrift 4 (1914), s. 465. Hjärne kom också att uppmuntra och 
engagera sig i det ekumeniska relationsarbete mellan Svenska kyrkan och Church of England som 
inleddes vid 1900-talets början. Rodhe 1930, s. 400. Hjärne skrev 1908 till Söderblom: ”Förbindel-
sen med den engelska kyrkan […] glädja mig mycket. Vi måste göra hvad vi kunna i den vägen, och 
jag skall gärna bidraga med det lilla jag förmår”. Harald Hjärne t. Nathan Söderblom 26.7.1908 
NSS UUB. 
5 Sundkler 1968, s. 64. 
6 Gabrielsson 1955, s 136. 
7 Montan 1948, s. 59. 
8 Aulén, ”Kyrkotanken och nutida svensk Kyrkolitteratur” Vår Lösen 2:16–17 (1911), s. 240. 
9 Rodhe 1917b, 443–444. 
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högkyrkliga rörelseaktörerna befann sig i. Intresset för till exempel Svenska 
kyrkans kontinuitet med medeltiden behövde inte ligga så långt bort för dem 
som hade läst J.A. Eklund eller följt Nathan Söderbloms seminarier under 
tidigt 1900-tal. 

Möten med engelskt kyrkoliv 
Det är klarlagt i forskningen att de högkyrkliga rörelseaktörernas möten med 
engelskt kyrkoliv åren omkring 1910 blev formativa för den svenska högkyrk-
liga rörelsens uppkomst under 1900-talet.1 Det finns emellertid utrymme att 
fördjupa i vilka sammanhang dessa möten skedde och vilka effekter det fick 
på rörelseaktörerna. 

Det måste emellertid noteras att inte alla präster eller kyrkligt engagerade 
personer som reste till England kom att framträda inom den högkyrkliga rö-
relsen. Inte heller hade alla inom den högkyrkliga rörelsen besökt England 
eller ens varit utomlands.2 Men bland dem som framträdde som entreprenö-
rer inom den svenska högkyrkliga rörelsen var erfarenheter av engelskt 
kyrkoliv sannolikt överrepresenterade i relation till personer inom Svenska 
kyrkan i stort vid denna tid. Även i ett längre tidsperspektiv fanns det rörel-
seaktörer i alla sammanslutningar som studeras här som hade någon anknyt-
ning till England. 

Internationellt inflytande på Svenska kyrkan 
Det sena 1800-talet påverkades av hur nya och utökade kommunikationsvä-
gar och infrastruktur i rask takt knöts över jorden. Det ledde till en explos-
ionsartad ökning av resandet.3 Likaså fick de utökade massmediala medlen för 
kommunikation och kunskapsspridning en rad följder.4 I och med detta på-
börjades något av en homogenisering av den moderna världen, såväl 

1 Kilström 1990; Bexell 2006, s. 146–149; Bexell 2007b, s. 192; Bexell 2018, s. 277ff. 
2 Jag har inte sett några belägg för att till exempel Hugo Berggren eller Carl Kihlén gjorde några 
utlandsresor. 
3 Utvecklingen och utbyggandet av järnvägar, vägar, telefonen, den trådlösa telegrafen samt en ac-
celererande utgivning av tidningar och periodika skapade förutsättningar för tätare kontakter inom 
och mellan länder, men också för kunskaps- och informationsspridning. Järnvägens expansion ut-
gjorde förutsättning för ett resande i en omfattning som aldrig tidigare hade skådats. Vid 1880-
talets början var antalet människor i världen som reste med järnväg omkring 2 miljarder per år. 
Utbyggandet av järnvägsnätet globalt var industriellt sett den största sysselsättningen under det 
utgående 1800-talet. Under drygt 40 år, 1870–1914, utökades järnvägsnätet från 200 000 km till 
omkring 1 000 000 km. Ca 72 %, av tågresenärerna var européer. Hobsbawm 1989, s. 42, 87; Thörn 
1997, s. 140–141. 
4 Uppfattningen om en gemenskap inom nationernas gränser utvecklades genom människors in-
hemska resande. Turismen ökade översikten över de egna nationerna och kulturella identiteter 
kunde knytas till geografi. Broberg 1993, s. 177. 
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nationellt som internationellt. Idéer och rörelser färdades mellan länder med 
en sådan hastighet att de upplevdes kunna vara verksamma nästan simultant 
på flera platser. På samma sätt kunde den utökade interaktionen mellan stora 
grupper av människor genom tidningsmediet skapa ”en känsla av kontakt 
mellan människor som aldrig varit i kontakt med varandra”.1 Det fick effekter 
också på det religiösa livet i Europa. 

I England började till exempel präster under 1800-talet att resa utomlands 
och ge ut reseskildringar och böcker om kontinentalt kyrkoliv. Etablerade 
kyrkliga ledare analyserade andra kyrkors kyrkoliv, samt översatte och gav ut 
teologiska texter från andra länder. Det var ett sätt på vilket kyrkliga idéer och 
praktiker spreds i Europa, särskilt under senare delen av 1800-talet.2 Väckel-
serörelser spred sig inom och mellan länder genom kringresande predikanter, 
kolportörer, tidningar och skrifter.3 Religiösa organisationer förgrenade sig till 
olika länder.4 

Tyskland hade ett starkt kulturellt och politiskt inflytande i Europa, och 
inte minst i Sverige. Det var Tyskland som var den självklara anknytnings-
punkten för utlandsstudier och internationalisering inom svensk teologi. Vid 
sekelskiftet 1900 var det främst inom frikyrkligheten som ett anglosaxiskt in-
flytande märktes. 5 För Svenska kyrkans företrädare hade bekännelsegemen-
skapen med Martin Luthers hemland betydelse. Det som för Svenska kyrkans 
del närmast kan liknas vid något slags ekumenisk ambition under 1800-talet 
gällde relationen till andra lutherska samfund. Svenska kyrkan deltog från slu-
tet av 1800-talet i Allgemeine Evangelisch-Lutherische Konferenz.6 

KFUM och den kristliga studentvärldsrörelsen innebar dock ett ökat ang-
losaxiskt inflytande på den annars relativt homogena nordisk-germanska lut-
herska miljö som de svenska teologistudenterna befann sig i.7 Med den som 
språngbräda kanaliserades ett missionsintresse bland svenska teologistuden-
ter under 1890-talet och en anslutning bland dem till den internationella 

1 Thörn 1997, s. 141. 
2 Morris 2016, s. 117. 
3 Bexell 2003a, s. 38–72. 
4 Till exempel fick Evangeliska Alliansen, som bildades i London 1846, sin svenska motsvarighet 
med flera underavdelningar efter några år. Bexell 2003a, s. 40. 
5 Rodhe 1930, s. 391–392; Wingren 1979, s. 150; Österlin 1994, s. 232–237. 
6 Wadensjö 1970, s. 21–22. AELK hade bildats som en manifestation av lutherska kyrkor i Tysk-
land för de lutherska bekännelserna i protest mot den preussiska kyrkliga unionen. Det var ett av 
de tidigaste uttrycken för samförståndssträvanden i relation till andra lutherska kyrkor från Svenska 
kyrkans sida och ledde till att en uppfattning om ett slags luthersk kyrkogemenskap utvecklades 
mellan de tyska och nordiska kyrkorna under slutet av 1800-talet. Rodhe 1930, s. 394; Brilioth 1946, 
s. 438; Karlström 1947, s. 153; Brohed 2005, s. 80. Westman påpekar att det är tveksamt att karak-
tärisera dessa konferenser som ekumeniska då de syftade till att stärka den lutherska konfessional-
ismen. Westman 1947, s. 347. 
7 Den världsomspännande organisationen KFUM som stiftades i England 1844 och fick en svensk 
underavdelning 1884. Rodhe 1930, s. 134. 
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kristna studentrörelsen.1 I Sverige bildades kristliga studentförbund i Uppsala 
och Lund, Stockholm och Göteborg.2 Anknytningen till Kristliga student-
världsförbundet innebar en inledande ekumenisk inriktning och en impuls av 
väckelsekristendom bland de svenska lutherska teologistudenterna vid sekel-
skiftet 1900.3 

Studieresor till Church of England 
Som ett bidrag till det svenska prästerskapets internationalisering inrättades 
ett statligt resestipendium för yngre präster 1901. Att teologer och präster 
studerade utomlands var dock inte något nytt.4 Liknande statliga stipendier 
fanns redan för andra yrkesgrupper i samhället.5 Men med detta stipendium 
kom fler unga präster att få resa utomlands under åren fram till första världs-
krigets utbrott. Det skulle bli betydelsefullt för den högkyrkliga rörelsen. 

En klar majoritet av de resor som företogs på statligt resestipendium av 
präster gick till Tyskland.6 Men från 1908 och fram till första världskrigets 
utbrott blev det en gradvis ökning av Englandsresenärer bland prästerna.7 

1 Studenterna samlades årligen i olika länder. Kontakter mellan nordiska kristna studenter etable-
rades och år 1895 bildades det Kristliga studentvärldsförbundet i Vadstena, med KFUM-ledaren 
Karl Fries (1861–1943) som förste ordförande. Rodhe 1930, s. 138–140. För detta skeende hade 
skandinavismen som idéströmning i kultur- och kyrkoliv betydelse genom den ökade känslan av 
samhörighet mellan de nordiska länderna runt sekelskiftet 1900. Thorkildsen & Österlin 1998, s. 
59–60, 90, 97–98. Det var just känslan av samhörighet som blev det mest bestående resultatet av 
dessa strävanden medan få praktiska resultat vanns. Karlström 1947, s. 47–48. 
2 Rodhe 1930, s. 140–144. 
3 Sveriges kristliga studentrörelse slog vakt om sin evangelisk-lutherska karaktär men anslöt sig till 
Kristliga studentvärldsförbundet inom vilket många nationella avdelningar omhuldade en evange-
likalt präglad omvändelseteologi. Därmed kom den anglosaxiska betoningen på väckelse att få ge-
nomslag inom den svenska kristliga studentrörelsen. Rodhe 1930, s. 145–148; Tergel 1969, s. 78– 
85. 
4 Det var ett sedan sekler vedertaget sätt att bedriva teologiska studier på. Under medeltiden såväl 
som efter reformationen sändes svenska teologistudenter att studera vid utländska lärosäten, före-
trädesvis i Tyskland. Vid 1800-talets slut hade de flesta svenska biskoparna studerat någon tid i 
Tyskland. Österlin 1997, s. 232–237. Det fanns även de som hade befunnit sig i England men något 
bestående teologiskt inflytande från England före 1900-talet har inte kunnat påvisas i forskningen. 
Rodhe 1930, s. 391–392; Österlin 1994, s. 232, 235, 237. 
5 Motionären om sådana stipendier i kyrkomötet, professorn i medicin i Lund Seved Ribbing 
(1845–1921; sist där) argumenterade för att det skulle vara nyttigt för prästerna att se ”bekännelse-
och kyrkoförhållanden” som skiljde sig från det svenska. Nyttan av de nya möjligheterna att resa 
utomlands var lika stor för prästerna som för någon annan yrkesgrupp i samhället, menade Ribbing. 
Bihang till Allmänna Kyrkomötets Protokoll 1898 2 saml. motion n:o 10. G. Ekström 1920. 
6 G. Ekström 1920, s. 122ff. 
7 Mellan 1901 till 1907 beviljades, enligt Gunnar Ekströms sammanställning, 66 präster statligt re-
sestipendium. Av dem besökte 3 England, medan huvudparten reste till Tyskland. Av de utresande 
prästerna som Ekström sammanställt hade 45 av 66 det nuvarande Tyskland som huvudsakligt mål 
för sina resor. Norge och/eller Danmark var också vanliga som mål eller delmål för resorna. Mellan 
1908 och 1910 märktes emellertid en ökning relativt sett av Englandsresenärer bland prästerna. Då 
reste 9 av 43 till England. Efter att Englandsintresset därmed nått något slags höjdpunkt avtog det 
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Bland dem som reste till England under dessa år kom flera att engagera sig 
inom den högkyrkliga rörelsen.1 Även Olof Elmgren-Warberg reste till Eng-
land på statligt resestipendium 1914 samt 1920.2 

Det fanns även andra möjligheter till resor som öppnade sig för rörelseak-
törerna. Till exempel gjorde Samuel Gabrielsson en omfattande resa i Europa, 
med tyngdpunkt på en vistelse i England, som finansierades genom den av 
Söderblom förfogade Olaus Petri-stiftelsen. Gabrielsson var inte den enda 
som fick finansiering till en Englandsresa vid denna period genom stiftelsen.3 

Ett annat sätt att komma till England var genom församlingstjänst. Otto Ehde 
och Simon Lüders hade under åren 1912–1913 respektive 1913–1914 tjänst-
gjort i den svenska församlingen Ulrika Eleonora i London.4 

Här är inte platsen för en detaljerad utredning om vad som ledde till att 
flera svenskar vände sitt intresse till engelskt kyrkoliv. Det räcker med att 
konstatera att en sådan vändning kan ses i samband med två delvis överlap-
pande och sammankopplade faktorer: det ökade intresset för engelskt 
kyrkoliv inom den svenska universitetsmiljön under 1900-talets första decen-
nium – främst tack vare professorn i historia Harald Hjärne – och det påbör-
jade officiella relationsarbetet mellan Svenska kyrkan och Church of England 
vid samma tid som med tiden ledde till interkommunionsöverenskommelsen 
mellan kyrkorna 1922.5 

Reaktioner på engelskt kyrkoliv 
Inflytande och anknytningspunkter mellan engelskt kyrkoliv och de högkyrk-
liga rörelseaktörerna kommer här att följas i fortsättningen. Det är därför 

under de kommande åren. Av de 56 präster som erhöll statens resestipendium från 1911 fram till 
1914 reste 5 till England. G. Ekström 1920, s. 122ff. 
1 Till dessa hörde Axel Lutteman och Elis Schröderheim 1908, Mats och Ida Åmark samt Emanuel 
Björkebaum (1866–1932; sist komminister i Svanskog) 1909, Henning Sjögren 1910, Axel Svanberg 
(1866–1922; sist komminister i Klara församling i Stockholm) 1911, C.A.R. Carlman (1863–1919; 
sist pastor vid Långholmen) 1912. G. Ekström 1920, s. 122ff. 
2 Jarlert 1981a, s. 25; Jarlert 2010, s. 408–409. 
3 Anna Lindblad (1857–1919) sökte upp Nathan Söderblom år 1907 och ställde en betydande 
summa till hans förfogande, och de beslutade tillsammans att bilda Olaus Petri-Stiftelsen. Syftet 
var en internationalisering av Svenska kyrkan. Söderblom blev inspektor på livstid och hade möj-
lighet att utforma verksamheten helt själv. Därmed kunde Söderblom flera år före sin ärkebis-
kopsvigning verka på det sätt han önskade för Svenska kyrkans förbindelser i internationell och 
ekumenisk riktning. Fogelklou 1937, s. 212ff; Karlström 1947, s. 207–208; Bexell 2021, s. 87–90. 
4 Om Otto Ehde (1888–1974; sist kyrkoherde i Barkåkra), se Ehde 2010, s. 23–24. Beträffande 
Lüders var det hans egen idé att efterträda Ehde, som han kände väl sedan tiden i Lund och LKSF. 
Lüders idé var att genom Svenska kyrkans missionsstyrelse få missiv i den svenska församlingen. 
Simon Lüders t. Edvard Rodhe odat. 1912 ERS LUB. 
5 Se Holmquist 1903, s. 126–127; Heckscher 1914, s. 465; Rodhe 1930, s. 400; Newsom 1933; E. 
Lutteman 1933:I, s. 120ff, 137; Nystedt 1936, s. 16, 20–22; Fogelklou 1937, s. 221; Karlström 1947; 
Gabrielsson 1955, s. 136, 164–165; Sundkler 1968, s. 36ff, 64; Tergel 1969, s. 121; Lyttkens 1970; 
Österlin 1994; Furberg 2004, s. 135–145; Aronson 2008, s. 198; Hermansson 2018. 
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viktigt med en allmän översikt av vad de högkyrkliga rörelseaktörerna mötte 
i England och hur de tycks ha reagerat på engelskt kyrkoliv och gudstjänstliv. 

De svenskar som kom till England åren omkring 1910 mötte ett kyrkoliv 
där mycket hade förändrats under de senaste decennierna. De engelska stä-
derna hade växt explosionsartat under slutet av 1800-talet.1 Industrialismen i 
England hade skapat såväl en ny medelklass som en arbetarklass men även 
bidragit till en ökning av antalet fattiga och socialt utsatta. På många håll bland 
kyrkorna i Europa fruktade man konfrontationer med nya politiska rörelser 
som ställde krav på reformer, bland annat som man sett hur kyrkan i Frank-
rike, hårt sammantvinnad med makten, hade tryckts undan. I England kom 
dock inte en sådan direkt kollision med de framväxande politiska rörelserna 
att ske.2 

Kyrkolivet i England runt år 1900 präglades av en konfessionell mångfald 
i vilken de olika kyrkorna ställdes inför en mängd utmaningar som gällde frå-
gor om klass, genus, kultur, krig, imperialism och nationalism. Många upp-
levde ett slags kristendomens kris. I samtida beskrivningar uppges arbetar-
klassen, ungdomen och i synnerhet männen i hög grad ha lämnat kyrkbän-
karna. Kunskap och intresse för kristen tro hos folket upplevdes som brist-
fällig. 3 Prästerskapet i Church of England representerade i regel högre 
samhällsklasser på ett sätt som socialt kunde avskärma ämbetsmännen från 
folket.4 Kyrkans representanter försökte engagera lekfolket genom att arran-
gera aktiviteter och organisationer för att kulturlivet skulle inkorporeras i kyr-
kans verksamheter. Dock hade man fortsatt svårt att engagera människor i 
någon högre utsträckning.5 

Det kyrkoliv svenskarna mötte upplevdes alltså av engelsmännen själva 
som att det genomgick ett slags kris. Något annat som mötte svenskarna var 
en fragmentiserad och av inre konflikter sargad Church of England. Den hade 
polariserats till följd av inre stridigheter som hade eskalerat under 1800-talets 
sista decennier. Beteckningar som högkyrklighet, bredkyrklighet och lågkyrk-
lighet utgjorde kyrkligt ideologiska utgångspunkter. Strider mellan undergrup-
peringar som anglokatolicism, ritualism, religiös liberalism och evangelikalism 

1 Mellan 1861 och 1901 ökade befolkningsmängden från 19 miljoner till 30,5 miljoner invånare, 
vilket ställde stora krav på kyrkorna att bygga nya lokaler och sända ut kyrkoarbetare. Chadwick 
1970, s. 218. 
2 Schjørring 2012, s. 481, 486. 
3 McLeod 1996, s. 2. Senare forskning har visat att klassklyftor i relation till kyrkorna i England inte 
var lika konstanta som äldre beskrivningar ger sken av. Även genus samt regionala och samhälleliga 
skillnader måste tas i beaktande. Robbins 2008, s. 47–52. Hugh McLeod menar att bakgrunden till 
krisen som samtiden upplevde hade rötter långt tillbaka i 1800-talet och måste förstås som olika 
parallella processer. McLeod 1996, s. 223. 
4 Robbins 2008, s. 52–53. Det fanns dock undantag. Biskop Charles Gore vägrade till exempel att 
bo i anvisat biskopsresidens och arbetade medvetet mot klassklyftor genom att engagera kyrkan i 
sociala frågor. 
5 Robbins 2008, s. 55–56. 
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bidrog till en ökande fragmentisering. Å ena sidan upplevdes läget vid denna 
tid som spänt och splittrat, å andra sidan framhölls det vara en av anglikan-
ismens styrkor att den kunde inkorporera ett så brett spektrum av fromhets-
uttryck och teologier.1 

En mittenriktning framträdde ur det splittrade och förvirrade läge som 
förelåg runt sekelskiftet 1900, som ett slags medlare mellan anglo-katolicism, 
evangelikalism och den religiösa liberalismen. Inflytelserika personer som är-
kebiskopen av Canterbury Randall Davidson2 och biskopen av Salisbury John 
Wordsworth3 företrädde denna mitt och de såg sig som försvarare av en så 
kallad klassisk anglikanism med en via media-hållning mellan katolskt och pro-
testantiskt, allmänneligt och reformerat. I viss mån stod denna riktning nära 
högkyrkligheten och har därför betecknats som moderate high och hade, sett till 
inflytande, sina guldår från omkring 1903, då Davidson tillträdde som ärke-
biskop av Canterbury, ända fram till 1940-talet.4 

Välkända skildringar av möten med engelskt kyrkoliv runt dessa år är Elis 
Schröderheims Engelskt kyrkolif – och svenskt (1910) och Samuel Gabrielssons 
Kyrkostudier (1910). De har setts som programmatiska, Schröderheims som en 
högkyrklig programskrift 5 och Gabrielssons gällde relationsarbetet mellan 
Church of England och Svenska kyrkan.6 Böckerna hade mycket olikartad ka-
raktär. Schröderheims bok är en storögd och imponerad skildring av allt som 
han sett och bedömde som fördelar med engelskt kyrkoliv i jämförelse med 
det svenska läget. Någon djuplodande analys försökte sig inte Schröderheim 
på, det är ytliga beskrivningar av gudstjänster och kyrko- och samhällsliv som 
stod i centrum.7 Gabrielssons bok är mer omfattande och försöker teckna en 
större bild av det engelska kyrkolivet med Church of England i centrum. Ga-
brielsson ägnade ett helt kapitel i Kyrkostudier åt förklaring av engelska kyrk-
lighetsbegrepp och deras historiska bakgrunder.8 Han beskriver såväl kyrko-
politiska som teologiska motsättningar ur ett samtida och historiskt perspek-
tiv.9 Som en mer kvalitativ skildring av Church of England kom också Gabri-
elssons bok att göra ett mer bestående intryck i Sverige än Schröderheims 
jämförande reseskildring. 

1 Yates 1999, s. 384. 
2 Randall Davidson (1848–1930; sist ärkebiskop i Canterbury). 
3 John Wordsworth (1843–1911; sist biskop i Salisbury). 
4 Yates 1999, s. 333–334, 384. 
5 Bexell 2006, s. 149; Bexell 2007b, s. 179–180. 
6 Hermansson 2018, s. 118. 
7 Schröderheim 1910a. Till exempel beskriver han hur det rådde ett fridfullt lugn över ”den eng-
elska söndagen” då alla människor promenerade lugnt mellan familjelivet och alla de kyrkor och 
gudstjänster som var tillgängliga. Mycket annat hade stängt, därför att man i England visste att man 
”icke har råd att undvara den källa till nationens välfärd och styrka, som heter: respekt för Herrens 
ord och aktning för söndagen såsom Herrens heliga dag”. Schröderheim 1910a, s. 48. 
8 Gabrielsson 1910a, s. 85ff. 
9 Gabrielsson 1910a. 
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De olika kyrkligheter eller partier som präglade Church of England fram-
stod av allt att döma som spännande och exotiska för svenskarna. De mötte 
företrädare för olika riktningar under sina resor och fick därigenom en mång-
fasetterad bild av kyrkolivet.1 I synnerhet Gabrielsson mötte och intervjuade 
en mängd biskopar och kyrkoledare under sin långa vistelse i England. Till 
exempel träffade han sedermera biskopen i Herford och Durham Hensley 
Henson2 , vilken betraktades som en betydelsefull samtida företrädare för 
bredkyrkligheten, den av modern teologi präglade kyrkligheten. Denne gjorde 
ett imponerande intryck på Gabrielsson.3 Han träffade därtill företrädare för 
olika inriktningar inom den högkyrkliga rörelsen såsom Percy Dearmer, John 
Wordsworth4 och Charles Gore.5 

Gudstjänstlivet gjorde i allmänhet ett blandat intryck på svenskarna. Det 
mer utpräglat ritualistiska gudstjänstlivet hos brödraskapet St. John the Evan-
gelist i Cowley vid Oxford, de så kallade Cowleyfäderna, väckte till exempel 
olika reaktioner. Gabrielsson fann det rent motbjudande. 6 Ida7 och Mats 
Åmark däremot var snarare fascinerade. Ida Åmark beskrev hur kyrkorum-
met hade biktstolar och sidoaltare och vidare många av texterna, till och med 
bibeltexterna, sjöngs i stället för att läsas. ”En hel stab av präster i skrudar” 
tjänstgjorde och yngre män, klädda i kåpor, assisterade celebranten genom att 
svinga rökelsekar under hela gudstjänsten. Under nattvarden noterade Ida 
Åmark särskilt elevationen, dock utan att nämna termen: ”Då brödet välsig-
nats ringdes med klockor och klämtades från tornet och alla låg på knä och 
så höjde prästen upp det och visade det för folket”. Hon noterade även att 
predikanten kysste sin stola när han inledde sin predikan och gjorde likadant 
igen när han hade avslutat den. Vid nattvarden deltog emellertid, noterade Ida 
Åmark, endast några få ur församlingen.8 

Svenskarna deltog i olika gudstjänstliv och de märkte att det fanns stor 
variation också inom högkyrkligheten. Ibland markerades det högkyrkliga 
endast av att prästen tände ljus och gjorde korstecken.9 Högtidligheten och 

1 Detta syns återkommande i Gabrielssons resedagbok, till exempel Samuel Gabrielssons dagbok 
13.10.1908 16:26 SGA UUB; 6.11.1908 16:27 SGA UUB; 18.2.1909 16:29 SGA UUB. 
2 Hensley Henson (1863–1947; sist biskop i Durham). 
3 Samuel Gabrielsson t. Nathan Söderblom. 27.12.1909 NSS UUB. Gabrielsson jämförde Henson 
med den högkyrklige kyrkohistorikern Leighton Pullan (1865–1940; anglikansk präst, kyrkohisto-
riker) som han också träffat under sin resa. Den senare kallade Gabrielsson för en ”benhård dog-
matiker av den trångsinnade typen bland högkyrkomännen”. Henson skickade honom senare sin 
nyutkomna bok The Liberty of Prophesying (1910). I denna bok, skrev Gabrielsson till Söderblom, 
mötte han ”friskare fläktar från en mindre petig och mera manlig anglikanism”. 
4 Samuel Gabrielssons dagbok 19.1.1909 16:28 SGA UUB. 
5 Samuel Gabrielssons dagbok 31.10.1908 16:26 SGA UUB. 
6 Samuel Gabrielssons dagbok 4.10.1908 16:25 SGA UUB. 
7 Ida Åmark (1879–1967; sist i Uppsala, g.m. Mats Åmark). 
8 Ida och Mats Åmarks dagbok 30.5.1909 MÅEP UUB. 
9 Samuel Gabrielssons dagbok 27.8.1908 16:25 SGA UUB. 

81 



  

      
    

         
    

     
   

     
     
   

   
 

         
     

     
       

     
  

   

   
    

      
      

       
  

 
 

            
          

    
      
            

    
             

           
      

             
         

          
            

           
       
          
    

värdigheten var saker som de reagerade positivt på.1 Gabrielsson visade en 
särskild uppskattning av hymnerna Te Deum, Magnificat, Nunc Dimittis. Dessa 
hade fallit ur bruk i Sverige. De gav uttryck för ”religionens ständiga kraft för 
olika människoåldrar […] då de sjunga med samma ord som de fromma i 
Israel”. Gabrielsson såg detta som uttryck för en kontinuitet om hur Guds 
”sanning varar från släkte till släkte”.2 Något annat som de uppfattade som 
positivt var att flera moment i gudstjänsten, till exempel trosbekännelsen, ut-
talades högt av hela församlingen. Många i församlingen knäböjde också i 
samband med detta.3 Anmärkningen antyder att församlingens deltagande i 
trosbekännelsen i Svenska kyrkan var något som enligt deras erfarenhet hade 
fallit ur bruk. Detta trots att det inte fanns någon föreskrivning i handboken 
om att det skulle vara prästens ensak.4 Ida Åmark menade att det gav intrycket 
av starkare församlingskänsla när församlingen högt bekände sin tro tillsam-
mans.5 Flera reagerade dock på det tidegärdsinspirerade bönelivet som obe-
kant och väl enformigt med samma böner och responsorier varje dag.6 Det 
fanns uppenbart en ovana av detta. Simon Lüders ansåg i början av sin vistelse 
i London att den ”engelska liturgin är så enformig så att den, syns det mig, 
ovillkorligen fordrar omväxling av kör”.7 

Det står klart att Harald Hjärnes påverkan på den teologiska miljön i Upp-
sala och de upptagna förbindelserna mellan Svenska kyrkan och Church of 
England hade en betydelse för att högkyrkliga rörelseaktörer reste till Eng-
land. Svenska högkyrkliga rörelseaktörer mötte åren runt 1910 ett polariserat 
engelskt kyrkolandskap och lärde känna företrädare för olika inriktningar. De 
var inte ensidigt positiva till vare sig högkyrkligheten eller dess gudstjänstliv. 
Flera reagerade positivt på högtidlighet och värdighet i gudstjänstlivet, men 
negativt på det som de uppfattade som mer utpräglad ritualism. 

1 Ida och Mats Åmarks dagbok 12.5.1909 MÅEP UUB; Ida och Mats Åmarks dagbok, 16.5.1909 
MÅEP UUB; Samuel Gabrielssons dagbok. 25.8.1908 16:25 SGA UUB; Schröderheim 1910a; E. 
Lutteman 1933, s. 135. 
2 Samuel Gabrielssons dagbok. 25.8.1908 SGA UUB. 
3 Ida och Mats Åmarks dagbok 2.6.1909. MÅEP UUB. Även Schröderheim noterade dessa saker. 
Schröderheim 1910a, s. 10. 
4 Enligt HB 1894 fanns det ingen instruktion om att detta var prästens ensak, utan det rörde sig 
om en sed som hade utvecklats över tid. Enligt HB 1894 följde efter Sanctus, som vidtog efter 
inledningspsalmen i högmässan, en syndabekännelse. Mellan dessa två moment anges i kyrkohand-
boken: ”Här knäböjer prästen tillika med församlingen och beder”. Det kan uppfattas som att det 
är prästen som ber syndabekännelsen å församlingens vägnar. Instruktionen inför trosbekännelsen 
var: ”Därpå läses eller sjunges Trosbekännelsen, varunder i förra fallet prästen står vänd till försam-
lingen.” Inför Fader vår står instruktionen: ”Därefter säger prästen: Låtom oss nu alla bedja så, 
som vår Herre Jesus Kristus har lärt oss”. HB 1894, s. 10–28. 
5 Ida och Mats Åmarks dagbok, 2.6.1909. MÅEP UUB. 
6 Ida och Mats Åmarks dagbok, 12.5.1909 MÅEP UUB. Bexell 2007b, s. 177. 
7 Simon Lüders t. Edvard Rodhe 14.10.1913 ERS LUB. 
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Ungkyrkorörelsen 
En rörelse som växte fram runt 1910 och påverkades av de olika ovan teck-
nade bakgrundsfaktorerna i svenskt kyrkoliv var ungkyrkorörelsen. Den kan 
förstås som en teologiskt löst sammanhållen och nationellt orienterad rörelse 
som tagit sig uttryck i så kallade studentkorståg 1909–1911. Den centrerades 
kring Uppsala kristna studentförbund och dess frivilligkår samt från 1909 tid-
skriften Vår Lösen.1 Samlingen kring en religiöst motiverad folkkyrka stod i 
centrum för rörelsens strävanden. Förfäktandet av en folkkyrkosyn fungerade 
som ett försvar mot frikyrklig kritik mot Svenska kyrkan och man betonade 
lokalförsamlingen och ville i enlighet med församlingsrörelsen verka för olika 
sätt att vitalisera församlingslivet i Svenska kyrkan. Olikartade folkkyrkoteo-
logiska projekt förknippade med teologer såsom J.A. Eklund och Einar Bil-
ling rymdes bland rörelsens inspirationskällor.2 De båda representerade en 
kyrkoorienterad linje som försvarade Svenska kyrkans position som en en-
hetskyrka, men med olika inriktning. J.A. Eklund tog sin utgångspunkt i att 
försöka bevara och återupprätta Svenska kyrkan som enhetskyrka rotad i det 
traditionella bondesamhället. För honom blev kyrkosynen, som betonades 
var både universell och nationell, djupt kopplad till Sveriges folk. Einar Billing 
representerade en annan kyrkoorienterad linje där folkkyrkan blev en nåde-
medelsinstitution som genom territorialprincipen kunde nå folket med evan-
gelium. Svenska kyrkan blev därmed ett medel eller instrument för Guds nåd.3 

Rörelsen kom att på flera sätt överta arbetsformer från den äldre försam-
lingsrörelsen och teologi inspirerad av lundahögkyrkligheten. Historieskriv-
ningen kring ungkyrkorörelsen och vad som var rörelsens bidrag i den kyrk-
liga debatten och hur den ska avgränsas har diskuterats i forskningen.4 Den 
kan karaktäriseras mer som en ”gemensam viljeinriktning […] än en konsi-
stent ideologisk rörelse”. Kyrkligt engagerade av olika teologisk inriktning och 
fromhetstradition kunde rymmas under rörelsens slagord ”Sveriges folk – ett 

1 Brohed 2005, s. 26–33. 
2 Thidevall 2000, s. 21–23, 65–66. 
3 Ekstrand 2002, s. 73–80. Cf H.B. Hammar 1971, s. 274–275. 
4 På senare tid har kritiska röster höjts mot en historieskrivning som i alltför hög grad inkluderat 
det mesta av kyrkliga reforminitiativ med ursprung i den akademiska miljön i Uppsala under tidigt 
1900-tal som i någon mån ”ungkyrkligt”. Fredrik Santell har sammanfattat kritiken och bidragit till 
ytterligare problematisera historiebruket kring rörelsen. Santell 2016, s. 86, s. 205–210; Santell 2021, 
s. 79–82. Församlingsrörelsens förgrundsgestalter i Uppsala och lundahögkyrklig teologi påverkade 
ungkyrkorörelsens utformning och organisation och gränserna är inte alltid lätta att urskilja. Frivil-
ligkåren i Uppsala var till exempel på flera sätt en fortsättning på det arbete som under flera år hade 
organiserats av Studentkretsen för kyrkligt arbete inom Uppsala Kristliga Studentförbund. Inom 
ramen för den verksamhet som föregick Kyrkliga Frivilligkåren hade studenter sänts ut för att delta 
i församlingsarbete i olika församlingar i Uppsala. Idén om möten mellan studenter och försam-
lingar samt det ungdomsarbete som hade organiserats inom ASP sedan 1903 inspirerade studenter 
och ledare som senare kom att organisera sig i Kyrkliga Frivilligkåren att anordna så kallade ’stu-
dentkorståg’ till församlingar runtom i landet 1909–1911. Tergel 1969, s. 73ff, 242; Santell 2016, s. 
93–100. 
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Guds folk”.1 Det hade myntats av Manfred Björkquist, som tidigt sågs som 
en ledare inom rörelsen. Hans bok Kyrkotanken (1909) kom att få betydelse 
för rörelsens självförståelse och vision. Björkquists instiftande och ledning av 
Sigtunastiftelsen från 1918 kom med tiden, tillsammans med Vår Lösen att 
höra till rörelsens viktigaste institutioner.2 

Axel Luttemans ställning som gränsperson mellan den högkyrkliga rörel-
sen och ungkyrkorörelsen har uppmärksammats i forskningen.3 Att entydigt 
beteckna Lutteman med etiketter som ungkyrklig eller högkyrklig är emeller-
tid problematiskt. Hans bakgrund präglades av en kyrklig och fromhetsmässig 
komplexitet som inte alltid beaktats i sammanvägda bedömningar av hans 
kyrkliga engagemang och arbete.4 Efter prästvigningen hade han tjänstgjort i 
både Västerås och Uppsala stift, engagerat sig i flera olika politiska och kyrk-
liga organisationer och gjort en studieresa till England innan någon ungkyr-
korörelse tagit form. Efter sin Englandsresa 1908 återvände han till Uppsala 
för högre studier och följde Söderbloms och Einar Billings seminarier. Som 
ledare och inspiratör var han engagerad i korstågen och andra möten under 
åren 1909–1911.5 Han var personlig vän med Manfred Björkquist, ingick i 
redaktion och styrelse för Vår Lösen och tog intryck av de personer som in-
spirerade rörelsen, såsom J.A. Eklund, Nathan Söderblom och Einar Billing.6 

Efter sin hemkomst från England jämförde Lutteman den framväxande ung-
kyrkorörelsen med Oxfordrörelsen, och gjorde klart att han såg sig som ”ung-
kyrklig”.7 Det engelska inflytandet fanns således hos Lutteman innan han en-
gagerade sig inom ungkyrkorörelsen.8 

Flera andra högkyrkliga rörelseaktörer identifierade sig med ungkyrkorö-
relsen åren runt 1910. Simon Lüders och Englandsresenären tillika SCA-grun-
daren Otto Ehde hörde till det fåtal lundastudenter som hade engagerat sig i 

1 Brundin 2001, s. 21; R. Ekström 1963, s. 198. 
2 Brohed 2005, s. 30. 
3 Brundin 2001, s. 22; B. Brodd 2008; Santell 2016, s. 157. 
4 Brundin 2001, s. 22; Santell 2016, s. 157. 
5 E. Lutteman 1933:I, s. 149, 174–202; Tergel 1969; Santell 2016, s. 156–157. 
6 Tergel 1969, s. 244. 
7 Till vännen Charlotte Willerding skrev Lutteman: ”Jag talade nyss om vår svenska ’Oxford Mo-
vement’. Kristliga studentförbundet […] har länge haft blick blott för individen, men nu börjat 
fattas av den intressevåg, som utgått från J.A. Eklund m.fl. Studenterna ha fått syn på folket och 
då också på kyrkan. ’Sveriges folk – Guds folk’, det är det svindlande höga målet, lösenordet, kamp-
ordet. ’Folkkyrkans kungstanke – den barmhärtigaste tanke som tänkts i vårt land’, så ljuder det. 
Nya ord skapas: ’ungkyrkliga’ kalla vi oss”. Axel Lutteman t. Charlotte Willerding 24.3.1909 ALS 
SigtSA. 
8 Det har inte vägts in av Alf Tergel 1969 i hans analys av ungkyrkorörelsens genombrottsår. Ester 
Lutteman menar dock i sin, av Tergel konsulterade, biografi över maken som kom 1933 att Axel 
Luttemans kyrkosyn formades på avgörande sätt under Englandsresan 1908 och att hans verksam-
het inom ramen för ungkyrkorörelsen kom att påverkas av denna erfarenhet. E. Lutteman 1933:I, 
s. 137. 
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den sydsvenska korstågsrörelsen.1 De stod båda Edvard Rodhe nära och 
hörde till de ledande inom Lunds Kristliga Studentförbund. År 1911 var 
Lüders med och bildade Kyrkliga frivilligkåren inom Lunds kristliga student-
förbund, med stöd av Manfred Björkquist och Axel Lutteman.2 Han tog in-
tryck av Lutteman, använde begreppet ”ungkyrklig” med positiv laddning och 
såg på rörelsen med ett inifrånperspektiv.3 När Lüders prästvigdes 1913 missi-
verades han till den svenska församlingen i London.4 Lutteman var den både 
äldre och mer etablerade av de två. Han hade prästvigts ett decennium före 
Lüders och varit i England och där lärt känna den högkyrkliga rörelsen fem 
år före Lüders. Det förefaller sannolikt att Lüders tog intryck av Lutteman i 
fråga om högkyrklig påverkan och inte, som tidigare forskning gjort gällande, 
det omvända.5 

Även Samuel Gabrielsson hör till dem som under tidigt 1910-tal räknade 
sig själv till den ”ungkyrkliga riktningen”.6 Han läste Vår Lösen och skickade 
även egna bidrag till tidskriften 7 När ungkyrkorörelsen samlades på Bjärka-
Säby 1913 för att överväga sina alternativ för framtida organisation och for-
mering, bidrog Gabrielsson med ett programmatisk utkast för Svenska kyr-
kans reformation som lästes upp för de närvarande av Lutteman.8 

1 Tergel 1969, s. 259; Bexell 2006, s. 148. 
2 Simon Lüders t. Axel Lutteman 10.11.1911 ALS SigtSA. 
3 Ursprunget till bildandet en lundensisk frivilligkår var en kyrklig ungdomskurs i Osby sommaren 
1911 som organiserats av Lutteman genom ett samarbete mellan Diakonistyrelsen och LKSF. Ter-
gel 1969, s. 259. Efter Osbykursen kontaktade Lüders Lutteman och beskrev en högtidlig och 
stämningsfull aftonbön som han deltagit i under kursen som ”i bästa mening ungkyrklig”. Simon 
Lüders t. Axel Lutteman 10.11.1911 ALS SigtSA. Kontakten mellan Lüders och Lutteman utveck-
lades och Lüders rapporterade om Kyrkliga frivilligkårens i Lund arbete samt det kyrkliga ung-
domsarbetet i södra Sverige 1912. Han planerade och medverkade vid ungdomskurser där även 
Axel Nordstrandh (1852–1942; sist kyrkoherde i Brågarp) var med. Simon Lüders t. Axel Lutteman 
8.3.1912 ALS SigtSA. Nordstrandh ingick i styrelsen för Lunds stifts kyrkliga ungdomsförbund och 
blev sedan en av de ursprungliga medlemmarna av SCA. Om honom, se Wentz 1944, s. 107–113. 
Mer om SCA, se nedan kap 4, s. 173–178. Så sent som 1913 reflekterade Lüders över ungkyrkorö-
relsen ur vad som måste ses som ett inifrånperspektiv. Simon Lüders t. Otto Ehde 21.5.1913 OEA. 
För sammanhang, se Tergel 1974, s. 34–40. 
4 Bexell 2006, s. 148. 
5 Jfr Brodd 2008, s. 86–87. 
6 Santell 2016, s. 146. Som Santell uppmärksammar har inte Gabrielsson betraktats som någon 
”ungkyrkoman” i Tergels historik över den ungkyrkliga rörelsen under 1910-talet. Tergel betecknar 
Gabrielsson som en av de personer som ”ungkyrkomännen stod i nära kontakt med”. Tergel 1969, 
s. 281. 
7 Samuel Gabrielsson t. Axel Lutteman 14.11.1910 ALS SigtSA; Samuel Gabrielsson t. Axel Lutte-
man ”Jonae dag” 1910 ALS SigtSA; Samuel Gabrielsson t. Axel Lutteman ”Philippi dag” 1910 ELP 
UUB. Att Gabrielsson och Björkquist hade kontakt i ärenden som bland annat gällde Vår Lösen 
1914–1915 framgår av Gabrielssons brevsamling, till exempel Manfred Björkquist t. Samuel Ga-
brielsson 13.2.1915 SGA UUB. 
8 Samuel Gabrielsson ”Utkast till svenska kyrkans reformerande i vissa nödvändiga stycken i denna 
viktiga tid” odat. 1913 ELP UUB; Axel Lutteman 22.8.1913 ”Anteckningar å Bjärka-Säby 1913” 
ELP UUB. Mer om detta möte, se nedan s. 107–110. 
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Rörelseaktörerna som skulle bilda S:t Sigfrids brödraskap kunde efter sina 
Englandsresor tala om Uppsalarörelsen eller ungkyrkorörelsen som en svensk 
Oxfordrörelse1 med Manfred Björkquist som sin Newman.2 Det som sedan 
kom att bli högkyrkligt och ungkyrkligt överlappade alltså under det tidiga 
1910-talet. Slutsatsen ligger nära till hands att den ena rörelsen inte kan ses 
som den andras bakgrund. Båda rörelserna var lösa i kanterna och rymdes till 
en början inom samma självförståelse. Ett sådant slag av överlappningar är 
inte ovanligt i rörelsers tidiga faser.3 Inom politiken skedde på liknande sätt 
glidningar i benämningar av positionsbeteckningar under denna period.4 En 
engelskt inspirerad högkyrklig riktning hos vissa personer, såsom Lutteman, 
Gabrielsson och Lüders, flöt samman med intryck från lundahögkyrklighet 
och samtida teologer såsom J.A. Eklund, Nathan Söderblom och Einar Bil-
ling. De kunde så identifiera sig som ungkyrkliga i ett skede då varken hög-
kyrklighet eller ungkyrkorörelse var avgränsade i teologisk eller kyrkopolitisk 
mening. 

Svenska Kyrkoförbundet 
Rörelseaktörerna framträdde som högkyrkliga entreprenörer och bildade un-
der 1910-talet ett par sammanslutningar som kom att ha betydelse för den 
fortsatta utvecklingen av den högkyrkliga rörelsens ställning i Svenska kyrkan. 
Dessa två ska nu presenteras med utgångspunkt i de respektive kyrkliga sam-
manhang som de relaterade till, först Svenska Kyrkoförbundet och i följande 
avsnitt S:t Sigfrids brödraskap. 

Svenska Kyrkoförbundet (SKF) bildades vid årsskiftet 1909–1910 av en 
grupp präster verksamma i Stockholm. Det kom att ge ut en skriftserie och 
tidskrift, Svenska Kyrkoförbundets tidskrift (SKFT). I förbundets första styrelse 
valdes Elis Schröderheim till ordförande, Carl Kihlén till sekreterare, prästen 
Axel Svanberg till kassör, och prästen P.J. Theodor Carlson5 till ledamot och 
vice ordförande. De hade en gemensam bakgrund som aktiva inom Stock-
holms prästsällskap, ett nätverks- och diskussionsforum för huvudstadens 
präster.6 De delade också ett intresse för engelskt kyrkoliv.7 År 1912 anslöt 

1 E. Lutteman 1933:I, s. 138, 162; Gabrielsson 1910a, s. 83–84. 
2 E. Lutteman 1933:I, s, 176; Cf B. Brodd 2008, s. 64–65. 
3 L-E. Olsson 1998, s. 147–151. 
4 Så till exempel med begreppen ”frisinnad” och ”liberal”. L. I. Andersson 2003, s. 126. 
5 P. J. Theodor Carlson (1841–1911; sist komminister i Oscars församling i Stockholm). 
6 Prästsällskapets aktivitet framgår av de understundom tämligen utförliga mötesanteckningarna, 
till exempel A1:13–14 Mötesprotokoll 1896–1906, 1906–1918 SPS SSA. 
7 Den ende av dessa som inte varit i England vid denna tidpunkt var Kihlén. Han hade dock ett 
påtagligt intresse för Oxfordrörelsen, vilket framgår av Kihlén 1909a, s. 12–13. Om Schröderheims 
Englandsresor, se Bexell 2006; Bexell 2007b. Carlson hade 1877–1879 haft tjänst som sjömanspräst 
i West Hartlepool, England. Om honom, se Schröderheim, ”P.J. Th. Carlson” SKFT 1:3 (1911), s. 
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Henning Sjögren till styrelsen och blev även redaktör för tidskriften. Schrö-
derheim, Kihlén och Sjögren var de huvudsakliga aktörerna inom SKF. Det 
var dessa som i huvudsak bedrev det opinionsbildande arbete som skulle bli 
SKF:s huvuduppgift.1 

Vid bildandet formulerades en programförklaring som undertecknades av 
tjugo personer och skickades till präster runt om i landet och trycktes i tid-
ningen Ny tidning för kyrka och skola (NTKS). Undertecknarna var präster från 
olika delar av landet, företrädesvis födda på 1840- till 1860-talet.2 Redan un-
der våren 1910 rapporterades i Göteborgs Aftonblad att förbundet i Göteborgs-
trakten hade uppnått ett ”avsevärt medlemsantal”.3 Vad som avses är inte 
klart. Några arkivuppgifter har inte stått att finna från förbundets verksamhet. 
Enligt en uppskattning från Sjögren på hösten samma år hade förbundet om-
kring 300–400 medlemmar.4 Kihlén gav i kontakt med Sjögren 1912 namnet 
på 128 prästerliga medlemmar medan det totala antalet medlemmar var om-
kring 500, samt att tidskriften utöver det hade ca 170 prenumeranter.5 Det 
sistnämnda kan sannolikt tolkas som prenumeranter som inte var medlem-
mar, men vad som var skillnaden är inte tydligt.6 

69. Svanberg var vid tiden för Svenska Kyrkoförbundets bildande sekreterare för Evangeliska Al-
liansens Svenska Avdelning. Evangeliska alliansen var ett protestantiskt-ekumeniskt initiativ här-
stammande från samma organisation som bildats i England 1846. En nybildning av den svenska 
avdelningen skedde 1908 med Svanberg som sekreterare. Evangeliska Alliansens Svenska Avdel-
ning A:1 EASA SSA. 
1 Sjösvärd Birger (opubl.) 2015. 
2 ”Ett godt program” NTKS 19.2.1910, s. 24. De som skrev under var: Elis Schröderheim, Carl 
Kihlén, Henning Sjögren, Axel Svanberg, P.J. Theodor Carlson, Edvard Alfvegren (1846–1911; 
sist kyrkoherde i Hejde) Nils August Youngberg (1842–1913; sist tf. kyrkoherde i Atlingbo), Ri-
chard Norén (1847–1922; sist kyrkoherde i Torstuna), Axel Mörner (1851–1941; sist komminister 
i Storkyrkoförsamlingen), Jean Gondret (1872–1951; sist kyrkoherde i Stigtomta), Gisel Ekdahl 
(1852–1943; sist kyrkoherde i Önnestad), Vilhelm Montell (1863–1945; sist kyrkoherde i Finska 
församlingen i Stockholm), Emanuel Björkebaum, Ludvig Nordenblad (1863–1927; sist kyrko-
herde i Lindesberg), Karl Broberg (1852–1930; sist kyrkoherde i Enånger), Marcus Lindskog 
(1846–1929; sist kyrkoherde i Tidaholm), Gustaf Almesjö (1868–1939; sist kyrkoherde i Danne-
mora), Axel Lindell (1860–1922; sist kyrkoherde i Högby, Kalmar stift), August Wilhelm Ekman 
(1824–1915; bataljspredikant vid Göta artilleriregemente, sist lantbrukare), Ernst Lundström 
(1871–1922; sist kyrkoherde i Ekshärad). Senare under 1910 trycktes ännu en version av program-
förklaringen, denna gång med 66 underskrifter. Kilström 1990, s. 95. 
3 Uppgiften kommer från kyrkoherden i Stora Mellby Karl Ludvig Johansson (1845–1912; sist där) 
som introducerade Svenska Kyrkoförbundet och dess syfte för västsvenska läsare i Göteborgs Afton-
blad. ”Svenska Kyrkoförbundet” Göteborgs Aftonblad 9.4.1910, s. 4. 
4 Sjögren, ”En varning” SKT 7.11.1910, s. 479–480. Något arkiv med prenumerationssiffror för 
Svenska Kyrkoförbundets tidskrift har inte återfunnits. Antalet prenumeranter behöver dock inte 
ha överensstämt med medlemsantalet, vilket ju också kan ha ändrats vid 1911. Som jämförelse kan 
nämnas att tidskriften Vår Lösen som började ges ut 1910 hade ca 1500 prenumeranter i början av 
året. Tergel 1969, s. 244. 
5 Carl Kihlén t. Henning Sjögren 13.3.1912; 1.4.1912 SSBA UUB. 
6 I SKFT var den återkommande uppmaningen till läsarna att teckna sig för prenumeration, inte 
medlemskap. Se till exempel SKFT 2:9/10 (1912), s. 96. 
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Mot den moderna otron! 
Svenska Kyrkoförbundet ville stå öppet för alla ”församlingsmedlemmar” 
som anslöt sig till den lutherska kyrkans bekännelseskrifter och Uppsala mö-
tes beslut 1593 samt stod i nattvardsgemenskap med kyrkan.1 

Förbundet beskrev sig som ”en sammanslutning av präster och lekmän 
med uppgift att verka för upplivande och bevarandet av luthersk tro och lut-
hersk kyrka”. 2 En kyrklig samling behövdes eftersom olika, odefinierade, 
”krafter” var i svang för att underminera Svenska kyrkans grundvalar. I in-
gressen till första numret av varje årgång av Svenska Kyrkoförbundets tidskrift 
fanns en koncis programmatisk text som summerade att Svenska Kyrkoför-
bundet drev ett ”kraftigt och målmedvetet, kyrkligt arbete såsom utflöde av 
församlingens på nådemedlens bruk grundade trosliv”. 3 Medlemmarnas 
trogna deltagande i gudstjänst- och nattvardsliv betonades, likaså prästerliga 
medlemmars arbete för ett upphöjande av det liturgiska livet, ”sakramentets 
flitiga bruk” samt ”återupplivande av gamla lutherska kyrkobruk (altarets 
smyckande o. d.)”.4 En liturgisk restauration behövdes och skulle vila på en 
”luthersk” bekännelse- och kyrkotrogen grundval. Man talade om försam-
lingsmedlemmar i relation till nattvardsliv och signalerade att det var genom 
delaktighet i nattvardslivet som människor ansågs vara medlemmar i försam-
lingen. Det markerade en sakramental betoning som gick på tvärs mot en 
samtid präglad av ett kraftigt decimerat deltagande i nattvardslivet.5 

År 1910 samlades fraktioner för den liberala och moderna teologin i Sve-
rige till det Kyrkligt-teologiska mötet i Örebro, det så kallade Örebromötet.6 

I mötets efterdyningar ställdes konflikten mellan modern teologi och gam-
maltroende på sin spets. Svenska Kyrkoförbundet kom att höra till de ledande 
kritiska rösterna. Elis Schröderheim anordnade under hela veckan som Öre-
bromötet pågick så kallade ”protestböner” i Hedvig Eleonora kyrka i Stock-
holm.7 Hans nitiska engagemang i frågan bör ses mot bakgrund av att han 
själv bara några år tidigare hade företrätt en utpräglat modern teologisk 

1 ”Promemoria för Svenska Kyrkoförbundet”, tryckt i flertalet tidiga skrifter utgivna i Svenska Kyr-
koförbundets skriftserie, se till exempel Schröderheim 1910a; Widman 1910. 
2 ”Svenska Kyrkoförbundet” tryckt på baksidan av omslag till Svenska Kyrkoförbundets skriftserie 
nr I–VIII. 
3 ”Anmälan” SKFT 1:1 1911, s. 1. 
4 ”Promemoria för Svenska Kyrkoförbundet”, tryckt i flertalet tidiga skrifter utgivna i Svenska Kyr-
koförbundets skriftserie, se till exempel Schröderheim 1910a; Widman 1910. 
5 Bexell 2003a, s. 278. 
6 Örebromötet har behandlats av K.G. Hammar i ett kapitel i hans avhandling om kretsen kring 
Kristendomen och vår tid, se K.G. Hammar 1972a, s. 246–277. 
7 Schröderheim – vars kyrkoherde Josef Källander var en av de som undertecknat inbjudan till 
Örebromötet – ledde mötena i egenskap av församlingens vice pastor parallellt med att mötet på-
gick protestböner i Hedvig Eleonora kyrka. Fries 1910, s. 32–33. 
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position och därefter genomgått ett slags omvändelse.1 Den avslutande pro-
testbönen samlade enligt uppgift runt 1 000 personer och under Schröder-
heims ledning från predikstolen antogs en resolution mot ”en modern otros-
teologi”.2 Schröderheim kom att betraktas som en ledare i oppositionen mot 
modern teologi och Svenska Kyrkoförbundet gjorde gemensam sak med fri-
kyrkliga och andra grupper. Under flera år fortsatte förbundet att uppmana 
frikyrkliga och statskyrkliga att förena sig mot ”den moderna otron”.3 Den 
polemiska tonen hårdnade över tid och ”otrosteologins” spridande i ledande 

1 I Stockholms Prästsällskap år 1900 och i andra sammanhang hade Schröderheim argumenterat 
för en historisk-kritisk prövning av Bibelns texter och utmanat de lutherska bekännelseskrifternas 
status. Han betonade skillnaden mellan bibelforskning och personlig tro och menade att Bibeln var 
både gudomlig och mänsklig och att dessa sidor måste skiljas åt. Bibelkritiken var fokuserad på den 
mänskliga formen. Schröderheim 1900. Ännu mer explicit i sin liberalteologiska hållning blev 
Schröderheim i artikeln ”Oevangeliska åskådningar i den evangeliska kyrkan” 1901 som utgavs i 
den av Fredrik Fehr grundade skriftserien I religiösa och kyrkliga frågor: Skriftsamling i evangelii tjänst, 
vilken redigerades av hans dåvarande vän S.A. Fries. Schröderheim 1901, s. 62–76. 
Tidpunkten för Schröderheims ändrade position är svår att ringa in men det bör ha skett någon 
gång efter 1906. År 1904 erkände Schröderheim S.A. Fries vetenskapliga gärning samt den av ho-
nom representerade riktningen ”varöver dina vänner och meningsfränder ha skäl att glädjas”, och 
skrev under ”vännen” Schröderheim. År 1905 utträdde Schröderheim ur Stockholms prästsällskap, 
till synes på grund av en konflikt. Årsberättelse 31.10.1905 A1:13 Mötesprotokoll 1896–1906 SPS 
SSA. År 1906 blev Schröderheim medlem i det av Fries grundade Religionsvetenskapliga sällskapet i 
Stockholm men utträdde senare på hösten samma år med hänvisning till författaren Algot Ruhes 
(1867–1944; tandläkare, författare) inval i styrelsen. Medlemskap i sällskapet torde ha signalerat en 
positiv syn på den moderna teologin och en fri vetenskaplig forskning. Vid utträdet hade tonen i 
brevkontakten med Fries förändrats och blivit formell utan antydan till vänskapliga band. Elis 
Schröderheim t. S.A. Fries. 13.11.1906. SFS UUB. År 1907 återinträdde Schröderheim i Stock-
holms prästsällskap. Årsberättelse 31.10.1907 SPS SSA. Därefter kom han att betona andra saker 
än tidigare i debatterna. Till exempel höll han 1908 föredrag om ”bristen på pietet hos vår tids 
människor” §7 Protokoll 12.10.1908 SPS SSA. 
2 Fries 1910, s. 32–33. Resolutionen citerades till exempel i Göteborgs Stifts-Tidning: ”Vi här försam-
lade kristna vilja härmed uttryckligen uttala, att vi vilja stadigt förbliva i vår gamla fäderneärvda 
kristna tro och bekännelse, att icke låta den rövas ifrån oss av människors illfundiga konster och 
en modern otrosteologi, sådan denna icke minst, på det nyss hållna Örebro-mötet kommit till synes 
från både präster och lekmän. Vi vilja förbliva vid Bibeln såsom Guds eget uppenbarade ord, vi 
vilja tro på Jesus Kristus såsom Guds enfödde son, vår gudomlige försonare och frälsare, vars blod 
på Golgata kors renat från all synd, som lekamligen uppstått ur sin grav, som i synlig måtto uppfor 
till himmelen och på den yttersta dagen skall därifrån återkomma såsom världsdomaren. Vi vilja 
förbliva vid tron på Jesu Kristi helige Ande, som i kyrkan i tiderna igenom genom nådemedlen 
verkar helgelsens verk. Vi fasthålla vår tro på dopet och nattvarden såsom verkliga nådemedel och 
eviga livskällor i församlingen”. ”Ännu en protest” GST 22.7.1910, s. 2. 
3 ”Anmälan” SKFT 3:9/10 1913, s. 65. Frikyrkliga hade ställt sig bakom Schröderheims agerande i 
samband med Örebromötet, vilket skapat ett slags konservativ allians. Fries 1910, s. 32. Schröder-
heim framträdde emellanåt också som medarbetare i frikyrklighetens tidning, Svenska Morgonbladet. 
År 1913 annonserade Svenska Kyrkoförbundet i Svenska Morgonbladet för Svenska Kyrkoförbundets 
tidskrift. Annonsen var riktad till tidningens frikyrkliga läsare genom att till exempel betona Schrö-
derheims medverkan och att nykterhetsfrågan skulle behandlas av honom i SKFT. I övrigt anlades 
en mörk retorik som betonade att ”faran är inpå oss” syftandes på den ”moderna otrosläran” som 
spred sig bland teologer och präster. I annonsen skrevs det att inför denna fara vore det ”brottsligt 
att tala om motsatsen mellan frikyrko- och statskyrkomän”. I kampen för fädernas tro skulle de 
kämpa sida vid sida. Reklamblad Svenska Morgonbladet 1913, S14 SSBA:I UUB. 
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kretsar beskrevs som tecken på ett Svenska kyrkans dödstillstånd och den 
kyrkliga lärans upplösning, vilket skulle leda till en ”andlig självmordspro-
cess”.1 Utåt sett företrädde förbundet en hållning som inte föreföll göra skill-
nad på modern teologi, i meningen accepterandet av historisk-kritisk bibel-
forskning, och liberalteologi. 

Runt 1910 nådde striden om den historisk-kritiska forskningen och den 
moderna teologin sitt klimax i Svenska kyrkan och under kommande år avtog 
konflikten då den moderna teologin vann större inflytande. Svenska Kyrko-
förbundet, med sin åldrade krets av undertecknare, drev därmed ett snart ob-
solet projekt med sitt motstånd. 

Kyrkans relation till kultur – åter till ortodoxin 
Som nämnts var relationen mellan kyrka och kultur en viktig karaktärsfråga 
som präglade den kyrkliga reflexionen årtiondena runt sekelskiftet. Många av 
de kyrkliga grupper som framträdde önskade en ny kyrklig kultursyntes och 
en ny svensk enhetskyrka. Hur det skulle se ut hade man olika uppfattning 
om. 

Kyrkans relation till samtidskulturen stod också i centrum för många av 
Svenska Kyrkoförbundets utgivna skrifter.2 Den mest uppmärksammade av 
skrifterna i Svenska Kyrkoförbundets skriftserie var Schröderheims reseskild-
ring från England 1910. Boken var emellertid mycket mer än en reseskildring. 
Den var också en utvidgning av Svenska Kyrkoförbundets program och i det 
närmaste en krigsförklaring mot samtidskulturen. Samhällsproblemen be-
rodde på kulturens avfall från kristendomen. Utgångspunkten var att samtids-
kulturen måste underkastas Svenska kyrkans tro och liv.3 En återkommande 
argumentationslinje inom Svenska Kyrkoförbundet var att religiöst förfall hi-
storiskt sett följdes av politiskt, moraliskt och ekonomiskt förfall. Svenska 
kyrkans historia var ett bevis på dess kulturdanade kraft. Viktigast för kultur-
bildningen var den kristna gudstjänsten och liturgin. Svenska kyrkan var där-
för den enda kraft som kunde rädda det nationella religiösa och moraliska 
livet.4 Kihlén hade tidigt uttryckt att det som behövdes var en återgång till en 

1 ”Vår ståndpunkt II” SKFT 4:3 1914, s. 36; ”Vår ståndpunkt III” SKFT 4:5 1914, s. 62; ”Gudssta-
ten” SKFT 5:3 1915, s. 20. 
2 Som ett exempel kan nämnas hur ett flertal artiklar och skrifter utgivna av Svenska Kyrkoförbun-
det även hävdade att samtidens förfall synliggjordes genom folkets slappa inställning till söndagen 
som vilodag. Se Ullman 1910, s. 20; Carlson 1911, s. 3ff; Schröderheim 1910a, s. 80. 
3 Se till exempel Schröderheim 1910a, s. 32–38, 82–89. 
4 Sjögren 1911a, 5–18, 22–29, 47–48. Se även Ullman 1910, s. 17–20. I den av Svenska Kyrkoför-
bundet förstaprisvinnande skriften Svenska kyrkans betydelse för vårt folk argumenterade författaren 
på ett liknande sätt för sambanden mellan låg religiositet och låg kultur, och mellan sund religion 
och ett sunt samhälle. Svenska kyrkans betydelse för folket och kulturen sades vara tydlig i histo-
rien. Samhällets förfall kunde enligt denna logik enkelt härledas till en lägre grad av 
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kyrka byggd på kraft och enhetlighet i bekännelse, tro och lära: ”Av allt vårt 
hjärta önska vi ortodoxin tillbaka”.1 Schröderheim kopplade samman orden 
kult och kultur och menade att när kulten och den kyrkliga aspekten av sam-
hällslivet negligerades blev kulturen bara ”en polerad yta, bakom vilken göm-
mer sig stinkande sedlig och andlig ruttenhet”.2 Kulturellt förfall orsakades av 
”att den djupaste livsådern, religionen, blivit fördärvad, tron är död. Detta är 
en för allt vad religion heter allmänt gällande lag: ingen religion; där religionen 
är död: ingen nationell enhet, ingen rätt, ingen kultur”.3 På liknande sätt hette 
det i Svenska Kyrkoförbundets tidskrift 1916 att det skulle vara ”döden för vårt 
folk, om de tusen kyrkorna stå tomma, medan ungdomen förvildas och de 
gamla sova”. Därför behövde Svenska kyrkans liv ”återställas”.4 

Att sammankoppla kult och kultur på det sätt som gjordes i Svenska Kyr-
koförbundet erinrar om inledningen i 1634 års regeringsform, att ”enighet i 
religionen och den rätta gudstjänsten är den kraftigaste grundval till ett lofligt, 
samdrächtigt och varachtigt regemente”. Den evangelisk-lutherska tron kom 
till uttryck i Bibeln och de allmänkyrkliga symbola och förklarades i 
Augsburgska bekännelsen, Luthers katetekes samt befästes i Uppsala mötes 
beslut. Denna inledning var en viktig del i etableringen av den lutherska orto-
doxins enhetsvision i Sverige.5 I betoningen av ett sådant program i möte med 
uppfattningar om sekularisering och modern vetenskap fanns likhet med 
andra så kallade nyortodoxa präster.6 

Svenska Kyrkoförbundets program har tidigare huvudsakligen beskrivits 
som anglokatolskt inspirerat med fokus på frågor om prästämbete och mot-
stånd mot statskyrkan.7 Här har en bredare bild tecknats av förbundet som 
visar att det hade en grund i den generationskaraktäristiska frågan om Svenska 
kyrkans förhållande till kulturlivet, och i det sammanhanget företrädde ideal 
till förnyelse som erinrade om luthersk ortodoxi. Svenska kyrkan skulle vara 

kyrkoengagemang. Vallberg 1911, s. 5, 16, 18ff, 26, 35. Även i Gisel Ekedahls artikel framhävs 
detta samband mellan nationens religion och moral. SKFT 1:3 1911, s. 77. 
1 Kihlén, ”Kyrklig krönika XL” NDA-VL 29.10.1910. Se även ”Gudsstaten” SKFT 5:3 (1913), s. 
20–21. 
2 Schröderheim 1910a, s. 82–85, 89. Vidare var det ett tecken på det kulturella förfallet att ingen 
annan stad i världen relativt sett hade lika många ”teatrar, varietéer, finare och enklare krogar, 
danssalonger och biografer som Stockholm” och ständigt utökades utbudet. 
3 ”Vår ståndpunkt II” SKFT 4:2 (1914), s. 22. 
4 ”Till våra läsare” SKFT 6:8/9 (1916), s. 62. 
5 §1 RF1634; Montgomery 2002, s. 103. 
6 Prästen H.F. Spak (1876–1926; avsade sig prästämbetet, sist agitator) var ett exempel på liknande 
inställning före sin så kallade omvändelse till socialismen. Spak var både barndomsvän och svåger 
till Kihlén. De studerade teologi ihop under en tid då konflikten mellan historisk-kritisk forskning 
och lutherskt enhetstänkande starkt präglade studieklimatet i Uppsala. Kihlén och Spak hade for-
mats tillsammans av den politiskt och kyrkligt konservativa Uppsalamiljön vid slutet av 1890-talet. 
Falk 1998, s. 42, 46–96. 
7 Palmqvist 1964, s. 199–201. 

91 



  

  
   

    
   

  
     

   
        

     
    

   
      

       
   

  
     

     
  

 
 

     
         

          
         

          
         

            
    

   
     

en kulturmakt som kunde dana samhällsmedborgarna till goda kristna. Av 
avgörande betydelse för det betonades vara ett välutvecklat gudstjänstliv. 

Gammaltroende och högkyrklighet 
Tidigare forskning har menat att Svenska Kyrkoförbundet tog emot impulser 
från bland annat romersk-katolska kyrkan och den anglokatolska rörelsen, 
samt att det därtill skulle ha varit influerat av lundahögkyrklighet och ung-
kyrklighet.1 Men hur såg förbundets sammanhang ut? 

Först kan konstateras att man förhöll sig avvaktande mot ungkyrkorörel-
sen. Dess förankring i modern teologi gjorde den opålitlig och oklar i linjerna.2 

Vår Lösen nämndes endast i avvisande ton som ungkyrkorörelsens organ. Be-
grepp förknippade med ungkyrkorörelsen, såsom folkkyrka och kyrkotanke, 
avvisades.3 På ett sätt som föreföll anknyta till Björkquists Kyrkotanken me-
nade Kihlén att varje tal om en ”folkkyrka” i motsats till en ”prästkyrka” var 
missvisande då det drog uppmärksamheten bort från det faktum att Svenska 
kyrkan var Kristi kyrka.4 Man menade att en ”kyrklig reformrörelse definitivt 
måste bryta med all slags teologisk liberalism” och att lösenordet för en kyrk-
lig väckelse skulle vara ”kyrklig trohet”.5 I motstånd mot modern teologi 
kunde Svenska Kyrkoförbundets företrädare beskriva sig som ortodoxa och 

1 Palmqvist 1964, s. 199–200. 
2 Schröderheim, ”Den katolicerande riktningen inom vår kyrka” SKFT 1:1 (1911), s. 3; Kihlén, 
”Kyrklig krönika I” SKFT 3:1/2 (1913), s. 3–4; ”Oxfordrörelsen” SKFT 6:4/5 (1916), s. 36–37; 
Elis Schröderheim t. Oscar Bensow 21.8.1913 JOBB UUB. 
3 ”Oxfordrörelsen” SKFT 6:4/5 (1916), s. 36–37; ”Spörsmål för dagen” SKFT 1:5 (1911), s. 135– 
136. Vid denna tid använde varken Einar Billing eller Söderblom begreppet ’folkkyrka’ i särskilt 
hög utsträckning. Hos Billing förekom uttrycket sporadiskt kring 1911 och i tryck först 1912. Aron-
son 2008, s. 206. 
4 Kihlén 1911a, s. 14. 
5 ”Oxfordrörelsen” SKFT 6:4/5 (1916), s. 36–37. 
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gammaltroende.1 Några ensidiga företrädare för verbalinspirationsläran var 
dock inte förbundet.2 

Av de prästerliga medlemmar som Kihlén nämnde 1912 var runt hälften 
födda mellan 1832–1859, och en klar majoritet före 1870. Det fanns en sprid-
ning över landet bland dem, om än Skara stift med någon marginal var det 
mest representerade.3 Det understryker att det inte var en ungdomlig reform-
rörelse som samlades inom Svenska Kyrkoförbundet utan till stor del en äldre 
generations präster. 

I SKFT anknöt Svenska Kyrkoförbundet till flera svenska rörelser under 
1800-talet. Henric Schartaus porträtt tecknades av Kihlén och artiklar anknöt 
till schartauanismen som historisk förebild.4 Prästen och Schartaukännaren 
Carl S. Lindblad deltog med flera artiklar.5 Med vad som kan tolkas som en 
blinkning till lundahögkyrkligheten formulerade Svenska Kyrkoförbundet sin 
programförklaring som en appell till ”kyrkans vänner”.6 Svenska Kyrkoför-
bundet tolkades också som ”en ny upplaga av den forna sammanslutningen 
’Kyrkans vänner’” redan av dess samtida kritiker.7 Som en anknytning till den 
äldre lundahögkyrkligheten återtrycktes artiklar ur Svensk Kyrkotidning och 
Ebbe Gustaf Bring åberopades när förbundet utmejslade sin egen teologiska 

1 I ett debattinlägg 1911 om modern teologi som riktade sig mot Einar Billing (1871–1939) och 
tidigare SKT-redaktören Theofil Bring (1863–1925; sist domprost i Linköping) skrev Schröder-
heim: ”Herrarne tro visst, att vi, gammaltroende, totalt sakna förutsättningar för att granska och 
pröva den moderna teologiens ansatser, och att således vad som helst går i oss. […] Varen så goda 
och försöken – om det I det förmån – att vederlägga den gamla trosuppfattningen med verkliga skäl, 
men tänken icke, att vi skola låta oss kommenderas till att överge våra fäders gamla tro för att i stället 
acceptera en modern otro, om hvilken hrr modernister själva icke alls hava enat sig. Jag önskar 
gärna höra om verkliga skäl, men kategoriska påståenden om vår (de gammaltroendes) intellektuella 
underlägsenhet i förening med smädelser och hån imponera ytterst litet på oss.” Schröderheim, ”Fria 
ord” SKFT 1:4 (1911), s. 113. 
Carl Kihlén noterade att förvirring hade uppstått kring den ”kyrkliga partibildningens finesser” då 
Facklan 1910 hade stämplat Svenska Kyrkoförbundet som ”ungkyrkliga”. Svensk Kyrkotidning hade 
med anledning av detta känt sig manad att klargöra att det var de så kallade ”korsfararna” som 
skulle benämnas på detta sätt. Kihlén kommenterade: ”Mycket gärna för oss, som sträva att för-
verkliga gammalkyrkliga ideal”. Kihlén, ”Kyrklig krönika XLIII” NDA-VL 15.10.1910. 
2 Henning Sjögren gav utåt uttryck för en hållning som gav det intrycket, och mötte också kritik 
från bland annat från Ullman. Han menade själv att han inte såg några motsatser mellan en veten-
skaplig inriktning och kyrkans lära, men att den moderna teologin inte gav några bidrag till det 
kyrkliga livet och att den visat sig ohållbar att bygga sin teologi på. Henning Sjögren t. Gunnar 
Ekström 24.3.1911 GES UUB. 
3 De prästerliga medlemmarna är de enda som omnämns med efternamn och ort av Kihlén. Carl 
Kihlén t. Henning Sjögren 13.3.1912; 1.4.1912 SSBA UUB. 
4 Kihlén, ”Henrik Schartau. En lefnadsteckning” SKFT 1:6 (1911), s. 152–162; Sjögren, ”Dopfun-
ten, predikstolen eller altaret?” SKFT 3:5/6 (1913), s. 40–43. 
5 Carl S. Lindblad (1867–1939; sist kyrkoherde i Ljungby och Alfshög). Om Lindblad som Schar-
taukännare, se Freeman 1970, s. 10–12. Artiklar i SKFT: Lindblad, ”Schartau och kyrkans liturgi” 
SKFT 2:2 (1912), s. 23–25; Lindblad, ”Nyårsönskningar, af Gud utbedna, inför honom framburna 
och åt min lärare gifna” 1893” SKFT 4:1 (1914). 
6 ”Promemoria för Svenska Kyrkoförbundet”. 
7 Fries 1910, s. 32. 
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ståndpunkt.1 Kihlén tecknade också Wilhelm Löhes porträtt i positiva ordalag 
i en artikel i tidskriften.2 Kyrkoledare med högt förtroendekapital inom denna 
i bred mening kyrkliga falang, såsom biskoparna U.L. Ullman och Hjalmar 
Danell samt kyrkoherden och sedermera biskopen i Visby Viktor Rundgren3 

medverkade med namn eller artiklar i förbundets tidskrift och skriftserie un-
der dess första år.4 

Bland medlemmarna i Svenska Kyrkoförbundet fanns kyrkoherden Jonas 
Erik Björkquist5, far till Manfred Björkquist. Han hade ett intresse för para-
menta, hade influerats av nylutheranismen och har beskrivits som högkyrklig. 
Han var medlem i föreningen Kyrkans Vänner och hade prenumererat på 
Svensk Luthersk Kyrkotidning.6 Som sådan var han inte ensam bland Svenska 
Kyrkoförbundets medlemmar. Ett flertal präster, utspridda över landet, hade 
varit medlemmar i både Kyrkans Vänner och Svenska Kyrkoförbundet.7 

Både schartauanism och lundahögkyrklighet var förebilder, om än också 
under uttalande av viss kritik. Lundahögkyrkligheten hade varit alltför aristo-
kratisk och distanserat sig mot kyrkfolket.8 Den praktiska inriktningen hade 
däremot varit tydlig hos ”den store Henrik Schartau”.9 Schartauanismen hade 
emellertid överbetonat ordet och predikoämbetet i ämbetssynen och gett ut-
tryck för en förnuftscentrering.10 Förbundet ville förena det bästa från de två, 
det allmänkyrkliga och det pastorala. 

Det fanns vidare anknytning till ett gammaltroende sammanhang som var 
organiserat i det 1912 bildade Lutherska Kyrkoförbundet vars syfte att verka 

1 ”Vår ståndpunkt I” SKFT 4:1 (1914), s. 10. 
2 Kihlén, ”Vilhelm Löhe” SKFT 3:3/4 (1913), s. 25–26. 
3 Viktor Rundgren (1869–1936; sist biskop i Visby). 
4 ”Anmälan” SKFT 2:1 (1912), s. 2; ”Anmälan” SKFT 3:1 (1913), s. 1. 
5 Jonas Erik Björkquist (1845–1921; sist kyrkoherde i Gideå). 
6 Aronson 2008; Aronson 2014, s. 22; Brodd 2008, s. 61–62. 
7 En översiktlig jämförelse av de namn som Carl Kihlén uppgav på prästerliga medlemmar i 
Svenska Kyrkoförbundet 1913 och Kyrkans Vänners sista ledamotsförteckning 1895–1912 visar 
att ett flertal personer var medlemmar i båda sammanslutningarna. Av dessa kan förutom 
Björkquist nämnas Karl Magnus Almqvist (1846–1921; sist kyrkoherde i Blomskog), Otto Herman
Borgström (1843–1917; sist kyrkoherde i Östra Herrestad), Alfred Borgvall (1863–1927; sist dom-
kyrkokomminister i Kalmar), Gisel Ekdahl, Gustaf Fredén (1881–1933; sist kyrkoherde i Stora 
Kils), Carl Friberg (1852–1924; sist kyrkoherde i Hemmesjö), Karl Adolf Anton Hasselskog (1852– 
1919; sist kyrkoherde i Alingsås), Fredrik Hedlund (1844–1915; sist kyrkoherde i Västerlöfsta), Jo-
han August Kastengren (1854–1935; sist kyrkoherde i Knista), Oskar Kronsjö (1863–1949; sist 
kyrkoherde i Jämshög), Marcus Lindskog, Rudolf Lundblad (1848–1933; sist kyrkoherde i Sand-
hem), Ludwig Nordenblad, Olof Nordlander (1863–1922; sist kyrkoherde i Los), Ludvig Nyström 
(1837–1921; sist kyrkoherde i Rasbo). Carl Kihlén t. Henning Sjögren 13.3.1912; 1.4.1912 SSBA 
UUB. Cf Register över ledamöterna i föreningen Kyrkans Wänner 1895–1912 C:4 KVA LLA. 
8 Vår ståndpunkt I” SKFT 4:1 (1914), s. 9. 
9 Vår ståndpunkt I” SKFT 4:1 (1914), s. 9. 
10 Sjögren, ”Dopfunten, predikstolen eller altaret?” SKFT 3:5/6 (1913), s. 41. 
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för en fri luthersk-konfessionell teologisk fakultet i Sverige.1 Bland dem som 
var medlemmar i båda förbunden kan nämnas Henning Sjögren, rege-
mentspastorn August Wilhelm Ekman, kyrkoherden i Österåker Oscar 
Bensow2 samt kyrkoherden och tidigare redaktören för EFS-tidningen Budbä-
raren H.B. Hammar, som också var medarbetare i Svenska Kyrkoförbundets tid-
skrift.3 Att Bensow såg Svenska Kyrkoförbundet och Lutherska Kyrkoför-
bundet som närstående framgår av hur han, utan framgång, försökte övertala 
Schröderheim till samverkan kring Svenska Kyrkoförbundets tidskrift.4 

Bland de av Kihlén nämnda prästerliga medlemmarna fanns även en 
mindre grupp yngre präster och präster som inte på samma sätt kan placeras 
in i 1800-talets högkyrklighet och gammaltroende. Sådana exempel är präs-
terna Jean Gondret och Mats Åmark. Gondret var en av undertecknarna av 
Svenska Kyrkoförbundets promemoria och kom senare att bli medlem i såväl 
Helga Korsgillet som SCA.5 Deras medlemskap visar hur flera rörelseaktörer 
som skulle bli viktiga för 1900-talets högkyrkliga rörelse fanns i Svenska Kyr-
koförbundet. 

Gondrets medlemskap ger också en antydan om ett annat inflöde i sam-
manhanget. Gondret förenade impulser från gammalkyrklighet, schartaua-
nism, mystik och romersk katolicism.6 Han hade under studietiden i Uppsala 
tagit intryck av professorerna Oscar Quensel7 och Waldemar Rudin.8 Genom 

1 Lutherska Kyrkoförbundet hade August Wilhelm Ekman år 1912 tagit initiativ till att bilda. För-
bundets bör ses i kontext av tillkomsten av Det teologiske menighetsfakultet i Oslo1907. Till kon-
texten hör också docenturutnämningen av Torgny Segerstedt (1876–1945; teol. dr., sist redaktör 
för Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning) vid Lunds teologiska fakultet och hans senare professur 
vid Stockholms universitet, samt den så kallade moderna teologins inflytande i synnerhet på Lunds 
teologiska fakultet. Ekman ansåg att det behövdes en lutherskt bekännelsetrogen prästutbildning i 
Sverige. Efter Ekmans död 1915 övertogs ordförandeskapet i Lutherska Kyrkoförbundets styrelse 
av Oscar Bensow. SKFT 6:1 (1916), s. 4–5; Billing 1922, s. 228; K.G. Hammar 1972a, s. 126ff, 153– 
154. Om Henning Sjögrens engagemang i Lutherska Kyrkoförbundets styrelse vittnar en utskickad 
promemoria 1919 i vilken styrelsen, som Sjögren då ingick i, vände sig emot tillsättningen av Ema-
nuel Linderholm som professor i kyrkohistoria i Uppsala. Förutom medlemmarna i Svenska Kyr-
koförbundet Sjögren, Bensow och H.B. Hammar fanns bland undertecknarna direktören och EFS-
mannen K.J. Ahlberg (1862–1930), direktören August Silfverskiöld (1868–1943) samt revisorn Ge-
org D. Rogberg (1860–1939). Rogberg var bror till Elisabet Schröderheim (1872–1946), gift med 
Elis Schröderheim. ”LKF Styrelse promemoria 1919” S14 SSBA UUB. 
2 Oscar Bensow (1870–1936; teol. dr., sist kyrkoherde i Österåker). 
3 H.B. Hammar (1862–1949; sist kyrkoherde i Ängelholm). Om Hammar se Wentz 1950, s. 127ff. 
4 Elis Schröderheim t. Oscar Bensow 14.7.1913 JOBB UUB. Även Kihlén stod i kontakt med 
Bensow, se Carl Kihlén t. Oscar Bensow 22.2.1910; 15.3.1910; 16.3.1911; 27.3.1911; 13.2.1912 
JOBB UUB. 
5 Om det, se kap. 4 nedan, s. 172, 177. 
6 Se Redelius 1952, s. 178–185. 
7 Oscar Quensel (1845–1915; sist professor i praktisk teologi i Uppsala). 
8 Gondret var under en period verksam i Göteborg där han bland andra lärde känna kyrkoherden 
Valdus Bengtson (1873–1947; sist kyrkoherde i Oscars församling i Stockholm), Robert Sundelin 
d.y. (1887–1944; sist biträdande pastor vid Ersta Diakonissanstalt) och den liturgiska pionjären Erik 
Klingstedt (1843–1917; sist kyrkoherde i Haga församling i Göteborg). Vid tiden för Svenska 
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Quensel kom han i kontakt med mystikern och prästen Carl Henrik Bergman1 

och den så kallade Bergmankretsen. Det var en samling mystikt inriktade 
präster inom Stockholms prästsällskap. 2 Prästerna Johannes Norrby 3 och 
Theodor Mazer4 fanns i samma krets.5 De kom också på olika sätt att enga-
gera sig i anslutning till Svenska Kyrkoförbundet.6 Sammanfattningsvis fanns 
flera personer inom Bergmankretsen inom eller i närheten av Svenska Kyr-
koförbundet under förbundets tidiga år. 

Sammanslutningen Svenska Kyrkoförbundet kan alltså knytas till såväl 
1800-talets lundahögkyrklighet, schartauanism, gammaltroende och den så 
kallade Bergmankretsen. Några intryck från ungkyrkorörelsen förelåg inte. 
Sannolikt försökte förbundet positionera sig så att det skulle locka medlem-
mar ur det tidigare Kyrkans Vänners led. Att även högkyrkliga rörelseaktörer 
som kom att få betydelse inom 1900-talets högkyrkliga rörelse var medlem-
mar och aktiva inom förbundet gjorde Svenska Kyrkoförbundet till en plats 
för ett möte mellan 1800-talets och 1900-talets högkyrklighet. 

Presshistorisk belysning 
Svenska Kyrkoförbundets verksamhet var publicistisk genom Svenska Kyrko-
förbundets skriftserie samt Svenska Kyrkoförbundets tidskrift. Denna utgivning kom 
redan i samtiden att betraktas som uttryck för en säregen strömning i samtida 
svenskt kyrkoliv.7 Tidskriften blev förbundets främsta uttryck i den kyrkliga 
debatten och står därmed i en särskild presshistorisk kontext. 

En del av samhällsförändringen som präglade Europa från framför allt 
den senare delen av 1800-talet var den utökade tillgängligheten till det offent-
liga rum som tidnings- och tidskriftspress skapade.8 Därmed kom platsen för 

Kyrkoförbundets bildande var Gondret komminister i Helgesta och Hyltinge i Strängnäs stift. Re-
delius 1952, s. 180–181. 
1 Carl Henrik Bergman (1828–1909; sist ordförande i Sällskapet för kyrklig själavård). 
2 Redelius 1952, s. 179; B. Åberg 1968, s. 55–61. 
3 Johannes Norrby (1870–1936, sist föreståndare för Ersta diakonissanstalt). 
4 Theodor Mazer (1845–1936; sist läroverksadjunkt i Stockholm). 
5 Initiativet hade tagits av föreståndaren på Ersta diakonissanstalt Johan Christopher Bring (1829– 
1909; sist föreståndare för Ersta diakonissanstalt). B. Åberg 1968, s. 55–61; Wirén (opubl.) 2001; 
http://sigtunastiftelsen.se/wp-content/uploads/2018/09/Kristen-mystik-hemsida-bakgrund_in-
nehall.pdf (Besökt 9-11-2020) Om Mazer, se även Söderström 1999, s. 181ff. För sammanhanget, 
se M. Olsson 2020. 
6 Mazer hörde till undertecknarna av förbundets programförklaring. Norrby utlovade bidrag till 
Svenska Kyrkoförbundets tidskrift 1912, ”Anmälan” SKFT 2:1 (1912), s. 2. Källander utlovade bidrag 
till tidskriften 1913, ”Anmälan” SKFT 3:1 (1913), s. 1. 
7 Rodhe 1917a, s. 443–444. 
8 Under åren från 1870-talet fram till sekelskiftet ökade antalet dagstidningar och dess upplagor 
explosionsartat i Sverige. Det kan till dels förklaras med den teknologiska utvecklingen av tryck-
pressar och pappersframställning. Antalet tryckerier ökade åren kring sekelskiftet 1900. Lenham-
mar 2003, s. 306. 
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samhällsdebatter och politiska diskussioner att förflyttats från klubbar och 
slutna rum. Presslandskapet var från början ett ideologiserat och politiserat 
rum. Den borgerliga offentligheten vidgades under 1800-talets senare hälft 
när också föreningar, partier, associationer, religiösa samfund och folkrörelser 
i allt högre utsträckning tog plats.1 Aktuella kyrkliga spörsmål gavs plats i den 
allmänna dagspressen och det fanns bland dagstidningarna olika profileringar 
gentemot kyrkfolket.2 

Utgivning av periodisk press blev ett sätt att samla likatänkande inom re-
ligiösa grupper.3 Det märktes inte minst runt sekelskiftet 1900 då flera tid-
skrifter sjösattes som kom att ge bestämda karaktärsdrag åt den kyrkliga de-
batten. Liberalteologiska Kristendomen och vår tid (KVT) började ges ut 1905.4 

År 1909 bröt en fraktion ur Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen sig loss till 
följd av en schism i fråga om den historisk-kritiska bibelforskningen och bil-
dade föreningen Bibeltrogna Vänner.5 Vid samma tid hade predikanten Axel 
B. Svensson6 börjat ge ut tidskriften Nya väktaren som kom att bli ett organ 
för gammalkyrkliga och bibeltrogna grupper. Tidskriften Facklan utgavs från 
1901 i syftet att försvara kristna trosföreställningar och verbalinspirationslä-
ran mot modern vetenskap. Vår Lösen var från 1909 ett betydelsefullt organ 
för ungkyrkorörelsen.7 

Den första redaktören för Svenska Kyrkoförbundets tidskrift var 1911–1912 
Sven Falk.8 Han hade tidigare varit redaktör för en bilaga för kyrka och skola 
som först hört till Vårt land och sedan till Nya Dagligt Allehanda-Vårt land.9 

Vårt land var allmänt sedd som en konservativ, och av vissa betraktad som 
”högkyrklig”, tidning förknippad med biskopar som Gottfrid Billing och U.L. 
Ullman. Den huvudsakliga läsekretsen bestod av kyrkfolk, präster och lärare.10 

I bilagan samlades kyrkliga spörsmål. I och med huvudtidningens profil kom 
den att bli ett samlande organ för en konfessionell och konservativ 

1 Stråth 2012, s. 129–140; Nordmark, Johannesson och Petersson 2001, s. 203, 237–239. 
2 Inom väckelsepräglade riktningar och samfundsbildningar var det vanligt med egna tidningar och 
tidskrifter där också allmän nyhetsrapportering skedde. Som exempel kan dagstidningen Svenska 
Morgonbladet nämnas som en dagstidning med kristen profil grundad år 1890. Tidningen blev i första 
hand ett samlande uttryck för frikyrkligheten med Svenska Missionsförbundet som närmast an-
knutet samfund. Lenhammar 2003, s. 306ff. 
3 Lenhammar 2003, s. 315. 
4 Om denna generellt, se K.G. Hammar 1972a. 
5 Lindmark 2014, s. 78. 
6 Axel B. Svensson (1879–1967; sist redaktör och ledare inom Bibeltrogna Vänner). Om Svensson, 
se Bexell 2013–2019, s. 664. 
7 Tergel 1969, s. 243ff. 
8 Sven Falk (1884–1952; tidningsman och redaktör). 
9 ”Sven G. Falk” SKFT 4:1 1914, s. 7. von Sydow 1936, s. 159. För en presshistorik över Nya Dagligt 
Allehanda, se Torbacke 2005. 
10 Lenhammar 1981, s. 107; Palmqvist 1994, s. 78; Stråth 2012, s. 139. För en samtida beskrivning 
av Vårt Land som högkyrklig, se ”Redaktör för en dag” Göteborgs Handels- och Sjöfarts-tidning 
8.12.1902, s. 2. 
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högkyrklighet.1 Carl Kihlén var där en regelbunden skribent och debattör un-
der dess sista år. Han skrev varje vecka en ledarartikel, så kallad kyrklig krö-
nika, i vilken han ofta kritiskt och polemiskt reflekterade över samtidens 
kyrkodebatt. Även Schröderheim var känd för läsare av Nya Dagligt Allehanda-
Vårt land genom en artikelserie med reseskildringar av hans Englandsresa 
1908, som sedan i omarbetad version blev det första numret i Svenska Kyr-
koförbundets skriftserie.2 

År 1909 beslutades att Nya Dagligt Allehanda-Vårt lands kyrkliga bilaga 
skulle läggas ner. Läsekretsen hänvisades till den sedan 1905 utgivna Svensk 
Kyrkotidning (SKT), Allmänna Svenska Prästföreningens organ. Vissa fruktade 
att en falang av ”klar kyrklig högerfärg” skulle få bristande utrymme i SKT på 
grund av den ”uppsalienska kyrkliga unghögerns” inflytande. Två initiativ 
togs av personer ur den gamla läsekretsen. Det ena var just bildandet av 
Svenska Kyrkoförbundet med dess syfte att ge ut skrifter ”i lättfattlig och 
instruktiv form på ett populärt sätt [och] framställa på dagordningen stående 
kyrkliga frågor och uttala de kyrkliga önskemål, som tidsläget gav vid han-
den”.3 Det andra var tidningen Ny tidning för kyrka och skola vars redaktör var 
kyrkoherden Gunnar Ekström.4 Mellan dem fanns flera överlappningar och 
kontakter. Sjögren medverkade återkommande i Ny tidning för kyrka och skola, 
och redaktören Gunnar Ekström hörde till medlemmarna i Svenska Kyrko-
förbundet.5 Efter några år uppgick tidningen till slut i Svensk Kyrkotidning som 
då fick namnet Svensk tidning-Ny tidning för kyrka och skola. Ekström och 
Svenska Kyrkoförbundets kassör Axel Svanberg, hörde då till den samman-
slagna tidningens redaktion och Sjögren fortsatte att medverka i den nya 

1 Den blev således aldrig ett samlande organ för hela Svenska kyrkan och den kritiserades från olika 
håll, till exempel av J.A. Eklund. Lenhammar 1981, s. 106–107. Vårt land hade tidigare en Prediko-
bilaga som sedan gjordes om till bilagan Söndagsläsning. Nordmark, Johannesson och Petersson 
2001, s. 255. 
2 Schröderheim 1910a, s. 88. 
3 Kihlén, ”Kyrklig krönika I” SKFT 3:1/2 (1913), s. 4. ”Sven G. Falk” SKFT 4:1 1914, s. 7. 
4 Gunnar Ekström (1859–1950; sist kyrkoherde i Falun) hade en bakgrund som konservativ debat-
tör i kyrklig press, först i Ny Ecklesiastik-Tidning och Vårt Lands bilaga för kyrka och skola, därefter 
i NDA–VL:s kyrkliga bilaga. En av de främsta anledningarna till att NTKS startades av Ekström 
var prästlöneregleringsfrågan och frågan om tillsättning av prästtjänster som hade fått förnyad ak-
tualitet 1909. 1910 utfärdades av Kungl. Maj:t nya lagar om prästerskapets avlöning, som bland 
annat innebar det slutliga avskaffandet av tiondesystemet. För en koncis historik och förklaring till 
prästlöneregleringen, se K.J. Ekman 1922, s. 163–190. 
5 Se till exempel Sjögren, ”Iakttagelser av Sgn” NTKS 1:6/7 (1910); ”För oss att tänka på” NTKS 
1:39 (1910), s. 383; ”Varia” NTKS 2:16 (1911), s. 176. Sjögren hade också medverkat i Kyrklig tid-
skrift, vilken redigerades av Hjalmar Danell och kännetecknades av motstånd mot ritschlianism och 
den moderna teologin. Till exempel var Sjögren 1911a ett särtryck från Kyrklig tidskrift. Om tidskrif-
tens profil, se K.G. Hammar 1972b, s. 95. Flera av förbundets företrädare hade kontakt med Ek-
ström om saker som rörde den gemensamma inriktningen, se Elis Schröderheim t. Gunnar Ek-
ström 3.3.1910 GES UUB; Henning Sjögren t. Gunnar Ekström 2.1.1911 GES UUB; Carl Kihlén 
t. Gunnar Ekström 15.3.1910 GES UUB. 
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tidningen.1 Under samma tid var han redaktör för Svenska Kyrkoförbundets tid-
skrift. Så kunde SKT under 1910-talet inom sig förena representanter för olika 
inriktningar i Svenska kyrkan. I relation till den framväxande högkyrkliga rö-
relsen kom tidningen i ett senare skede att inta en förnyad inställning, vilket 
skulle bli tydligt under 1920- och 1930-talet.2 

Det fanns alltså en direkt och tidigare obeaktad kontinuitet mellan Svenska 
Kyrkoförbundets publicistiska verksamhet och den kyrkliga profilen i Nya 
Dagligt Allehanda-Vårt land fram till 1909. Det understryker bilden av förbun-
dets sammanhang i det att dess publicistiska verksamhet var ett försök att 
samla den läsekrets som identifierat sig med det utgående 1800-talets bekän-
nelsetrogna och gammaltroende kyrkfolk. 

Högkyrklig kyrkosyn 
Svenska Kyrkoförbundet menade att människor stod i förbindelse med Kris-
tus ”endast medelst nådemedlen inom den kyrka, som vi genom dopet till-
höra, vår svenska kyrka” vilket var en gren av den allmänneliga kyrkan som 
apostlarna hade grundat, som hade ”förts in” i Sverige av Ansgars mission 
och blivit ”renad från påvekyrkans villfarelser genom reformationen”.3 Man 
slog vakt om just dopet som medlemsgrundande, med hänvisning till 1878 
års katekesutveckling och 1894 års kyrkohandbok.4 

Svenska Kyrkoförbundet gjorde åtskillnad mellan folk och kyrka. Som ett 
exempel på samtida och inflytelserik kyrkosyn kan J.A. Eklund nämnas, som 
i sin kyrkosyn gjorde en teologisk tolkning av folket som anknöt till samtida 
nationella tankar.5 Enligt Svenska Kyrkoförbundet skulle Svenska kyrkan vis-
serligen ha en avgörande betydelse för nationen, men inte uttryckt med en 
kyrkosyn som förenade folk och kyrka, utan genom att Svenska kyrkan skulle 
påverka folket till goda kristna. Inom svenska folket fanns ett stort förfall till 
följd av sekularisering och inflytande från liberala tendenser. Svenska Kyrko-
förbundet menade att det som behövde vara vägledande för en kyrklig och 
samhällelig reform var ett allmänkyrkligt orienterat gudstjänstliv som slog 
vakt om Svenska kyrkan som en del i Kristi kropp och som en historisk gren 
av den allmänneliga kyrkan. Svenska kyrkan menades vara en nådemedelsan-
stalt i förbindelse med den tidigaste kyrkan. I Svenska kyrkan verkade helig 

1 Tidningen kom därefter att heta Svensk Kyrkotidning. Ny tidning för kyrka och skola. Den redigerades 
initialt av Erik Meurling (1879–1961; sist kyrkoherde i Kristdala) under medverkan av Gunnar Ek-
ström. Under 1913–1915 hade Sjögren en egen spalt med rubriken ”Tidens tecken” i SKT. 
2 Se nedan kap. 6, s. 255 och kap. 8, s. 312–316. 
3 ”Hvarför” SKFT 6:6 (1916), s. 6–7. 
4 Kihlén, ”Kyrklig krönika I” SKFT 4:1 (1914), s. 4–5. 
5 H.B. Hammar 1971, s. 240–263; Blückert 2000a, s. 200–201; Ekstrand 2002, s. 74–77. 
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ande med Guds nåd i sakramenten genom det apostoliska ämbetet. 
Augsburgska bekännelsen var ett uttryck för verklig katolicitet.1 

För Svenska Kyrkoförbundet var det nationella en ram och en förutsätt-
ning, men ”de stora bärande trosgrunderna, som äro gemensamma för alla 
kristna” var viktigare än vaktslående om en ”svensk kristendom” eller en 
”nationalkyrka”. Kihlén skrev att det ”nationella intressera oss såsom stats-
borgare, men vår själs fädernesland är större och rikare”.2 Det innebar en av-
vikelse från de nationalkyrkligt präglade tankar som kom till uttryck inom 
ungkyrkorörelsen och hos till exempel J.A. Eklund och Nathan Söderblom.3 

En ”kyrklig reformrörelse”, betonade Svenska Kyrkoförbundet, måste bryta 
med all form av teologisk liberalism, och bejaka 

den apostoliska läran om kyrkans väsen som Kristi kropp och att bevara vår kyr-
kas samband med det vinträd, varav hon är en gren, ett samband i lära, gudstjänst-
liv och ordning, som icke kan brytas utan utsätta vårt folk för faran av avfall från 
den sanna kristendomens liv.4 

Föreställningarna om Svenska kyrkans allmänkyrklighet och del i Kristi kropp 
är grundläggande. Kristi kropp-synen var inte vanlig bland svenska teologer 
vid denna tid. I stället beskrevs Svenska kyrkan i termer av kropp och själ, 
som Söderblom gjorde, eller att betona nationen som kropp och kyrkan som 
nationens själ.5 Svenska Kyrkoförbundets uttalade kyrkosyn om Kristi kropp 
kunde knytas till dess förståelse av katolicitet.6 

Karl-Heinrich Bieritz har analyserat den lutherska högkyrkliga rörelse som 
framträdde ungefär samtidigt med liknande kulturella förutsättningar som 
den svenska.7 Bieritz visar att katolicitet i en tysk luthersk högkyrklig kontext 
övergripande hade som sin grund betydelsen av helhet och kontinuitet. Det 
rörde ett generellt anspråk på hela den kristna sanningen, hela kyrkan och hela 
traditionen.8 Inom engelsk högkyrklighet fanns liknande synsätt.9 Svenska 

1 ”De katolicerande tendenserna inom vår kyrka” SKFT 1:1 (1911), s. 3. ”Vår ståndpunkt. II” SKFT 
4:2 (1914), s. 23. ”Luthersk kyrka och teologi, eller reformert?” SKFT 5:1/2 (1915), s. 14. ”Guds-
staten” SKFT 5:3 1915, s. 21. ”Svenska Kyrkoförbundet och Adolf von Harnack” SKFT 6:2 (1916), 
14. ”Från skilda håll” SKFT 7:3/4 (1917), s. 35. ”Kyrklig krönika” SKFT 7:5/6 (1917), s. 38. ”Hvad 
Luther ville” SKFT 7:7 (1917), s. 50–51. 
2 ”Svenska Kyrkoförbundet och Adolf von Harnack” SKFT 6:2 (1916), s. 15. 
3 Kyrkosyn och nationalism som överideologi hos Söderblom och Eklund har analyserats av Blück-
ert 2000a. 
4 ”Oxfordrörelsen” SKFT 6:4/5 (1916), s. 37. 
5 Någon tanke om kyrkan som Kristi kropp fanns inte uttryckt hos Söderblom. S-E. Brodd 1982, 
s. 118–120. 
6 ”De katolicerande tendenserna inom vår kyrka” SKFT 1:1 (1911). 
7 Mer om Hochkirchliche Vereinigung, se kap. 4 och 7 nedan. 
8 Bieritz 1962, s. 107. 
9 Om engelsk högkyrklighet, se kap. 1 ovan, s. 48–52. 
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Kyrkoförbundet slöt sig därmed närmare till internationella högkyrkliga 
strömningar än samtida dominerande svenskt kyrkotänkande. 

Svenska Kyrkoförbundets kyrkosyn kom till uttryck i en debatt i Svensk 
Kyrkotidning mellan Henning Sjögren och den lågkyrkligt och pietistiskt präg-
lade professorn i exegetik och EFS-ledaren Adolf Kolmodin.1 Frågan gällde 
relationen mellan Svenska kyrkan och den allmänneliga kyrkan. Enligt Sjö-
gren kom en kontinuitet till uttryck genom lära, ämbete och sakramentsför-
valtning. Det räckte inte med att, som Kolmodin kritiserades för att ha menat, 
en kyrklig kärna tagit form inom olika kristna samfund. Kritikerna menade att 
då förlades kyrkobegreppet till individerna. Sjögren hävdade i stället den hög-
kyrkliga ståndpunkten att ”kyrkans kärna icke är människor utan Guds kraft 
i hans nådemedel”. Sjögren kritiserade i sammanhanget emellertid även lun-
dahögkyrklig institutionalism och statskyrkoförsvar.2 Synen på Svenska kyr-
kan som en statskyrka var att ”misskänna [Svenska kyrkan] hennes innersta 
väsen liksom hennes historia”. 3 Debatten utvecklades till en fråga om 
huruvida Svenska kyrkan kunde anses vara ”Kristi kyrka” i nytestamentlig 
mening. Sjögren betonade med detta den ”lutherska kyrkans apostolicitet”. 
Att anknyta till det förflutna som en väg framåt var nämligen enligt Sjögren 
”fullt modernt”: 

Vi veta, att vid all utveckling inom naturen fasthålles och upprepas oupphörligen 
den ursprungliga livsinsatsen […] Kyrkan måste leva genom att troget återknyta 
kedjan av förbindelser med sitt ursprung genom kult, lära, ordning. Och när staten 
avlönar präster, så måste staten ock fordra, att de skola vara präster, dvs. att kris-
tenhetens historia skall leva i dem. […] Därtill förpliktar vår kyrkas apostolicitet.4 

Framåtriktningen skulle bestämmas med utgångspunkt i ett lojalt förhåll-
ningssätt till det förflutna i ett kyrkligt historiemedvetande. Apostolicitet var 
den ”legitimeringsprincip” som Svenska kyrkan hade att luta sig mot i sitt 

1 Adolf Kolmodin (1855–1928; professor i Uppsala, sist föreståndare för Fjellstedtska skolan). Om 
Kolmodin, se Sundkler 1975–1977, s. 477. 
2 Sjögren gick in i polemik mot Adolf Kolmodin om synen på den svenska statskyrkan. Kolmodin 
hade menat att det inte gick att sätta likhetstecken mellan något samfund och ”Kristi kyrka i nytes-
tamentlig mening” vilket i sin tur Sjögren svarade på. Sjögren, ”Frågor till prof. A. Kolmodin” SKT 
9:9 (1913), s. 118. Sjögren skrev i sitt svar att ”Ingen historiker lär våga förneka att den svenska 
kyrkan såsom faktiskt existerande samfund med sin episkopalförfattning, sin liturgi och sin lära, 
huru kringskuren den än blivit under de senaste decennierna, dock i rakt nedstigande led härstam-
mar från den kyrka, som under mycket motstånd från staten infördes här i landet under medelti-
den.” Sjögren, ”Till prof. A. Kolmodin” SKT 9:13 (1913), s. 196f; Kolmodin, ”Kristi kyrka och vår
statskyrka” 9:17 (1913), s. 218; Sjögren, ”Är den svenska kyrkan Kristi kyrka?” SKT 9:23 (1912), s. 
292; Kolmodin, ”Till frågan om ’Kristi kyrka och vår statskyrka’.” SKT 9:24 (1913), s. 302–303. 
3 Sjögren skrev: ”[Svenska kyrkan] är således icke en nyskapelse vid reformationen; en tämligen ny 
idé som sammanhänger med en destruktiv kyrkopolitik”. Sjögren, ”Till prof. A. Kolmodin” SKT 
9:13 (1913), s. 196–197. 
4 Sjögren, ”Är den svenska kyrkan Kristi kyrka?” SKT 9:25 (1913), s. 317. 
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anspråk på katolicitet liksom även i sin riktning framåt genom undervisning, 
verksamhet och kyrkopolitik.1 

Sammanfattningsvis menade Svenska Kyrkoförbundet att det var hög-
kyrkligt genom betoningen på ”Kyrkan” till skillnad från det som man be-
tecknade som ”sekterism”. Det innebar en betoning på presbyterämbetet i 
stället för predikoämbetet, på sakramenten som vägen till gemenskap med 
Kristus och på Svenska kyrkans samhörighet med den allmänkyrkliga tradit-
ionen, så kallad ”Kristi kyrka”.2 

Svenska Kyrkoförbundets verksamhet kom från början att möta anklagelser 
om engelsk import och katolicerande tendenser.3 Från omkring 1915 blev si-
tuationen successivt svårare, då tidskriftens antal läsare minskade och dess 
ekonomiska förhållanden försämrades. Vid det laget hade också förbundets 
högkyrkliga program börjat tecknas tydligare i Svenska Kyrkoförbundets tidskrift. 
I kombination med stämpeln på förbundet som katolicerande förefaller det 
ha bidragit till ett fjärmande från det konfessionellt inriktade och gammaltro-
ende sammanhang ur vilket det framträtt. Efter några års försök att hålla liv i 
tidskriften, lades den ner 1917.4 År 1919 påbörjades en ny skriftserie.5 Dock 
kom endast en volym att ges ut.6 I och med skriftseriens nedläggning 1919 
var Svenska Kyrkoförbundets verksamhet över. 

Svenska Kyrkoförbundets aktörer utgjordes inte av akademiskt verk-
samma teologer, utan av församlingspräster. Dessa tog strid mot etablerade 
svenska teologer för sin kyrkosyn. De avvek från kyrkotänkande som tog sin 
utgångspunkt i Svenska kyrkan som en folkkyrka. Det nationella hade ingen 
framskjuten plats i förbundets kyrkosyn, annat än som legitimerande faktor 
för de ecklesiologiska synsätt som förbundet företrädde. Svenska kyrkan var 
inte liktydig med det svenska folket, utan var en egen storhet, oberoende av 
människorna i den, som med utgångspunkt i ett sakramentalt gudstjänstliv 
skulle forma och dana människorna till kristna. 

1 Sjögren, ”Är den svenska kyrkan Kristi kyrka?” SKT 9:25 (1913), s. 317. 
2 ”Hvarför” SKFT 6:6 (1916), s. 45–46. 
3 Schröderheim, ”Den katolicerande riktningen inom vår kyrka” SKFT 1:1 (1911); Palmqvist 1964, 
s. 199 
4 År 1915 minskades utgivningen av SKFT från tio till åtta nummer och under året rapporterade 
redaktionen att läsarantalet minskade och att tidskriftens ekonomiska förhållanden försämrats. ”Till 
våra läsare” SKFT 5:3 (1915), s. 22; ”Till våra läsare” SKFT 5:5 (1915), s. 59. I början av 1916 
beklagade sig Kihlén över att SKFT och Svenska Kyrkoförbundets arbete inte hade fått det infly-
tande man önskat och rönt så lite uppmuntran, Kihlén, ”Kyrklig krönika I. I Jesu namn.” SKFT 
6:1 (1916), s. 2. Efter detta var man nära att lägga ner, men fortsatte till slut ytterligare ett år för att 
sedan på grund av bristande stöd och ekonomiska bekymmer avsluta arbetet. ”Till våra läsare” 
SKFT 5:7/8 (1915), s. 59; Kihlén, ”Kyrklig krönika I. I Jesu namn.” SKFT 6:1/2 (1916), s. 2; Sjö-
gren, ”Till våra läsare” SKFT 6:8/9 (1916), s. 61. 
5 I kyrkliga dagsfrågor 1919. 
6 Ett tidigt försök till utgivning av en traktatserie gjordes också, vilken endast utkom i två delar. 
Annons SKFT 1:6 (1911), s. 169; Kyrkan 1911. 
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Sammanfattningsvis gäller om Svenska Kyrkoförbundet att i det förenades 
en lutherskt ortodox inriktning och betoning på gudstjänstlivet med föreställ-
ningar om en allmänkyrklig kyrkosyn. Ett mål var att förena lundahögkyrklig-
hetens sakramentala, allmänkyrkliga inriktning med schartauanismens pasto-
rala fokus. Förbundet hade dock svårt att vinna stöd för sina idéer, vilket ger 
intrycket av att Svenska Kyrkoförbundet inte hade täckning för sin högkyrk-
liga och övernationellt orienterade kyrkosyn i det sammanhang av gammalt-
roende och luthersk konfessionalism man hörde hemma i. Till slut verkar 
Svenska Kyrkoförbundet inte ha haft någon tydlig målgrupp. Det kan emel-
lertid konstateras att förbundet var betydelsefullt som en del av 1900-talets 
svenska högkyrkliga rörelses uppkomst, i vilket tillflöden och anknytnings-
punkter både till tidigare och det som skulle bli senare högkyrklighet möttes. 

S:t Sigfrids brödraskap 
S:t Sigfrids brödraskap bildades den 15 februari 1916 i Köpings kyrka, där en 
av dess stiftande medlemmar, Axel Lutteman, var komminister. De stiftande 
prästerna var, förutom den något äldre Berggren, i 30-årsåldern. De firade 
mässa i kyrkan och höll sedan kapitel i sakristian där brödraskapets namn 
fastslogs och latinska brödranamn valdes. Vid det konstituerande årskapitlet 
beslutades att S:t Sigfrids dag den 15 februari fortsatt skulle vara brödraskap-
ets högtidsdag vid vilken det skulle samlas till årskapitel.1 Under årens lopp 
kom ytterligare sju präster att upptas i S:t Sigfrids brödraskap.2 Medlemmarna 
var vid bildandet, med undantag för Lüders som tjänstgjorde i Göteborg, 
verksamma som komministrar på mindre orter i Uppsala och Västerås stift.3 

Senare kom brödraskapet, genom flyttningar och nytillskott, att även omfatta 
medlemmar i Stockholm samt Strängnäs, Växjö och Lunds stift. 

1 Samuel Gabrielsson 21.2.1916 S12:1:1 SSBA:I UUB. Brödranamnen fastställdes till Aegidius 
(Åmark), Laurentius (Lutteman), Vindicianus (Gabrielsson), Ambrosius (Berggren) och Eskil 
(Lüders). Samuel Gabrielsson 21.2.1916 S12:1:1 SSBA:I UUB. Huvudsyftet med dessa namn var 
att bröderna skulle använda dem i författarskap i brödraskapets namn. Det praktiserades dock ald-
rig och brödranamnet blev bara en form av tecken på att man hade upptagits i brödraskapet och 
gav uttryck för något personligt drag hos den broder som bar namnet. Till exempel syftade Gabri-
elssons latinska brödranamn ”Vindicianus” på en av de ”minsta bland helgonen” – något som 
anspelade på Gabrielssons ringa längd. Samuel Gabrielsson ”S:t Andreas dag” [30.11] 1915 S12:1:1 
SSBA:I UUB. 
2 Dessa var komministern Anders Blomquist, komministern Algot Anderberg (1893–1963; sist bis-
kop i Visby), lasarettspredikanten Sixten Ohlson (1894–1962; sist kyrkoherde i Kristianstad), kom-
ministern Sven Lindberg (1891–1960; sist kyrkoherde i Leksand), Kåre Johansson, senare Skred-
svik (1897–1946; senare kyrkoherde i Garde, konverterade till romersk-katolska kyrkan 1934), kyr-
koadjunkten Ivar Alm (1897–1973; sist lektor i religionspsykologi) och komministern Gustaf Al-
mqvist (1892–1947; sist kyrkoherde i Irsta-Badelunda). 
3 Gabrielsson i Älvdalen, Åmark i Kungs-Husby, Berggren i Kopparberg, Lutteman i Köping, 
Lüders i Göteborg vid Församlingshyddan. 
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Brödraskapets organiseringsform förefaller ha varit något slags hybrid 
mellan påverkansgrupp och kyrkligt gille enligt engelsk modell och det fanns 
tidigt en ambition till skriftutgivning. Inom den engelska högkyrkliga organi-
sationsfloran fanns liknande typer av sammanslutningar.1 Idén om skriftut-
givning anknöt till brödraskapet Community of the Resurrection i Mirfield, 
som givit ut en serie med småskrifter på olika kyrkliga teman under titeln 
Manuals for the million. De svenska rörelseaktörerna hade mött flera av CR:s 
företrädare i England och tagit intryck av dem.2 Initialt planerades också inom 
S:t Sigfrids brödraskap en hel skriftserie med färdiga preliminära titel- och 
författarförslag. Frågor såsom nattvard, ämbete, kyrklig skrud, liturgi, kyrklig 
gemenskap, ekumenik och sociala frågor skulle stå på agendan.3 Flera av skrif-
terna kom i tryck, men gavs inte ut under brödraskapets namn.4 Dock publi-
cerades två av skrifterna i en skriftserie med titeln Små instruktionsböcker i 
kyrkolivets tjänst, vilket skulle ha kunnat alludera på CR:s skriftserie.5 

Snarare än genom skriftutgivning kom S:t Sigfrids brödraskap att fungera 
som ett slutet aktivistnätverk och de enskilda medlemmarna framträdde i 
olika sammanhang där de på sina sätt var verksamma, till exempel i pressen, 
vid kyrkliga möten, prästmöten, stiftsmöten samt i umgänge med andra 

1 Mer om det, se kap. 5 nedan, s. 212–215. 
2 Gabrielsson nämnde Mirfield Manuals som började ges ut 1904. Samuel Gabrielssons dagbok. 
23.2.1909 16:29 SGA UUB. Cf Wilkinson 1992, s. 92. 
3 Samuel Gabrielsson 21.2.1916 S12:1:1 SSBA:I UUB. Gabrielsson hade även gjort ett förslag med 
27 titlar på folkskrifter som man kunde ge ut. Författare nämns om tilltänkt sådan fanns, och tit-
larna var enligt följande: 1. ”Ditt altare, Herre Sebaot” Om altarets skrudande och vård (Åmark), 
2. Psalmer, lovsånger och andliga visor. Om kyrkosångens pånyttfödelse. (Berggren) 3. Herrens 
Heliga Nattvard (Lutteman) 4. I prästerlig skrud. Om prästdräkt och mässkläder (Lüders) 5. Kyr-
kovärdarne (Gabrielsson) 6. ”Kyrkorådets ledamöter kallas att sammanträda” – Deras uppgifter. 7. 
Kyrkklockorna (Åmark) 8. Kyrkans sociala budskap. Högkyrklighet och socialt framåtskridande 
(Lutteman) 9. Kyrkan och vetenskapen (Lutteman) 10. Det heliga dopet 11. Liturgiska reformer 
12. Psalmboksrevision 13. Kyrkan och Konsten 14. Prästämbetets härlighet. Till cirkulation vid 
gymnasierna. 15. De kristnas allmänna prästadöme 16. Svenska kyrkans världshistoriska uppgift. 
17. Biskopsämbetets renässans 18. Den apostoliska successionen 19. Uppsala och Canterbury. Det 
svensk-anglikanska närmandet. 20. Kyrkan – modern 21. Kyrkan och nationen 22. Kyrklig gemen-
skap 23. Allians eller enhet 24. Kyrkliga studentkollegier (Lüders) 25. Kyrkoseder (Lüders) 26. 
Kyrkligt mecenatskap (Gabrielsson) 27. Tempeltjänare. Samuel Gabrielsson ”Pontiani dag” [19.11] 
1915 S12:1:1 SSBA:I UUB. 
4 1916 utgav Gabrielsson Svenska kyrkans världshistoriska uppgift (1916). I psalmboksfrågan utgav Ga-
brielsson Bör det nya psalmboksförslaget godtagas av svenska kyrkan? Några betraktelser för dagen (1918) och 
Psalmboken hemma hos er (1919). Lutteman arbetade inom brödraskapet med skriften med arbetstiteln 
”Prästämbetets härlighet”. Resultatet kom dock att bli artikeln ”Om kyrkan och prästkallet” utgiven 
i antologin Det andliga nutidsläget och kyrkan år 1919. Mer om det, se kap. 4 nedan, s. 160–164. 
5 Gabrielssons Kyrkovärdarne (1921) och Åmarks bok Våra kyrkors helgd och vård (1922) utgavs i 
samma serie på Diakonistyrelsens bokförlag på ett sätt som speglade S:t Sigfrids brödraskaps vision 
om en samlad skriftserie. Blomquist betecknade Åmarks bok som den andra ”i vår Manuals for the 
million”. Anders Blomquist t. Mats Åmark 27.5.1922 SSBA:I UUB. 
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präster.1 Påverkansarbetet gjordes dock inte i brödraskapets namn. S:t Sig-
frids brödraskap var långt in på 1900-talet okänt för de flesta i allmänheten.2 

Nathan Söderblom och S:t Sigfrids brödraskap 
Nathan Söderblom stod flera av medlemmarna nära. De hade tagit intryck av 
honom under studietiden och kom sedan fortsatt att hålla kontakten med ho-
nom.3 Ofta tjänstgjorde de också i gudstjänster och i sammanhang som leddes 

1 Samuel Gabrielsson 21.2.1916 S12:1:1 SSBA:I UUB; Samuel Gabrielsson 5.6.1917 S12:1:2 SSBA:I 
UUB. Lüders propsade tidigt under hösten 1915 på att brödraskapet skulle bildas i tid för att kunna 
göra något slags aktion redan vid kyrkomötet 1915. Simon Lüders t. Mats Åmark 26.9.1915 MÅEP 
UUB. 
2 Konsekvenserna av att förknippas med sådana strävanden blev till exempel tydliga i det bemö-
tande som Gabrielsson fick i samband med stiftsmötet 1917. Kontraktsprosten A.E. Lefrin (1851– 
1941; sist kyrkoherde i Rättvik) höll i samband med behandlingen av Gabrielssons motioner om 
bland annat kyrklig skrud och återupptagande av latinska cantica ett ”principanförande” riktat mot 
Gabrielsson och en ”folkmötesaktig” och ”obehaglig” stämning uppstod. Axel Lutteman 5.11.1917 
S12:1:2 SSBA:I UUB. Bara närvaron genom brödraskapets sammankomster i Lillkyrka uppfattades
ha skadat Åmarks anseende och förhindrat befordran. Anders Blomquist t. Mats Åmark 14.8.1923 
SSBA UUB. 
När Ester Luttemans biografi om Axel Lutteman utkom 1933 nämndes S:t Sigfrids brödraskap 
troligtvis för första gången i offentligheten. Förutom Axel Lutteman avslöjades ingen av de andra 
medlemmarnas identitet i boken. Se E. Lutteman 1933:II, s. 124–129. 
3 Om Gabrielssons nära relation till Söderblom se till exempel Gabrielsson 1955, s. 212; Hermans-
son 2018, s. 115–121. Han hörde till de studenter som tagit intryck av Söderbloms installations-
föreläsning i Uppsala 1901. Samuel Gabrielsson, ”De ungas uppgift i Sveriges kyrka” (Föredrag) 
19 SGA UUB. Gabrielsson agerade i kyrkopolitiska debatter, till exempel i fråga om relationen till 
Church of England och i psalmboksdebatten under 1910-talet, på Söderbloms uppdrag. Om det 
se, Hermansson 2018; Kilström 1990, s. 47–62. Kilström nämner dock inte hur direkt Söderblom 
påverkade Sigfridsbröderna. År 1921 skrev Gabrielsson apropå denna fråga till Åmark: ”Br Upsali-
ensis [Söderblom] ’besvär oss’ att för all del icke öppna en kampanj för uppskov. Han säger att det 
är ’Regeringens lojala tanke’ att genomföra frågan så att Kyrkomötets auktoritet icke kränkes. Han 
tror att i praktiken få vi mest räkna med 1819 + tillägg. Detta är konfidentiellt. Alltså skicka vi svärdet 
i skidan”. Samuel Gabrielsson t. Mats Åmark 21.3.1921 SSBA UUB. 
Om Anders Blomquists intryck av Söderblom under studietiden, se Anders Blomquist t. Mats 
Åmark 14.11.1916 MÅEP UUB. 
Axel Lutteman hade både en lärare-elevrelation till Söderblom, men kom också, särskilt från Lut-
temans tillträde som förste sekreterare i Diakonistyrelsen 1917, att präglas av två samarbetande 
kyrkliga ledare. Lutteman 1933:I, s. 149–150, 222, 231; Lutteman 1933:II, s. 260. 
Åmarks och Söderbloms nära relation syns i den förtrolighet som kommer till uttryck i brev dem 
emellan och de förtroenden i gudstjänstfrågor som Söderblom återkommande gav Åmark. Åmark 
fungerade redan under 1910-talet som ett slags biskopsadjunkt, till exempel genom att ta fram en 
ny mall för visitation i ärkestiftet. Mats Åmark 17.12.1917 S12:1:2 SSBA:I UUB. Ärkebiskopen 
kunde senare fälla omdömet om Åmark att han inte kände någon ämbetsbroder ”som är bättre 
förtrogen än pastor med allt som hör till Herrens sköna gudstjänst”. §6 Visitationsprotokoll 1922 
N I:2 LKA ULA. Söderblom tog hjälp av Åmark vid biskopsvigningar, till exempel vid biskopsvig-
ningen 1920. Senare kom Åmark att vara verksam som domkyrkosyssloman i Uppsala domkyrka. 
Strax före sin död 1931 utsåg Söderblom Åmark till stiftsadjunkt i Uppsala stift. 
Nämnas kan också Algot Anderberg kom att bli Söderbloms svärson 1929. 

105 



  

    
     

   
   

  
     

   
       

        
      

    
 

     
     

    

 
 

            
         

               
            

          
              

            
            

             
        
              

             
         

         
           

        
      

        
              

          
               

          
            

         
           

        
  

        
        

av ärkebiskopen.1 Deras lojalitet med Söderblom hade redan under Englands-
resorna lett till en spricka i relation till Svenska Kyrkoförbundets företrädare.
År 1910 hade professorn vid King’s College G.E. Newsom2 bjudits in av Sö-
derblom för att föreläsa i Teologiska föreningen i Uppsala. Gabrielsson, 
Åmark och Schröderheim involverades i förberedelsearbetet.3 Newsom hade 
inför sin resa föreslagit att de svenska Englandsresande prästerna borde skapa 
ett nätverk mellan svenska och engelska präster. Förslaget fördes vidare av 
Henning Sjögren i Ny tidning för kyrka och skola kort efter att Örebromötet 
1910 hade hållits.4 Gabrielsson nappade på idén men varnade också för att 
det skulle bli en förening för att imitera anglikanskt kyrkoliv.5 Men Söderblom 
kom att avråda Gabrielsson från att fortsätta planerna. Förklaringen låg i Sö-
derbloms inställning till Sjögrens teologiska position, vilken kännetecknades 
av avvisandet av modern teologi.6 Lojalt drog sig Gabrielsson, som inte känt 
till Sjögren, ur planerna. Söderblom skrev också att det skurit sig mellan ho-
nom och Schröderheim efter Örebromötet.7 Medan Gabrielsson uttryckte sin 

1 Söderblom hade uppenbarligen ett förtroende för dessa präster. Lüders var insigniebärare under 
ärkebiskopsvigningen 1914. Lüders, Åmark och Berggren tjänstgjorde liturgiskt med Söderblom i 
en högtidsvesper i Vadstena 1916. Sjösvärd Birger 2020, s. 58. Lutteman och Lüders ansvarade för 
flera gudstjänster, varav en vesper och en kvällsmässa med, enligt uppgift, ”över 500 kommuni-
kanter” vid Allmänna kyrkliga mötet i Vadstena 1919, som leddes av Söderblom. Mats Åmark 
26.8.1919 S12:1:3 SSBA:I UUB. Även om Söderblom inte till en början kände till S:t Sigfrids bröd-
raskap fanns uppfattningen inom brödraskapet att han inte skulle haft några invändningar mot det. 
Simon Lüders t. Mats Åmark 4.9.1915 MÅEP UUB. Att Söderblom fick reda på S:t Sigfrids bröd-
raskaps existens är sannolikt. Vid Luttemans begravning, som leddes av Söderblom i april 1920, 
bar bröderna sitt av Lüders utformade brödraskapskors i begravningsprocessionen. Ester Lutte-
man 15.7.1920 S12:1:3 SSBA:I UUB. Efter att SSB hade bildats 1920 skrev Söderblom till Åmark 
angående de två brödraskap som denne var medlem i, vilket antagligen underförstått var S:t Sigfrids 
brödraskap och SSB. Nathan Söderblom t. Mats Åmark 1.11.1920 MÅEP UUB. 
2 George Ernest Newsom (1871–1934; sist vice rektor vid King’s College i London). 
3 Nathan Söderblom t. Gabrielsson 20.7.1910 SGA UUB; Samuel Gabrielsson t. Nathan Söder-
blom 18.8.1910 NSS UUB; Nathan Söderblom t. Samuel Gabrielsson 27.8.1910 SGA UUB; Elis 
Schröderheim t. Mats Åmark 19.8.1910 MÅEP UUB. 
4 Sjögren, ”Ett förslag” NTKS 13.8.1910, s. 216. 
5 Detta kan tolkas som en pik mot Schröderheims reseskildring Engelsk kyrkolif – och svenskt, utgiven 
tidigare samma år. Söderblom och Gabrielsson hade diskuterat boken brevledes och avgett omdö-
met att den var trevlig men förföll till ”en ofruktbar dyrkan och efterapning”. Det var också en av 
anledningarna till att Söderblom uppmuntrade Gabrielsson att ge ut sina egna reseminnen i bok-
form. Nathan Söderblom t. Samuel Gabrielsson. 13.5.1910 SGS UUB. Gabrielsson varnade även 
för att det skulle kunna bli en kyrkopolitisk förening som skulle verka för en förbindelse mellan 
kyrkorna. I stället borde föreningens främsta syfte vara att sprida kunskap om och uppmuntra till 
studier av den anglikanska kyrkan. Gabrielsson, ”Ett svenskt-anglikanskt samfund” NTKS 
27.8.1910, s. 234–235. 
6 Nathan Söderblom t. Samuel Gabrielsson. 27.8.1910 SGS UUB. 
7 Nathan Söderblom t. Samuel Gabrielsson. 20.7.1910 SGS UUB. 
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sympati för Örebromötets riktning1 hade Schröderheim dagligen anordnat 
välbesökta protestböner i Stockholm under veckan som mötet pågick.2 

Det fanns alltså olikheter mellan de högkyrkliga rörelseaktörerna i S:t Sig-
frids brödraskap och Svenska Kyrkoförbundet som gällde inställningen till 
den moderna teologin och relationen till Söderblom. Den samtida teologiska 
debatten hade dragit en linje genom det svenska kyrkolivet och även mellan 
de tidiga högkyrkliga rörelseaktörerna. Sannolikt var den moderna teologin 
en faktor som bidrog till att inte heller någon gemensam högkyrklig samman-
slutning bildades under denna period. 

Ungkyrkligt och högkyrkligt 
Av de stiftande medlemmarna i S:t Sigfrids brödraskap hade fyra av fem varit 
i England och var inspirerade av den högkyrkliga rörelsen där. Några år efter 
sina resor började de diskutera en sammanslutning som kunde utgöra ut-
gångspunkt för en ”svensk högkyrklig rörelse” med tanken att stärka varandra 
i ”the holy catholic faith”.3 Men man skulle även markera sin lutherska och 
nationella karaktär i anslutning till en allmänkyrklig riktning. En ”utpräglat 
högkyrklig åskådning – med dess respekt för kyrkans tusenåriga traditioner” 
skulle förenas med en ”evangelisk trosuppfattning”.4 Brödraskapet skulle stå 
för en hög värdering av konstens och vetenskapens betydelse liksom för ”ett 
frimodigt sysslande med nationen och sociala spörsmål”.5 

Som visats hade flera av medlemmarna i S:t Sigfrids brödraskap under ti-
digt 1910-tal funnits i ungkyrkorörelsens sammanhang. Hur förhållandet mel-
lan ungkyrkligt och högkyrkligt utvecklades under åren fram till S:t Sigfrids 
brödraskaps bildande är av intresse för att förstå den högkyrkliga rörelsens 
uppkomst genom denna grupp.

Åren 1912–1913 hade luften börjat gå ur den tidiga ungkyrkorörelsen och 
dess första fas var över. Entusiasmen efter korstågen hade klingat av och ett 
generationsskifte stundade.6 En konferens sammankallades på Bjärka-Säby i 
augusti 1913 för samling och samtal om ungkyrkorörelsens fortsatta inrikt-
ning.7 Bland deltagarna fanns många av de ledare och studenter som deltagit 

1 Gabrielsson uttryckte till Söderblom att han gladde sig åt ”den positiva insats i vårt kyrkoliv, som 
genom Örebro-mötet gjorts av den s. k. negativa teologins män.” Samuel Gabrielsson t. Nathan 
Söderblom. 5.7.1910 NSS UUB. 
2 Om dessa, se ovan. 
3 Efter planerna på S:t Ilians gille kontaktade Lüders 1914 Lutteman om att han själv, Lutteman, 
Gabrielsson och Åmark samt några till borde träffas för att ”diskutera matters concering the form-
ation of a Swedish high church-movement”. Simon Lüders t. Axel Lutteman 26.8.1914 ALS SigtSA. 
4 Samuel Gabrielsson t. Axel Lutteman. Sankt Olofs dag [29.7] 1913 ALS SigtSA. 
5 Samuel Gabrielsson ”Bibianas dag” [2.12] 1915 S12:1:1 SSBA:I UUB. 
6 Tergel 1974, s. 13. 
7 Inbjudan i ”Ledarmötet å Bjärka-Säby 1913” ELP UUB. Olika tolkningar har gjorts om mötets 
bakgrund. Ester Lutteman såg Segerstedtstriden som mötets direkta bakgrund, medan Nystedt och 
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i korståg, men även sådana som man anknöt till som inspiratörer, såsom 
Gustaf Aulén, J.A. Eklund, Nathan Söderblom, Einar Billing, K.B. Westman, 
Manfred Björkquist och Axel Lutteman. 1 Gabrielsson var inbjuden men 
kunde inte delta. Han förmedlade sina synpunkter genom Lutteman i ett do-
kument med titeln ”Utkast till svenska kyrkans reformerande i vissa nödvän-
diga stycken i denna viktiga tidsålder” som lästes upp och diskuterades.2 

När ungkyrkorörelsens fortsatta organisation behandlades vände sig Lut-
teman emot bildandet av fler frivilligkårer, förutom i större städer, då det 
skulle leda till en form av ”rörelsesjälviskhet” och det som man i diskussionen 
hänvisade till som partibildning.3 Manfred Björkquist däremot framträdde 
som förespråkare för en tydligare mobilisering: ”ett parti behöver en organi-
sation, en rörelse behöver ett hem” uttryckte han emfatiskt.4 Björkquist kom 
alltså, till skillnad från flera av de andra deltagarna, internt att uppträda som 
en representant för ungkyrkorörelsen som rörelse och ”parti” inom Svenska 
kyrkan.5 Lutteman föreslog bildandet S:t Ansgariusgillen och Birgittagillen. 
Idén byggde av allt att döma på hans erfarenheter av engelskt kyrkoliv där 
denna typ av kyrklig organisation förekom.6 Diskussion om något liknande 

Tergel pekat på ”ungkyrkorörelsens spridning” som en faktor. E. Lutteman 1933, s. 338; Nystedt 
1936, s. 426f; Tergel 1974, s. 43–44. 
1 Axel Lutteman, ”Anteckningar å Bjärka-Säby 1913” ELP UUB. Då denna anteckningsbok har 
överflyttats från ALS till ELP, förmodligen i samband med Ester Luttemans arbete med biografin 
över maken under 1920- och 1930-talet, har de av sekreteraren förda anteckningarna förbigåtts av 
större delen av tidigare forskning om den ungkyrkliga rörelsen i detta skede. Den enda som såvitt 
jag kan bedöma haft tillgång till Luttemans anteckningar är Olle Nystedt (1888–1974; sist pastor 
primarius i Stockholm), se Nystedt 1936, s. 429. Anteckningarna skildrar fragmentariskt privat ut-
tryckta inlägg i diskussionerna. Diskussionerna visar de olika ståndpunkter som bröts mot varandra 
inom den ungkyrkliga rörelsen vid denna tid. Jfr Tergel 1974. 
Förutom att fungera som mötessekreterare var Luttemans på förhand tilldelade uppgift att inleda 
diskussion om den inomkyrkliga organisationen. Axel Lutteman 20.8.1913 ”Anteckningar å Bjärka-
Säby 1913” ELP UUB 
2 Samuel Gabrielsson ”Utkast till svenska kyrkans reformerande i vissa nödvändiga stycken i denna 
viktiga tid” odat 1913 ELP UUB. Detta dokument har inte tidigare beaktats av forskningen. Nys-
tedt nämner Gabrielssons inlägg som ett ”sändebrev” och skriver inget om dess innehåll. Nystedt 
1936, s. 432. 
3 Einar Billing, Edvard Rodhe och Adolf Kolmodin uttryckte en liknande avståndstagande inställ-
ning till organiserad rörelsemobilisering bland icke-studenter och en så kallad partibildning i kyrko-
livet. Axel Lutteman 22.8.1913 ”Anteckningar å Bjärka-Säby 1913” ELP UUB. 
4 Axel Lutteman 22.8.1913 ”Anteckningar å Bjärka-Säby 1913” ELP UUB. Tidigare forskning har 
tolkat detta som ett tidigt uttryck för Björkquists tankar på det som skulle bli Sigtunastiftelsen – 
rörelsen behövde ”ett hem att råkas i – vilohem, väckarhem, studiehem, broderhem, samlingshem” 
och ett ”inspirationscentrum, där idéer samlas upp och skickas ut”. Nystedt 1936, s. 432–435; 
Aronson 2008, s. 242–243. 
5 Björkquists hållning här går på tvärs mot hur han uttryckte sig två decennier senare om ungkyr-
korörelsen såsom en icke-rörelse. Enligt Björkquist 1933 var rörelsen inte organiserad och inte 
skarpt avgränsad. Brundin 2001, s. 21. 
6 Axel Lutteman 22.8.1913 ”Anteckningar å Bjärka-Säby 1913” ELP UUB. I Sverige avskaffades 
gilleväsendet i samband med reformationen. Om den medeltida gillekulturen, se Fallberg Sundmark 
2016, s. 111–136. Mer om högkyrklig organisation i England, se nedan kap. 5, s. 212–214. 
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hade Lutteman, Åmark och Gabrielsson redan tidigare fört med varandra och 
återupptagit vid tiden för Bjärka-Säbymötet 1913.1 De tänkte sig en samman-
slutning av ”yngre högkyrkomän” inkluderat lekmän och ”utkorade kvinnor” 
i Västerås stift som stod för en ”sund högkyrklighet”. Syftet var att ”få män-
niskor att tänka så högt om kyrkan som hon förtjänar”.2 

Det sammantagna intrycket är att det som skulle bli S:t Sigfrids brödraskap 
först var tänkt som en arbetsmodell inom ungkyrkorörelsen. Inom ungkyrko-
rörelsen fanns en öppenhet för något i den vägen. Både Björkquist och Aulén 
uttryckte under 1910-talet tankar om evangeliska klostergemenskaper. 3 

Björkquist och Lutteman hade fört diskussioner om något slags evangelisk 
klostertanke.4 Byggandet av Sigtunastiftelsen i ett senare skede, med inspirat-
ion från såväl italienska klosterbyggnader som svenska medeltida cisterci-
enskloster har setts som en fortsättning av samma tankebana.5 

Gabrielssons och Luttemans aktivitet i anslutning till konferensen på 
Bjärka-Säby 1913 vittnar om försök att förnya ungkyrkorörelsen inifrån.6 Ef-
teråt blev de allt mindre engagerade i ungkyrkorörelsen. Kort efter konferen-
sen var Gabrielsson i England och träffade Simon Lüders. De diskuterade 
relationen mellan Svenska kyrkan och Church of England, om ”den heliga 
apostoliska kyrkan som är de heligas samfund” och om ”liturgi och skrudar”. 
De hade då även diskuterat den svenska ”studentrörelsen”, som var dem båda 
mycket kär, men kommit fram till att den ”i kyrkligt avseende långt ifrån har 
funnit nåd för våra ögon”. De var besvikna på den rörelse som de hade räknat 
sig till.7 Lüders skrev att ju mer han tänkte på Manfred Björkquist och ”för-
bundet i Uppsala” desto mer fann han att det med sin ”utskrivna kyrklighet 
icke är kyrkligt” och vidare att 

1 E. Lutteman 1933, s. 123–124. Lutteman och Åmark var av allt att döma de som tog initiativet 
och drog in Gabrielsson tidigt 1911. Mats Åmark t. Axel Lutteman 29.5.1911. ALS SigtSA. Gabri-
elsson såg inte ett Ansgarii gille som något centralt, men skrev att det ”vore gott om någonting 
bleve gjort i denna riktning”. Samuel Gabrielsson t. Mats Åmark 2.10.1911 MÅEP UUB; Samuel 
Gabrielsson t. Axel Lutteman. Sankt Olofs dag [29.7] 1913 ALS SigtSA. 
2 Samuel Gabrielsson t. Axel Lutteman. Sankt Olofs dag [29.7] 1913 ALS SigtSA. 
3 Mabel Lundberg 1977, s. 74; Laghé 2004, s. 155; B. Brodd 2008, s. 74. 
4 B. Brodd 2008, s. 74. 
5 Mabel Lundberg 1977, s. 74. 
6 Gabrielsson påtalade behovet av att nyttja tidningsväsendet för att föra fram rörelsens sak och 
bemöta missförstånd om rörelsens ideal. De ungkyrkliga studenterna borde få tidningar, särskilt de 
radikala, tilldelade att skriva i. Han kritiserade också ”Frivilligrörelsen” för ett ”oberättigat över-
mod” gentemot frikyrkligheten. I stället för polemik mot frikyrkligheten borde ”korstågsrörelsen” 
fokusera på den manliga ungdomen i till exempel gymnasier och arbetarkretsar. Samuel Gabriels-
son ”Utkast till svenska kyrkans reformerande i vissa nödvändiga stycken i denna viktiga tid” odat 
1913 ELP UUB. Även Simon Lüders visade intresse för konferensen på Bjärka-Säby och avkrävde 
Lutteman rapportering från förhandlingarna. Simon Lüders t. Axel Lutteman 21.9.1913 ALS 
SigtSA. 
7 Lüders bad i nyssnämnda brev Lutteman att återrapportera om arbetet med arbetarmöten och 
om konferensen på Bjärka-Säby. Simon Lüders t. Axel Lutteman 21.9.1913 ALS SigtSA. 
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Det är för mycket av ”rörelse” i Uppsala. Man lever icke i övre Sverige i kyrklig 
atmosfär och har förlorat den kyrkliga traditionen. Att vara kyrklig läres inte på 
en dag. Jag tror nästan att det hör till de ärftliga egenskaperna.1 

Lüders hade en bakgrund i Väst- och Sydsverige där det schartauanska och 
lundahögkyrkliga inflytandet gjorde sig gällande och han hade även tagit in-
tryck av Viktor Rundgren. Hos Lüders förenades pietistiska, gammalkyrkliga 
och högkyrkliga drag.2 Hans förståelse av ”kyrklig” var präglat av den bak-
grunden och han förde vidare ett sådant arv.3 

Det kan konstateras att det var just runt den tid då Bjärka-Säbymötet hölls 
som de som skulle bilda S:t Sigfrids brödraskap började beteckna sig själva 
som högkyrkliga. Det hade skett under planerna på ett gille under sommaren 
1913. Efter Bjärka-Säbymötet skrev Lüders om att vara ”ungkyrklig”, ”hög-
kyrklig” och ”allmänkyrklig”. Då uppfattades begreppen inte stå i motsatsför-
hållande till varandra. Men en avgörande insikt som han menade sig ha gjort 
i England var att ”Kyrkan” stod över alla rörelser, ”vore de än så kyrkliga – 
ja t. o. m. ungkyrkliga!”4 De som sedan blev Sigfridsbröder diskuterade beho-
vet av ett ”högkyrkobrödraskap”5 för att ”planmässigt och energiskt påverka 
vår samtid till en högre uppskattning av kyrkans värdighet och betydelse för 
vårt folks liv”, bedriva ”högkyrklig propaganda” och verka för ”kyrkans för-
härligande och reformation”.6 Men när S:t Sigfrids brödraskap stod i begrepp 
att bildas hösten 1915 beskrev de fortfarande den rörelse som fått ”sin lösen 
i ordet ’Sveriges folk – ett Guds folk’” som den ”som vi närmast tillhöra”.7 

Nationalkyrkligt och allmänkyrkligt 
Ungkyrkorörelsen har karaktäriserats av hur den ville verka för ”en hög upp-
skattning av Svenska kyrkan och dess traditioner, med förmågan att förena 
luthersk reformation och kontinuitet med medeltiden, se denna kyrkas inter-
nationellt och ekumeniskt enande uppgift”.8 Formuleringen hade lika gärna 
kunnat användas om S:t Sigfrids brödraskap vilket dock vanligen karaktärise-
ras som högkyrkligt. Inom brödraskapet framhölls Svenska kyrkan som ”vår 

1 Simon Lüders t. Edvard Rodhe 14.10.1913 ERS LUB. 
2 Wahlund 1975, s. 188–189; Jarlert 2010, s. 419–422; Bexell 2011, s. 90–92. Om Rundgrens gam-
malkyrkliga influenser, se Freeman 1970, s. 25–34. Om schartauanismen, se ovan kap. 2, s. 54–56. 
3 Lüders kunde själv lyfta fram sitt gammalkyrkliga arv och predikostil. Simon Lüders 8.11.1921 
S12:1:4 SSBA:I UUB. 
4 Simon Lüders t. Axel Lutteman. 26.8.1914 ALS SigtSA. 
5 Samuel Gabrielsson t. Mats Åmark 12.8.1915 MÅEP UUB; Simon Lüders t. Mats Åmark 4.9.1915 
MÅEP UUB. 
6 Samuel Gabrielsson ”Biblianos dag” [2.12] 1915 S12:1:1 SSBA:I UUB 
7 Samuel Gabrielsson ”St Andreas dag” [30.11] 1915 S12:1:1 SSBA:I UUB. 
8 S-E. Brodd 1982, s. 148. Cf Tergel 1974, s. 224ff. 

110 



 

  

   
   

       
  

    
 

  
     

   
     

       
      

  
  

    
    

     
       

          
      

   
    

 
 

     
           

     
              

        
          

       
             

           
     

           
        

             
  
               

              
           

     
   
      
     

gren av kristenheten”1 och som ”en mäktig organiskt framvuxen gren av den 
allmänneliga kyrkan, som från apostlarnas dagar genom århundranden och 
årtusenden vuxit ut inom mänskligheten”.2 Det betonade kontinuiteten med 
den medeltida kyrkan och gemenskapen med andra samfund.3 I det finns lik-
heter med den så kallade grenteorin som företräddes av till exempel Nathan 
Söderblom.4 

Begreppet evangelisk-katolsk användes om Svenska kyrkan. S:t Sigfrids 
brödraskap såg det som en av sina viktigaste uppgifter att vid varje givet till-
fälle förfäkta en evangelisk-katolsk kyrkosyn. 5 Den gängse förståelsen av 
evangelisk handlade om att vara i enlighet med evangeliet och/eller den 
kristna tron, eller som uttryck för luthersk konfessionell trohet.6 För Söder-
blom, som flera av brödraskapets präster tagit intryck av, betecknade kortfat-
tat evangelisk den religiösa erfarenheten och katolsk anknytningen till den hi-
storiska kyrkan.7 Det evangelisk-katolska uttryckte inom S:t Sigfrids brödra-
skap, liksom inom den tidiga ungkyrkorörelsen, ett slags protestantisk eku-
menik och indirekt antikatolicism. 8 Med detta begrepp kunde Svenska 
kyrkans kontinuitet med den medeltida västliga kyrkan, och därmed dess eku-
meniska ställning, markeras. Den romersk-katolska kyrkan avfärdades då 
ingen ”katolsk” kyrka fanns i Sverige vid sidan av Svenska kyrkan. Svenska 
kyrkan var ”den katolska kyrkan i detta land”. Det rätta namnet skulle därför 
vara ”Den Svenska Kyrkan”, vilket motsvarade det av den engelska högkyrk-
lighetens föredragna The Church in England. Begreppet ”Sveriges kyrka”, 
som inte sällan användes av samtida teologer, gav ett alltför statskyrkligt 

1 Samuel Gabrielsson 30.11.1917 S12:1:2 SSBA:I UUB. 
2 Axel Lutteman ”Föredrag om folkkyrkans framtid hållet vid Södermanlands prästsällskaps års-
möte i Flen 8–9 april 1919” 6 ALS SigtSA. 
3 Anders Blomquist 21.9.1917 S12:1:2 SSBA:I UUB. Gabrielsson uttryckte på ett liknande sätt att 
huvudsaken var ”vårdandet av en sannskyldigt allmännelig anda inom vår kyrka och hennes relat-
ioner utåt”, se Samuel Gabrielsson 2.10.1917 S12:1:2 SSBA:I UUB; Gabrielsson, ”Svenska kyrkans 
ställning i kristenheten” 1919 (Föredrag) 21 SGA UUB. 
4 För Söderblom betecknade ’evangelisk katolicitet’ bland annat en benämning av den kyrkliga gren 
som uppstått till följd av 1500-talets reformationer, vilken var lika mycket en arvtagare till den 
medeltida kyrkan som den romersk-katolska kyrkan. Den evangeliska kyrkan var uttryck för katol-
icitet, i betydelsen allmännelighet, och ekumenicitet och var den enda kyrkogren som – genom sin 
betoning på den evangeliska friheten och läran om nåden – kunde verka kyrkoförenande; det då 
den inte ställde krav på institutionell eller yttre enhet. S-E. Brodd 1982, s. 104–134; Hansson 2014, 
s. 62–63. 
5 Axel Lutteman 9.11.1917 S12:1:2 SSBA:I UUB. Till en början ansåg dock Gabrielsson att själva 
saken, en allmänneligt och ekumeniskt orienterad kyrkosyn, låg närmare till hands än att använda 
begreppet ”katolsk” som inom samtida teologi och kyrkoliv hade klangen av ”oevangelisk”. Samuel 
Gabrielsson 2.10.1917 S12:1:2 SSBA:I UUB. 
6 Blückert 2000a, s. 268. 
7 S-E. Brodd 1982, s. 110–111. 
8 Gabrielsson 1916, s. 27. 
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intryck.1 I sådan mening markerade de språkligt en självständighet gentemot 
Söderblom, även om innebörden i deras kyrkosyn var av liknande art. 

En nationellt präglad kyrkohistorieförståelse uttrycktes av personer som 
J.A. Eklund och Söderblom och hade påverkat flera av prästerna i S:t Sigfrids 
brödraskap.2 Det nationella i kyrkosynen betonades inom brödraskapet.3 Ar-
vet från medeltiden, som Svenska kyrkan förvaltade, gjorde att man kunde 
betrakta sig som en ”äkta svensk-catholic”.4 Till förståelsen av Svenska kyr-
kan som katolsk, såsom del av en allmänkyrklig tradition, kopplades också 
förståelsen av den som en specifikt nationell företeelse.5 Nationen var för Ga-
brielsson, liksom för sådana som Einar Billing, J.A. Eklund och Söderblom, 
den självklara ramen för Svenska kyrkans historia.6 Med anknytning till sam-
tida nationalistiskt tänkande och personlighetsidealism betonade Gabrielsson 
det särpräglat svenska i den kristna traditionen.7 

1 Axel Lutteman 9.11.1917 S12:1:2 SSBA:I UUB. H.B. Hammar 1971 betonar skillnaden mellan 
Eklund och Söderblom i denna bemärkelse. För Eklund kunde Svenska kyrkan inte vara annat än 
svensk, för Söderblom var den snarare ”kyrkan i Sverige”. H.B. Hammar 1971, s. 271. 
2 Se, Söderbloms Sveriges kyrka (1908), s. 17–29, vilken Gabrielsson värderade högt. Första delen 
av Eklunds Andelivet i Sveriges kyrka utkom 1911. Berggren influerades av denna. Montan 1948, s. 
59. I Dalaharpan – vilken Gabrielsson och Berggren var upphovsmän till – hade de gett ut Eklunds 
sång Fädernas kyrka i tonsättning av Berggren. Berggren, Gabrielsson, Jobs 1914. 
3 Simon Lüders 18.1.1916 S12:1:1 SSBA:I UUB. Mats Åmark hade, utifrån sin ledarposition, i ett 
tidigt skede uppmanat de övriga bröderna: ”Varen svenske!” Anders Blomquist t. Mats Åmark 
16.2.1923 SSBA UUB. Likaså kunde Åmark uttrycka ideal som en ”återgång till ett sunt, nationellt
evangeliskt-katolskt kyrkoliv”. Mats Åmark 3.8.1921 S12:1:3 SSBA:I UUB. 
4 Simon Lüders t. Axel Lutteman. 21.9.1913 ALS SigtSA. Lüders och Gabrielsson hade träffats 
under några dagar i London och diskuterat kyrkosyn och relationen mellan Svenska kyrkan och 
Church of England. 
5 Detta tema blev tydligt i Gabrielssons spridda skrift Svenska kyrkans världshistoriska uppgift (1916), 
vars förlaga var ett föredrag som framförts på ungdomskurser i Surahammar 1916 anordnade av 
Kyrkliga frivilligkåren, där också Åmark och Lutteman deltagit. Skriften gav uttryck för samma 
nationalromantiskt präglade kyrkohistorieförståelse som också tagit sig uttryck hos J.A. Eklund och 
Söderblom. Blückert 2000a, s. 170, 196; Sundeen 2008, s. 151ff. 
6 Österlin 1992; Österlin 1998, s. 322–325; Sundeen 2008, s. 156–157, 212. 
7 Gabrielsson refererade till Gustav Sundbärgs (1857–1914) för den folkliga nationalismen så in-
flytelserika Det svenska folklynnet (1911). Sundbärg framförde föreställningen om att svensk nation-
alkänsla hade kvävts av impulser från och intresse för utlandet under 1800-talet. Sundbärg 1911; 
Björck 1946, s. 37, 190. Som ett eko av det menade Gabrielsson att man borde låta ”oss svenskar 
vara svenska i vår kristendom”. Gabrielsson 1916, s. 15–16. Han betonade i likhet med Söderblom 
kyrkohistoriska personligheter som exempel på ”evangelisk kristendom sådan den blir, då den bry-
ter sig genom det svenska lynnets kärva innerlighet och storslagna läggning”. Som exempel nämn-
des den heliga Birgitta (ca. 1303–1373; nunna, ordensstiftare), Olaus Petri (1493–1552; präst, re-
formator), Gustav II Adolf (1592–1632; kung av Sverige 1611–1632), Olaus Martini (1557–1609; 
sist ärkebiskop i Uppsala), Laurentius Paulinus Gothus (1565–1646; sist ärkebiskop i Uppsala), 
Haquin Spegel (1645–1714; sist ärkebiskop i Uppsala) och Jesper Svedberg (1653–1735; rektor vid 
Uppsala universitet, sist biskop i Skara). Gabrielsson poängterade också den svenska lekmanna-
fromheten genom att hänvisa till personer som Axel Oxenstierna (1583–1654; svensk rikskansler), 
Erik Dahlberg (1625–1703; sist generalguvernör i Livland), Carl von Linné (1707–1778; botaniker, 
geolog, läkare, zoolog) och Erik Gustaf Geijer (1783–1847; författare, filosof, professor i historia i 
Uppsala). Gabrielsson 1916, s. 14–15. 
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Lutteman behandlade 1919 ämnet ”folkkyrkans framtid” och talade då om 
Svenska kyrkans historiska arv som utgångspunkt för dess framtid.1 Svenska 
kyrkan var varken en tillfällig sammanslutning eller en mänsklig organisation, 
utan en ”verklig kyrka”. Den var inte en avbruten kvist, utan ”en mäktig or-
ganiskt framvuxen gren av den allmänneliga kyrkan, som från apostlarnas da-
gar genom århundrande och årtusenden” vuxit ”ut inom mänskligheten”. De 
apostoliska och nicenska bekännelserna uttryckte en tro på en helig, allmän-
nelig kyrka, som existerade i den Svenska kyrkan. Den var Kristi kyrka i Sve-
rige som hade en obruten kontinuitet med den apostoliska kyrkan. Den var 
”den katolska kyrkan” i ordets rätta betydelse och dess evangeliska karaktär 
var dess framtidsväg.2 

Både Gabrielsson och Lutteman anknöt till lundahögkyrklighetens lut-
herskt konfessionella och objektiva kyrkosyn, vilken hade fått förnyade före-
trädare i Einar Billing och Söderblom under 1900-talets första decennier.3 

Svenska kyrkan var Sveriges kyrka i Sveriges land därför att den räckte evan-
gelium åt hela folket, utan åtskillnad på vilka som var eller inte var så kallade 
riktiga medlemmar. Gabrielsson gjorde en blinkning till ungkyrkorörelsens 
motto genom formuleringar som ”Sveriges folk skall vara ett Guds folk”. I 
enlighet med Augsburgska bekännelsens artikel VII betonade han att ”Kyr-
kan är där Guds ord och sakrament är”. En lågkyrklig föreningssyn avfärda-
des.4 

Svenska kyrkan hade enligt Gabrielsson en frälsningshistorisk och världs-
historisk roll i samtiden och framtiden.5 Den var en folkkyrka i den meningen 
att den hade till uppgift att kristna Sveriges folk, vara del av världsmissionen 
samt att genom sin apostoliska succession, unikt bland lutherska kyrkor, spela 
en huvudroll i den ekumeniska rörelsen. Den kunde så fungera som brygga 
mellan Church of England och de tyska lutherska kyrkorna.6 Föreställningen 
var tidstypisk inom den tidiga ekumeniska rörelsen.7 Målet var ”en enad kris-
tenhet, där det bästa inom varje kyrka ska komma alla till del och endast det 

1 Axel Lutteman ”Föredrag om folkkyrkans framtid hållet vid Södermanlands prästsällskaps års-
möte i Flen 8–9 april 1919” 6 ALS SigtSA. Efteråt hade man vid mötet talat om Lutteman som 
Ullmans efterträdare på biskopsstolen i Strängnäs. Simon Lüders odat. [april/maj] 1919 S12:1:3 
SSBA:I UUB. 
2 Axel Lutteman ”Föredrag om folkkyrkans framtid hållet vid Södermanlands prästsällskaps års-
möte i Flen 8–9 april 1919” 6 ALS SigtSA. 
3 Aulén 1953, s. 44ff; Tergel 1969, s. 140, 146. 
4 Gabrielsson 1916, s. 6–7. 
5 Gabrielsson 1916, s. 4–5. Cf Österlin 1992, s. 180. 
6 Gabrielsson 1910a, s. 249; Gabrielsson 1916, s. 7–11, 17–21. Argumentet återkom, men i ljuset 
av mellankrigstidens karga relationer mellan länder och kyrkosamfund i Europa, i ett föredrag av 
Gabrielsson 1919. Samuel Gabrielsson, ”Svenska kyrkans ställning i kristenheten” 1919 (Föredrag) 
21 SGA UUB. 
7 Ungefär samma självförståelse uttrycktes inom Church of England vid samma tid. Blückert 2000a, 
s. 101. Liknande idéer uttrycktes också av Söderblom 1908, s. 17ff. 
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som förtjänar att förgås skall vara förgånget”.1 I Gabrielssons ord hörs en 
återklang av Söderbloms uttolkning av evangelisk katolicitet som ekumenisk 
princip. Söderblom var inspirerad av Friedrich Schleiermacher2 i synen på den 
”evangeliska friheten”, ett begrepp som också användes av Gabrielsson. Det 
handlade om att kunna urskilja det karaktäristiska i olika konfessioner och 
rena dem från urartningar. Evangelisk katolicitet blev ”dels ett ömsesidigt er-
kännande av de olika kyrkorna […], dels en fördjupning och utveckling av 
den egna traditionen under trohet mot denna tradition”.3 Det allmänkyrkliga 
tog för Söderblom form i det nationalkyrkliga.4 På samma sätt var det inom 
S:t Sigfrids brödraskap. 

En svensk, luthersk nationalkyrka var alltså på ett sätt utgångspunkt för 
prästerna i S:t Sigfrids brödraskap. Men de såg Svenska kyrkan, i enlighet med 
Söderbloms program för evangelisk katolicitet, som en svensk gren av en all-
män kyrka med kontinuitet med den medeltida kyrkan i Sverige. För dem var 
därmed betoningen av det särpräglat svenska på ett paradoxalt sätt en nyckel 
till det allmänkyrkliga. Deras kyrkosyn avvek inte på något betydande sätt från 
hur man kunde formulera sig i Vår Lösen vid samma tid.5 Men S:t Sigfrids 
brödraskap kom att betona ämnen som apostolisk succession, prästämbete, 
nattvard och liturgi. Det var inte en avancerad teologisk tankekonstruktion 
för dem, utan en fråga om kontinuitet i praktiker och liturgisk arvsrätt.6 Även 
om sådant förekom på andra håll, särskilt inom ungkyrkorörelsen, var det inte 
något huvudfokus inom den rörelsen på samma sätt som det var för S:t Sig-
frids brödraskap. 

Engelsk högkyrklighet som exemplarisk berättelse 
Det var inte bara inom S:t Sigfrids brödraskap som den högkyrkliga identite-
ten började uttryckas tydligare från 1913. Vid samma tid gav Elis Schröder-
heim i Svenska Kyrkoförbundet uttryck för upplevelsen av att alla som inte 
instämde i jubelkören för ”korsfararna” negligerades i kyrkolivet och att den 
moderna teologins inflytande gjorde honom alltmer isolerad. Han konstate-
rade att de ”ungkyrkliga” träffades på Bjärka-Säby för att ”överväga 

1 Samuel Gabrielsson 2.10.1917 S12:1:2 SSBA:I UUB. På samma sätt hade Gabrielsson uttryck i 
Svenska kyrkans världshistoriska uppgift 1916 att det inte fanns några hinder för att man också kunde 
lära av andra kyrkor. Till exempel hänvisade Gabrielsson till den anglikanska kyrkans liturgi och 
sociala arbete, Tysklands grundliga vetenskap, Amerikas praktiska företagsamhet, Skottlands miss-
ion, den romersk-katolska organisationen och den grekisk-ortodoxa kyrkans mystik och ”tålmodiga 
bidan”. Gabrielsson 1916, s. 15–16. 
2 Friedrich Schleiermacher (1768–1834; sist professor i teologi i Berlin). 
3 S-E. Brodd 1982, s. 107, 109. 
4 Blückert 2000a, s. 306. 
5 S-E. Brodd 1982, s. 124, 148; B. Brodd 2008, s. 66. 
6 Mer om synsätt på liturgi, se kap 3 nedan, särskilt s. 143–150. 

114 



 

  

       
     

     
     

   
     

    
 

       
   

    
    

        
 

   
    

   
   

      
   

     
     

    
      

       
   

      
     

      
    

  
      

     

 
 

         
       
        
     
                
  
     

ritualismen och draga upp ’riktlinjer’ för en fortsatt verksamhet”.1 Svenska 
Kyrkoförbundet kom endast några månader efter Bjärka-Säbykonferensen att 
påbörja en programmatisk artikelserie i sin tidskrift med syfte att förklara och 
markera förbundets högkyrkliga ståndpunkt. 2 Det var första gången som 
Svenska Kyrkoförbundet började beskriva sig som just högkyrkligt. 

Tidpunkten för en mer artikulerad högkyrklighet sammanföll alltså inom 
både S:t Sigfrids brödraskap och Svenska Kyrkoförbundet med att en ung-
kyrklig konsolidering inleddes. Från olika teologiska håll närmade sig hög-
kyrkliga rörelseaktörer gemensam mark och gav uttryck för föreställningar 
om Svenska kyrkans allmänkyrkliga tradition och liturgiska arv. Den förstå-
else av högkyrklighet som det uttryckte skiljde sig från den gängse svenska 
förståelsen av statskyrklighet och kyrkopolitisk konservatism.3 För en förnyad 
innebörd av en högkyrklig identitet var ett historiebruk kring den engelska 
högkyrkliga rörelsen av betydelse. 

En berättelse om högkyrklig självförståelse 
Ett högkyrkligt identitetsskapande kan lämpligen belysas ur ett historiebruks-
perspektiv. Bruket av historia genererar meningsskapande berättelser som 
syftar till att skapa orientering i tid och rum och fungera identitetsskapande 
när tillvaron på olika sätt ifrågasätts. För att förstå hur de högkyrkliga rörel-
seaktörerna avvek från de rörelser och strömningar i samtiden som de tidigare 
engagerat sig inom är en sådan aspekt viktig. 

De tidiga högkyrkliga rörelseaktörerna var personer verksamma i Mellans-
verige, ett område präglat av bruten kyrklig sed och krismedvetande. Försam-
lingsrörelsen hade handlat om att förnya församlingslivet genom nya verk-
samhetsformer.4 När tillvaron upplevs osäker eller vid en omprövning av ti-
digare erfarenheter ökar behovet av att ställa frågor om det förflutna och 
finna meningsfulla berättelser som vägar framåt. En sådan upplevelse kan kal-
las ”grundvalskris”.5 I den typen av situationer kan meningsskapande berät-
telser med utgångspunkt i det förflutna fungera riktningsgivande. Så kallade 
exemplariska berättelser handlar om att använda det förflutna för att hämta 
inspiration och dra lärdom om av det.6 

De svenska högkyrkliga rörelseaktörerna fann en sådan berättelse om en 
förebild och en väg framåt för det kyrkliga arbetet hos den engelska 

1 Elis Schröderheim t. Oscar Bensow 21.8.1913 JOBB UUB. 
2 ”Vår ståndpunkt I” SKFT 4:1 (1914), s. 10 
3 Om det se kap. 1 ovan, s. 59–61. 
4 Bexell 2003b, s. 211–245. 
5 Rüsen 2004, 88, 97–103, 106, 112, 246–247. Cf Wiklund i Rüsen 2004, s. 13; J. Dahlbacka 2015, 
s. 47. 
6 Rüsen 2004, s. 61–62. 
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högkyrkligheten.1 De gjorde först inte anspråk på att själva vara en motsva-
righet till denna rörelse. Det var främst parallellerna mellan de historiska situ-
ationer i engelska 1830-talet och den svenska samtiden som de framhöll. Man 
uppfattade att det fanns likheter i förutsättningar och utmaningar för de två 
nationella kyrkorna i möten med väckelserörelser och industrialismen.2 

Den berättelse som Oxfordrörelsen framgångsrikt etablerade om sig själv 
under 1830-talet gick ut på att se det engelska 1700-talet som en tid av kyrkligt 
förfall under rationalismens, subjektiviseringens och sekulariseringens infly-
tande. Mot denna bakgrund kunde den nya rörelsen uppfylla sitt syfte genom 
att återställa kyrkans anknytning till det så kallade antika kyrkliga arvet med 
betoning på kyrkans katolicitet.3 

Samma typ av narrativ övertogs av de svenska högkyrkliga rörelseaktö-
rerna. Det aktuella kyrkolivet led brist på anknytning till den kyrkliga tradit-
ionen, på liturgi och nattvardsliv. Problemet grundade sig i främmande infly-
tanden under 1700- och 1800-talen såsom rationalism, reformert eller kalvin-
istisk kristendom, pietism, individualism och liberalteologi. 4 Alltsammans 
hade bidragit till att Svenska kyrkan fjärmat sig både från sin tradition och sin 
samtid. I debatter och diskussioner positionerade de högkyrkliga rörelseaktö-
rerna sina meningsmotståndare utifrån ett sådant historiebruk.5 Svenska Kyr-
koförbundet menade att den moderna teologin var uttryck för subjektivise-
rande teologi som förekommit under hela kyrkans historia. I Friedrich Schlei-
ermachers efterföljd hade kyrkan underordnats personlig tro och nådemedlen 
successivt förlorat sin betydelse.6 

Berättelsen om hur Church of England kunde inspirera till en vitalisering 
av Svenska kyrkan fördes återkommande fram av sådana som Söderblom och 
Harald Hjärne.7 Söderblom skrev till Gabrielsson 1908 att ”[d]u skaffar dig – 
ju mer du ser av anglikanskt och engelskt – desto mer förutsättningar för att 

1 ”Notiser” SKFT 1:2 (1911), s. 53–54; ”Litteratur” SKFT 6:2 (1916), s. 20. 
2 E. Lutteman 1933:I, s. 136–137, 162; Gabrielsson 1910a, s. 83–84; ”Oxfordrörelsen” SKFT 6:4/5 
(1916), s. 36–37. Kihlén gjorde ett försök redan på våren 1909 – ett halvår innan Svenska Kyrko-
förbundets bildande – att sjösätta en skriftserie av traktatkaraktär. I det första – och enda numret 
– betitlad Själfprövning argumenterade han för att det var genom en ”liknande skriftserie” som Ox-
fordrörelsen i en tid av kyrklig likgiltighet lyckades skapa ett ”kraftigt pulserande andligt liv, som 
återfört massor av människor till kristen tro och kristna gärningar”. Kihlén 1909, s. 12–13. 
3 Walsh och Taylor 1993, s. 2–3. 
4 Se till exempel Kihlén 1910b, s. 8, 20–21, 27–29; ”Vår ståndpunkt II” SKFT 4:3 (1914), s. 36; 
”Vår ståndpunkt III” SKFT 4:5 (1914), s. 62; ”Gudsstaten” SKFT 5:3 (1915), s. 20; Gabrielsson, 
”Skrud och kåpa full förenliga med Jesu lära” DN 3.10.1920, s. 8; Simon Lüders t. Otto Ehde 
6.4.1916 OEA. 
5 ”Vår ståndpunkt I” SKFT 4:1 (1914), s. 8, 11. Även andra, till exempel Gabrielsson och Lutteman 
gav uttryck för liknande sätt att positionera sig utifrån uppfattningar om liberalteologi, kalvinism 
eller reformert kristendom. Axel Lutteman 18.8.1917 S12:1:2 SSBA:I UUB; Gabrielsson, ”Skrud 
och kåpa full förenliga med Jesu lära” DN 3.10.1920, s. 8. 
6 ”Vår ståndpunkt I” SKFT 4:1 (1914). 
7 Om Hjärne, se ovan s. 73–74, 78. Söderblom 1908, s. 2; Nathan Söderblom t. Samuel Gabriels-
son. 13.2.1909 SGA 16:29 UUB 
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uppskatta våra egna förutsättningar”.1 Sådan blev de svenska rörelseaktörer-
nas berättelse om den engelska högkyrklighetens roll i Church of England: 
det som kunde åstadkommas där, kunde åstadkommas här men inte med att 
kopiera engelsk högkyrklig teologi. Inom en svensk kyrklig ”väckelserörelse” 
skulle de vara trogna det lutherska och i vissa fall det svenska.2 Man kunde 
senare påminna sig om att den ”nu så starka […] engelska högkyrkan vuxit 
fram ur en liten hop av 10 pers”.3 I senare tider av motgång påminde sig rö-
relseaktörer vad den högkyrkliga rörelsen trots svåra motgångar hade åstad-
kommit i det engelska kyrkolivet. Det kunde även längre fram fungera som 
inspiration för fortsatt kamp för högkyrkliga strävanden i Sverige.4 

Betydelsen av de högkyrkliga rörelseaktörernas kontakter med Church of 
England och engelsk högkyrklighet handlade i detta skede alltså inte i första 
hand om att man från engelskt kyrkoliv ville kopiera eller importera en kyr-
kosyn eller vissa liturgiska bruk. Till exempel hade Nathan Söderbloms pro-
gram om evangelisk katolicitet en större betydelse för kyrkosynen i S:t Sigfrids 
brödraskap. Det avgörande med de engelska kontakterna var att man därifrån 
kunde hämta in en identitetsformande exemplarisk berättelse, ett högkyrkligt 
narrativ med inslag av mytbildning, om en rörelse som trots motgångar hade 
bidragit till att förnya kyrkolivet genom att fokusera på nattvardsliv och guds-
tjänstliv och en allmänkyrklig orientering. En sådan exemplarisk berättelse 
kom fortsatt att forma rörelsens identitetsskapande. 

Ett svar på samtidens utmaningar 
En vidare aspekt av den engelska högkyrkliga rörelsen som exemplarisk be-
rättelse gäller dess framträdande i relation till det moderna samhällets fram-
växt med industrialismen. För Svenska kyrkan var frågan om relationen till 
arbetarbefolkningen en betydelsefull utmaning under just de år då svenskarna 
besökte England. Flera av de svenska högkyrkliga rörelseaktörerna engage-
rade sig i frågan.5 

1 Nathan Söderblom t. Samuel Gabrielsson. 23.12.1908 SGS UUB. 
2 Gabrielsson 1910a, s. 83–84. Se även ”Notiser” SKFT 1:2 (1911), s. 53–54; Kihlén, ”Kyrklig krö-
nika I” SKFT 4:1 (1914), s. 2; ”Puseyismen” SKFT 5:6 (1915), s. 50. Simon Lüders uttryckte att en 
”ung svensk präst med historiskt sinne och litet estetisk begåvning” riskerade att förlora sin själv-
ständighet i mötet med engelsk högkyrklighet. Simon Lüders t. Axel Lutteman. 21.9.1913 ALS 
SigtSA. 
3 Maja Wiström t. Mary von Rosen 1.12.1924 SSBA UUB. 
4 Till exempel Samuel Gabrielsson t. Mats Åmark 26.2.1922 S9 SSBA:I UUB; Anders Blomquist t.
Mats Åmark 28.11.1923 SSBA UUB; Anders Blomquist t. Mary von Rosen 12.12.1923 SSBA UUB; 
Albert Lysander t. Mary von Rosen 23.5.1926 SSBA UUB, Gunnar Rosendal t. Bo Giertz 4.3.1938 
BGA LUB; Mer om det, se nedan till exempel s. 267–268, 309–311. 
5 Anders Jarlert nämner Simon Lüders och Olof Elmgren-Warberg som exempel på diakonalt in-
tresse hos den högkyrkliga rörelsen som ofta ”blivit alltför litet beaktat”. Jarlert 1981a, s. 24–25; 
Jarlert 2010, s. 420. 
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När det gäller den svenska högkyrkliga rörelsens intryck från Church of 
England är det framför allt frågor om liturgi och allmänkyrkligt inriktad kyr-
kosyn som forskningen har inriktat sig på.1 Svenska Kyrkoförbundet anknöt 
i första hand till Oxfordrörelsen som en förebildlig förnyelserörelse.2 Schrö-
derheim argumenterade för ett utökat liturgiskt gudstjänstliv som en lösning 
på Svenska kyrkans problem.3 Mot den ensidiga betoningen på det liturgiska 
mötte han kritik av Axel Lutteman, som menade att gudstjänstlivet måste re-
lateras till det sociala och diakonala arbetet.4 Samuel Gabrielsson uttryckte att 
högkyrkligheten var både ritualistisk och social, men att det i första hand var 
den sociala aspekten som tilltalade honom.5 

Frågan om kyrkans relation till arbetarna och till socialismen hade syssel-
satt sådana som J.A. Eklund, Einar Billing och Nathan Söderblom på ett sätt 
som gjort intryck på deras studenter och lärjungar, till vilka flera av de hög-
kyrkliga rörelseaktörerna hörde.6 Lutteman och Lüders hade medverkat i de 
så kallade arbetarkorstågen.7 Lutteman var på flera andra sätt engagerad i ar-
betarfrågan under 1900-talets första årtionden.8 Det gällde även sociala frågor 
såsom ungdomsvård och Svenska kyrkans relation till arbetarna.9 Även Ga-
brielsson tog ställning för förändrad hållning om Svenska kyrkans relation till 
arbetarna.10 

De svenska högkyrkliga rörelseaktörerna var medvetna om skillnaderna 
mellan den äldre konservativa Oxfordrörelsen och den samtida moderna so-
cialt och liturgiskt inriktade högkyrkligheten, företrädd av personer som 
Charles Gore och Percy Dearmer. 11 Flera hade träffat Gore och besökt 

1 Kilström 1990, s. 25–32; Bexell 2006, s. 146–149; Bexell 2007b, s. 174–189. 
2 Se till exempel, ”Puseyismen” SKFT 5:7/8 (1915); ”Oxfordrörelsen” SKFT 6:4/5 (1916). 
3 Schröderheim 1910a. 
4 Lutteman, ”E. Schröderheim: Engelskt kyrkolif – och svenskt” Vår lösen 1:6 (1910), s. 95–96. 
5 Samuel Gabrielssons dagbok. 6.10.1908 16:27 SGA UUB. Jfr Jonson 2011, s. 70. 
6 Tergel 1969, s. 166ff. 
7 Åren 1910–1911 hörde både Lutteman och Lüders till dem som inom ramen för ungkyrkorörel-
sen planerade och genomförde så kallade ’arbetarkorståg’ och diskussionsmöten med arbetare run-
tom i landet. Till exempel hade de två kontakt 1911 om en arbetarkurs som Kyrkliga frivilligkåren 
i Lund planerade i Bjuf-Billeholm. Simon Lüders t. Axel Lutteman 10.11.1911 ALS SigtSA. Se 
Tergel 1969, s. 166ff. Under kommande år blev relationen till arbetarna alltmer central för Lutte-
man och den tog större plats inom det som har beskrivits som den ungkyrkliga rörelsen. Tergel 
1974, s. 108–141. 
8 Mabel Lundberg 1977, s. 29. I detta var han påverkad av kyrkoherden i Malma Johan Wilhelm 
Ahlgren (1860–1915; sist där). 
9 E. Lutteman 1933; Wallin 1984. 
10 Enochsson 1949, s. 196. 
11 Samuel Gabrielssons dagbok. 6.11.1908 16:27 SGA UUB; Samuel Gabrielssons dagbok 
18.2.1909 16:29 SGA UUB. Gabrielsson intervjuade Dearmer, se Samuel Gabrielssons dagbok 
19.1.1909 16:28 SGA UUB. Han mötte även prästen John Carter (1861–1944), sekreterare för 
Christian Social Union, tidigare ledande medlem i GSM som tillsammans med Gore var en av 
grundarna av Community of the Resurrection. Samuel Gabrielssons dagbok 26–29.9.1908 16:25 
SGA UUB; Gabrielsson 1910a, s. 170–171; Gabrielsson 1955, s. 335. 
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Community of the Resurrection i Mirfield. Gore kom att göra intryck både 
genom personliga möten och genom sina böcker.1 Lutteman och Gabrielsson 
hade båda mött biskopen Cosmo Gordon Lang som satte Lutteman i kontakt 
med Oxford House, vilket betraktades som ”en högkyrklig central för social 
och evangelisatorisk verksamhet”.2 Gabrielsson hörde även biskopen av Lon-
don Arthur Winnington-Ingram som talade till arbetare i Manchester om vad 
kyrkan ville vara för befolkningen: grunden för det bästa broderskap världen 
har skådat.3 Den sociala inriktningen imponerade på de svenska prästerna.4 

Att möta en modern teologisk och socialt inriktad högkyrklig rörelse till-
talade personer som Gabrielsson och Lutteman. De såg en rörelse som beja-
kade det industrialiserade samhällets villkor men ville orientera sig i det med 
utgångspunkt i kyrkans egen tradition. Några år efter Englandsresorna bör-
jade de betona just högkyrklighet som ett kyrkligt svar på de sociala frågorna. 
Gabrielsson hade redan 1910 beskrivit Guild of St. Matthew som en ”grupp 
präster […] vilkas mål det blev att öppna portarna för arbetarna” genom ett 
”agitations- och upplysningsarbete” och som en grupp som trots sin fåtalighet 
kunde utgöra en inflytelserik faktor i det sociala och kyrkliga livet.5 Beskriv-
ningen låg nära hur han 1913 kom att formulera syftet med det blivande S:t 

1 Lutteman träffade Gore 1908. Axel Luttemans dagbok England 1908, 3.6.1908 ELP UUB. 
Blomquist, Åmark och Lüders besökte Community of the Resurrection i Mirfield 1919. Mats 
Åmark t. Nathan Söderblom 10.10.1919 NSS UUB. Lysander besökte CR 1920 och intervjuade 
flera av bröderna om dess historik och om livet i kommuniteten. Albert Lysanders resedagbok 
16.4.1920–18.4.1920 B:1 ALyS MSA. Han hade dock redan före sin Englandsresa 1920 tagit intryck 
av Community of the Resurrection och dess ledare. Lysander 1920a, s. 90–114. Olof Elmgren-
Warberg hörde också till dem som hade träffat Gore. Jarlert 1981a, s. 25. Gabrielsson ägnade Gore 
ett helt kapitel i Kyrkostudier 1910. Lux mundi-teologin bedömde han som en ”ädel sammansmält-
ning av vetenskaplighet, högkyrklighet och etiskt allvar” men såg inte okritiskt på den. Gabrielsson 
1910a, s. 212. Lüders skickade en bok av Gore till Ehde med kommentarerna att denne var ”the 
leader of the extreme High-Church party” och att det var ”en mycket god läsning. Måtte du ha 
sann uppbyggelse därav! Tycker förresten att den kunde vara lämplig som utgångspunkt för diskurs 
om mycket t. ex. ’successio apostolica’ och dess betydelse för kyrkan speciellt för vår kyrka. ’Kristi 
kyrkas enhet’ osv”. Simon Lüders t. Otto Ehde 6.4.1916 OEA. Nyköpingsprästen Elis Erlandsson 
(1884–1965; poet, sist kyrkoherde i Nyköping), senare medlem i SSB, kom efter en Englandsvis-
telse 1922 att översätta och ge ut Gores bok God in Christ med den svenska titeln Tankar och fragment 
(1924). Han menade att Gore hörde till samtidens mest inflytelserika i engelskt kyrkoliv och särskilt 
högkyrkligheten. Erlandsson i Gore 1924, s. 6–8. 
2 Axel Luttemans dagbok England 1908, 2.6.1908; 5.6.1908; 10.6.1908 ELP UUB; E. Lutteman 
1933, s. 135. 
3 Samuel Gabrielssons dagbok. 6.10.1908 16:27 SGA UUB. Även Schröderheim hade träffat Win-
nington-Ingram, både i London och under biskopens besök i Stockholm. Schröderheim, ”Lord-
biskopen af London” SKFT 3:7/8 (1913), s. 52–54. 
4 Schröderheim, ”Lordbiskopen af London” SKFT 3:7/8 (1913), s. 52–54; E. Lutteman 1933, s. 
164. Lutteman hade porträtt av Winnington-Ingram och Lang hängandes på sitt arbetsrum efter 
sin Englandsresa 1908. 
5 Gabrielsson 1910a, s. 170–171. Gabrielsson var i detta skede en av de drivande för att bilda bröd-
raskapet. Mellan raderna i Ester Luttemans anonymiserade framställning av skeendet framgår det 
att hon delade uppfattningen om Gabrielsson som den som ”energiskt” drev på för brödraskapets 
bildande. E. Lutteman 1933:II, s. 124–125. 
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Sigfrids brödraskap, nämligen att de skulle ”kristeligen agitera för att vinna 
arbetarna” och peka på kyrkan som den ”stora modern med hjärta även för 
arbetets söner”.1 Vidare: 

Rätt in i det främmande lägret skola vi köra med hela högkyrkan! – Såväl i den 
sociala frågan som i andra frågor anser jag vår kallelse vara att uppvisa de hög-
kyrkliga idéernas användbarhet och höga tidsenlighet. Vår styrka skall ligga i den 
vördnadsvärda traditionens sammanknytande med moderna uppgifter och krav.2 

Självförståelsen andades av intryck från engelsk högkyrklighet. Den så kallade 
arbetarfrågan hamnade högt på agendan inom S:t Sigfrids brödraskap inom 
vilket det talades om ”kristlig socialism”.3 Kristendom och socialism hade dis-
kuterats av både J.A. Eklund och Nathan Söderblom under tidigt 1900-tal. 
Eklund hade framhållit att socialism i syntes med liberalism var en utopi för-
enlig med en kristen samhällssyn.4 Eklund talade om att en ”kristen socialism” 
skulle ersätta en ”kristen liberalism”. Det var vad församlingsrörelsen hand-
lade om, att åter sätta det kristna kollektivet i centrum.5 Lutteman var uppen-
bart influerad av Eklund och talade om en kristen ”osjälviskhetens privateko-
nomi” och en ”offerkärlekens socialism” och såg det som en uppgift för S:t 
Sigfrids brödraskap att tjäna detta syfte liksom franciskanerna en gång gjort, 
på ett samtidsanpassat sätt.6 Gabrielsson behandlade ämnet socialism och 
kristendom mer utifrån den engelska situationen.7 Brödraskapet skulle enligt 
honom verka för ”evangeliets sociala budskap” vilket nödvändigt skulle ba-
lansera dess fokus på tradition: 

I synnerhet därför att vi lätt komma att frestas till en repristinationsståndpunkt, 
det kan lätt bli ett arkaiserande svärmeri utan kontakt med det pulserande livet. 
Genom att hålla våra portar öppna åt ett för kyrkoromantiken så otrevligt håll 
som den moderna arbetarevärlden skall S. Sigfrids Brödraskap frälsas från preci-
öst snobberi och tvingas att taga befattning med den hårda spänningen mellan 

1 Samuel Gabrielsson t. Mats Åmark. 6.8.1913. MÅEP UUB. 
2 Samuel Gabrielsson t. Mats Åmark 6.8.1913 MÅEP UUB. 
3 Axel Lutteman 9.3.1916 S12:1:1 SSBA:I UUB. Lutteman initierade en månad efter brödraskapets 
bildande en diskussion om ”kristlig socialism” – ett begrepp som kunde användas för ”korthetens 
skull och i brist på något bättre”. I detta initiativ fick han medhåll av flera av bröderna: Hugo 
Berggren 20.3.1916 S12:1:1 SSBA:I UUB. Simon Lüders odat. [mars/april] 1916 S12:1:1 SSBA:I 
UUB. Samuel Gabrielsson 12.4.1916 S12:1:1 SSBA:I UUB. 
4 Tergel 1969, s. 172ff. 
5 Ax:son Holm 1968, s. 44. 
6 Axel Lutteman 9.3.1916 S12:1:1 SSBA:I UUB; E. Lutteman 1933:I, s. 132. För en jämförelse med 
Eklunds synsätt framlagt i en föreläsning som Lutteman bevistade, se Tergel 1969, s. 172–173. 
7 Gabrielsson 1910a, s. 169. Till Söderblom skrev han: ”I hope you will not think my Socialism too 
dangerous for the peace of the Society!” Samuel Gabrielsson t. Nathan Söderblom. 25.2.1910 NSS 
UUB 
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kyrklig tradition och social evolution, skönheten i Guds hus och nöden i de fatti-
gas hyddor1 

Rörelseaktörerna kom att försöka inrikta sig på arbetarna. 2 Tydligast var 
kanske Luttemans engagemang.3 Hans möte med den sakramentala social-
ismen påverkade honom.4 Hans kyrkosyn har betecknats som socialt inriktad, 
där kyrkans sakramentala verksamhet betraktades som den mest centrala för 
dess sociala uppgift.5 Det sociala hos Lutteman manifesterades med Johan-
nisdalsmötena åren 1912, 1913 och 1915 som leddes av honom. De blev en 
plattform för Svenska kyrkan och arbetare att mötas till diskussion.6 

Gabrielsson gav även han senare uttryck för hur det sakramentala och so-
ciala knöts samman i det som han kallade brödrakärlekens måltid, genom 
”[k]ristusdelaktighetens sociala karaktär, där alla äro av det ena brödet och 
den ena kalken delaktiga och därför på ett oförlikneligt sätt höra samman”.7 

Han hade fått högkyrklig kyrkosyn förklarad för sig i England som att dess 
sociala karaktär hade sin grund i synen på nattvarden som kommunion och 
på kyrkan som samfund.8 Hos både Gabrielsson och Lutteman hörde socialt 
engagemang och sakramental betoning ihop. 

Det kan konstateras att språkbruket och det fokus på det kollektiva som 
rörelseaktörerna hade med sig från församlingsrörelsen förenades med eng-
elsk högkyrklighet och sakramental socialism. Rörelseaktörerna såg det som 
att högkyrkligheten inom Church of England genom ett återknytande till trad-
itionen och fokus på sakramental gemenskap hade funnit en väg framåt i mö-
tet med det industrialiserade samhället. Samma väg ville de pröva i Svenska 
kyrkan. 

1 Samuel Gabrielsson 12.4.1916 S12:1:1 SSBA:I UUB. 
2 Om en sådan inriktning hos Olof Elmgren-Warberg, se Jarlert 1981a, s. 24–25. Lüders ledde 
under sin tid som kyrkoherde i Nynäshamn vad han kallade för en bokcirkel för ”bolsjeviker” i 
vilken han fick tillfälle att ”strida för vår heliga Moder, Kyrkan”. Simon Lüders 30.10.1920 S12:1:3 
SSBA:I UUB. Enligt egen utsago hade han goda kontakter med arbetarna han mötte i sitt försam-
lingsarbete. Simon Lüders 9.6.1921 S12:1:3 SSBA:I UUB. 
3 Lutteman hörde till dem i samtiden som tydligast, genom föredrag, artiklar och andra handlings-
sätt, verkade för nyansatser i relationen mellan Svenska kyrkan och den socialistiskt och marxistiskt 
inriktade arbetarrörelsen. Tergel 1969, s. 289ff; B. Brodd 2008, s. 69. 
4 E. Lutteman 1933:I, s. 134–136; Tergel 1974, s. 115; Bexell 2007b, s. 179. 
5 Rosenberg 1948, s. 222–223. 
6 E. Lutteman 1933, s. 312ff; Tergel 1974, s. 142ff. Mötena hölls på brunnsorten Johannisdal utan-
för Köping. Luttemans bakgrund som aktivist och debattör inom unghögern och Allmänna val-
mansförbundets agitationsbyrå har lyfts fram som en bakgrund till hans kyrkliga intresse och de-
battiver i arbetarfrågan. Santell 2016, s. 157. 
7 Gabrielsson, ”Varpå beror det ringa deltagandet i nattvardsfirandet och till vilka åtgärder kan 
detta föranleda”. Inledningsord till samtal vid Stiftsmötet i Falun 22.8.1921 21 SGA UUB. 
8 En präst, som såg sig själv som högkyrklig och socialist, förklarade för Gabrielsson att det hand-
lade om kyrkan som samfund: ”[j]ag är socialist emedan jag är kristen” och fortsatte: ”Jag är kristen 
och jag ser framför mig två ekonomiska system, individualismen och socialismen. Av dessa finner 
jag socialismen vara den som bäst stämmer med kristendomen.” Samuel Gabrielssons dagbok 
13.10.1908 16:26 SGA UUB. 

121 



  

 
      

       
  

    
  

    
  

    
     

    
     

   
     

    
    

  
   

  
     

     
       

  
      

      
  

     
    

    
    

   
     

       
       

   
      

  
     

    

 
 

   

Sammanfattande diskussion 
Flera samspelande faktorer och förutsättningar påverkade uppkomsten av ti-
diga uttryck för en svensk högkyrklig rörelse under 1910-talet. Här har beto-
ningarna något förflyttats och perspektiven vidgats i jämförelse med tidigare 
forskning som framför allt har lyft fram betydelsen av intrycken från engelskt 
kyrkoliv. 

Jordmånen för rörelsen fanns i den kyrkliga och teologiska situation som 
präglade svenskt kyrkoliv. Svenska Kyrkoförbundet och S:t Sigfrids brödra-
skap delade upplevelsen av det kyrkliga krismedvetande som präglade 
Svenska kyrkan i Mellansverige under denna tid. De hade båda en samhälls-
inriktad sida och syftade till att svara på de generationskaraktäristiska fråge-
ställningar som gällde Svenska kyrkans roll i relation till samtidskulturen och 
det framväxande industrialiserade samhället. Rörelsens entreprenörer hade ta-
git intryck av de försök som under det tidiga 1900-talet gjorts att vitalisera 
församlingslivet i Svenska kyrkan. Den högkyrkliga rörelse som senare skulle 
växa fram hade sin bakgrund inom församlingsrörelsen. 

Svenska Kyrkoförbundet och S:t Sigfrids brödraskap hade delvis olika ur-
sprung och sammanhang men inom båda grupperna fanns vissa anknytningar 
till lundahögkyrklighet och schartauanism. Svenska Kyrkoförbundet anknöt i 
första hand till det utgående 1800-talets gammaltroende och bekännelse-
trogna högkyrklighet, som bland annat förenades i avvisandet av den mo-
derna teologin. Genom förbundet kom 1800-talets och 1900-talets högkyrk-
liga rörelser att mötas konkret. S:t Sigfrids brödraskap däremot anknöt till 
ungkyrkorörelsens sammanhang, vilket här har visats med flera exempel, och 
dess medlemmar såg sig som del av den. De tillhörde en yngre generation 
präster än Svenska Kyrkoförbundet och hade tagit intryck av den moderna 
teologin, inte minst Nathan Söderblom. Därmed skiljde sig de två samman-
slutningarna teologiskt. De skulle få betydelse för rörelsens fortsatta utveckl-
ing, och utgjorde två olika, men delvis likartat inspirerade, tillflöden till den 
högkyrkliga rörelsen som kom att formas under 1900-talet. 

Vanligt förekommande i deras samtid var att betona Svenska kyrkan som 
en historisk nationalkyrka mot bakgrund av en upplevd kris i relation till det 
moderna samhällets förändringsskeenden. Den politiska och kulturella nat-
ionalismen i samtiden syftade till att ge sammanhållande kitt genom att eta-
blera nationella symboler som grund för en nationell gemenskap.1 Att etablera 
Svenska kyrkan som nationalkyrklig gemenskap genom att lyfta fram ett ge-
mensamt förflutet och en kyrklig tradition kan betecknas som en kyrklig fö-
reställd gemenskap i det moderna samhället. 

De högkyrkliga rörelseaktörernas kyrkosyn handlade om att betona före-
ställningen om samtidens Svenska kyrkan som del av en allmänkyrklig 

1 Se inledningskap., s. 15–16, 33. 
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tradition och en gemenskap som överskred det national- och folkkyrkliga. 
Också här lades betoningarna olika mellan rörelseaktörerna. Särskilt avvi-
kande från den nationalkyrkliga diskursen var Svenska Kyrkoförbundet, som 
framförde en syn på Svenska kyrkan som del i Kristi kropp och beroende av 
dess apostoliska anknytning i lära, kult och ämbete. Det kan tolkas som ut-
tryck för en övernationell föreställd gemenskap, och markering mot det nat-
ionellt orienterade kyrkotänkandet i samtiden. Medan många andra i samtiden 
försökte betona Svenska kyrkans legitimitet i det moderna samhället med 
hänvisning till dess historia som en svensk national- eller folkkyrka, menade 
Svenska Kyrkoförbundet att det var kyrkans anknytning till det allmänkyrkliga 
som gjorde den relevant och legitim. I stället för att betona att Svenska kyrkan 
hörde samman med folket såg man den som uttryck för Kristi kropp, och det 
var så den skulle forma folket. 

Även i S:t Sigfrids brödraskap, som i högre grad betonade det nationella 
på ett sätt som kännetecknade ungkyrkorörelsen, kom en allmänkyrklig syn 
på Svenska kyrkan att bli överordnad. Man betonade att den Svenska kyrkan 
var något mer än den Svenska kyrkan. Den var snarare den svenska Kyrkan. 
Likheter fanns med Nathan Söderblom, som flera av prästerna i brödraskapet 
hade tagit intryck av. 

Att intrycken från engelskt kyrkoliv var av betydelse för den högkyrkliga 
rörelsen, har betonats i tidigare forskning. Men här har det närmare under-
sökts hur dessa intryck fick betydelse. Genom ett historiebruk av den engelska 
högkyrkligheten erhöll svenska rörelseaktörer ett identitetsskapande narrativ 
som försåg dem med samtidstolkning, problemformulering och visioner. Den 
engelska högkyrkligheten blev för dem en identitetsskapande exemplarisk be-
rättelse. Att benämna sig själva som högkyrkliga var inte självklart för rörelse-
aktörerna till en början. Den med tiden alltmer explicita självförståelsen av 
högkyrklighet sammanföll med att rörelseaktörerna successivt lämnade de 
kyrkliga sammanhang, gammaltroende respektive ungkyrkorörelsen, som de 
tidigare anknutit till. När det kyrkliga landskapet förändrades kom högkyrk-
lighet för rörelseaktörerna att uttrycka något annat än den statskyrkliga kon-
servatismen som det varit särskilt förknippat med. Denna betydelse hämtades 
från England. Så började olika tankar att flyta samman mot något nytt som 
med tiden skulle utgöra en gemensam strömning. En ny högkyrklig rörelse i 
Sverige tog form. 
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3. Med gudstjänstlivet i fokus 

I oktober 1913 gick ett sus genom den nationella pressen. En stock-
holmspräst hade infört det katolska korstecknet i Uppenbarelsekyrkan i 
Saltsjöbaden. I Dagens Nyheter frågade man sig om bankdirektör Wallen-

berg genom sitt bekostande av detta uppmärksammade kyrkorum därmed 
hade bidragit till att sponsra den romersk-katolska kyrkans framfart i Sverige. 
Flera av huvudstadens kyrkoherdar var upprörda. 

Stockholmsprästen bakom rubrikerna var ledaren för Svenska Kyrkoför-
bundet, Elis Schröderheim.1 Han är ett exempel på hur den högkyrkliga rö-
relsens entreprenörer väckte uppmärksamhet kring sig och förknippades med 
strävanden relaterade till gudstjänstlivet. Prästerna i S:t Sigfrids brödraskap 
kom att arbeta vid präst- och stiftsmöten i Västerås stift under 1910-talet i 
avsikt att väcka uppmärksamhet i en rad frågor rörande kyrkorum, liturgi, 
bruk av äldre psalmer och bekännelser.2 De högkyrkliga rörelseaktörerna kom 
att möta anklagelser om katolicerande tendenser. 3 Företeelser som kors-
tecken, processioner, knäfall, krucifix, stola, alba, tända ljus på altaret och till 
med det kyrkolagsstadgade bruket av mässhake mötte under 1900-talets 
första hälft sådana anklagelser om att vara just katolicerande.4 

Föregående kapitel syftade till att placera den högkyrkliga rörelsens entre-
prenörer i deras sammanhang och belysa deras kyrkosyn med fokus på prak-
tiker. Mycket av det spänningsmoment som rörde den högkyrkliga rörelsens 
förhållande till sin omgivning gällde gudstjänst och liturgiska praktiker. Det 
behöver tecknas för att ge en bild av rörelseaktörerna redan i detta skede. För 
dem handlade inte sådana frågor om ”något estetiskt snobberi, utan om de 
allvarligaste ting”.5 Det var i utformningen av gudstjänst och liturgi som rö-
relsens centrala strävanden skulle ta sig uttryck. I dessa praktiker kom de 
också att skilja sig från många i sin samtid. Det är nödvändigt att först ge en 
överblick över vad som utmärkte samtida gudstjänstliv i Svenska kyrkan för 

1 Se till exempel ”Korstecken i kyrkan” SvD 19.10.1913, s. 11; ”Pastor Schröderheim gör korsteck-
net” DN 19.10.1913, s. 6, ”En strid om korstecknet” GA 20.10.1913, s. 4. 
2 Mer om detta se nedan, s. 145–146. 
3 Schröderheim, ”Den katolicerande riktningen inom vår kyrka” SKFT 1:1 (1910), s. 2ff; Axel Lut-
teman 5.11.1917 S12:1:2 SSBA:I UUB. 
4 Stolt 1965, s. 103–109. 
5 Anders Blomquist t. Mats Åmark 14.11.1916 MÅEP UUB. 
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att från utgångsångspunkten förstå de högkyrkliga rörelseaktörernas motiv till 
att förändra och hur de strävade efter det. 

Gudstjänstlivet i Svenska kyrkan vid sekelskiftet 1900 
Vid tiden för de högkyrkliga rörelseaktörernas framträdande pågick redan åt-
skilligt som syftade till att vitalisera Svenska kyrkans gudstjänstliv. En diskuss-
ion pågick om gudstjänstordningar, kyrklig sång och kyrkliga textilier, och ett 
förnyat intresse för bevarandet av kyrkor och ett kyrkligt kulturarv väcktes. 

Frågor om kyrkans liturgi stod på agendan inom nästintill alla ”evangeliska 
kyrkosamfund” vid slutet av 1910-talet. Inom Svenska kyrkan hade en dis-
kussion om gudstjänstordningar och kyrkliga böcker aktualiserats. Många 
uppfattade gudstjänsten som monoton. Någon egentlig variation efter kyrko-
året tillämpades inte. Att ge gudstjänsten en mer kyrkoårsbetonad karaktär 
och göra lekfolket mer delaktigt i bön och lovsång var något som hade inletts 
med 1894 års kyrkohandbok (HB 1894).1 

Under 1800-talet hade Svenska kyrkans gudstjänstliv återkommande varit 
under debatt. Under 1700- och 1800-talet förflyttades huvudfokus i guds-
tjänsten till predikan genom inflytande av pietism och upplysningstänkande.2 

Från senare delen av 1700-talet började allt fler högtidsdagars gudstjänster att 
firas utan nattvard. Under 1800-talet kom den nattvardslösa gudstjänsten att 
bli den vanligare typen av högmässa, möjliggjort genom att den officiellt in-
fördes i 1811 års kyrkohandbok (HB 1811).3 Den handboken har ofta betrak-
tats som präglad av upplysningstänkande men också av pietistiska och herrn-
hutiska influenser som under slutet av 1700-talet kom att påverka svenskt 
kyrkoliv. Mycket av det som kunde uppfattas som brister med gudstjänstlivet 
under 1800-talet tillskrevs HB 1811.4 

År 1854 presenterades ett förslag till ny kyrkohandbok (HBF 1854) av en 
handbokskommitté ledd av lundahögkyrklige Ebbe Gustaf Bring. Liturgin 
betraktades i den som en kyrklig bekännelsehandling. Syftet var en återgång 
till en ordning som präglat den lutherska ortodoxin. HBF 1854 föll emellertid 
då det av sina kritiker ansågs vara för ”katolicerande” och påverkat av angli-
kansk högkyrklighet. År 1894 fastslogs en ny kyrkohandbok som huvudsak-
ligen hade utformats av U.L. Ullman. Huvudidén i arbetet med denna hade 
varit att återanvända bön och liturgi ur äldre luthersk tradition och försiktigt 
återföra vissa av de moment som hade skalats bort i HB 1811. Ullmans arbete 
avspeglar de konfessionella och nylutherska idealen för liturgik, paramenta 

1 Bexell 2003a, s. 266–267. 
2 Aulén 1922b, s. 36; Jarlert 2001, s. 32–35. 
3 Rodhe 1936, s. 13; Jarlert 2001, s. 32. 
4 Jarlert 2001a, s. 32–34; Bexell 2012, s. 7–8. 
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och kyrkosång som låg i tiden. Inspiration hämtades ur efterreformatorisk 
liturgik och hymnologi.1 

HB 1894 har betraktats som en nystart för det liturgiska intresset och en-
gagemang för restauration som skedde i Svenska kyrkan under 1900-talet.2 

HB 1894 hämtade intryck från det fornkyrkliga såväl som 1500- och 1600-
talets evangelisk-lutherska liturgiska ordningar.3 Samtidigt restes kort efter 
handbokens stadfästande kritik att den var en kompromiss mellan olika syn-
sätt och inte i tillräcklig utsträckning hade gjort upp med arvet efter HB 1811. 
En ny handbokskommitté tillsattes vid kyrkomötet 1908, ledd av Gottfrid 
Billing. Det därmed pågående handboksarbetet kom att innebära att diskuss-
ioner om Svenska kyrkans gudstjänstliv på nytt aktualiserades under 1900-
talets första decennier. Ett förslag lades fram för diskussion vid kyrkomötet 
hösten 1915 och två år senare antogs en försiktig revision av kyrkohandbo-
ken, HB 1917, i samband med att den nya bibelöversättningen stadfästes.4 

Gudstjänstlivet i Svenska kyrkan var alltså ett högaktuellt ämne vid 1900-ta-
lets början. 

Initiativ till gudstjänstlivets förnyelse 
Parallellt med handboksdiskussionen fanns även rörelser som tillsammans sti-
mulerade de diskussioner som fördes om gudstjänstliv och liturgi runt sekel-
skiftet 1900. Särskilt gällde det rörelser för kyrklig textil och kyrkosång. Im-
pulserna till den konstnärliga och liturgiska rörelsen i Sverige kom i första 
hand från Tyskland där liturgiska reformsträvanden förekommit under 1800-
talet. Denna rörelse vilade på nylutherskt fundament och var delvis en reakt-
ion mot det som uppfattades som rationalismens och subjektivismens påver-
kan på gudstjänstlivet.5 

Den kyrkliga textilkonströrelsen växte fram under 1800-talets sista decen-
nier.6 En tidig verksamhet för den kyrkliga textilkonstens förnyelse i Sverige 
var från 1882 Gamla Parament-Verkstaden i Göteborg under ledning av 

1 Rodhe 1930, s. 442; Helander 1933–34, s. 7–9, 41–42, 50; Helander 1939, s. 15–21, 26–34, 58– 
60; Bexell 1987, s. 40–41. 
2 Hellerström 1954, s. 216; Bexell 2012, s.10. 
3 Bexell 2003a, s. 266–267. 
4 Martling 1992; Bexell 2003a, s. 268; Brohed 2005, s. 124, 127. Se vidare Martling 1992. 
5 Allwohn 1927, s. 114ff. 
6 Den textila hemslöjdstraditionen betonades från 1860-talet, då ”husflitsarbete” uppmuntrades 
som ett sätt att motverka det dåliga försörjningsläget, vilket var en konsekvens av svåra missväxtår. 
Hemslöjdsarbete ansågs ha god inverkan på smak och moral. Därför förordades utbildning i hem-
slöjd för kvinnor. År 1876 bildade Sophie Adelsparre (1823–1895; föreningskvinna, redaktör) För-
eningen Handarbetets Vänner. År 1899 bildades Föreningen för svensk hemslöjd. Inom båda dessa 
föreningar växte ett intresse för kyrklig textil fram under 1800-talets sista år. Ersta diakonianstalts 
paramentaverksamhet kom till år 1879. Rosenberg 1979, s. 168–169, 239ff. Centergran 1996, s. 84– 
85; Bexell 2003a, s. 240–241. 
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kyrkoherden Erik Klingstedt. De teologiska inspirationskällorna för hans 
verksamhet hämtades ur medeltida och reformationstida teologi, tysk 
nylutheranism, men även från kontakter med engelskt kyrkoliv och schartau-
anism.1 Klingstedt är ett tidigt exempel på en person som med utgångspunkt 
i sådana inspirationskällor gav uttryck för en syn på Svenska kyrkan som ”en 
äkta gren av den allmänna apostoliska kyrkan”. Han gav åren 1883–1884 ut 
publikationen Parament-Verkstadens Bref.2 Senare kom verksamheten att fram-
träda under benämningen Paramentikens Vänner.3 

Textilateljéerna blev mer uppmärksammade i det kyrkliga livet åren runt 
sekelskiftet och även av mer utpräglat kyrkligt engagerade.4 Textilkonstnären 
och direktrisen Agnes Branting5 spelade en viktig roll i detta. Hon ledde 
Handarbetets Vänner 1890–1904. Hon inspirerades av den tyska, nylutherska 
liturgiska rörelsen.6 Till exempel lyfte hon fram betydelsen av symbolvärden 
i de kyrkliga textilierna och de fem liturgiska färgerna som hon hade observe-
rat i diakonianstalten Neuendettelsau.7 Med intryck från Löhes arbete i Tysk-
land utvecklade Branting sin programförklaring för utveckling av den svenska 
kyrkliga textilkonsten. Hon ville restaurera den svenska kyrkliga textilkonsten 
i enlighet med äldre svensk tradition.8 År 1904 grundade hon textilateljén 
Licium i vilken hon kunde omsätta sitt program. Ateljén blev under decennier 
den ledande i Sverige.9 

År 1889 bildades Kyrkosångens vänner (KSV) som skulle bli en viktig 
plattform för idéspridning om sådant som liturgi och kyrklig skrud. Flera av 
pionjärerna inom kyrkosångsrörelsen var präster som tidigt engagerade sig i 
frågor om gudstjänstliv och liturgi i Svenska kyrkan.10 Intressena för kyrklig 
sång och paramenta skapade en synergieffekt som var grund för att en litur-
gisk rörelse skulle börja ta form.11 Det nylutherskt inspirerade intresset för 

1 Jarlert 1981b, s. 65; Jarlert 1984, s. 213–214. 
2 Jarlert 1984, s. 68–70, 211. 
3 Jarlert 1984, s. 49, n. 20. 
4 Stolt 1964, s. 65. 
5 Agnes Branting (1862–1930; sist direktris Licium). Om Branting, se Ridderstedt 2017. 
6 I en artikel 1893 jämförde hon det tyska och svenska i avseende på kyrklig textilkonst och reflek-
terade över betydelsen av kyrklig skrud och paramenta. Rosenberg 1979, s. 244. 
7 Rosenberg 1979, s. 244–245. 
8 Rosenberg 1979, s. 245–246. 
9 Ridderstedt 2017. Syföreningsrörelsen som med inspiration från England och Tyskland växte 
fram inom Svenska kyrkan från 1840-talet ägnade sig inte vid denna tid åt någon paramentatillverk-
ning i större skala. Endast enstaka initiativ till paramentatillverkning inom syföreningsverksamhet 
har kunnat påvisas under 1910- och 1920-talen. Genom försäljning av handarbeten gjordes i stället 
insamlingar för inköp av paramenta. Wejryd 2005, s. 91–94, 129–131. 
10 Stolt 1964, s. 65. 
11 Rodhe 1930, s. 442 En av de ledande inom KSV på 1890-talet var prästen Gustaf Teodor Lund-
blad (1851–1931; sist kyrkoherde i Fredsberg) i Skara stift. Lundblad är ett exempel på hur intresset 
för kyrkosång och paramenta ofta förenades. Lundblad var också medlem i Paramentikens vänner 
och gav 1891 ut skriften Om kyrkliga prydnader och särskilt de s. k. Paramenterna där han med inspiration 
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liturgik, paramenta och kyrkosång som växte fram inom KSV utmärktes av 
ett lutherskt konfessionellt tänkande där det man ville uppnå var en evange-
lisk-luthersk liturgi som hämtade inspiration i efterreformatorisk liturgik och 
hymnologi.1 

Tillsammans med Ullman var kyrkoherden Richard Norén ledande inom 
det liturgiska arbete som bedrevs med KSV som plattform. Han inspirerades 
också av liturgiska strömningar i Tyskland.2 Tillsammans arbetade de inom 
KSV för gudstjänstformer som inte centrerades till predikan.3 De ville ut-
veckla gudstjänstlivet genom att belysa och verka för återinförande av kyrko-
sång ur evangelisk-luthersk tradition såsom liturgisk växelsång, koralsång och 
körsång.4 Under 1880-talet bidrog de till återinförandet av vespergudstjänster 
i Svenska kyrkan, även om dessa kom att anta en form som liknande kyrko-
konserter snarare än tideböner.5 

Restaurationsrörelsen 
Ytterligare en rörelse är av betydelse för diskussionen om gudstjänstlivet i 
Sverige under tidigt 1900-tal. Det är den kulturhistoriskt motiverade och 
kyrkointresserade så kallade restaurationsrörelsen. Bland dess förgrundsge-
stalter fanns konsthistorikern Johnny Roosval 6 och riksantikvarien Sigurd 
Curman.7 Runt om i Sverige togs initiativ som en reaktion mot hur lokala 
konst- och kulturskatter, inte minst i kyrkorna, ofta hanterades. Rörelsen var 
ett utslag av det historiska intresse som de nationalromantiska strömningarna 
runt sekelskiftet hade bidragit till. Man menade att det fanns något värdefullt 
i det nationella kulturarvet, såväl andligt som materiellt, som var allvarligt ho-
tat.8 

Inom ramen för denna rörelse upptäcktes kyrkobyggnadernas betydelse 
som historiska kulturarvsmiljöer och det medeltida arvet i kyrkorna lyftes 
fram. De medeltida kyrkliga miljöerna skulle återställas och man pekade på 
den kyrkliga konstens allmänmänskliga tilltal. Utställningar för kyrklig konst 

från tysk nylutheranism argumenterade för ett måttfullt införande av kyrklig skrud. Dock inte som 
ett led i att ge gudstjänsten ett allmänkyrkligt drag. Hagberg 2006a, s. 3–4. Cf Rodhe 1930, s. 437. 
1 Rodhe 1930, s. 427–442. 
2 Efter att stiftskretsar i Kalmar, Linköping, Strängnäs och Växjö hade bildats under 1890–1892 
tillsattes en centralkommitté i vilken Norén och Ullman hade centrala roller. Rodhe 1930, s. 436– 
438. 
3 Bexell 2003a, s. 234. 
4 Rodhe 1930, s. 436–438. 
5 Gillingstam 1990–1991, s. 516. 
6 Johnny Roosval (1879–1965; professor i Stockholm). 
7 Rodhe 1930, s. 442. Om Sigurd Curman (1879–1966; sist riksantikvarie) och dennes roll i den 
svenska restaurationsrörelsen, se Åman 2008. 
8 Pettersson 2001, s. 48. 
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började arrangeras. Roosval och Curman anordnade den första utställningen 
för kyrklig konst år 1906, vilken skulle följas av flera.1 

Tidskriften Kult och Konst 1905–1908 
De ovan nämnda rörelserna – den liturgiska rörelsen, paramentrörelsen och 
den kyrkligt orienterade restaurationsrörelsen – kom att mötas i utgivningen 
av tidskriften Kult och Konst: Tidskrift för hymnologi, kyrkomusik, kyrklig bildande 
konst samt liturgiska frågor i allmänhet under åren 1905–1908. Det var KSV som 
i samverkan med föreningen Paramentikens vänner stod som utgivare. Norén 
var en av dess redaktörer.2 Bland medarbetarna fanns till exempel Curman 
och Branting. 

I Kult och konst förenades ett nylutherskt teologiskt inflöde, den kyrkliga 
textilkonsten och den nationalromantiskt orienterade restaurationsrörelsen.3 

Tidskriften innehöll bland annat artiklar rörande liturgik, kyrklig konst, kyr-
koarkitektur, hymnologi och kyrkomusik.4 Genom att företrädare för de olika 
rörelserna tog plats blev tidskriften en fruktbar plattform där det allmänna 
målet var kyrko- och gudstjänstlivets höjande och där liturgiska frågor kunde 
behandlas ur olika perspektiv.5 Det fanns här möjlighet att föra diskussion om 
liturgi ur ett bredare perspektiv. I tidskriften behandlades sådant som 1600-
talets kyrkliga böcker6, medeltida liturgisk sång7 och i allmänhet liturgiska för-
ändringssträvanden. Till exempel behandlade Norén den liturgiska sångtrad-
itionen ur historiska perspektiv samt gregorianikens betydelse för den väst-
kyrkliga och svenska traditionen i flera artiklar. Han lät också trycka svenska 
översättningar av medeltida hymner som Stabat mater och Birgittahymnen 
Rosa rorans bonitatem i tidskriften.8 

1 Bengtsson Melin 2014. 
2 Redaktionen bestod av Norén, Roosval och Herman Palm (1863–1942; sist kyrkoherde i Sånga). 
3 Rodhe 1930, s. 436–438. Bland tidskriftens tillskyndare kan till exempel nämnas Erik Klingstedt, 
Gustaf Teodor Lundblad samt professorn i praktisk teologi i Lund Olof Holmström (1845–1921; 
sist professor i praktisk teologi i Lund) – namn som markerar det luthersk-konfessionella och tys-
korienterade sammanhang som slöt upp kring tidskriften och där flera var framstående personer i 
det utgående 1800-talets liturgiska rörelse i Sverige. 
4 Rodhe 1930, s. 442 
5 Till exempel fördes det inom detta forum fram förslag på hur högmässoritualet borde reformeras. 
Prästen Erik Fredlund (1850–1927; sist kyrkoherde i Järlåsa) diskuterade till exempel att en större 
omväxling och ökad tydlighet i liturgin borde införas. Utöver det borde man bryta med bruk in-
förda genom 1811 års kyrkohandbok, till exempel placeringen av momentet Helig i mässan. Fred-
lund, ”Behöfver vårt högmässoritual reformeras? Några inledande tankar och principuttalanden” 
Kult och konst 1907, 292–304. 
6 Tobias Norlind, ”Svenska kyrkosångsböcker från 1500- och 1600-talet med tryckta melodier (m. 
notillustr.)” Kult och konst 1906, s. 279ff; Norlind, ”Tillägg till uppsatsen: Svenska kyrkosångböcker 
före 1697” Kult och konst 1907, s. 96ff. 
7 Norén, ”Den gamla påskseqvensen: ’Victimæ paschali’ och dess afkomlingar” Kult och konst 1908, 
s. 6–18. 
8 Norén, ”Den gamla påskseqvensen: ’Victimæ paschali’ och dess afkomlingar” Kult och konst 1908. 
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Det fanns alltså ett sammanhang där samtidens rörelser för gudstjänstli-
vets höjande kunde samlas. Ett samlat uttryck fick den genom Kult och Konst 
under åren precis före det att 1900-talets högkyrkliga rörelse började ta form. 

Högkyrkliga strävanden i kontinuitet och uppbrott 
Vilken betydelse hade då den äldre liturgiska rörelsen för de högkyrkliga rö-
relseaktörerna under 1910-talet? Tidigare forskning har understrukit beroen-
det särskilt av Ullman och den liturgiska rörelsen som tog form runt honom.1 

Det fanns relationer mellan den äldre liturgiska rörelsen och 1900-talets 
högkyrkliga rörelse. Ullman och Norén kom att offentligt uttrycka sitt stöd 
för Svenska Kyrkoförbundet vid dess bildande 1909–1910. Norén var en av 
undertecknarna till förbundets upprop och programförklaring.2 Ullman kom 
att bidra med sitt namn i förbundets tidskrift och skrifter i dess skriftserie.3 

Även inom S:t Sigfrids brödraskap fanns flera kopplingar. Hugo Berggren 
hörde till de ledande inom KSV i Västerås stift och även till dess centralsty-
relse.4 Mellan Åmark och Norén fanns en ömsesidig uppskattning och Åmark 
värderade Kult och Konst högt. Han ansåg att tidskriften borde visas upp för 
engelsmännen i relationsarbetet mellan Svenska kyrkan och Church of Eng-
land. 5 Åmark, Gabrielsson och Lutteman samarbetade med Curman och 
Branting kring en utställning om kyrklig konst i samband med Allmänna kyrk-
liga mötet i Västerås 1911. Utställningen hade en pastoral inriktning och be-
handlade hur den kyrkliga konsten kunde beredas utrymme i församlingsli-
vet.6 Åmark samarbetade med Roosval och Curman som en kyrklig bunds-
förvant i arbetet med deras stora verk Sveriges kyrkor.7 

Intresset för en svensk luthersk liturgisk och kyrkomusikalisk tradition 
med tyngdpunkt på kyrkliga böcker och liturgiska ordningar från det svenska 
1500- och 1600-talet var en gemensam nämnare som de högkyrkliga 

1 Bexell 1987; Kilström 1990, s. 18–20; Bexell 2007b, s. 166–169, 192. 
2 ”Ett godt program” NTKS 19.2.1910, s. 24. Därtill hänvisade Schröderheim till Kult och konst i sin 
tryckta reseskildring 1910. Schröderheim 1910a, s. 69. 
3 Ullman 1910; 1916. 
4 ”Västerås Stiftskrets af Kyrkosångens Vänner 1901–1915” Julbok för Västerås stift årg. 11 (1916), 
s. 90–93; Bexell 2020, s. 91–92; Mattias Lundberg 2020. 
5 Åmark tillskrev Norén om detta när han återvände från England 1909. Norén uppmanade då 
Åmark att: ”tag upp arbetet efter oss gamla, som nu gå undan”. Richard Norén t. Mats Åmark 
24.7.1909 MÅEP UUB. 
6 E. Lutteman 1933:I, s. 123–124. Syftet var främst ”att rikta sig på de närmaste framtidsuppgifterna 
i fråga om den kyrkliga konstens utbildning och införande i det praktiska församlingslivet”. Se 
”Modern kyrklig konst: En märklig utställning i Västerås” SvD 3.7.1911, s. 7; SvD 21.6.1911, s. 11; 
Gabrielsson, ”Kyrklig konstutställning i Västerås” SvD 3.6.1911, s. 11. Åmark var efteråt nöjd med 
att de hade planterat frön i ”mer eller mindre mottagliga kyrko-estetiska” sinnen. Mats Åmark t. 
Axel Lutteman 24.7.1911 ALS SigtSA. 
7 Johnny Roosval t. Mats Åmark 28.2.1912 MÅEP UUB. 
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rörelseaktörerna delade med den äldre liturgiska rörelsen. Rörelseaktörerna 
intresserade sig till exempel för Olaus Petri svenska mässa1, Petrus Rudbeck-
ius2 psalmbok Enchiridion utgiven första gången 16223, 1695 års psalm- och 
evangeliebok4 och 1693 års kyrkohandbok.5 Schröderheim pekade på Liber 
Cantus Upsaliensis (1620) som något att ta intryck av.6 Svenska Kyrkoförbun-
det utgav dessutom en kommenterad och moderniserad utgåva av Johan III:s 
liturgi, Liturgia Svecanæ Ecclesiæ catholicæ & orthodoxæ conformia (1576). I förordet 
argumenterade Kihlén för att liturgin stod i samklang med den Augsburgska 
bekännelsen.7 

I så måtto fanns alltså en viss kontinuitet med den äldre liturgiska rörelsens 
strävanden. Men bland rörelseaktörerna riktades också en del kritik mot den. 
Svenska Kyrkoförbundet menade att HB 1894, som utformats av Ullman, 
hade misslyckats med att skala bort upplysningstidens inflytande. Vid en ny 
revision borde ”fornkyrkans och medeltidskyrkans […] rika och sköna böne-
skatt” få större betydelse.8 Från S:t Sigfrids brödraskap riktades också skarp 
kritik mot både Ullman och Gottfrid Billing. I en polemisk artikel inför kyr-
komötet 1915 kallade Gabrielsson de båda biskoparna för liturgiskt okunniga 
med bristande känsla för tradition och allmänkyrklighet. 9 De var enligt 

1 S:t Sigfrids brödraskap firade mässa enligt den ordningen, handskriven av Åmark, vid sina kapitel. 
Samuel Gabrielsson 5.6.1917 S12:1:2 SSBA:I UUB. Vid stiftshögtiden och reformationsjubileet i 
Västerås 1917 firades en jubileumsmässa ledd av biskop Lövgren och på initiativ av Lutteman in-
spirerad av Olaus Petri svenska mässa. ”Stiftshögtiden i Västerås d. 30–31 okt. 1917” Västerås Stifts-
blad 3:4, s. 8–9. 
2 Petrus Rudbeckius (1578–1629; teolog, riksdagsman, sist kyrkoherde i Köping). 
3 Mats Åmark t. Axel Lutteman 7.1.1912 ALS SigtSA. 
4 Samuel Gabrielsson t. Mats Åmark ”Sachariae dag” [23.9] 1912 MÅEP UUB. I sångsamlingen 
Dala-Harpan 1914, utgiven av Gabrielsson, Berggren och Anders Jobs (1876–1959; sist musikdi-
rektör i Falun) ingick tretton psalmer hämtade ur 1695 års psalmbok. Berggren, Gabrielsson & Jobs 
1914. Även inom Svenska Kyrkoförbundet intresserade man sig för 1695 års psalm- och evange-
liebok, K., ”En liten titt 1695 års psalm- och evangeliebok” SKFT 3:9/10 (1913), s. 73–76. 
5 Det syns till exempel i ”En böns historia” SKFT 1:5 (1911), s. 128–132; Sjögren 1911a, s. 34; H.B. 
Hammar, ”Några önskemål för vår kyrkohandbok” SKFT 5:4 (1915), s. 27–30. Lutteman gjorde 
egna jämförelser av olika reformationstida och ortodoxa kyrkliga böcker. Axel Lutteman ”Utdrag 
ur ’högmässorit. första gången i Petr. Rudbeckius Enchiridion 1622” odat. 6 ALS SigSA. 
6 Schröderheim, ”Liturgisk restauration” SKFT 3:1/2 (1913), s. 8–9. 
7 Kihlén 1910a. 
8 ”Vår ståndpunkt I” SKFT 4:1 (1914), s. 10; Schröderheim, ”Liturgisk restauration” SKFT 3:1/2 
(1913), s. 8–9; Schröderheim, ”Liturgisk restauration” SKFT 3:9/10 (1913), s. 72. 
9 Billing ledde revisionsarbetet av kyrkohandboken som under hösten 1915 gick in i en slutfas. År 
1914 hade Ullman, tillsammans med en annan av de ledande i KSV, John Morén (1854–1932; sist 
kantor i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm), utkommit med förslag till missale, vesperale och 
hymnarium vilka skulle diskuteras i allmänna kyrkomötet hösten 1915. Bexell 1987, s. 218; Martling 
1992, s. 134–135. 
Gabrielssons kritik var ett första utslag av S:t Sigfrids brödraskaps utåtriktade arbete. Simon Lüders 
t. Mats Åmark 26.9.1915 MÅEP UUB. Han skrev att det var ”djupt beklagligt, att vår svenska kyrka 
i denna situation icke har någon enda verkligt betydande liturgisk vetenskapsman, som åtnjuter 
tillräcklig auktoritet att taga saken i sin hand och säga ifrån hur det skall vara”. Handboksförslaget 
kännetecknades av brist på ledning och helhetstänkande. Det var ”ett lappande här och där efter 
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Gabrielsson, skrivet i brev till Åmark, ”till skada för kyrkan” och Gottfrid 
Billings verksamhet borde de försöka ”paralysera”.1 Lüders framhöll i brev 
till Lutteman att han ansåg att Gottfrid Billing inte kunde klargöra skillnaden 
mellan en predikant och en präst och att han saknade känsla för apostolisk 
succession.2 Åmark framhöll i en intern diskussionen om liturgiska färger att 
man hellre borde söka sig till ”allmänkristliga bruk”, ty ”någon orsak att av-
trycka Ullmans m.fl:s tysk-protestantiska kompilation ha vi ju icke”.3 S:t Sig-
frids brödraskap kom också att reagera emot hur Gottfrid Billing underlät att 
ta initiativ till nattvardsfirande vid stiftsmöten.4 

Sammanfattningsvis uppstod den liturgiska inriktningen hos de högkyrk-
liga rörelseaktörerna inte i ett vakuum. De var väl bekanta med en livaktig 
svensk rörelse runt sekelskiftet 1900. De hämtade, liksom denna rörelse, in-
spiration i den svenska medeltiden, reformationsepoken och den lutherska 
ortodoxin. Det var dessa epoker, snarare än ett intresse för den tidiga kyrkan 
som guldålder som förenade rörelseaktörerna vid denna tid.5 Även om Ull-
man torde ha haft betydelse på ett övergripande plan, betraktades denne av 
rörelseaktörerna ändå som en del av en äldre generation som de fjärmade sig 
från. Några positiva hänvisningar till Ullmans Liturgik har inte återfunnits i 
källorna. Rörelseaktörerna förefaller ha gjort egna studier i äldre kyrkliga 
böcker. De betraktade den äldre rörelsen som alltför inom-lutherskt oriente-
rad, att den gav uttryck för bristande estetiska ideal och inte tillräckligt gjorde 
upp med de liturgiska spår som upplysningstiden hade lämnat efter sig. Efter 

en tillfällig majoritets hastigt tillskapade omdöme utan enhetlighet och plan, utan garantier för te-
ologisk sakkunskap och konstnärlig uppfattning, utan samhörighet med gångna tider och andra 
lemmar av den allmänneliga kyrkan på jorden”. Revisionen distanserade bönerna från svensk trad-
ition, snarare än att anknyta till den. Det enda som var typiskt svenskt med revisionen, skrev Ga-
brielsson, var ”särdraget, som består i nöjet att få ändra någonting!” Omdömet om Ullman-Moréns 
förslag till vesperale var att bönerna var ”långa kraftlösa utläggningar” och ”absolut omöjliga till litur-
giskt bruk”. Gabrielsson, ”Liturgiska reformer” NDA 27.10.1915. Ullman gick i svaromål och me-
nade att bönerna i förslaget var hämtade ur den svenska traditionen och varsamt språkligt revide-
rade. Att anse dem vara obrukliga kunde endast bero på tre saker: brist på kännedom om förslagets 
böner, ett osant utlåtande, eller främlingskap inför det andakts- och böneliv som fanns i den 
svenska traditionen. Ullman, ”Liturgiska reformer” NDA 30.10.1915. I sin replik till Ullman gick 
Gabrielsson till attack mot biskopen och jämförde denne med påven och ofelbarhetsprincipen. 
Gabrielsson, ”Liturgiska reformer. Svar till biskop Ullman” NDA 6.11.1915. 
1 Samuel Gabrielsson t. Mats Åmark 31.12.1915 MÅEP UUB. I ett brev till Åmark 1915 skrädde 
Gabrielsson inte heller orden: ”Det är verkligen fruktansvärt, vilken försyndelsens anda mot kyrk-
liga kulturvärden och vanlig bildning och smak den äldre biskopsgenerationen hemfaller åt. Men 
här skall bli andra tider, Mats. Måtte de bara inte hinna skövla för mycket”. Samuel Gabrielsson t. 
Mats Åmark 8.11.1915. MÅEP UUB. 
2 Simon Lüders t. Axel Lutteman 21.9.1913 ALS SigtSA; Simon Lüders t. Axel Lutteman 26.8.1914 
ALS SigtSA. 
3 Mats Åmark ”Om altare och diskussion därom” S9 SSBA:I UUB. 
4 Algot Anderberg skrev till de övriga i brödraskapet om Gottfrid Billing: ”Varför han så envist 
sätter sig emot gemensam nattvardsfirning vid stiftsmötena, kan jag ej förstå”. Algot Anderberg 
7.10.1922 S12:1:4 SSBA:I UUB. 
5 Jfr Bexell 2007b, s. 191. 
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Ullman och den äldre liturgiska rörelsen fanns ett arv som de högkyrkliga 
rörelseaktörerna både var beroende av men också ville göra upp med. 

Ett vidgat historiekulturellt fält 
Föreställningen om Svenska kyrkans allmänkyrkliga anknytning och kontinu-
itet med den medeltida kyrkan kännetecknade de högkyrkliga rörelseaktörer-
nas kyrkosyn. Impulserna från den engelska högkyrkligheten har i detta avse-
ende setts som avgörande.1 Men hur relaterade deras kyrkosyn till strävandena 
kring Svenska kyrkans gudstjänstliv? 

Bland de högkyrkliga rörelseaktörerna uttrycktes ett historiebruk kring den 
lutherska reformationen och att dess syfte hade varit att rena kyrkan från det 
”romerska” och återgå till det ”katolska” i meningen ”allmännelig”.2 Man 
uppfattade den svenska reformationen som konservativ och uttryckte före-
ställningar om ”reformationstidens sinne för den obrutna kontinuiteten”.3 

Perspektivet på Svenska kyrkans allmänkyrklighet och kontinuitet var lut-
herskt och syftade huvudsakligen till att legitimera liturgiska bruk inom den 
samtida Svenska kyrkan. Man menade att Svenska kyrkan hade bevarat arvet 
av den liturgiska traditionen från den medeltida kyrkan bättre än någon annan 
reformationskyrka.4 Man vände sig emot uppfattningen som kom till uttryck 
inom den samtida Svenska kyrkan att det var den som var uttryck för en rätt 
luthersk tolkning av förhållningssättet till medeltida bruk och liturgiska ord-
ningar.5 Senare tids lutherdom, menade man, hade förvanskat reformatorer-
nas intentioner och teologi.6 

Föreställningen om Svenska kyrkans kontinuitet med medeltida kyrkoliv 
var långt ifrån vedertagen i samtiden. Rörelseaktörerna bemöttes av personer 
som menade att Svenska kyrkans historia skulle indelas i en romersk-katolsk 
och luthersk tidsperiod. Henning Sjögren debatterade till exempel med kyr-
koherden Frans Tivell7 om synen på Erik den Helige och den Heliga Birgitta.8 

1 Bexell 2007b, s. 192. 
2 ”De katolicerande tendenserna inom vår kyrka” SKFT 1:1 (1911), s. 3; ”Vår ståndpunkt. II” SKFT 
4:2 (1914), s. 23; Kihlén, ”Kyrklig krönika. ’Sancta Birgitta af Sverige’” 6:6 (1916), s. 42. 
3 Simon Lüders t. Mats Åmark 26.9.1915 MÅEP UUB. 
4 ”Vår ståndpunkt I” SKFT 4:1 (1914), s. 12. ”Vår ståndpunkt II” SKFT 4:2 (1914), s. 21. ”Ett och 
annat” SKFT 5:5 (1915), s. 44; Mats Åmark 24.11.1916 S12:1:1 SSBA:I UUB. 
5 Sjögren skrev i förordet till sin översättning av von Harnacks uppsats Hvad vi hafva att lära och icke 
lära af den romerska kyrkan (1916): ”den protestantism, som utvecklar sig till ett protesterande mot 
den allmänneliga kristna kyrkans stora, gemensamma traditioner i kyrklig sed och åskådning, icke 
längre har rätt att räkna släktskap med reformationen och dess pietetsfulla ledare. Den har blivit 
något annat, som det 16:e och 17:e århundradets protestanter icke skulle känna igen såsom sitt”. 
Sjögren i von Harnack 1916, s. 3. 
6 Sjögren 1911a, s. 494; Kihlén 1911a, s. 18–19. 
7 Frans Tivell (1862–1934; sist kyrkoherde i Älvkarleby). 
8 Erik den Helige (ca 1125–1160), den Heliga Birgitta (ca 1303–1373). 
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Tivell menade att de var att betrakta som romersk-katolska helgon. Sjögren 
hävdade mot detta att det var felaktigt att se kyrkan i Sverige före reformat-
ionen som en annan kyrka, och Birgitta kunde förstås som en reformationens 
förelöpare samt att i Svenska kyrkans katolska arv fanns en samhörighet med 
kristendomens stam och rötter.1 De högkyrkliga rörelseaktörerna i S:t Sigfrids 
brödraskap åhörde att biskop Nils Lövgren vid reformationsjubiléet 1917 ta-
lade om reformationen som Svenska kyrkans födelse.2 Vid ett annat tillfälle 
hörde de historikern och professorn Simon Boëthius3 tala om att reformat-
ionen enligt Luther skulle ha inneburit en kyrklig tabula rasa. Anders 
Blomquist kommenterade att talet hade inneburit ”sura äpplen för oss hög-
kyrkliga att bita i”.4 

Här var olika historiebruk i svang och ställdes mot varandra. Frågan gällde 
om Svenska kyrkan var samma kyrka före och efter reformationen. Hur man 
ställde sig till det fick betydelse för tolkningen av kyrkliga praktiker och litur-
giska bruk som fanns före reformationen. Vilka delar av Svenska kyrkans 
historiekulturella fält var möjliga att bruka? 

Söderblom i Vadstena 1916 
Betydelsefullt för de högkyrkliga rörelseaktörerna var den förståelse av 
Svenska kyrkan som hörde samman med den nationalkyrkliga diskursen. Som 
exempel på det kan Nathan Söderblom nämnas. Han höll ett tal vid Birgitta-
högtiden i Vadstena 1916 där hans hållning blev tydlig och som blev betydel-
sefullt för den högkyrkliga rörelsen i flera hänseenden.5 Enligt Söderbloms 
uppfattning fanns före reformationen endast en västkyrka som genom re-
formationen delade, från lutherskt håll ofrivilligt, den västerländska kristen-
heten i flera delar. Han hävdade att den evangeliska kristenheten lika mycket 
var en äkta fortsättning på och förnyelse av den allmänna kyrkotraditionen 
som den romersk-katolska kyrkan.6 Det var en tankefigur som Söderblom 
ofta uttryckte och som tjänade syftet att både göra anspråk på det pre-refor-
matoriska kyrkliga arvet och samtidigt hålla fredat avstånd till den ständigt 
misstänkliggjorda romersk-katolska kyrkan. Perspektivet på medeltida kyrk-
liga bruk och liturgiska ordningar var alltjämt lutherskt och det var med en 
post-reformatorisk måttstock som han betraktade den medeltida kyrka i vil-
ken Birgitta verkade.7 Genom sitt tal uppmuntrade han därför till ett samtida, 

1 Sjögren, ”En varning” SKT 6:45 (1910), s. 479–480; Tivell, ”Genmäle till Sgn” SKT 6:47 (1910), 
s. 510. Sjögren, ”Svenska kyrkans minnen” SKT 6:49 (1910), s. 532–533. 
2 Axel Lutteman 9.11.1917 S12:1:3 SSBA:I UUB. 
3 Simon Boëthius (1850–1924; historiker, sist professor skytteanus i Uppsala). 
4 Anders Blomquist ”Decollatio S. Johannis Bapt” [29.8] 1919 S12:1:3 SSBA:I UUB. 
5 För omständigheter kring denna högtid, se Sjösvärd Birger 2020 samt kap. 4 nedan, s. 180–181. 
6 Söderblom, ”Birgitta och reformationen” Vår Lösen 7:22/23 (1916), s. 344. 
7 Cf Blückert 2004. 
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selektivt, bruk i Svenska kyrkan av arvet från den svenska medeltidskyrkan. 
Birgitta betraktades som en svensk personlighet i kyrkohistorien snarare än 
romersk-katolsk. Han gav sin bild av de svenska reformatorerna Laurentius 
och Olaus Petri och deras inställning till medeltida kyrkliga bruk, Birgitta och 
reformationen. Att den förste evangeliska ärkebiskopen, Laurentius, räknade 
den svenska kyrkans historia från den första kristna missionen och Ansgars 
tid gav Söderblom fog för uppfattningen att reformationen inte var en nystart 
från den medeltida kristna kyrkan utan en fortsättning. Han inskärpte att ”vi 
hava i Sverige icke haft två kyrkor, en katolsk och en evangelisk. Utan vi till-
höra samma ena och allmänneliga kyrka”.1 

Söderbloms syfte var att legitimera bruket av medeltida konst och litur-
giska ordningar i den samtida Svenska kyrkan. Han gjorde upp med en för-
ståelse av medeltida bruk och föremål som enbart efterlämningar av romersk 
katolicism omöjliga till bruk i samtiden. Han bidrog så till att legitimera en 
vidgning av det kyrkohistoriekulturella fältet. Också arvet efter medeltiden 
kunde, om det uttolkades på ett ”rätt” sätt, bidra till förändringssträvanden 
inom den samtida Svenska kyrkan. 

Talet uppfattades av de högkyrkliga rörelseaktörerna som ett legitime-
rande av det de själv förfäktade. Inom S:t Sigfrids brödraskap betraktades det 
som uttryck för stöd till de idéer och strävanden som de representerade.2 I 
Svenska Kyrkoförbundets tidskrift citerades talet med stor entusiasm och man an-
såg att Söderblom skänkte legitimitet och uppmuntran åt dess strävanden.3 

Upplevelsen av vespern och betydelsen av Söderbloms tal spreds också mel-
lan högkyrkliga rörelseaktörer som inte varit närvarande i Vadstena.4 

Edvard Rodhes liturgihistoriska forskning 
Ett annat exempel på hur den samtida nationalkyrkliga och kyrkohistoriska 
diskursen påverkade den högkyrkliga rörelsen handlar om legitimeringen av 
tidegärden som böneform. 

Då något egentligt tidegärdsbruk inte fanns i Sverige vid denna tid rådde 
det till en början oklarhet bland de högkyrkliga rörelseaktörerna om tidegär-
den verkligen hörde till vad de kunde uppfatta som en svensk liturgisk tradit-
ion.5 Avgörande för dem i att bedöma detta blev Edvard Rodhes arbete Stu-
dier i den svenska reformationstidens liturgiska tradition (1917), som ur 

1 Söderblom, ”Birgitta och reformationen” Vår Lösen 7:22/23 (1916), s. 343, 346. 
2 Mats Åmark 24.11.1916 S12:1:1 SSBA:I UUB. Som ett bidrag till vilket intryck andakten och talet 
gjorde kan nämnas hur Blomquist 1921 reflekterade hur det var fem år sedan Birgitta-högtiden och 
tänkte läsa om Söderbloms tal på nytt. Anders Blomquist t. Mats Åmark 24.10.1921 SSBA UUB. 
3 ”Till våra läsare” SKFT 6:8/9 (1916), s. 61–62. 
4 Se till exempel Simon Lüders t. Otto Ehde 6.2.1917 OEA. 
5 Mats Åmark t. S:t Sigfrids brödraskap 10.11.1918. J63:14 SSBA:I UUB. Mer om tidegärden, se 
kap. 5 nedan s. 229–230. 
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liturgihistoriskt perspektiv har betraktas som ett av de viktigaste vetenskapliga 
arbetena bakom tidegärdens återinförande i svenskt kyrkoliv på 1900-talet.1 

Rodhe var personlig vän till Lüders och inom S:t Sigfrids brödraskap betrak-
tades hans forskning som helt avgörande för förståelsen av svensk liturgisk 
tradition.2 Inte minst fick Rodhes analys av den så kallade Aspöboken bety-
delse för de högkyrkliga rörelseaktörerna. I Aspöboken hade delar av det me-
deltida kyrkoåret samt Maria- och helgonvördnad strukits men i övrigt fanns 
en överensstämmelse med bevarade svenska medeltida breviarier. Anti-
fonariet visade enligt Rodhes undersökning att man under den svenska re-
formationen inte hade ombildat utan förkortat breviariet.3 Prästerna i S:t Sig-
frids brödraskap kunde därmed genom Rodhes arbete konstatera att tidegär-
den fortfarande var i bruk i Sverige efter reformationen. Därmed menade de 
sig inte införa något främmande i svenskt kyrkoliv utan stod i ”en äkta svensk, 
in på 1600-talet levande tradition”.4 

Reformationen som brygga, inte som nystart 
Det var en del av det högkyrkliga identitetsbyggets historiebruk att hävda sin 
rätt genom hänvisning till en viss tradition, vilken man definierade själv. Till-
vägagångssättet byggde på en identitetslogik som på flera sätt präglade det 
tidiga 1900-talets Sverige – till exempel genom nationalmuseernas sätt att 
tolka och manifestera en nationell kollektiv identitet med hänvisning till det 
förflutna. Det handlade om att legitimera gemenskapernas strävanden både 
för sig själv och gentemot andra genom att anknyta till och skapa tradition.5 

Den engelska högkyrkliga rörelsen fungerade på flera sätt som inspiration 
för den svenska högkyrkliga rörelsens entreprenörer. Men de var också i hög 
grad beroende av svenska teologer i den nationalkyrkliga diskursen, såsom 
Söderblom och Rodhe, som förutsättningar för de liturgiska strävanden som 
de kom att förfäkta. Söderbloms teologiska kyrkohistorietolkning och Rod-
hes forskning pekade båda på ett kontinuitetsperspektiv på den svenska re-
formationen som vidgade det kyrkliga historiekulturella fältet. Historiebruket 
kring reformationstiden och den lutherska ortodoxin var betydelsefullt för de 
högkyrkliga rörelseaktörerna för att slå en brygga till den medeltida kyrkan 
och dess praktiker. Att betrakta den lutherska reformationen utifrån ett 

1 Andrén 1991, s. 33. Om Rodhes inflytande på svenskt gudstjänstliv under 1900-talet, se Bexell 
1999b, s. 268. 
2 Man diskuterade i ett läge till och med om man skulle kunna göra Rodhe till medlem av brödra-
skapet. Mats Åmark t. S:t Sigfrids brödraskap 10.11.1918. J63:14 SSBA:I UUB. 
3 Detta antifonarium skänktes till Aspö kyrka i Strängnäs 1610 och avspeglade gudstjänstpraxis i 
stiftet omkring 1550-talet. Rodhe var den förste liturgikhistorikern som undersökte Aspöboken. 
Rodhe 1917, s. 58ff. 
4 Mats Åmark t. S:t Sigfrids brödraskap 10.11.1918. J63:14 SSBA UUB. 
5 Hobsbawm 1992; Aronsson 2004, s. 62–63. 
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kontinuitets- och återställelseperspektiv var inte ovanligt inom luthersk teo-
logi under 1800-tal och tidigt 1900-tal. Det förekom både inom nylutheran-
ismen, på svensk mark i modifierad form representerad av Ullman och den 
äldre lundahögkyrkligheten.1 Att ta vara på en så att säga förbjuden historie-
kultur relaterad till gudstjänstlivet kom att bli ett viktigt kännetecken för den 
svenska högkyrkliga rörelsen under 1900-talet.2 Fullständig lojalitet mot den 
svenska reformatoriska traditionen ansågs uppenbarligen varken möjlig eller 
nödvändig. Både anglikanska och romersk-katolska kyrkor hade bevarat spår 
av forn- eller allmänkyrklig liturgisk praktik och kunde fungera som förebilder 
för förändringssträvanden inom Svenska kyrkan.3 Att dra nytta av det allmän-
kyrkliga arvet på ett sätt som inte stod i strid med en luthersk utgångspunkt 
sågs som fullt möjligt. Utifrån den utgångspunkten kom ett selektivt förhåll-
ningssätt till traditionen att odlas. 

Rörelsens entreprenörer drog slutsatsen att de hade rätt att bruka sådant 
som fanns i den kyrkliga traditionen men som uppfattades ha gått förlorat i 
Svenska kyrkan. Genom den nationalromantiskt präglade kyrkosynen som låg 
i tiden och samtida kyrkohistorisk forskning öppnades ett nytt historiekultu-
rellt fält från vilket de ansåg sig ha rätt att hämta inspiration till förnyelse. 
Historiebruket blev avgörande för kyrkosynen som i sin tur formade prakti-
kerna. 

Gudstjänst och nattvard i centrum 
Föreställningen om Svenska kyrkans allmänkyrkliga anknytning drev de hög-
kyrkliga rörelseaktörerna att ta strid för liturgiska bruk som annars inte ansågs 
höra hemma i Svenska kyrkan och allmänt betraktades som uttryck för katol-
icerande tendenser. I det följande ska synsätt och strävanden gällande liturgi 
och gudstjänst inom dels Svenska Kyrkoförbundet, dels S:t Sigfrids brödra-
skap presenteras närmare. Det är nödvändigt för att klargöra uppfattningar 
om gudstjänst och liturgiska bruk som fortsättningsvis hade betydelse för rö-
relsen. 

1 Aulén 1953, s. 15ff; Bexell 1987, s. 20ff. 
2 Därmed föregick den även den liturgiska rörelse som framträdde inom olika protestantiska kyrkor 
i Europa vid 1920-talets mitt. Andrén 1991, s. 33ff. 
3 Mycket av Schröderheims liturgiska och kyrkligt praktiska förslag som presenterades i Engelskt 
kyrkolif 1910 gällde sådant som kunde övertagas från England. Få specifika referenser till en svensk 
kyrklig tradition finns i boken, se Schröderheim 1910a. Ett liknande förhållningssätt, om än vad 
det verkar mer reflekterande, syntes i hur prästerna i S:t Sigfrids brödraskap till exempel diskuterade 
enhetlighet i bruket av liturgiska färger. Då ingen svensk eller engelsk fullständig färgkanon kunde 
återfinnas fick man resonera med utgångspunkt i vad som var gemensamma huvuddrag. Samuel 
Gabrielsson 28.2.1921 S12:1:3 SSBA:I UUB. 
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Svenska Kyrkoförbundets vision för församlingslivet 
Svenska Kyrkoförbundet uttalade liturgiska reformkrav på bred front redan i 
första artikeln av första numret i sin tidskrift.1 Reformförslagen handlade i 
allmänhet om att upphöja bönelivet och skapa bättre förutsättningar för hög-
tidlighet, stillhet och andäktighet. 

Svenska Kyrkoförbundet presenterade en vision om församlingslivet. Det 
fanns likheter med församlingsrörelsens inriktning, men förebilden var häm-
tad ur engelskt kyrkoliv.2 I förbundets vision var gudstjänsten den ”bränn-
punkt, där församlingslivets alla strålar förenas”. I gudstjänstlivet öppnade sig 
”den källa av andligt liv, som ständigt föryngrar församlingen” där nattvarden 
stod i centrum för gudstjänstfirandet. Församlingsmedlemmarna skulle själva 
sörja för att gå till nattvard minst en gång per månad. Kyrkan skulle stå för 
ett dagligt och regelbundet andaktsliv med inriktning på olika målgrupper i 
församlingen.3 

Kärnan i den kyrkliga reformen var alltså gudstjänsten. Carl Kihlén skrev 
1912 att Svenska kyrkan som statskyrka i framtiden riskerade att bli politiskt 
styrd. Det var enligt honom en möjlig utveckling att politiker i en demokratisk 
statskyrka skulle utöva större inflytande över kyrkans lära än prästerna.4 Hotet 
om en sådan kyrklig demokratisering innebar att en reformation av kyrkolivet 
därför, som i Church of England, måste ta sin utgångspunkt i det område 
som var oberoende av politiken, nämligen gudstjänstlivet. Där framträdde 
”kyrkans säregna väsen”.5 

Flera andra aspekter på hur liturgin skulle förstås utvecklades inom 
Svenska Kyrkoförbundet. Övergripande betraktades liturgiskt liv som en 

1 ”Den katolicerande riktningen i vår kyrka” SKFT 1:1 (1911). 
2 Sjögren målade 1911 förbundets avsikter för församlingslivet. Det handlade det bland annat om 
det sociala och inrättandet av så kallade ”aftonklubbar”. Församlingsprästen skulle ombesörja verk-
samheten och leda andakter, men det skulle kompletteras med ett arbetslag av präster och frivilliga 
medarbetare för det diakonala arbetet. Kristendomsundervisningen i skolan torde i framtiden vara 
avskaffad, varför också en specifik kyrklig skola borde inrättas. Ett ”riktigt kristligt liv” var ”den 
bästa grunden för kulturlivet”. Det borde i varje församling finnas ett församlingsblad, en kyrkokör, 
bibelstudiegrupper, scoutgrupper och veckovisa orgelkonserter. Sjögren, ”Svenskt kyrkolif – om 
trettio år?” SKFT 1:2 (1911), s. 9–14. Dessutom skulle en nationell mansförening för Svenska kyr-
kan inrättas, ”Svenska kyrkans män”. En sådan organisation såg dagens ljus sju år senare i Kyrko-
bröderna, om det se Nykvist 2019. Artikeln ”Svenskt kyrkolif – om trettio år?” betraktades inom 
Svenska Kyrkoförbundet, enligt Sjögrens uppgift 35 år senare, som ”ett slags program”. Henning 
Sjögren t. Lennart Löthner 9.7.1947 SSBA UUB. 
3 Sjögren, ”Svenskt kyrkolif – om trettio år?” SKFT 1:2 (1911), s. 8–14. 
4 Kihlén, ”Svensk kyrkopolitik” SKFT 2:7/8 (1912), s. 65–66. Kihlén, ”Kyrklig krönika V” SKFT 
3:7/8 (1913), s. 52. Kihlén, ”Kyrklig krönika I” SKFT 3:1/2 (1913), s. 5. Kihlén, ”Kyrklig krönika 
II” SKFT 3:3/4 (1914), s. 21. 
5 ”Men socialister och separatister ha karlar med ännu friskare tag, och om de därtill få statsanslag 
– hur går det då? Domkapitlen och hela kyrkoorganisationen är f. ö. nu beroende av riksdagens 
goda vilja. Skall man reformera, måste man börja på ett område som icke är beroende av politiken. 
Sådan är i det hela gudstjänstlivets område. Därför hava vi påyrkat, att begynnelsen skall föras där. 
Särskilt den rituella sidan är än så länge tämligen intakt”. ”Litteratur” SKFT 6:2 (1916), s. 20. 
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mätfaktor för hur välfungerade religionen var: ett förfallet liturgiskt liv var 
tecken på ”andlig dekadens”. Gudstjänstlivet var nyckeln till ett rikare 
kyrkoliv, vilket i sin tur skulle bidra till en förnyelse av samtidskulturen. Att 
den lutherska kyrkan bättre hade bevarat liturgisk tradition än någon annan 
reformationskyrka betydde att det var centralt att vårda ”den liturgiska sidan” 
av gudstjänstlivet.1 

Liturgin var till sitt innehåll en bekännelsehandling med vilken de enskilda 
kristna deltog med sin bekännelse och fick del av ord och sakrament. Den var 
därför en förutsättning för en förnyelse av den personliga tron.2 I detta avse-
ende skiljde sig Svenska Kyrkoförbundet från till exempel Nathan Söder-
blom, som betraktade liturgin som något fritt och inte underställd någon av 
traditionen given auktoritet.3 Däremot fanns likheter med den förståelse som 
präglat HBF 1854. 

Svenska Kyrkoförbundet framhöll också att liturgin hörde till kristendo-
mens innersta väsen och utgjorde sambandet mellan kristet liv och den så 
kallade religiösa verkligheten såsom ”heliga handlingar och ord inför en osyn-
lig, närvarande gudomlighet”. Liturgin blev så en avspegling ”i sin fullständiga 
och rena form av det kristliga andelivet” och var människans sätt att ställa sig 
i förbindelse med Gud. Liksom Gud hade uppenbarat sig bland människorna 
genom inkarnationen fortsatte den osynliga nåden att meddelas genom de 
synliga jordiska sakramenten. Därför skulle inte det liturgiska livet förnyas i 
moderniserande, utan i ”antikiserande” riktning för att föra Svenska kyrkan 
närmare sitt ursprung.4 Det var genom att knyta an till den allmänkyrkliga 
traditionen som liturgin kunde få kraft och mening: 

Ur hela kristenhetens andliga livskällor ha vi rätt och plikt att ösa. Dess heliga 
minnen äro också våra såsom dess tro och heliga gudstjänsted väsentligen är vår 
den dag idag är. Ty Guds folk är ett enda folk. Därmed återfår vårt gudstjänstliv 
sin heliga livskraft. Gudstjänstliv är icke känslostämning och teaterprål med 
grannlåt och artistisk konsertsång; det är en urartning, som vi bekämpat. Guds-
tjänst är återupplevda heliga minnen, det är den förklarade forntiden i Guds folks 
historia, som vi på nytt leva oss in i för att hämta kraft för nutid och framtid.5 

Enligt Svenska Kyrkoförbundet lämnade ett församlingsliv med nattvarden 
och liturgin i centrum inget utrymme åt en subjektivism som kunde leda till 
en felaktig inriktning. Det var däremot en fara med predikan. Det ”rituella 

1 ”Vår ståndpunkt I” SKFT 4:1 (1914), s. 12; ”Vår ståndpunkt II” SKFT 4:2 (1914), s. 21; ”Ett och 
annat” SKFT 5:5 (1915), s. 44. 
2 ”Ett och annat” SKFT 5:5 (1915), s. 44. Cf Kihlén 1910b. 
3 S-E. Brodd 1982, s. 131. 
4 Kihlén 1911a, s. 28; Schröderheim, ”Den katolicerande riktningen i vår kyrka” SKFT 1:1 (1911), 
s. 4; ”Vår ståndpunkt II” SKFT 4:2 (1914), s. 21; ”Vår ståndpunkt III” SKFT 4:3 (1914), s. 37; 
”Liturgiska anmärkningar öfver nattvardsmässan” SKFT 6:8/9 (1916), s. 63. 
5 ”Till våra läsare” SKFT 6:8/9 (1916), 62. 
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evangeliet” var uttryck för en objektiv förmedling av tron och stod historiskt 
grundad i kyrkans tradition och på Bibelns ord.1 Liturgin riktade sig till hela 
personligheten medan predikan riktades till förståndet. Till skillnad från pre-
dikan manade liturgin till deltagande och inte endast åhörande. Därför var en 
liturgisk restauration det första steget mot en kyrklig väckelse. Svenska Kyr-
koförbundet menade sig verka för att återuppbygga ”vår kyrkas lära, guds-
tjänstordning, sed och författning” som gått förlorat. Det viktigaste var att 
bevara ”den orubbade liturgiska traditionen, som med de heliga minnenas och 
gudstjänstbrukens levande band förenar oss med alla förgångna tiders 
fromma kristna”.2 

En rad praktiska förslag framställdes inom Svenska Kyrkoförbundets tidskrift 
som främst gällde ”det yttre i vår kristendom”, såsom tända ljus och blommor 
på altaret, införande av knäfallspallar och knäböjande vid olika moment i 
gudstjänsten, bikt, dagliga morgon- och kvällsandakter, rikare musik- och 
körliv i kyrkan, kyrkornas öppnande under dagtid, församlingsblad, helgden 
för sakristian, självkommunion för präster, veckomässor med särskild inrikt-
ning på olika samhällsgrupper, justering av kyrkvärdarnas uppgifter och kol-
lektupptagande under gudstjänsten. Sådant motiverades med att det hörde till 
”gammal luthersk kyrkosed i vårt land och vår kyrkas bekännelseskrifter”.3 

En röd tråd, främst i de förslag som Schröderheim kom med efter sin Eng-
landsresa, var att utgå från hur det i engelskt kyrko- och samhällsliv fanns en 
vördnad, delaktighet och engagemang i gudstjänsten som saknades i Sverige. 
För att råda bot på det kom Schröderheim med sina många förslag på praktisk 
nivå.4 

Två bruk som särskilt lyftes fram var korstecknet och handpåläggningen. 
Korstecknet var enligt Schröderheim både lutherskt och ”fornkristligt” och 
fanns kvar i de andra nordiska kyrkorna och hade gjort så i Svenska kyrkan 

1 Kihlén, ”Kyrklig krönika III” SKFT 3:5/6 (1913), s. 35–36. ”Vår ståndpunkt I” SKFT 4:1 (1914), 
s. 8–10. ”Liturgiska anmärkningar öfver nattvardsmässan” SKFT 6:8/9 (1916), s. 63. 
2 ”Anmälan” SKFT 4:1 (1914), s. 1–2. 
3 Schröderheim, ”Den katolicerande riktningen inom vår kyrka” i SKFT 1:1 (1911), s. 1–7; Schrö-
derheim hänvisade till Augsburgska bekännelsen artikel 24 och 25, Apologin kap 12, samt Kon-
kordieformeln kap 7. Schröderheim 1910a; ”Kyrkokören i den evangel.-lutherska kyrka” i SKFT 
7:3/4 (1917), s. 21ff. ”Unisona barnkörer” i SKFT 3:3/4 (1913), s. 26–27. Också pedagogiska mo-
deller för barnkörer diskuterades i tidskriftens artiklar. 
4 Schröderheim 1910a, s. 48, 80; Sjögren, ”Svenskt kyrkolif om trettio år – en fantasibild af Sign” 
SKFT 1:1 (1911), s. 7–15. Till exempel i fråga om sakramenten handlade det främst om sådana 
saker som dopfuntens placering i kyrkorummet, till mängden vatten som skulle begjutas över bar-
net och handpåläggningens utförande. Schröderheim menade att dubbel handpåläggning, som var 
påbjuden enligt 1894 års kyrkohandbok vid dop av flera barn samtidigt, inte borde vara tillåten. 
Detta på grund av dopets höga värdighet. ”Båda händerna på varje barns huvud! Och Fader vår repeterad 
för varje barn! Inga bekvämlighetshänsyn i detta fall!” Schröderheim 1910a, s. 20; Cf HB 1894, s. 135. 
Flera kyrkliga bruk som Schröderheim beskrev i sin reseskildring förefaller ha varit allmänt obe-
kanta i Svenska kyrkan. Till exempel bruket att samla in kollekt. Schröderheim 1910a, s. 10–14. 
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fram till HB 1811.1 Handpåläggningens återinförande i konfirmationsakten 
såg Schröderheim som så betydelsefull att han menade att det var ”det enda 
reformkrav, som i denna del bör vinna gehör”.2 Det relaterade till kritiken 
mot HB 1894 att termen ”katekesförhör” användes i stället för konfirmation. 
Den sakramentala karaktären borde i stället betonas genom att kunskapsför-
hör och löften togs bort, och att det ”apostoliska bruket” med handpålägg-
ning infördes.3 

Att högmässoritualet borde utformas i enlighet med luthersk tradition före 
HB 1811, framfördes i Svenska Kyrkoförbundets tidskrift. Momentens ordning i 
nattvardsgudstjänsten skulle vara: offertorium, prefation, Helig, instiftelseord, 
Fader vår, Fridshälsning, O Guds lamm, distribution, postkommunion och 
välsignelsen. Det motiverades med hänvisning till lutherskt 1600-tal, Bibeln 
och den tidiga kyrkans historia. Teologiskt motiverade Svenska Kyrkoförbun-
det flera förslag genom att bland annat hänvisa till den tyska, nylutherska li-
turgikern Ludwig Schöberlein.4 Några hänvisningar till engelsk eller romersk-
katolsk teologi för att motivera liturgiska eller praktiska förslag förekom inte. 

Nattvarden var gudstjänstens centrum. Enligt Kihlén var gudstjänstfi-
rande synonymt med nattvardsfirande. Samtiden kritiserades för att nattvar-
den hade förlorat sin centrala plats i gudstjänstlivet, vilket var i strid mot be-
kännelseskrifterna, Bibeln och kyrkohandboken.5 Sjögren skrev att detta fo-
kus skiljde ”vår ståndpunkt från andras; vi tro, att altaret bör göras till medel-
punkt i vårt kyrkoliv”. Förbundet hoppades att detta skulle ”stärka, rena och 
höja vår kyrka och därmed hela det nationella livet”.6 Eftersom delaktighet i 
församlingen byggde på deltagandet i nattvardslivet behövde alla villkor 
kopplade till nattvardsdeltagandet tas bort. Skriftermålet borde, som i Church 
of England, tas bort, liksom skyldigheten för kommunikanter att i förväg 

1 Schröderheim 1910a, s. 20, 23–24, 31; Schröderheim, ”Liturgisk restauration” SKFT 3:1/2 (1913), 
s. 8–9. 
2 Schröderheim 1910a, s. 23. 
3 ”Vår kyrka” SKFT 1:2 (1911), s. 49–51;”Liturgisk restauration” SKFT 3:5-6 (1913), s. 38–39. In-
spirationen kom tydligt från engelskt håll, då Schröderheim dels hade särskilt berört fram konfir-
mationen i Engelskt kyrkolif – och svenskt samt att Svenska Kyrkoförbundet införde en artikel om 
den engelska konfirmationen i tidskriften. Schröderheim 1910a, s. 23. Kihlén menade emellertid 
att man i stället för att ta bort löftena borde hjälpa barnen att hålla dem. ”Kyrklig krönika II” SKFT 
4:2 (1914), s. 19. 
4 Ludwig Schöberlein (1813–1888; sist professor i Göttingen). ”Liturgiska anmärkning öfver natt-
vardsmässan” SKFT 6 nr 8/9 (1916), 63–65. ”Liturgiska anmärkning öfver nattvardsmässan” SKFT 
7 nr 1/2 (1917), 10–12. ”Liturgiska anmärkning öfver nattvardsmässan” SKFT 7:3/4 (1917), 19– 
20. 
5 Till exempel menade Kihlén att högmässoordning A i kyrkohandboken innehöll nattvardsfirande, 
vilket han tolkade som att det var det främsta alternativet. Enligt Kihlén visade Augsburgska be-
kännelsen art. XXIV att den lutherska kyrkan höll nattvardsfirandet högre än den romersk-katolska. 
Som bibliskt argument pekade Kihlén på Apg. 2:46 som visade hur de första kristna delade bröd i 
hemmen. ”Kyrklig krönika. VII. Den liturgiska reformen.” SKFT 4:7 (1914), s. 74–75. 
6 Sjögren, ”Dopfunten, predikstolen eller altaret?” SKFT 3:5/6 (1913), s. 41–43; ”Vår ståndpunkt 
I” SKFT 4:1 (1914), s. 10–12. 
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anmäla nattvardsgång för prästen.1 Sätt att koppla nattvardsdeltagande till 
församlingsliv motsvarar hur man på olika håll i Svenska kyrkan senare på 
1910-talet skulle tala om de kommunicerande gudstjänstdeltagarna som ”för-
samlingskärnan”.2 

Sammanfattningsvis presenterade Svenska Kyrkoförbundet genom sin ut-
givning en vision av ett sakramentalt orienterat församlingsliv i Svenska kyr-
kan med nattvarden som en objektiv nådemedelsförvaltning i centrum. För-
nyelsen av församlingslivet skulle ske genom bönelivet och den söndagliga 
gudstjänsten, och för det presenterade förbundet flera förslag på praktiska 
förändringar. 

S:t Sigfrids brödraskaps arbete för liturgi och kyrklig skrud 
S:t Sigfrids brödraskap fungerade som en liturgisk gemenskap vid de kapitel 
som man årligen samlades till. Dessa sammankomster omfattade nattvardsfi-
rande, tideböner, processioner, bruk av rökelse och kyrklig skrud. Ett an-
daktsliv i tidegärdstradition handlade för dem om att fostra sig själva till 
”verkliga präster i Kristi kyrka”.3 

S:t Sigfrids brödraskap hade formulerat en kyrkosyn och förståelse av 
Svenska kyrkans reformation som låg nära Nathan Söderbloms. En viktig 
skillnad i relation till Söderblom var att de högkyrkliga rörelseaktörerna avsåg 
tillämpa konsekvenserna av sin kyrkosyn i gudstjänstlivet. Enligt Söderblom 
kunde liturgin förvisso uttrycka kontinuitet med den medeltida kyrkan och ha 
en ekumenisk funktion, men det var för honom inte avgörande eller normgi-
vande. Han kom därför inte att framträda med ett liturgiskt program kopplat 
till sin kyrkosyn.4 Gudstjänstfrågor i bred bemärkelse blev däremot ett hu-
vudfokus för brödraskapet och omsattes i praktik genom ett slags experi-
mentverkstad. Liturgi, gammalkyrkliga sånger och ett mer frekvent nattvards-
bruk hörde enligt brödraskapet till Svenska kyrkans identitet.5 Brödraskapets 
påverkansarbete tog form under 1910-tal och tidigt 1920-tal. För att visa hur 
brödraskapet agerade måste deras arbete följas något bortom den tidsgräns, 
det vill säga 1918, som har satts för denna del av avhandlingen. 

I enlighet med sin nationalkyrkligt präglade syn på Svenska kyrkan lade S:t 
Sigfrids brödraskap en nationell betoning på ”det traditionella och liturgiska 
intresset”.6 Den nationella betoningen fick emellertid leda till en allmänkyrklig 

1 Schröderheim 1910a, s. 25–26, Cf ”Prästkonferensens sista dag” DN 8.10.1909, s. 4. 
2 L. Eckerdal 1970, s. 233. 
3 Anders Blomquist 19.6.1918 S12:1:3 SSBA:I UUB. 
4 S-E. Brodd 1982, s. 129–133. 
5 Mats Åmark 3.8.1921 S12:1:3 SSBA:I UUB. 
6 Anders Blomquist t. Mats Åmark 14.11.1916 MÅEP UUB. 
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föreställning.1 Tankar om nation, allmänkyrklig tradition och liturgi smälte 
samman för dessa präster. 

Bruket av kyrklig skrud, framför allt mässhake, var viktigt i brödraskapet. 
Omkring sekelskiftet 1900 hade det i det närmaste upphört i Svenska kyrkan. 
Inte ens vid högtidligare tillfällen var det självklart att använda mässhake. Bru-
ket sågs som katolicerande.2 Att bedriva ett påverkansarbete för att förändra 
sådana frågor i de olika sammanhang de var verksamma återkom kontinuer-
ligt inom brödraskapet.3 Det handlade för S:t Sigfrids brödraskap inte om nå-
got estetiskt, utan att mässhake skulle användas för att representera en an-
knytning till ”gångna kyrkotider”. 4 Enligt medeltida och romersk-katolsk 
praxis hade den burits för att markera celebranten som överstepräst och Kris-
tusrepresentant vid nattvardsfirande.5 Därmed hade den genom Gabrielssons 
motivering erhållit en förnyad innebörd i en ny kontext.6 När praktiker och 
bruk hämtade ur det förflutna med hänvisning till en tradition kan ses som 
uttryck för ett traditionsskapande.7 

Efter några år uttrycktes dock tanken inom brödraskapet att mässhaken 
skulle reserveras för nattvardsfirande.8 Även bruket av stola växte successivt 
fram inom gemenskapen.9 

1 Anders Blomquist skrev till Åmark: ”du försonade mig med både det ena och det andra genom 
att konsekrera det med orden: ’Det är ju dock svensk tradition, även det’”. Anders Blomquist t. 
Mats Åmark 14.11.1916 MÅEP UUB. 
2 Stolt 1965, s. 106. Fortfarande på 1920-talet förekom prästvigningar som förrättades av biskopar 
iklädda civil klädsel och prästkappa. Stolt 1965, s. 67. 
3 Samuel Gabrielsson 2.10.1917 S12:1:2 SSBA:I UUB; Samuel Gabrielsson 8.1.1919 S12:1:2 SSBA:I
UUB; Mats Åmark 3.8.1921 S12:1:3 SSBA:I UUB; Hugo Berggren 28.8.1921 S12:1:3 SSBA:I UUB. 
Redan 1915 vid stiftsmötet i Västerås och medialt inför kyrkomötet senare samma höst hade Ga-
brielsson debatterat och motionerat om framför allt liturgiska frågor. Också det 1919 nybildade 
stiftsrådet i Strängnäs stift kom att bli en möjlighet för S:t Sigfrids brödraskap att påverka. När 
Lüders där föreslogs som sekreterare såg han det som en möjlighet att arbeta för ”våra idéer”. 
Simon Lüders t. Mats Åmark 11.11.1919 SSBA UUB. 
4 Samuel Gabrielsson 5.6.1917 S12:1:2 SSBA:I UUB. 
5 Se till exempel Sundmark 2014. 
6 För en analys av betydelseförskjutningar av liturgiska plagg, särskilt stolan som tecken för tysk 
högkyrklighet och kvinnoprästmotstånd, se Zeiss-Horbach, ”Die Stola als Zeichen des Protestes. 
Hochkirchliche Bewegung und Frauenordination” Kirchliche Zeitgeschichte 28:1 (2015), s. 127–145. 
7 Om det, se ovan Inledningskapitlet, s. 32–33. För en liknande analys med utgångspunkt i bruket 
av bygdedräkter, se Centergran 1996. 
8 Lüders skrev 1922 till de övriga bröderna: ”Det bjuder mig numera emot att bruka mässhake till 
alla mer eller mindre högtidliga vesprar o.d. Låt oss då ha alba och stola, men spara mässhaken till 
högmässan.” Simon Lüders ”Ludvig Bek. Dag” [25.8] 1922 S12:1:4 SSBA:I UUB. 
9 Redan 1917 hade samtliga präster i brödraskapet gjort en gemensam beställning av rött siden till 
stolor från Tyskland. Men enligt Lüders var lagret för litet i Tyskland och det skulle bli för dyrt 
med stolor till alla bröderna genom att köpa svenskt. Därför skulle saken få bero ännu ett tag. 
Samuel Gabrielsson 5.6.1917 S12:1:2 SSBA:I UUB; Simon Lüders 4.8.1917 S12:1:2 SSBA:I UUB; 
Simon Lüders 1.8.1918 S12:1:2 SSBA:I UUB. Flera av bröderna kom att införskaffa stolor 1918– 
1920. Så sent som julen 1919 lade emellertid Gabrielsson, i brist på annat, ett rött sidenband över 
axlarna under gudstjänsterna. Samuel Gabrielsson t. Mats Åmark 14.1.1920 MÅEP UUB. Lüders 
och Åmark använde tidigt 1919 gröna stolor med brödraskapets tecken på. Sådana, meddelade 
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Liturgiska strävanden vid stiftsmöten 
Prästerna i S:t Sigfrids brödraskap kom inte att ge ut någon tidskrift, utan 
deras idéer och strävanden i fråga om liturgi kom i stället framför allt att ut-
tryckas genom praktiskt och kyrkopolitiskt påverkansarbete. Ett tidigt exem-
pel på framgångar för brödraskapet är en motion av Gabrielsson om den ni-
censka trosbekännelsens återinförande i kyrkohandboken vid Västerås stifts-
stämma 1915. Den blev det första exemplet på en motion som vidarebeford-
rades från en stiftsstämma till kyrkomötet och där vann gillande. Som ett 
resultat återinfördes bekännelsen i HB 1917.1 Efter denna seger betonade Ga-
brielsson att det var så de måste arbeta fortsättningsvis.2 De skulle verka för 
”en ny åsiktsbildning i kyrkan”, det skulle vara brödraskapets huvuduppgift.3 

Gabrielsson motionerade flera gånger vid stifts- och prästmöten i Västerås 
stift under 1910-talet och även på 1920-talet. Motionerna handlade bland an-
nat om kyrklig skrud, återinförande av alba, humerale och stola som tjänste-
dräkt vid förrättning och gudstjänst, om återinförandet lovsångerna Magnifi-
cat, Benedictus och Nunc dimittis i psalmboken.4 Gabrielsson argumenterade 
även för att alla stiftets kyrkor skulle ha en uppsättning av kyrklig skrud, mäss-
hake och altarbonader i ”samtliga liturgiska huvudfärger (vitt, rött, grön, vio-
lett)”.5 Brödraskapet framträdde flera gånger i ett slags liturgiska manifestat-
ioner vid stifts- och prästmöten i Västerås stift. Medlemmarna bar då alba, 
stolor och mässhakar, gick i processioner, ledde gudstjänster och andakter.6 

Åmark, skulle bekostas av brödraskapet till samtliga bröder. Mats Åmark 21.1.1919 S12:1:2 SSBA:I 
UUB. Från 1920 tycks flera av bröderna regelbundet ha uppträtt i stola. Till exempel höll Blomquist 
under sommaren 1920 morgonbön onsdagar och fredagar iklädd alba och stola. Anders Blomquist 
S12:1:2 15.9.1920 SSBA:I UUB. 
1 Aldén 1989, s. 201. Den nicenska trosbekännelsen hade tagits bort i samband med 1811 års kyr-
kohandbok. Den apostoliska trosbekännelsen och Luthers Credopsalm var de två alternativ som 
förelåg för Credo enligt den handbok som gällde fram till 1800-talets slut. Någon ändring av det 
företogs inte heller i 1894 års kyrkohandbok, även om U.L. Ullman hade argumenterat för det. 
Bexell 1987, s. 235–236. 
2 I brev till Åmark skrev Gabrielsson efter kyrkomötets beslut att detta var en av de största fram-
gångarna i hans liv och att det var i denna anda som brödraskapet skulle arbeta. Att de skulle kämpa, 
genom att ”oförtrutet motionera” för att återinföra liturgiska ”härligheter” som till exempel Te 
Deum, Magnificat och Nunc dimittis. De skulle inte endast arbeta för att återinföra dessa, som Gabri-
elsson uttryckte det, förlorade klenoder, utan de skulle också ”återuppväcka den stora och höga 
anden från gångna kyrkotider.” Samuel Gabrielsson t. Mats Åmark 8.11.1915 MÅEP UUB. 
3 Samuel Gabrielsson t. Mats Åmark 31.12.1915 MÅEP UUB. 
4 Andra frågor som Gabrielsson motionerade om gällde dock mer stiftsanknutna spörsmål såsom 
en ny biskopsstol för Dalarna, förfarandet vid tillsättning av prästerliga tjänster, om hur gudstjänst-
livet i Västerås domkyrka skulle ordnas samt missionsfrågor. Se ”Från Stiftshögtiden i Lindesberg 
den 27–29 juni 1915” Västerås stiftsblad 1:3 (1915), s. 29; ”Motioner till stiftsstämman” Västerås 
stiftsblad 3:3 (1917), s. 13–15; Handlingar rörande prästmötet i Västerås 1919. Prästmötesberedningens proto-
koll jämte motioner till 1919 års Prästmöte, s. 3–35. 
5 ”Motioner till stiftsstämman” Västerås stiftsblad 3:3 (1917), s. 14. 
6 Sommaren 1919 hölls stiftsmöte och prästmöte i Västerås stift dagarna efter varandra. Aldén 
1989, s. 202. Lutteman, Gabrielsson, Berggren, Åmark och Blomquist var på plats vid prästmötet, 
som kom att bli platsen för ett närmast programmatiskt framträdande av S:t Sigfrids brödraskap 
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Det blev ett sätt att förstärka effekt och argument kopplade till Gabrielssons 
motioner. 

Flera gånger kom brödraskapets motioner och agerande att ifrågasattas 
och kritiseras för att vara ”katolicerande”.1 Men Gabrielsson menade att hans 
argument för liturgiska strävanden och bruk av kyrklig skrud utgick från en 
ekumenisk och allmänkyrklig kontinuitetsbetoning av Svenska kyrkan.2 

Brödraskapet förväntade sig dock motstånd och hyste inga större för-
hoppningar om att få genomslag för sina idéer. Syftet var i första hand att 
sprida dem och skapa diskussion. Genom att till exempel Gabrielssons mot-
ioner trycktes i Västerås stiftsblad, för vilket Axel Lutteman var redaktör, ven-
tilerades vid stämmorna och gavs ut i möteshandlingar, samt genom att bröd-
raskapet framträdde och praktiserade de liturgiska ideal de förespråkade blev 
stiftsmötesorganisationen en effektiv plattform för brödraskapet att sprida 
sina idéer i Västerås stift.3 Efterhand upplevde prästerna i S:t Sigfrids brödra-
skap att deras idéer fick alltmer genomslag och att de kunde bidra till att in-
spirera församlingar i stiftet.4 

Billiga skrudar åt folket! 
I England hade de högkyrkliga rörelseaktörerna mött liturgikern Percy Dear-
mer och de inspirerades av hans arbete.5 Dearmer hade 1912 varit med och 
startat företaget Warham Guild som bland annat fabrikstillverkade billiga 
mässhakar och paramenta för att därmed möjliggöra en liturgisk förnyelse där 
kyrkoårets olika skiftningar kunde bejakas i enlighet med de ideal som Dear-
mer gett uttryck för i sin handbok The Parson’s Handbook.6 

Axel Lutteman hade i Västerås stiftsblad 1917 förklarat och argumenterat 
för att återinföra kyrkoårets färger.7 I Sverige var textilateljén Licium, ledd av 
Agnes Branting, ledande i att framställa mässhakar, som var hantverk av hög 

med sina idéer och planeringen inför det hade påbörjats tidigt under året. Samuel Gabrielsson 
4.9.1919 S12:1:3 SSBA:I UUB. 
1 Axel Lutteman 5.11.1917 S12:1:2 SSBA:I UUB. Se även Luttemans rapportering i Västerås stifts-
blad, Lutteman 1917b, s. 12. 
2 Så till exempel i Bihang till Allmänna Kyrkomötets Protokoll 1915 2 saml. motion n:o 10, s. 4–5; 
Samuel Gabrielsson 2.10.1917 S12:1:2 SSBA:I UUB. Som ett senare exempel kan nämnas hur Ga-
brielsson motionerade vid prästmötet i Västerås 1925 för prästers självkommunion med hänvisning 
till allmänkyrklig tradition. L. Eckerdal 1970, s. 235. 
3 Samuel Gabrielsson 4.9.1919 S12:1:3 SSBA:I UUB. 
4 Till exempel tillstyrkte 1919 års prästmöte Gabrielssons motion om att lovsångerna Magnificat, 
Benedictus och Nunc dimittis skulle upptas i det nya psalmboksförslaget. §10 Handlingar rörande präst-
mötet i Västerås 1919. Prästmötesberedningens protokoll jämte motioner till 1919 års Prästmöte, s. 19–20. Sam-
uel Gabrielsson 4.9.1919 S12:1:3 SSBA:I UUB; Hugo Berggren 28.8.1921 S12:1:3 SSBA:I UUB. 
5 Anders Blomquist t. Mats Åmark 13.9.1921 SSBA UUB; Samuel Gabrielsson 8.1.1919 S12:1:2 
SSBA:I UUB; Samuel Gabrielssons dagbok, 18.7.1920 16 SGA UUB. Även Carl Kihlén i Svenska 
Kyrkoförbundet inspirerades av Dearmer. Carl Kihlén t. Gunnar Ekström 20.10.1912 GES UUB. 
6 ”The Warham Guild” Anglican Bibliopole 12 (1987). Publicerad på anglican-
sonline.org/special/warham.html (läst 2019-10-02). 
7 Lutteman 1917a, s. 8–10. 
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konstnärlig kvalité.1 Prästerna i S:t Sigfrids brödraskap uppskattade Branting 
men menade att hon drev en alltför konstnärligt inriktad och dyr linje för att 
det skulle kunna leda till en bredare tillämpning av kyrkoårets liturgiska färger 
i församlingslivet.2 Gabrielsson inledde en debatt med Branting i pressen. 
Han uppmanade till köp av billiga, engelska mässhakar tills Diakonistyrelsens 
konstutskott börjat tillverka något liknande för ca 100 kr.3 Branting argumen-
terade mot Gabrielsson genom att slå vakt om en konstnärlig och kvalitativ 
tillverkning och menade att det var det engelska bruket av kyrkoårets färger 
som tvingat fram en industritillverkning av kyrklig skrud vilket inte var lika 
viktigt i Sverige.4 För S:t Sigfrids brödraskap stod just det pastorala bruket av 
mässhakar i fokus med möjlighet för församlingar att kunna ha uppsättningar 
av kyrklig skrud i alla kyrkoårets färger.5 Billiga, enkla mässhakar passade ”nu-
tidsmänniskorna”6 och var möjliga för ett vardagligt, slitsamt bruk i fattiga 
församlingar.7 Att mässhakarna var fabrikstillverkade var inget problem. I 
industrialismens tidevarv skulle de använda ”industriålderns gåvor vid Her-
rens altare”.8 Så kunde sociala och liturgiska frågor förenas inom brödra-
skapet. 

Flera präster i S:t Sigfrids brödraskap reste till Warham Guild och köpte 
med sig mässhakar som de visade i olika sammanhang i Sverige, till exempel 
vid stiftsmötet i Västerås. Flera församlingar kom att göra beställningar från 
Warham Guild genom dem. 9 Åmark och Gabrielsson förevisade sina 

1 Om Branting och Licium, se Ridderstedt 2017. 
2 Samuel Gabrielsson 28.2.1921 S12:1:3 SSBA:I UUB. 
3 Samuel Gabrielsson, ”Kyrkoskrudar” Dagens Tidning 26.11.1920; Samuel Gabrielsson, ”Värdiga 
kyrkoskrudar” Församlingsbladet: Evangeliskt veckoblad nr 11 5.5.1921. 
4 ”Värdiga kyrkoskrudar. En intervju med fröken Agnes Branting.” Församlingsbladet: Evangeliskt 
veckoblad 27.1.1921. 
5 Gabrielsson, ”Värdiga kyrkoskrudar” Församlingsbladet: Evangeliskt veckoblad 5.5.1921. 
6 Sven Lindberg odat. 1921 S12:1:4 SSBA:I UUB 
7 Gabrielsson, ”Värdiga kyrkoskrudar” Församlingsbladet: Evangeliskt veckoblad 5.5.1921. 
8 ”Värdiga kyrkoskrudar. En intervju med fröken Agnes Branting.” Församlingsbladet: Evangeliskt 
veckoblad 27.1.1921, s. 3. 
9 År 1920 skrev Gabrielsson att hade han köpt två mässhakar från England, en grön och en vit: 
”Till dess Kyrklig Konst vill slå in på den bogen att tillhandahålla enkla o prisbilliga skrudar för 
den fattiga landsorten anser jag (gentemot Fröken Branting) att dessa engelska ha en mission att 
fylla här i landet”. Samuel Gabrielsson 22.12.1920 S12:1:3 SSBA:I UUB. Berggren rapporterade 
om positiva reaktioner på deras medtagna engelska mässhakar vid stiftsmötet i Västerås 1921. Hugo 
Berggren 28.8.1921 S12:1:3 SSBA:I UUB. Gabrielsson beställde efteråt en vit mässhake på uppdrag 
av församlingen i Mockfjärd 1921. Samuel Gabrielsson odat. 1921 S12:1:4 SSBA:I UUB. År 1922 
rapporterade Berggren att han hade beställt två mässhakar från England till Falun men att han 
alltjämt var den ende prästen i församlingen som använde dem. Hugo Berggren ”Söndagen Rogate” 
[21.5] 1922 S12:1:4 SSBA:I UUB. Under 1921–1922 beställde flera av Sigfridsbröderna mässhakar 
från Warham Guild till sina respektive församlingar. Sven Lindberg, upptagen i brödraskapet 1921, 
skrev att han fått ta emot en grön mässhake från Warham Guild genom Gabrielsson som bekostats 
av församlingen. Sven Lindberg odat. 1921 S12:1:4 SSBA:I UUB. I samband med detta beställde 
Gabrielsson en blå mässhake att använda under fastetid; den är sannolikt en av de första blå 
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mässhakar för Diakonistyrelsens utskott för kyrklig konst 1921. Åmark och 
Branting hörde till utskottets ledamöter.1 Branting tog efteråt kontakt med 
Gabrielsson och meddelade att en tillverkning av billiga, enkla mässhakar 
skulle prövas av Licium/Libraria, som under dessa år var sammanslagna un-
der Diakonistyrelsens ledning.2 Det förefaller som en seger för brödraskapets 
strävanden för liturgiska reformer.3 

Föreningen av liturgisk och social inriktning som kom till uttryck i bröd-
raskapets handlande korresponderar med den kyrkosyn som flera av rörelse-
aktörerna representerade. Den konstnärliga aspekten av skruden, liksom 
själva textiliernas kvalitet eller ålder, var av underordnad betydelse för dem. 
Det var den praktiska reformen av gudstjänstlivet som stod i centrum. Mäss-
haken var en arbetsdräkt som skulle användas och förbrukas, inte ett konst-
föremål. I detta arbete omsattes brödraskapets målsättning att förena ett hög-
kyrkligt program med det moderna samhällets uppgifter och krav. 

Nattvarden i fokus 
S:t Sigfrids brödraskap slog vakt om ett utökat nattvardsfirande i Svenska kyr-
kan. Det var kring detta som de andra liturgiska strävandena centrerades. År 
1917 författade Åmark en skrift för brödraskapets skriftserie som aldrig gavs 
ut. Den hade titeln ”Ditt Altare Herre Sebaot: Om Altarets skrudande och 
vård”.4 Åmark förklarade altarets symbolik och olika föremål och handlingar 
som hörde samman med det, såsom paramenta, ljus, krucifix, blommor, knä-
fall och bruket av liturgiska färger. Manuskriptet cirkulerade bland medlem-
marna som fick ge sin syn på innehållet. Lutteman framhöll i diskussionen att 
det var betydelsefullt att visa för allmänheten att deras fokus inte handlade 
om ”klädnader, färger, ljus etc”. Sådant betydde endast något om det verkliga 
fokus låg på altaret som kyrkans centrum och ” platsen för det rena evangeliet 
utan tillsats av människoord, altaret platsen för obruten tjänst genom sek-
lerna, altare tillbedjansorten”.5 

mässhakar som användes i Sveriges under 1900-talet. Samuel Gabrielsson odat. 1921 S12:1:4 
SSBA:I UUB. Cf Ridderstedt 2016, s. 162; Ridderstedt 2017, s. 24. 
1 Samuel Gabrielsson 19.5.1921 S12:1:3 SSBA:I UUB; Mats Åmark 31.5.1921 S12:1:3 SSBA:I 
UUB. 
2 Samuel Gabrielsson 19.5.1921 S12:1:3 SSBA:I UUB. 
3 Då Åmark på Diakonistyrelsens bokförlag utgav sin bok Våra kyrkors helgd och vård (1922) uppgav 
han att det var möjligt att köpa ”mjuka, enkla mässhakar” för ca 100 kr hos Licium. Åmark 1922, 
s. 30. Uppgifter om omfattningen av produktionen och priser på mässhakar vid Licium under 
denna tid är fåtaliga. Vid 1930-talet fanns det mässhakar i Liciums katalog för omkring 125 kr. 
Ridderstedt 2017, s. 95, 101. 
4 Mats Åmark, ”Ditt Altare Herre Sebaot: Om Altarets skrudande och vård”. Ms. 1918 S9 SSBA:I 
UUB. Fem år senare utkom Åmark med Våra kyrkors helgd och vård (1922), där han anlade mer av 
ett helhetsperspektiv på den kyrkliga miljön, och inte fokuserade särskilt på altaret. 
5 Axel Lutteman, ”Anteckningar till Mod Manus av Br Laurentius” odat. [24–28.1] 1919 S9 SSBA:I 
UUB. 
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Någon helt enhetlig teologisk linje fanns inte i S:t Sigfrids brödraskap, för-
utom uppfattningen om att nattvarden var central i Svenska kyrkans guds-
tjänstfirande. Gabrielsson skrev att de verkade för en kyrkosyn och ett ”an-
daktsliv, som har sitt centrum i Jesu nattvard och som hämtar sina former ur 
Kyrkans gamla förrådshus”.1 Enligt Blomquist var Svenska kyrkan ”en sakra-
mentskyrka, och […] det är hennes egenart”.2 Olika teologiska tolkningar av 
nattvarden kom till uttryck i diskussionen av Åmarks manuskript. Han hade i 
sitt utkast beskrivit nattvarden som ”platsen där Kristi fullgiltiga offer för-
nyas”.3 Gabrielsson ansåg att det kunde betraktas som romersk-katolsk mäs-
sofferteologi. Bättre var att uttrycka sig mer ”evangeliskt” såsom: ”platsen där 
vi i trons åminnelse fira Kristi fullgiltiga offer”.4 Lutteman invände att Gabri-
elsson lade sig för nära en reformert linje och föreslog i stället ”platsen, där 
Kristus, offrad för oss alla på korset, i levande närvaro möter oss och för oss 
förnyar delaktigheten i frukten av sitt offer”. Kristus var inte närvarande i 
hostian, utan i måltidshandlingen.5 Blomquist däremot försvarade Åmark och 
ansåg att offerkaraktären borde betonas. Altaret var ”offerbordet, mäss-
bordet, platsen för Kristi verkliga närvaro i de helgade sakramentshåvorna”. 
Blomquist hade fått ”nog av det ensidiga talet om ordet som nådemedel”.6 

Frågan om nattvardens kris i Svenska kyrkan blev alltmer brännande från 
och med 1910-talet.7 Vid prästmötet i Uppsala 1921 framhöll Söderblom att 
”nattvardsfirande var den viktigaste frågan” i samtiden och att det var riska-
belt att tillhöra den kyrka, och kanske det stift, i kristenheten, där nattvarden 
brukades minst. Han pekade på likheter mellan Svenska kyrkans samtida läge 
och Church of England före Oxfordrörelsen.8 För S:t Sigfrids brödraskap 
uppfattades det som ett viktigt erkännande av deras strävanden.9 Gabrielsson 
framhöll i vid stiftsmötet i Falun 1921 att ett mer frekvent nattvardsfirande i 
Svenska kyrkan var nödvändigt. För det krävdes en total attitydförändring till 
nattvarden som stod i bättre samklang med samtiden och att firandet betrak-
tades som en ”urkristlig realitet och innerlighet”. Skriftermålskravet måste 
bort. Söndagens högmässa med nattvard skulle stå i centrum av församlingens 

1 Samuel Gabrielsson 23/30.3.1922 S12:1:4 SSBA:I UUB. 
2 Ander Blomquist ”Två dagar före korsmässa” 1921 S21:4 SSBA:I UUB. 
3 Åmark ”Ditt altare Herre Sebaot: Om altarets skrudande och vård”, s. 18. Manuskript 1918. S9 
SSBA:1 UUB. 
4 Samuel Gabrielsson ”Moderators skrift åm Altaret. PM till förf fr. Vindicianus” 9.11.1918 S9 
SSBA:I UUB. 
5 Axel Lutteman ”Anteckningar till Mod Manus av Br Laurentius” odat. [24–28.1] 1919 S9 SSBA:I 
UUB. 
6 Altaret var inte ”ordets och bönens plats utan det eukaristiska offrets”, skrev Blomquist. Det 
borde i kyrkorna i stället finnas en särskild ”läse- och bönepulpet för icke eukaristiska andakter”. 
Anders Blomquist ”PM om Åmarks skrift” 29.1.1919 S9 SSBA:I UUB. 
7 L. Eckerdal 1970, s. 232–247. 
8 Protokoll och handlingar rörande prästmötet i Uppsala 1921, s. 103. Cf L. Eckerdal 1970, s. 243. 
9 Mats Åmark 3.8.1921 S12:1:3 SSBA:I UUB; Anders Blomquist ”Två dagar före korsmässa” 1921 
S12:1:4 SSBA:I UUB. 
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liv. Men det krävdes komplement, såsom morgonmässor och kvällsmässor i 
veckorna, vilket skulle gagna det söndagliga nattvardsfirandet. Målet var 
”nattvard varje söndag, varje vecka”.1 Så pass allvarligt ansågs läget vara att 
Gabrielsson indirekt uppmuntrade till kyrkolagsbrott genom att uppmana till 
”gruppkommunion” i hemmen eller andra platser.2 Huvudsaken var att natt-
vard firades. Samma sak ansåg Simon Lüders som rapporterade till bröderna 
att han samlat ett trettiotal församlingsbor till nattvardsgång i prästgården. 
Men, försvarade sig Lüders lakoniskt inför de övriga medlemmarna, ”nöden 
har ingen lag, icke ens kyrkolag”.3 

Sammanfattande diskussion 
Rörelseaktörerna hade tagit intryck av gudstjänstlivet i Church of England, 
men påverkades också av ett svensk sammanhang som verkade för liturgisk 
förnyelse i Svenska kyrkan runt sekelskiftet 1900. I det gjorde ett nylutherskt 
inflytande sig gällande och inspiration hämtades från det svenska 1600-talet 
och medeltida kyrkoliv. Rörelseaktörernas inriktning kan ses både som fort-
sättning på och uppbrott från denna äldre liturgiska rörelse. Deras kritik kom 
främst att gälla bristen på allmänkyrklig anknytning, estetiskt tilltal och för-
måga att göra upp med spåren efter upplysningstiden i Svenska kyrkans li-
turgi. Här förefaller det engelska inflytandet ha haft betydelse. Rörelseaktö-
rerna formades av sin förståelse om att den högkyrkliga rörelsen i Church of 
England hade verkat för att reformera kyrkolivet med utgångspunkt i en all-
mänkyrkligt orienterad gudstjänst. 

Rörelseaktörerna byggde vidare på församlingsrörelsens inriktning på den 
pastorala nivån, men riktade ett särskilt fokus på gudstjänstlivet med nattvar-
den i centrum. Gudstjänsten var platsen där Svenska kyrkans allmänkyrkliga 
tradition skulle manifesteras. Nattvarden, som i just de stift där rörelseaktö-
rerna var verksamma uppfattades som mest krisartad, skulle stå i centrum för 
församlingens liv. Särskilt i Svenska Kyrkoförbundet betonades att det var 
genom gudstjänstlivet som Svenska kyrkan skulle förnyas, och genom 
Svenska kyrkan skulle samtidskulturen danas. 

Det nationalkyrkliga historiemedvetande som fördes fram av Nathan Sö-
derblom och Edvard Rodhe var betydelsefullt som en faktor som legitime-
rade bruket av ett vidare historiekulturellt fält. I en tid då reformationen 

1 Gabrielsson, ”Varpå beror det ringa deltagandet i nattvardsfirandet och till vilka åtgärder kan 
detta föranleda” Inledningsord till samtal vid Stiftsmötet i Falun 22.8.1921 21 SGA UUB. 
2 Själv hade han vid ett tillfälle firat nattvard med tre personer i en ladugård bland ”kreaturens 
undran och råmande”. Detta hade påmint honom om hur Jesus ”steg ner och bodde i ett stall”. 
Gabrielsson, ”Varpå beror det ringa deltagandet i nattvardsfirandet och till vilka åtgärder kan detta 
föranleda” Inledningsord till samtal vid Stiftsmötet i Falun 22.8.1921 21 SGA UUB. 
3 Simon Lüders “Kyndelsmässodagen” [2.2] 1919 S12:1:2 SSBA:I UUB. 
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kunde betraktas som en gränslinje mellan lutherskt och romersk-katolskt, me-
nade rörelseaktörerna att det var fullt legitimt att från lutherskt håll anknyta 
till medeltiden. Tolkningen av medeltida kyrkoliv var selektiv och lutherskt 
konfessionell. 1500-talets och 1600-talets svenska kyrkoliv blev viktigt som 
inspiration därför att det kunde visa på sådant som hade överlevt reformat-
ionen, men inte upplysningstidens och rationalismens inflytande under 1700-
talet och 1800-talet. Det lutherskt konfessionella kunde enligt en sådan före-
ställning bli en brygga till det allmänkyrkliga. Det var ett synsätt väl förankrat 
i 1800-talets tyska och svenska högkyrklighet. Förhållningssättet motsvarar 
även hur Oxfordrörelsen pekade på det anglikanska arvet som anknytning till 
det urkyrkliga. 

Både S:t Sigfrids brödraskap och Svenska Kyrkoförbundet kan ses som 
olika exempel på försök att fungera som påverkansgrupper för att i det fram-
växande informationssamhället driva specifika intressefrågor.1 De gav på så 
sätt uttryck för olika riktningar inom rörelsen som kan summeras med ut-
gångspunkt i både kap. 2 och kap. 3. Svenska Kyrkoförbundet försökte i 
första hand bedriva ett påverkansarbete med utgångspunkt i en teologisk ar-
gumentation och det var också i första hand teologiska ståndpunkter som det 
förfäktade. Dess linje skulle kunna kallas för en dogmatiskt inriktad högkyrklighet. 
S:t Sigfrids brödraskap ville förändra genom att försöka påverka praktiker i 
gudstjänstlivet och genom att verka i olika sammanhang där de var verk-
samma. Deras linje kan därför betecknas som en praktiskt inriktad högkyrklighet. 
Vattentäta skott rådde inte mellan dem men de visar på två inriktningar som 
fortsatt skulle komma att prägla den högkyrkliga rörelsen under 1900-talets 
första hälft. 

Det finns avslutningsvis anledning att erinra om den föreställda gemen-
skap med en övernationell och allmänkyrklig tradition som de såg sig som 
företrädare för och ledde till självförståelsen att ha ”rätt och plikt” att ösa ur 
hela den kristna traditionen. Det kyrkliga historiekulturella fältet vidgades för 
att skapa en konkret anknytning till den allmänkyrkliga traditionen som skulle 
gestaltas i gudstjänstlivet. 

1 Statsvetaren Lennart Lundquist har definierat intresseorganisationer som ”sammanslutningar 
som söker representera intressen för ett urval av samhällsmedlemmarna med syftet att påverka den 
offentliga politiken”. För i synnerhet politiska intresseorganisationer har Lundquist använt begrep-
pet ’påverkansgrupper’. Lundquist 1997, s. 42. 
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4. En rörelse börjar formas 

Det har hänt något – så löd en av tidningsrubrikerna efter att antologin 
Det andliga nutidsläget och kyrkan hade getts ut på vårkanten 1919. 
Boken kom att markera ett skifte i den svenska kyrkliga debatten, på

sätt som hade betydelse också för den svenska högkyrkliga rörelsen. Ärkebis-
kopen stod som beskyddare av bokens publicering, vilket också skulle leda till 
beskyllningar om att han omfattade de många radikala åsikter som uttryckts i 
den. Många uppfattade att Svenska kyrkan inte kunde bli sig lik igen efter 
denna bokutgivning. 

År 1919 var ett gränsår på flera sätt i världshistorien. Det stora kriget var 
över och Versaillesfreden undertecknades. Kriget hade inneburit ett avbrott 
för Svenska kyrkans internationella kyrkliga kontakter, inte minst med Eng-
land, och den spirande ekumeniska rörelsen. Vid krigsslutet inträdde en ny tid 
för ett sargat Europa, där 1800-talets optimistiska vindar hade blåst undan. 

I Sverige kom diskussioner att föras om Svenska kyrkan, kristen tro och 
liv under det moderna samhällets villkor. Denna brytningstid av förändring 
och debatt kom också att sammanfalla med betydelsefulla förändringar av den 
högkyrkliga rörelsen. Under 1910-talet hade högkyrkliga rörelseaktörer bildat 
sammanslutningar inspirerade av möten med engelskt kyrkoliv och formade 
av sin svenska kontext. Nu, vid övergången till 1920-talet, kom de rörelseak-
törer som stått bakom 1910-talets högkyrkliga grupper att ta initiativ till nya 
sammanslutningar: Helga Korsgillet, Sodalitium Confessionis Apostolicæ och 
Societas Sanctæ Birgittæ. De skulle bli betydelsefulla för den högkyrkliga rö-
relsens framväxt. I detta kapitel presenteras deras bildande under 1919–1920 
med analytiskt fokus på nationella och internationella sammanhang och rö-
relsenätverk. 

Svenska kyrkan och tidsläget 
Den kyrkopolitiska debatten i Sverige förändrades efter första världskrigets 
slut. Frågan om Svenska kyrkans relation till staten aktualiserades ånyo.1 

1 Hessler 1964, s. 166. 
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Socialdemokratiska politiker, såsom Gustav Möller och Arthur Engberg1, ini-
tierade en politisk kamp mot statskyrkan. Engbergs program var att först 
verka för kyrkomötets upplösning och sedan för att prästerna skulle tillsättas 
av Kungl. Maj:t. Därefter kunde statskyrkan avskaffas.2 Socialdemokraterna 
var sedan 1917 ett samarbetsparti i regeringsställning. Mot bakgrund av fram-
brytande demokratisering, vänstervindar från Europa och agitation för av-
skaffandet av monarkin och riksdagens första kammare fanns en oro inom 
Svenska kyrkan för hur den nya tiden skulle påverka den. De svenska bisko-
parna gav 1919 ut ett manifest som argumenterade för fortsatt samling om-
kring Svenska kyrkans förbindelse med staten.3 

Den svenska demokratiseringsprocessen framskred genom rösträttsrefor-
mer 1919–1921. En statlig utredning om kvinnors behörighet till civil stats-
tjänst inleddes 1919. Den ledde fram till Behörighetslagen 1923 i vilken kvin-
nors behörighet i olika statliga tjänster reglerades. Prästämbetet i Svenska kyr-
kan kom dock att utgöra ett undantag.4 

Kristendomsundervisningen i folkskolan reformerades 1919. Det var re-
sultatet av en strid som pågått under 1900-talets första decennier.5 Ecklesi-
astikminister Värner Rydén6 genomdrev den nya undervisningsplanen som 
innebar ett steg bort från en konfessionell kristendomsundervisning. Framför 
allt innebar det avskaffandet av Luthers Lilla katekes som lärobok och en 
halvering av kristendomsundervisningen till två timmar per vecka. Fokus för-
sköts från att fostra goda kristna till att undervisa om den historiska framställ-
ningen av kristendomen och dess etiska innehåll, särskilt bergspredikan. 1919 
års undervisningsplan innebar en seger för den politiska vänstern och frikyrk-
ligheten som ifrågasatte Svenska kyrkans inflytande över folkskolan och fö-
respråkade religionsfrihet.7 Inom Svenska kyrkan uttrycktes ett brett missnöje 
med reformen, också bland de liberalteologer som ställt krav på en mindre 
dogmatisk och mer historiskt och etiskt orienterad kristendomsundervisning. 
Reformen innebar att folkskolan tog ett avgörande steg bort från ”kristen-
domsskolan” och mot en skola för fostran av nationens medborgare.8 

Alltså, Svenska kyrkans relation till staten och folkskolan var under debatt 
vid slutet av 1910-talet. Relationen till båda handlade om Svenska kyrkans 
identitet och roll i den framväxande moderna nationen Sverige. Nya 

1 Gustav Möller (1884–1970; sist socialminister), Arthur Engberg (1888–1944; senare ecklesiastik-
minister, sist landshövding i Västernorrland). 
2 Hessler 1964, s. 176, 188. 
3 Hessler 1964, s. 180–181. 
4 Brohed 2005, s. 118. Mer om detta se, kap. 11 nedan, särskilt s. 408–411, 427–433. 
5 Moberger 1961, s. 156. 
6 Värner Rydén (1878–1930; ecklesiastikminister, sist generalkrigskommissarie). 
7 Moberger 1962, s.178–189; Larsson 2006, s. 117–120. 
8 Moberger 1961, s. 157–158; Moberger 1962, s.178–189; K.G. Hammar 1972a, s. 208–209. 
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samhällskrafter och ideal gjorde sig gällande och Svenska kyrkan måste hitta 
sin väg framåt. 

Om Det andliga nutidsläget och kyrkan 
Det var ett uttryck för den kyrkliga diskussionen om dessa frågor att Det and-
liga nutidsläget och kyrkan utkom på våren 1919, en bok som skulle komma att 
få betydelse för att förstå den kontext i vilken nya högkyrkliga sammanslut-
ningar bildades. 

Bakgrunden till Det andliga nutidsläget var diskussioner om Svenska kyrkans 
läge och framtid som förts vid två konferenser, dels i S:ta Clara kyrkas för-
samlingssal i Stockholm, dels på den nybildade Sigtunastiftelsen under hösten 
1918.1 Diskussionen vid Sigtunastiftelsen kom att bli utgångspunkt för artik-
larna i antologins första del.2 Många uppfattade att Svenska kyrkan var i ett 
slags kulturkris och att nya vägar framåt behövde banas. Antologin kom att 
spegla olika positioner inom och synsätt på Svenska kyrkan i samtiden. I dis-
kussionerna kom kyrkligt aktiva, både lekfolk och präster, till tals i fråga om 
Svenska kyrkans identitet och funktion i en förnyad samhällssituation.3 Anto-
logins redaktörer var Torsten Bohlin4 och Manfred Björkquist.5 De var vid 
tiden ledargestalter inom ungkyrkorörelsen. 6 Bohlin samarbetade med 
Björkquist under denna tid och kan beskrivas som något av en rörelseideolog 
inom ungkyrkorörelsen.7 

Det andliga nutidsläget väckte stor uppmärksamhet, känslor och debatt. I tid-
ningarna runt om i landet skrevs sådant som att ”Sveriges religiösa och kyrk-
liga liv ej [kunde] bli detsamma efter denna boks utkommande”.8 Många upp-
fattade boken redan vid utgivningen som en tidsmarkör. Två uppföljande 

1 Söderblom 1919, s. 11; Brundin 2001, s. 58–59. Samlingen i S:t Clara skedde på Söderbloms ini-
tiativ, inbegrep ett 40-tal lekpersoner och präster och var ett avgörande steg i bildandet av det som 
skulle bli organisationen Kyrkobröderna, Svenska kyrkans lekmannaförbund. Syftet med mötet var 
att diskutera Svenska kyrkans läge och framtidsmöjligheter, samt utarbeta stadgar för förbundet in 
spe. Nykvist 2019, s. 65ff. 
2 Söderblom 1919, s. 10–11. Söderblom hade dock följt ”liknande diskussioner på annat håll” och 
räknat in dem i sammanhanget. Rodhe, ”B. Teologi” Biblioteksbladet 5 (1920), s. 21. 
3 Om mötet i S:t Clara, se Nykvist 2019, s. 69. En kritik riktades dock mot att Linderholm hade 
fått alltför stort utrymme i antologin. Hans artikel upptog närmast en fjärdedel av antologins text-
massa. Santell 2016, s. 202. 
4 Torsten Bohlin (1889–1950; sist biskop i Härnösand). 
5 Bohlin och Björkquist 1919, s. 7–8; Hansson 2014, s. 65–66; Santell 2016, s. 202; Nykvist 2019, 
s. 67ff. 
6 Att Bohlin vid denna tid betraktades så av allmänheten syns till exempel genom presentationen 
av honom i artiklar, se ”Jesus otänkbar som dekorerad hovpredikant” DN 24.9.1920, s. 1. Det 
bekräftas av Tergel 1969, s. 13; Tergel 1974, s. 13. 
7 Tergel 2008, s. 276–277; Santell 2016, s. 202ff. 
8 ”Det har hänt något” DN 9.5.1919, s. 7. 
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volymerna utkom under samma år med flera inlägg, och även ett stort antal 
fristående svarsskrifter och debattinlägg i periodisk press publicerades. 

Mest uppmärksammat i Det andliga nutidsläget blev Emanuel Linderholms 
bidrag ”Från dogmat till evangeliet!” i den första volymen, som utgavs samti-
digt med att Linderholm tillträdde professuren i kyrkohistoria i Uppsala.1 Med 
sin artikel framträdde Linderholm enligt Anders Jarlert som en svensk Adolf 
von Harnack ”med en exegetisk, dogmatisk, historisk och praktisk nyformat-
ion av kristendomens väsen”. 2 Linderholm förfäktade en liberalteologisk 
ståndpunkt och ifrågasatte luthersk teologi om Kristi närvaro i sakramenten. 
Sådan nattvardssyn kallade han ”magi” och menade att den var i behov av 
modernisering.3 Han tog även initiativ till att formulera ett eget förslag till 
trosbekännelse som kunde ersätta den apostoliska trosbekännelsen.4 Linder-
holm var inte ensam om att ifrågasätta den apostoliska trosbekännelsen, men 
han var den som gick längst i sin kritik.5 

Kritiken mot Linderholm lät inte vänta på sig och kom från såväl gammal-
troende, ungkyrkliga och så kallade politiskt radikala.6 Mycket av det som ut-
trycktes i debatten var reaktionerna mot Linderholms artikel. En uppsjö av 
protester och svarsskrifter såg dagens ljus och hela stiftsprästsällskap anmälde 
sina protester mot Linderholms idéer.7 Att Linderholm någon månad efter 
antologins utgivning utnämndes till professor i kyrkohistoria vid Teologiska 
fakulteten i Uppsala gjorde knappast debatten mindre het.8 Linderholms ut-
nämning vittnade om ett förändrat tidsläge. Vid seklets början hade 

1 Om Linderholm, se Jarlert 1987, passim. Om professorsutnämningen, s. 135–141. 
2 Jarlert 1987, s. 157. Artikeln sammanfattade de perspektiv som framförts i Linderholms olika 
tidiga reformskrifter. Ett historiskt utvecklingsperspektiv och en etisk idealism var de dominerande 
perspektiven. Innehållet var därför inte främst nytt utan nyförpackat, vilket Jarlert konstaterar, ”i 
en bok med förord av ärkebiskopen”. Jarlert 1987, s. 157–158. 
3 Linderholm 1919, s. 138–139. Linderholm föreslog omformuleringar i kyrkohandbokens natt-
vardsformulär till ”Kristi lekamen för dig utgivits”. 
4 Linderholm 1919, s. 142. 
5 Både Natanael Beskow och Torsten Bohlin ifrågasatte rimligheten i att kräva bokstavstrogen lo-
jalitet av prästerskapet mot de dogmatiska krav som denna bekännelse krävde. Det hade uppstått 
ett gap mellan trosbekännelsen och den teologi som hade vunnit inflytande hos blivande präster 
under 1900-talet. Bohlin lekte med tanken på en ny trosbekännelse och såg det inte som omöjligt, 
men menade att det var en alltför svår uppgift. N. Beskow 1919, s. 83; Bohlin 1919, s. 156–157. Cf 
Bexell 2021, s. 131–137 
6 Jarlert 1987, s. 158. Jarlert nämner författaren Martin Koch (1882–1940; journalist, kulturarbe-
tare) som exempel på radikalernas kritik och Einar Billing, den ”skarpaste kritikern”, som repre-
sentant för ungkyrkorörelsen. Cf Einar Billing, ”Kyrkan och det andliga nutidsläget. Några otids-
enliga betraktelser” Svensk tidskrift 19 (1919), s. 494, 501–502. Den nystartade romersk-katolska 
tidskriften Credo kom att med illa dold förtjusning beskriva hur de olika inläggen i debatten kunde 
ses som sjukdomssymptom i Svenska kyrkan. ”Credos brev om det andliga nutidsläget och kyrkan” 
Credo 2:11 (1921), s. 252–255. 
7 L. Eckerdal 1970, s. 199, 205ff. 
8 SOU 1967:17, s. 23–24; Bexell 2021, s. 126–131. 
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Segerstedtstriden i Uppsala tydliggjort att teologin fortfarande underkastades 
konfessionella ställningstaganden.1 

Genom den kritik och uppmärksamhet som Linderholm tilldrog sig skym-
des dock en del av antologins själva utgångspunkt, nämligen att ett flertal 
kyrkligt engagerade personer presenterade en mångfald av tolkningar av 
Svenska kyrkan, dess uppgift och framtidsväg.2 Därtill flertalet förslag på 
kyrkliga reformer.3 Debatten kring Det andliga nutidsläget hade lagt i öppen da-
ger de meningsskiljaktigheter som fanns gällande Svenska kyrkans uppgift 
och relevans i det moderna samhället. Stämningen fångades i ett inlägg av 
Edvard Rodhe: 

Många kyrkans vänner gå i dessa dagar med oroliga tankar. Och förvisso icke utan 
skäl. Vi lever i en omvälvningarnas tid. Det går hastigt undan. Vad som syntes 
vara fast bestående den ena dagen, kan vara i grund omstöpt den andra. […] På 
en radikal omvälvning av bestående kyrkliga förhållanden har man under en längre 
tid från olika håll i landet arbetat, och det finnes ingen anledning att antaga, att 
dessa krafter helt plötsligt skola upphöra att verka. […] Det är en känd sak, att 
kyrkorna i stora delar av landet stå ganska tomma. Förgäves mana klockorna till 
gudstjänst.4 

Diskussionerna kring Det andliga nutidsläget ger uttryck för en kollektiv erfa-
renhet av det som inom forskningen betraktats som kännetecknande för det 
sociala livet i det moderna samhällets framväxt, nämligen upplevelser av för-
ändrade normer, instabilitet och ambivalens som leder till föreställningar om 
en kulturell hemlöshet.5 Denna hemlöshet har formen av en vilsenhet som 

1 Se Stohlander 2001. Ett decennium före utgivningen av Det andliga nutidsläget hade kristendoms-
kritikern Knut Wicksell (1851–1926) suttit fängslad i Ystad i två månader för hädelse, då han för-
nekat jungfrufödseln. Se ’Knut Wicksell’ Nordisk familjebok. Uggleupplagan 32 (1921), s. 240. Linder-
holm å sin sida kallade upprepade gånger den lutherska nattvardsläran för ”magi” i sin artikel och 
avfärdade evangeliernas underberättelser som legender som knappast kunde tilltala samtidsmänni-
skorna. Han betraktade idén om jungfrufödseln som en ”senare folklig legend” och uteslöt den ur 
sin egenformulerade trosbekännelse. Linderholm 1919, s. 101ff, 113ff, 142. 
2 SKT:s första artikel om antologin är belysande. Tidningen ägnade en knapp sida åt samtliga bidrag 
utom Linderholms, och sedan tre helsidor åt Linderholms artikel. ”Det andliga nutidsläget och 
kyrkan” SKT 15:20 (1919), s. 230. Även inom forskningen har man främst intresserat sig för Lin-
derholms inlägg. Se till exempel L. Eckerdal 1970, s. 205; K.G. Hammar 1972a, s. 327; Jarlert 1987; 
Brohed 2005. Santell ger debatten en bredare belysning, se Santell 2016, s. 202–205. 
3 N. Beskow 1919, s. 80; Yngström 1919, s. 12ff; Larsson 1919, s. 21ff. I SKT betraktades flera av 
lekfolksrepresentanternas inlägg som verklighetsfrånvända. Andra inlägg, som till exempel de av 
Björkquist, J.A. Eklund och Rodhe betraktades som positiva och genomtänkta. ”Det andliga nu-
tidsläget och kyrkan” SKT 15:20 (1919), s. 230. Mot det ensidiga uppmärksammandet av Linder-
holm vände sig i samtiden både Einar Billing och kyrkoherden i Falun Gunnar Ekström. Ekström 
betonade hur till exempel Carl Larssons i By och Beskows uppsatser underminerade prästerskapets 
förkunnelse. G. Ekström, ”Protest mot namngifven person eller – bekännelse?” SKT 15:44 (1919), 
s. 448–449. 
4 Rodhe 1919, s. 169–170. 
5 Thörn 1997, s. 32. 
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präglade de uppfattningar om Svenska kyrkans situation som uttrycktes av 
Bohlin och Björkquist i Det andliga nutidsläget.1 Det gäller även ärkebiskop Sö-
derbloms lägesanalys i förordet. Han såg tecken på en begynnande kyrklig 
polarisering när han beskrev hur det i Svenska kyrkan framträdde olika ”me-
ningsgrupper” som riskerade att ”instänga sig i sin egen värld”.2 Det kan kon-
stateras att läget övergripande stämmer in på beskrivningen av hur situationer 
av osäkerhet och oro, kännetecknande för det moderna, skapar förutsättning 
för hur olika ”antagonistiska grupperingar strider om att etablera ett tolk-
ningsföreträde kopplat till politiskt maktanspråk”. Det innebär en kamp om 
”symboler och begrepp som utgör centrala element i den sociala sammanhåll-
ningen i specifika historiska kontexter”.3 

Det andliga nutidsläget och debatten kring den blev uttryck för en kollektiv 
oro kring Svenska kyrkans framtid och roll. Olika synsätt ställdes mot 
varandra på avgörande sätt. Många i Svenska kyrkan upplevde – också i ljuset 
av kyrka-statfrågan och kristendomsundervisningsfrågan – ett slags grund-
valskris, för återknyta till Jörn Rüsens begrepp, där tidigare erfarenheter måste 
omprövas i ljuset av en ny situation. Olika meningsgrupper uppträdde i kon-
kurrens med olika förslag till tolkningar av Svenska kyrkan och dess väg 
framåt. Det är en av bakgrunderna mot vilken den högkyrkliga rörelsens fram-
växt måste ses. 

Lutteman gör upp med ungkyrkorörelsen 
Sambandet mellan den högkyrkliga rörelsen och Linderholms artikel i Det and-
liga nutidsläget har uppmärksammats i forskningen, men inte närmare stude-
rats.4 Men det är även viktigt att notera att högkyrkliga rörelseaktörer tog till 
orda i debatten på sätt som inte explicit riktade sig mot Linderholm. Även 
andra skiljelinjer skulle komma att dras. 

De kyrkliga debatterna under 1919–1920 kom även att visa skillnader mel-
lan högkyrkliga rörelseaktörer och ungkyrkorörelsens företrädare. Axel Lut-
teman, Simon Lüders och Samuel Gabrielsson hade runt mitten av 1910-talet 
börjat ge uttryck för en besvikelse över ungkyrkorörelsen.5 Något direkt upp-
brott rörde det sig emellertid inte om, och överlappningar mellan rörelserna 
hade fortsatt under hela 1910-talet.6 Björkquist hade under 1910-talet kommit 

1 Björkquist & Bohlin 1919, s. 7. 
2 Söderblom 1919, s. 10–11. 
3 Thörn 1997, s. 32. 
4 L. Eckerdal 1970, s. 211; Kilström 1990, s. 106; Brohed 2005, s. 58. 
5 Om det, se kap. 2 ovan, s. 109–110. 
6 Gabrielsson höll 1919 ett föredrag om ”Svenska kyrkans ställning i kristenheten” vid ungdoms-
kurser i Ljungby anordnade av Lunds kyrkliga frivilligkår. Han talade om ”vår lösen: Sveriges folk 
– ett Guds folk”, ungkyrkorörelsens motto. Gabrielsson, ”Svenska kyrkans ställning i kristenheten” 
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att inta en alltmer antikatolsk inställning. Vid decenniets slut talade han om 
en aggressivt framryckande romersk katolicism som ett hot Svenska kyrkan 
måste bekämpa. Frågor om sådant som kunde betecknas som katolicerande 
tendenser kom att leda till konflikt emellan Lutteman och Björkquist runt 
1919. Att Lutteman var på väg att bryta upp från ungkyrkorörelsen blev allt-
mer tydligt.1 

I Det andliga nutidsläget kom skillnaderna mellan Lutteman och ungkyrkole-
darna Bohlin och Björkquist i synen på Svenska kyrkan att accentueras. Boh-
lin och Björkquist var båda påverkade av liberalteologin. Björkquist sympati-
serade, om än inte öppet, med Linderholm och ansåg att Svenska kyrkan i 
någon mening behövde rivas ner för att kunna byggas upp på nytt.2 Bohlin 
betonade behovet av en reform av prästutbildningen som skulle skapa mo-
derna präster med engagemang i aktuella ämnen.3 Svenska kyrkan skulle lära 
sig av folkrörelserna och prästerna skulle utbildas för att likt ”en Kata Dahl-
ström och en Hinke Bergegren” agitera och debattera för Svenska kyrkans 
sak i samtiden.4 Manfred Björkquist försvarade i sin artikel statskyrkan som 
form för programmet ”Sveriges folk – ett Guds folk” genom vilket uppbring-
andet av en religiös enhetskultur kunde nås – om än med reservation för att 
statskyrkans verksamhet och tillhörighet skulle vara frivillig. Björkquist ut-
tryckte här med ett mognare språkbruk kärnan i det program som han for-
mulerat ett decennium tidigare i boken Kyrkotanken 1909.5 Idén om en ”kul-
turkyrka” som omfamnade det nationella folkets liv i en kultursyntes, höll han 
fast vid.6 

Luttemans artikel i den tredje volymen av Det andliga nutidsläget fick titeln 
”Om kyrkan och prästkallet” och kan läsas som en uppgörelse med de per-
spektiv som både Bohlin och Björkquist gett uttryck för. Artikeln hade först 
utarbetats som en del i S:t Sigfrids brödraskaps planerade skriftserie, med den 
tänkta titeln ”Prästämbetets härlighet”. Den titeln antydde en kritik mot 

1919 (Föredrag) 21 SGA UUB. Även om ett uppbrott på så sätt inte hade skett, såg Gabrielsson i 
sammanhanget en möjlighet att föra fram S:t Sigfrids brödraskaps ”högkyrkliga idéer” om aposto-
lisk succession och om ”Sveriges evangelisk-katolska kyrka”. Han rekryterade också Algot Ander-
berg till brödraskapet. Samuel Gabrielsson 4.9.1919 S12:1:3 SSBA:I UUB. 
1 Brundin 2001, s. 57; B. Brodd 2008, s. 78–85. 
2 Brundin 2001, s. 59–61. 
3 Bohlin 1919, s. 152. Teologistudenterna borde, menade Bohlin, rustas för att såsom ”religiösa 
personligheter” och ”arbets- och stridsdugliga” präster möta samtidens aktuella frågor som ”nyk-
terhetsfrågan, arbetarfrågan, förhållandet till de olika religiösa samfunden, praktisk vägledning 
ifråga om söndagsskola, ungdomsverksamhet och församlingsarbete, studiecirkelverksamhet osv”. 
4 Bohlin 1919, s. 154. Kata Dalström (1858–1923; agitator, författare), Hinke Bergegren (1861– 
1936; agitator, redaktör). 
5 Björkquist 1919, s. 74–79. 
6 R. Ekström 1963, s. 189. 
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Björkquists 1917 utgivna skrift Altarets härlighet där Björkquist skrivit om alta-
ret, utan att betona prästämbetets betydelse.1 

Med sin artikel ville Lutteman lägga fram en syn på prästämbetet som 
grundades i ”kyrkans, just vår svenska kyrkas, höghet” som gick bortom scha-
blonbilden. Det fanns nämligen inget rikare kall än prästen, som hade blivit 
vigd för resten av sitt liv. I prästämbetet fanns en ”utkorelse till att på ett 
alldeles särskilt sätt vara tjänare åt Kristus” och det handlade om en koppling 
mellan apostlaämbetet och prästämbetet.2 Hans betoning på det apostoliska i 
prästämbetet gick på tvärs mot Bohlins folkrörelseideal. Lutteman slog ut-
tryckligen vakt om kyrkans särart, dess historia och allmänkyrklighet. Svenska 
kyrkan var inte någon statskyrka.3 Han betonade en syn på Svenska kyrkan 
som den historiska, allmänneliga kyrkan i Sverige som stod i kontinuitet med 
Kristi kyrka i världen. Bortom relationen till staten, som inte hade något med 
kyrkans väsen att göra, fanns en tro på historiens levande Gud som var det 
som gav kyrkans olika institutioner och organisation dess mening.4 

Benämningen på Svenska kyrkan blev viktig för att markera kyrkosynen, 
och visade hur Lutteman vände sig bort från ungkyrkorörelsen och dess in-
spiratörer. Uttrycket Sveriges kyrka hade i sammanhanget ofta använts för att 

1 Redan vid Bjärka-Säbymötet 1913 hade Lutteman med utgångspunkt i Gabrielssons program på-
talat prästbrist som ett av de viktigaste problemen att lösa för Svenska kyrkan. S:t Sigfrids brödra-
skap beslöt år 1917 att sjösätta arbetet med tre skrifter som skulle ge uttryck för brödraskapets 
idéer: ”Kyrkovärdarna”, ”Prästämbetets härlighet” och ”Om altarets skrudande och vård”. Samuel 
Gabrielsson 5.6.1917 S12:1:2 SSBA:I UUB. Titeln ’Prästämbetets härlighet’ måste ses i relation till 
att Björkquist år 1917 hade gett ut Altarets härlighet. Där betonade Björkquist balansen mellan altare 
och predikstol. Det fanns dock en fördel med att vara en Ordets kyrka. Björkquist skrev att natt-
varden var det högst stående av skapade uttryck för evangeliets budskap. Boken har av Birgitta 
Brodd betraktats som ett slags beröringspunkt mellan Björkquist och den högkyrkliga rörelsen vid 
tiden. Björkquist 1917; Brodd 2008, s. 84. Så var till viss del också fallet. Åmark betraktade antyd-
ningsvis sin tänkta skrift om ”Altarets skrudande och vård” som i det närmaste komplementär till 
Björkquist bok. Inledningsvis skrev Åmark: ”I en annan liten skrift kan man läsa om Altarets här-
lighet. Här skall talas om Altarets skrudande och vård”. Mats Åmark, ”Ditt Altare Herre Sebaot: 
Om Altarets skrudande och vård”. Manuskript 1918 S9 SSBA:I UUB. Lutteman avvisade dock 
anknytningen till Björkquist. Axel Lutteman ”Anteckningar till Mod Manus av Br Laurentius” odat. 
1919 S9 SSBA:I UUB. 
2 A. Lutteman 1919, s. 29–33. ”Att Kristus i en särskild mening kallade apostlarna sina tjänare och 
att dessa kände sig så visar ju, tydligt att ett lärjungamedvetande, utan att detta förhållande strider 
mot evangeliets anda och Kristi ordning, kan rymma den vissheten: åt mig är anförtrott att på ett 
alldeles särskilt sätt vara Kristi tjänare! […] Och hur oerhört stort än avståndet mellan apostlaäm-
betet i urförsamlingen och prästämbetet i våra dagars kyrka, i denna visshet föreligger dock en 
gemensam punkt. Gör man allvar av tron på Guds försynsledning, såväl av kyrkan som de av de 
enskilda människoliven, så kan den, som enligt den i kyrkan gällande ordningen mottagit prästäm-
betet, icke annat än däri se en utkorelse till att på ett alldeles särskilt sätt vara tjänare åt Kristus.” A. 
Lutteman 1919, s. 37–38. 
3 A. Lutteman 1919, s. 24. Det fanns för- och nackdelar med de förbindelser som rådde mellan 
kyrka och stat, menade Lutteman, men förbindelserna var inte väsentliga för Svenska kyrkan. Staten 
gagnades mest av det eftersom en stat är beroende av religiöst liv. Om något, menade Lutteman, 
borde Svenska kyrkan utifrån sitt perspektiv verka för ändrade relationer mellan kyrka och stat. 
4 A. Lutteman 1919, s. 27–50. 
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markera den nationalkyrkliga utgångspunkten. Uttrycket var kongenialt med 
ungkyrkorörelsens paroll ”Sveriges folk – ett Guds folk”.1 För Björkquist, 
som tagit intryck av J.A. Eklund, var kyrkan folket såsom kämpande sig till 
klarhet om och förverkligande av sin gudstanke. Något egentligt kontinuitets-
perspektiv på reformationen gav Björkquist inte uttryck för. Snarare såg han 
på relationen mellan den ”katolska” medeltiden och lutherdomen utifrån ett 
slags utvecklingsperspektiv. 2 Lutteman valde medvetet benämningen 
”Svenska Kyrkan” för att markera den allmänneliga kyrkan såsom den tagit 
sig uttryck i Sverige.3 Han betonade sin tacksamhet till Luther och reformat-
ionen men menade att det inte fick leda till en förlorad anknytning till den 
förreformatoriska kyrkan i Sverige. Däri låg nämligen kopplingen till Svenska 
kyrkans katolicitet. Kontinuiteten blev också avgörande för Svenska kyrkans 
orientering i det moderna samhället: 

Men vi våga också låta oss uppbyggas av tanken på hennes katolicitet, och i denna 
upprivandets och nivelleringens tid, då vårt släkte blir alltmer historielöst och 
glömmer att sambandet med det gångna är lika viktigt för livet som det är nöd-
vändigt att det brusar ett ständigt framåt, ligger det ett värde i att vara tjänare åt 
ett samfund med en sådan historia.4 

Lutteman intog en självständig position gentemot samtidens nationalkyrkligt 
inriktade teologer. Likheter fanns i en förening av Nathan Söderbloms kyr-
kosyn som betonade de personliga erfarenheterna genom historien och in-
nerligheten i gudsmötet, med J.A. Eklunds och Einar Billings betoning av 
församlingskyrkan. En markerad skillnad fanns gentemot mot Björkquist, för 
vilken utgångspunkten i församlingslivet och kyrkfolket hade skjutits undan 
till förmån för det nationella gudsfolket.5 För Lutteman var församlingens 
gudstjänst platsen för kyrkans manifestation. Genom liturgin placerades män-
niskan in i den kyrkliga traditionen. Det var enligt honom skillnaden mellan å 
ena sidan de av ”hopplös intellektualism och subjektivism” präglade tankar 
om Svenska kyrkan som dryftades i debatten, och å andra sidan den andliga 
verkligheten.6 Han menade att Svenska kyrkan var ”en samfundsskapelse av 
evangelium och för evangelium” och knöt det till nattvardsfirandet: 

Det som genast drar blicken till sig i varje kyrka som dess helgade centrum är 
altaret. Men på altaret ligger evangelieboken med ordet om Kristus, och när full 
mässa firas, sättes där fram bröd och vin och sången ljuder: ”Välsignad vare han, 
som kommer i Herrans namn…” Den som tänker igenom detta vet egentligen 

1 Björkquist 1909, s. 4, 17; Aronson 2008, s. 205ff. 
2 Björkquist 1909, s. 9, 17. 
3 A. Lutteman 1919, s. 50. 
4 A. Lutteman 1919, s. 49–50. 
5 R. Ekström 1963, s. 188. 
6 A. Lutteman 1919, s. 46. 
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allt om kyrkan. Här blottas hennes grund och kraftkälla: evangeliet om Kristus. 
Här framställes hennes uppgift och mål: evangeliet om Kristus.1 

Lutteman ville med sin artikel rikta fokus mot vad kyrkan enligt honom var: 

Det stora med kyrkan är [att] hon ej är ett diskussionsinstitut utan att hon predikar 
den andliga verkligheten i dess suveräna objektivitet och låter dess realitet fram-
stråla genom den församling som är gripen av den. Denna församling är icke blott 
den som nu är (ehuru icke det allra yppersta föredrag med tankar om den andliga 
verkligheten kan ge en så omedelbar förnimmelse av densamma som en stor guds-
tjänstfirande församling) utan också den församling, som har varit och som ännu 
lever kvar i böner, psalmer, bekännelser, som strömma fram under gudstjänstens 
gång. Det är denna synpunkt vi anlägga på gudstjänsten: ett vittnesbörd om den 
andliga verkligheten och människors gripenhet av den, ett vittnesbörd, vari 
gångna och nuvarande släkten ta del, när vi sätta den, sådan den blivit till och nu 
är, före de skiftande reformförslag, som uppgjorts efter metoden: så tänker jag, så 
känner jag. De många ”jagen” må finna sig tvungna att bekämpa denna stånd-
punkt, men de ha ingen orsak att kalla den ”oärligare” än deras egen, utan äro 
skyldiga att visa den samma respekt, som de med all rätt kräva för sin mening. Vi 
önskade dem i alla fall att de kunde känna den glädje som denna synpunkt eller 
rättare denna syn skänker: synen av kyrkans stora gemenskap genom tiderna.2 

Att ställa upp synen på kyrkan som ett ”diskussionsinstitut” mot en syn på 
kyrkan präglad av församlingen i vilken den objektiva andliga verkligheten 
strålar fram i gudstjänsten, kom också långt senare att känneteckna den hög-
kyrkliga rörelsens uppgörelse med ungkyrkorörelsen.3 I perspektiv av den ak-
tuella diskussionen hade Lutteman alltså avvikit, inte bara från de mer radikala 
reforminläggen, utan också från de båda ungkyrkliga företrädarna Bohlin och 
Björkquist. I stället hade han gett uttryck för en förståelse av Svenska kyrkan, 
med fokus på allmänkyrklig anknytning och församlingens av objektivitet och 
kontinuitet präglade gudstjänst, väl förankrat bland högkyrkliga rörelseaktö-
rer. 

Nya högkyrkliga sammanslutningar bildas 
Samtidigt som den nationella kyrkopolitiska situationen utgjorde en förutsätt-
ning för de nya sammanslutningar som skulle bildas inom den högkyrkliga 
rörelsen är det viktigt att erinra om att rörelsen fortsatt också fanns i ett in-
ternationellt sammanhang. Växelspel mellan nationell situation och 

1 A. Lutteman 1919, s. 47. 
2 A. Lutteman 1919, s. 49. 
3 På samma sätt beskrevs senare SCA:s uppgörelse med ”ungkyrklighetens luftiga idédebatt”. R. 
Ekström 1961, s. 25. 
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internationella impulser är betydelsefullt för förståelsen av den högkyrkliga 
rörelsens framväxt. 

Rörelsen som redan från början hade mottagit betydande intryck från eng-
elskt kyrkoliv återupptog kontakterna med England efter första världskrigets 
slut.1 Men i tidigare forskning har ett alltför ensidigt fokus riktats mot rörel-
sens kontakter med England.2 Arne Palmqvist menar att den högkyrkliga rö-
relse som växte fram under mellankrigstiden både påverkades av en så kallad 
”utifrån inspirerad una sancta-linje” med vilken avsågs inspiration anglikanska 
kyrkan, gammalkatolska kyrkan, grekisk-ortodoxa och romersk-katolska kyr-
kan, och även hade förbindelser med ”motsvarande rörelser” inom evange-
lisk-luthersk kristenhet. Vad som menas med det definieras inte närmare.3 

En annan bild ger prästen och religionshistorikern Eric Segelberg4 som 
redan under 1940-talet blev engagerad inom rörelsen. Han menade att dess 
förbindelser med såväl övriga nordiska länder som Tyskland hade varit 
mycket fåtaliga under 1900-talets första hälft. Med Church of England däre-
mot hade förbindelserna alltid varit livliga.5 Segelbergs historieskrivning har 
vederlagts genom att till exempel peka på Gunnar Rosendals tyska kontakter 
under 1930-talet.6 

De högkyrkliga rörelseaktörerna hade som sagt tagit intryck av möten med 
engelskt kyrkoliv under 1910-talet. Åren efter första världskrigets slut gjorde 
också flera av dem nya resor till England. Albert Lysander gjorde sin första 
Englandsresa år 1920. Men till följd av Sveriges neutralitetspolitik kan det 
också konstateras att handelsrelationerna med Storbritannien hade försämrats 
under första världskriget. I Sverige fanns dessutom sedan tidigare en utbredd 
Tysklandsvänlig inställning, särskilt inom den politiska högern. Det samspe-
lade med ett allmänt tyskt kulturellt inflytande men hörde också ihop med att 
det utrikespolitiska hotet upplevdes komma från Ryssland.7 Svenska kyrkan 
stod under ett betydande allmänt inflytande från Tyskland fram till andra 
världskriget.8 Många svenskar var dessutom mer språkligt kunniga i tyska än 
i engelska. 

Den svenska högkyrkliga rörelsen började bilda nya sammanslutningar i 
början av år 1919. En högkyrklig rörelse i Tyskland hade emellertid börjat ta 
form redan i slutet av 1918. Därför behöver ett eventuellt tyskt inflytande 
också undersökas här. 

1 Mer om det, se kap. 5 nedan, s. 220–223. 
2 Se till exempel Kilström 1990; Bexell 2006; Bexell 2007b. Oloph Bexell har pekat på det nylut-
herska inflytandet som en bakgrund till den svenska högkyrkliga rörelsen under 1800-talet. Se till 
exempel Bexell 2007b, s. 165–169. 
3 Palmqvist 1964, s. 202, 216. 
4 Eric Segelberg (1920–2001; präst, sist professor i Halifax). 
5 Segelberg 1972, s. 322–324. 
6 Bexell 2003b; B. Brodd 2003; Werner 2003; Fransson 2006. Mer om det, se s. 348–350, 392–395. 
7 L.I. Andersson 2003, s. 113–115. 
8 Wingren 1979, s. 150–158, 
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Hochkirchliche Vereinigung 
En tysk högkyrklig rörelse tog form inom Hochkirchliche Vereinigung (HV) 
som bildades i slutet av 1918 i Berlin under ledning av prästen Heinrich Mo-
sel.1 Första världskriget var över och i Tyskland längtade många kristna efter 
vitalisering av samhällslivet på religiös grund. Hochkirchliche Vereinigungs 
ledande personer var framför allt församlingspräster från olika delar av Tysk-
land, men föreningen stod öppen även för lekfolk. 

Bakgrunden till och manifestet för föreningens bildande var 95 teser som 
prästen Heinrich Hansen2 hade publicerat i skriften Stimuli et Clavi i samband 
med reformationsjubileet i Berlin 1917. Hansens teser var inte bara en blink-
ning till Martin Luthers 95 teser 1517 utan anknöt även till de 95 teser som 
presenterats av Claus Harms i Berlin 1817. Harms teser hade riktat sig mot 
rationalism och förnuftstro inom kristendomen och blivit startskottet för den 
nylutherska högkyrkliga rörelse som sedermera fick ett vidsträckt inflytande i 
både Tyskland och Sverige under det följande seklet.3 Hansen anknöt till 
Harms och tog sin utgångspunkt i att protestantismen var i kris och måste 
göra bot. Den viktigaste inriktningen för Hansens program handlade om 
kyrklig enhet och katolicitet. Det skulle ta sig uttryck i liturgiska reformer, 
betoning på nattvardens karaktär av realpresens, införande av biskopsämbetet 
i de tyska landskyrkorna, betoning på en balansering mellan skrift och tradit-
ion, värdesättande av monastiskt liv, fasta, helgonvördnad och återinförande 
av privatbikt för att nämna några exempel.4 Teserna blev utgångspunkt för 
det reformprogram som med stor konsekvens skulle drivas inom Hochkirch-
liche Vereinigung under följande decennier.5 

Medlemmarna i Hochkirchliche Vereinigung samlades årligen till en så kal-
lad högkyrkodag (”Hochkirchentag”) med årsmöte, gudstjänster och före-
drag. Däremellan möttes man i mindre konstellationer, så kallade arbetsge-
menskaper (”arbeitsgemeinschaft”) för överläggande och arbete främst kring 
liturgiska frågor.6 Från 1927 samlades man även till reträtter (”Einkehrzei-
ten”) i samband med högkyrkodagarna.7 

Organ och uttryck utåt för föreningen blev tidskriften Die Hochkirche, ut-
given 1919–1934, därefter ersatt av Eine heilige Kirche och medlemsbladet Au-
gustana-Bote. Die Hochkirche innehöll artiklar av såväl programmatisk, teologisk, 
historisk som rapporterande karaktär. Den fick omgående prenumeranter i 
Tyskland, Schweiz, Holland, USA, England och Sverige.8 Genom den fick 

1 Heinrich Mosel (1889–1961; tysk luthersk präst). Bieritz 1962, s. 52–53. 
2 Heinrich Hansen (1861–1940; tysk luthersk präst). 
3 Hansen 1917. Cf Bieritz 1962, s. 50. Om nylutheranismen, se kap. 1 ovan, s. 52–54. 
4 Hansen 1917. 
5 S-E. Brodd 1982, s. 241–242. 
6 Bieritz 1962, s. 54–55. 
7 Bieritz 1962, s. 64. 
8 Cyrenius ”The German High Church Union” IKZ 11:2 (1921), s. 103. 

166 



 

  

    
    
     

  
    

      
    

    

  
    

   
 

     
       

  
  

  
      

          
      

     
   

     
    

      
    
      

 
 

          
 

       
            

 
       
       
           

                 
           
      
     
       
         

    
   

föreningen ett nätverksbildande anslag. Man gjorde under första årgången ett 
upprop som trycktes om i både holländska och schweiziska tidskrifter med 
liknande profil. Syftet var att få kontakt med personer och föreningar i Hol-
land, Schweiz och de episkopala kyrkorna i Skandinavien, England och Nor-
damerika som ville samverka för ”gemeinsamen Tendenzen”.1 Denna sam-
lande ambition är viktig för att förstå hur ett internationellt högkyrkligt rörel-
senätverk skulle komma att utveckla sig under mellankrigstiden. 

HV kritiserades i sin lutherska kontext och möttes av anklagelser om katol-
icerande tendenser. Gammalkatolikerna i den Kristkatolska kyrkan i Schweiz 
såg däremot positivt på den nybildade sammanslutningen. Biskopen Eduard 
Herzog2 skickade lyckönskningar i Die Hochkirche 1919.3 Herzog nådde, till-
sammans med den efterträdande biskopen i den Kristkatolska kyrkan i 
Schweiz Adolf Küry4, en internationell läsekrets genom tidskriften Internation-
ale Kirchliche Zeitschrift (IKZ), som bevakade den framväxande ekumeniska rö-
relsen och högkyrklighet som tog form på olika håll i Europa.5 IKZ betraktade 
Die Hochkirche som en potentiell brygga mellan de tyska evangeliska kyrkorna 
och de icke-romerska episkopala kyrkorna till vilka gammalkatolikerna, 
Church of England, Svenska kyrkan och ortodoxa kyrkor räknades.6 

Redan vid den första högkyrkodagen 1919 kunde HV:s ledning konstatera 
att förbindelserna med liknande strävanden i andra länder var goda. IKZ hade 
haft betydelse för spridningen av föreningens arbete i andra länder. I både 
engelsk, holländsk och svensk press hade den också rönt uppmärksamhet, 
summerade ledningen.7 Samma sak kunde konstateras vid nästa års högkyrko-
dag.8 Ambitionen att bli en gemensam plattform syntes i hur Die Hochkirche 
tidigt både beskrev och gav spaltutrymme åt företrädare för högkyrkliga grup-
per i olika länder. Die Hochkirche publicerade redan de första åren artiklar om 
till exempel Kristkatolska kyrkans strävanden i Schweiz9, gammalkatolska kyr-
kan och högkyrkliga strävanden i Holland 10 , om kyrkliga förhållanden i 

1 ”Aufruf” HK 1:7 (1919), s. 64. Uppropet återtrycktes i den schweiziska tidskriften ’Katholik’ och 
i holländska ’Oud-katholik’. 
2 Eduard Herzog (1841–1924; sist gammalkatolsk biskop i Bern). 
3 Bieritz 1962, s. 54. Herzog var den Kristkatolska kyrkans i Schweiz förste biskop sedan kyrkans 
grundande 1876. 
4 Adolf Küry (1870–1956; sist gammalkatolsk biskop i Bern). 
5 Se till exempel, Hertzberg ”Die norwegische Kirche und die Einheit der Kirche” IKZ 11:1 (1921), 
s. 17–29. Mikael Hertzberg (1874–1927; sist präst i Oslo) var en av få företrädare för en högkyrklig 
rörelse i Norge vid samma tid. Oftestad 1970, s. 194. Mer om det, se kap. 7 nedan, s. 287–289. 
6 Cyrenius ”The German High Church Union” IKZ 11:2 (1921), s. 108. 
7 ”Ein Jahr Hochkirchliche Vereinigung (1918–1919)” HK 1:12 (1919), s. 101. 
8 ”Hochkirchentag 1920” HK 2:12 (1920), s. 178. 
9 ”Eine Stimme aus der Schweiz” HK 2:10 (1920), s. 151–152. 
10 ”Die Alt-katholische Kirche in Holland” HK 4:6 (1922), s. 154–161; HK 4:7/8 (1922), s. 187– 
193; ”Der Protestantismus in den Niederlanden und die hochkirchlichen bestrubungen” HK 4:7/8 
(1922), s. 180–186. 
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Nordamerika1 och i Sverige.2 Det tyska språket var förmodligen en underlät-
tande faktor, då de flesta länder i centrala och norra Europa alltjämt stod un-
der en tysk språklig och kulturell dominans. Det kan också förklara att Die 
Hochkirche översatte engelska artiklar och gav tyska historiska skildringar och 
beskrivningar av den engelska högkyrkliga rörelsen. 3 År 1921 räknade 
Hochkirchliche Vereinigung totalt ett drygt tiotal medlemmar utanför de 
tyska provinserna, i Holland, Schweiz, Österrike och Sverige.4 

Den tyska högkyrkliga rörelsen blir känd i Sverige 
Svenska Kyrkoförbundets Carl Kihlén hade redan under första världskriget 
fått kontakt med ett internationellt sammanhang av likasinnade. Åren 1917– 
1923 medverkade han som recensent och artikelförfattare i Internationale Kirch-
liche Zeitschrift.5 Det var ett sammanhang som utgick från den gammalkatolska 
kyrkan i Schweiz men som bevakade samtida ekumeniska och högkyrkliga 
rörelser i Europa. I samband med 400-årsminnet av den lutherska reformat-
ionen 1917 författade Kihlén artikeln ”Augsburger-Bekenntnis und Katoli-
zismus” för IKZ.6 Han positionerade sig teologiskt nära nylutherska teologer 
såsom Claus Harms och A.F.C. Vilmar.7 Kihlén framträdde därmed som en 
självständig företrädare för en teologisk ansats i en tyskspråkig kontext som 
liknade, men var oberoende av, den tyska högkyrkliga rörelse som var i start-
groparna.8 Med tanke på sambanden mellan IKZ och Die Hochkirche hade 

1 ”Die Abendmahlsliturgie der ’Protestanische-bischöflichen Kirche’ in den Vereinigen Staaten von 
Nordamerika” HK 3:8 (1921), s. 283–287. 
2 ”Von der Schwedischen Kirche” HK 3:8 (1921), s. 246–247. 
3 Se till exempel, ”Die Hochkirchliche Vereinigung in englischer Darstellung” HK 2:1 (1920), s. 8– 
9; ”Die Anglikanisce Kirche” HK 2:9 (1920), s.123–124. Att ge utrymme i tidskriften för högkyrk-
liga rörelseaktörer från de olika nationella rörelserna blev också ett sätt att övervinna språkförbist-
ringen som annars kunde leda till bristande kunskaper om de olika nationella rörelsernas situation. 
Till exempel gjordes en öppen förfrågan redaktion 1921 om upplysningar kring det ”evangeliska 
klostret i Sigtuna” och Manfred Björkquists verksamhet. ”Mitteilung der Schriftleitung” HK 3:7 
(1921), s. 210. 
4 ”Mitgliederliste der Hochkirchlichen Vereinigung. Stand vom 10. Nov. 1921” A:1051 AHVAB 
UBM. 
5 Till exempel recenserade Kihlén Nathan Söderbloms skrift Gå vi mot religionens förnyelse? (1919) i 
IKZ 10:4 (1920), s. 297–280. 
6 Kihlén, ”Augsburger-Bekenntnis und Katholizismus” IKZ 7:2 (1917), s. 168–175. Kihléns artikel 
uppmärksammades också i Svenska Kyrkoförbundets tidskrift 7:3-4 (1917), s. 35. I samma nummer 
översattes en betraktelse av biskopen Eduard Herzog. ”På Maria-dagar” SKFT 7:3/4 (1917), s. 17– 
19. Kihlén ombads samma år av redaktionen att beskriva kontakterna mellan Svenska kyrkan och 
Church of England. Uppgiften försökte han skyffla över på Samuel Gabrielsson, men artikeln blev 
i stället skriven av J. Howard Swinstead (1864–1924; kaplan i Engelska kyrkan i Stockholm). Carl 
Kihlén t. Samuel Gabrielsson 17.4.1917 SGA UUB. Swinstead ”Relations between the Anglican 
and Swedish Churches” IKZ 8:1 (1918). 
7 Kihlén, ”Augsburger-Bekenntnis und Katholizismus” IKZ 7:2 (1917), s. 168–175. 
8 Bieritz 1962, s. 50, 93. Mer om de nylutherska teologerna, se kap. 1, s. 52–54. 
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därmed Kihlén 1917 hamnat teologiskt nära det som skulle bli Hochkirch-
liche Vereinigungs program. 

Kihléns kontakter med den tyskspråkiga kyrkliga världen ledde till att han 
med en understreckare i Svenska Dagbladet redan i februari 1919 kunde pre-
sentera Hochkirchliche Vereinigung med dess nyetablerade tidskrift Die 
Hochkirche för en bred svensk läsekrets. Han beskrev föreningens tillkomst, 
syfte och viktigaste frågor. Han uttryckte en förhoppning om att Hochkirch-
liche Vereinigung skulle kunna bidra till att de engelska och tyska högkyrkliga 
rörelserna kunde finna varandra i en större gemensam rörelse.1 

Den tyska Hochkirchliche Vereinigung var alltså utförligt introducerad 
med program och tidskrift för svenska läsare redan tidigt 1919, innan någon 
av de svenska högkyrkliga sammanslutningarna in spe hade bildats. Med tanke 
på denna allmänna tyska orientering och kännedomen om föreningen i Sve-
rige är det möjligt att den tyska föreningen kan ha haft betydelse när de 
svenska högkyrkliga sammanslutningarna bildades under de kommande må-
naderna. 

Helga Korsgillet 
Helga Korsgillet bildades på våren 1919, några månader efter att Kihlén hade 
introducerat Hochkirchliche Vereinigung i Sverige. Tidigare har det sagts att 
Helga Korsgillet utgjordes av Schröderheim, Kihlén och prästen Carl Wil-
helm Palm2, att företaget var ett slags återupplivande av Svenska Kyrkoför-
bundets skriftliga verksamhet och bildat som en reaktion på Linderholms ar-
tikel i Det andliga nutidsläget.3 Det är något som nu kan nyanseras. 

När Det andliga nutidsläget utkom i bokhandeln hade Helga Korsgillet redan 
börjat att rekrytera medlemmar.4 Tidigare studier av Helga Korsgillets till-
komst har inte granskat gruppens egen programförklaring.5 Varken i den eller 
i brev från Palm till Mary von Rosen, som också var ansluten till gruppen, 
under tiden då antologin utkom förekom något omnämnande av Linderholm. 
Däremot förklarade Palm att Helga Korsgillets syfte var att genom skriftlig 
verksamhet utkämpa ”striden” som Svenska kyrkan stod inför, och att 

1 Kihlén, ”En ny rörelse inom den tyska protestantismen” SvD 25.2.1919, s. 16–17. Kihlén nämnde 
gudstjänstens stämningsfullhet, bikten, klosterliv samt utgivandet av ett breviarium. 
2 Carl Wilhelm Palm (1893–1971; kyrkoadjunkt, sist kyrkoherde in Odensala) hade tidigt tagit in-
tryck av Schröderheim och Kihlén. Trots att han var född i Forsmark och uppvuxen i Stockholm 
kom han att studera i Lund och prästvigdes för Lunds stift 1915. Han kom senare att flytta tillbaka 
till ärkestiftet och kom 1932 att bli kyrkoherde i Odensala. Om honom, se Palm 1975, s. 104–107. 
3 Jfr L. Eckerdal 1970, s. 211; Kilström 1990, s. 106. 
4 Det andliga nutidsläget utkom i bokhandlarna från den sjunde april 1919. Notis, DN 7.4.1919, s. 8. 
Palm hade rekryterat och bekräftat Mary von Rosens medlemskap redan den sjätte april. Carl Wil-
helm Palm t. Mary von Rosen 6.4.1919 EvRA RA. 
5 Kilströms källa är en intervju han själv gjorde med Palm långt efter att händelserna hade utspelat 
sig. Kilström 1990, s. 105–106. 
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medlemmarna skulle stå i bönegemenskap med varandra.1 Den kopplingen 
mellan Helga Korsgillet och makarna von Rosen, som skulle bli betydelsefulla 
för Societas Sanctæ Birgittæ, har inte tidigare varit känd. 

Eric von Rosen hörde till dem som deltagit i diskussionerna i S:t Clara 
hösten 1918 i samband med Kyrkobrödernas bildande.2 Han höll där ett an-
förande om betydelsen av Svenska kyrkans andakts- och gudstjänstliv för att 
vitalisera dess roll i samtiden. Ärkebiskop Söderblom uppmanade honom att 
trycka föredraget.3 Det kom då att publiceras som en understreckare i Svenska 
Dagbladet. Utgångspunkten var den allmänna stämningen och diskussionen 
om Svenska kyrkan i samtiden. Eric von Rosen konstaterade att ”statskyrkan 
[…] ej längre [är] en folkkyrka” då kyrkorna stod tomma i landet.4 Hans pro-
blembeskrivning var att prästerna inom protestantiska kyrkor inte längre fö-
regick med gott exempel i vördnad för kyrkornas och i synnerhet altarets 
helgd. Det fanns en utbredd predikocentrism samt bristande kunskap om li-
turgins innebörd och anknytning till kyrkans tradition. von Rosen pekade på 
den romersk-katolska liturgin som exempel på en rik ritual där allt hade me-
ning och symbolladdad funktion. En uppvärderad gudstjänstsyn inom 
Svenska kyrkan där det ”inre” i liturgin blev synligt skulle kunna fungera som 
en motpol till det som von Rosen beskrev som det moderna materialistiska 
och mekaniserade samhället.5 Eric von Rosens artikel följdes kort efteråt av 
ett instämmande från heraldikern Harald Fleetwood6, i en längre artikel som 
betonade behovet av ett sakramentalt präglat gudstjänstliv med romersk-ka-
tolska kyrkan som förebild.7 

Både Eric von Rosen, Mary von Rosen och heraldikern Harald Fleetwood 
kom initialt att engagera sig i Helga Korsgillet. Eric von Rosens och Fle-
etwoods inlägg i den kyrkliga debatten relaterade till samma 

1 Carl Wilhelm Palm t. Mary von Rosen 12.4.1919 EvRA RA. 
2 Bexell 2020, s. 80. 
3 Bexell 2020, s. 80; Sjösvärd Birger 2020, s. 65. 
4 Eric von Rosen ”Vår kyrka” SvD 27.11.1918, s. 23–24. von Rosens artikel har tidigare anförts i 
forskning om tidiga uttryck för högkyrklighet i Sverige – dock utan att kontextualiseras och placeras 
in i det större diskussionsläget. Jfr Kilström 1990, s. 15–16, 73, 84. Cf Bexell 2020, s. 80–81. 
5 Eric von Rosen, ”Vår kyrka” SvD 27.11.1918, s. 23–24. 
6 Harald Fleetwood (1879–1960; sist riksheraldiker, konverterade senare till romersk-katolska kyr-
kan). 
7 Fleetwood, ”Helgdkänslan i våra kyrkor” SvD 20.12.1918, s. 24. Fleetwood tillskrev luthersk sak-
ramentssyn en tolkning som han menade innebar att nattvardsbrödet är ”blott och bart bröd, lik-
som vattnet i dopfunten blott är vatten” och att det i Svenska kyrkans sakramentssyn fanns en 
inbyggd bristande helgdkänsla för kyrkorummet. Hur skulle oblaten betraktas, frågade Fleetwood. 
Skulle det ske symboliskt som inom reformert tro eller som Kristi faktiska kropp vilket kom till 
uttryck inom romersk-katolska tro? Argumentet om nattvardssyn utvecklades i relation till den 
monstrans som hade satts upp ”i en av huvudstadens kyrkor”. Högst troligt syftade detta på den 
monstrans som också uppmärksammades i DN 1923, och som förefaller ha placerats på altaret av 
Elis Schröderheim i Hedvig Eleonora kyrka utan församlingens kännedom om dess innebörd, se 
”Kyrkoherden betalade själv dopaltaret” DN 31.1.1923, s. 13. Mer om sammanhanget, se kap. 6 
nedan, s. 259–263. 
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diskussionskontext som Det andliga nutidsläget. De tog ställning för högkyrkliga 
eller så kallade katolicerande ståndpunkter med betoning på prästämbete, li-
turgi, sakrament och anknytning till traditionen. 

Kihlén och Palm sände ut en programförklaring för Helga Korsgillet våren 
1919. Utgångspunkten var samhällsläget i stort: rösträttsreformen var genom-
förd och kyrka-statfrågan aktuell. Det förelåg en risk, menade de, att Svenska 
kyrkan skulle acceptera ”en ställning i det moderna, demokratiska samhället 
med offret av sin allra heligaste tro”. Programmet vände sig för det första mot 
en historiesyn och kyrkosyn som gjorde en uppdelning i en för- och efterre-
formatorisk kyrka. Jerusalem var kyrkans källa och vägen till samtiden hade 
gått via Wittenberg. För det andra hade det svenska gudstjänstlivet ”urartat” 
och botemedlet var ett mer frekvent nattvardsfirande. För det tredje betona-
des ”fasthållandet vid det historiska episkopatet”. Det var viktigt att inte tappa 
bort Svenska kyrkans apostoliska grund som representerades av biskoparna. 
För det fjärde betonades Svenska kyrkans självständighet från staten. Bandet 
mellan Svenska kyrkan och staten förde kyrkan bort från kristen tro. Därför 
måste alla statliga ingrepp i Svenska kyrkan upphöra.1 

Dessa punkter förefaller inte direkt relaterade till innehållet i Emanuel Lin-
derholms artikel i Det andliga nutidsläget.2 Med tanke på Kihléns kunskaper om 
Hochkirchliche Vereinigung är det rimligt att det snarare kan ha utgjort en 
inspirationskälla. Det fanns dessutom en ömsesidig respekt mellan 
Hochkirchliche Vereinigung och Helga Korsgillet. Kihléns understreckare i 
SvD togs upp vid Hochkirchliche Vereinigungs första årsmöte hösten 1919 
som ett exempel på hur dess program hade fått internationell spridning.3 

Dessutom underrättade ordföranden Mosel medlemmarna om att Kihlén va-
rit medlem i det tidigare Svenska Kyrkoförbundet samt i Helga Korsgillet som 
enligt honom stod den tyska högkyrkliga rörelsen nära. Anförandet trycktes i 
Die Hochkirche.4 Det fick ytterligare spridning genom att det refererades i In-
ternationale Kirchliche Zeitschrift. Även där nämndes de två svenska högkyrkliga 
grupperna.5 

Sammanfattningsvis bildades Helga Korsgillet innan Linderholms artikel 
kom i tryck och det tog utgångspunkt i ett slags samhällskritik och kyrkosyn 
liknande Svenska Kyrkoförbundets. Programmet hade även likheter med 
Hochkirchliche Vereinigungs, vars företrädare dessutom menade att Helga 

1 ”Några ord om Helga-Korsgillet” 
2 Linderholm 1919, s. 89–142. 
3 Mosel framhöll hur föreningen fått internationell uppmärksamhet genom Internationale Kirchliche 
Zeitschrift. Även rapportering om HV i holländsk, engelsk, amerikansk och schweizisk kyrklig press 
nämndes av Mosel. Küry, ”Kirchliche Chronik” IKZ 10:1 (1920), s. 70–71; Kihlén 1921, s. 1–2. 
4 ”Erster Hochkirchentag” (1919) HK 1:12 (1919), s. 101. 
5 Küry, ”Kirchliche Chronik” IKZ 10:1 (1920), s. 70–71. Kihlén 1921, s. 1–2. Inom ett par år skulle 
också SSB beskrivas i både Die Hochkirche och IKZ. Keussen, ”Die Birgitta-Bewegung in Schweden” 
IKZ 13:3/4 (1923), s. 201–203; ”Die Birgitta-Bewegung in Schweden” HK 6:6 (1924), s. 95–96. 
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Korsgillet stod den tyska högkyrkligheten nära. Förutsättningarna för Helga 
Korsgillet fanns således i en förening av nationell kyrkopolitisk situation med 
intryck från internationella kontakter. 

Rörelseaktörer med anknytning till Helga Korsgillet 
Någon bestående medlemsorganisation blev inte Helga Korsgillet, trots att 
försök till mobilisering av den högkyrkliga rörelsen gjordes inom ramen för 
sammanslutningen.1 Men flera högkyrkliga rörelseaktörer var verksamma i 
anslutning till sammanslutningen. 

Av korrespondens mellan engagerade rörelseaktörer i det tidiga skedet 
framgår att Helga Korsgillet i juli 1919 hade tio medlemmar, fem präster och 
fem personer ur lekfolket.2 Samma höst hölls någon form av omröstning om 
styrelse.3 Personer som förekom i kommunikationen om styrelsevalet var 
Fredrik Elmgren-Warberg, Olof Elmgren-Warberg, Harald Fleetwood, Jean 
Gondret, Carl Kihlén, Albert Lysander, Carl Wilhelm Palm, Eric von Rosen, 
Mary von Rosen, samt Knut Totterman.4 Vid sidan av Mary von Rosen om-
nämndes ytterligare två kvinnor. Vidare nämndes några personer med endast 
efternamn som av allt att döma var kyrkoherden i Bollebygd Hemming Gar-
dell, den gotländska kyrkoherden Gustaf Reuser5 och kyrkoherden Marcus 
Lindskog.6 Elis Schröderheim fanns inte bland initiativtagarna eller medlem-
marna i detta skede.7 

Till styrelse utsågs Kihlén, Palm, Mary von Rosen, Gondret samt Olof 
Elmgren-Warberg.8 Till revisorer valdes Fredrik Elmgren-Warberg och Gar-
dell. Hur länge denna styrelse kom att fungera eller om den ens någonsin 

1 Se nedan, s. 191–193. 
2 Carl Wilhelm Palm t. Mary von Rosen ”Martyren Apollinaris dag” [20.7] 1919 EvRA RA. 
3 Valresultatet framgår av en odaterad rundskrivelse från Palm till ”Korsgillesmedlemmar” försedd
med en nyårshälsning som återfinns bland breven från Palm till Mary von Rosen, se ”Ärade Kors-
gillesmedlemmar” Carl Wilhelm Palm t. Mary von Rosen odat. [december] 1919 EvRA RA. I en 
påminnelse och anhållan om svar från Palm till von Rosen framgår att cirkuläret sänts ut i oktober. 
Carl Wilhelm Palm t. Mary von Rosen 10.12.1919 EvRA RA. 
4 Fredrik Elmgren-Warberg (1855–1946; sist komminister i Oskar Fredrik, Göteborg). Om honom, 
se Jarlert 2010, s. 394–397. Knut Totterman (1863–1955; sist vice kapellpredikant på Torö). ”Ärade 
Korsgillesmedlemmar” Carl Wilhelm Palm t. Mary von Rosen. odat. [december] 1919 EvRA RA. 
5 Hemming Gardell (1881–1938; kyrkoherde i Bollebygd, konverterade till romersk-katolska kyr-
kan 1929, sist i Beuron), Gustaf Reuser (1868–1959; sist kyrkoherde i Dalhem). 
6 ”Ärade Korsgillesmedlemmar” Carl Wilhelm Palm t. Mary von Rosen odat. [december] 1919 
EvRA RA. Lindskog ingick bland dem som skrev under Svenska Kyrkoförbundet programförkla-
ring 1910, se kap. 2 ovan s. 87. 
7 Den av Kilström upptecknade skildringen utifrån Palms sentida vittnesmål måste därmed ifråga-
sättas. Jfr Kilström 1990, s. 105–106. 
8 Schröderheim ingick alltså inte, till skillnad från vad som tidigare har hävdats, bland de personer 
som ingick i sammanslutningen vid denna tid. Inte heller hade han varit en del i Helga Korsgillets 
upprop och programförklaring under våren 1919. Jfr Kilström 105–106. 
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gjorde det, har inte gått att fastställa. Gruppen försökte på nytt att skriva stad-
gar och välja styrelse i augusti 1920.1 

Mary von Rosens inval i styrelsen är värt att notera. Palm hade medvetet 
försökt vända sig till personer i von Rosens ”kretsar”, vilket sannolikt ska 
uttolkas som ett högreståndssammanhang.2 Uppenbarligen uppfattades dessa 
ha större förståelse för de högkyrkliga strävandena. En sådan uppfattning kan 
ha haft att göra med de två artiklarna skrivna av Fleetwood och Eric von 
Rosen föregående höst.3 

Helga Korsgillets verksamhet kom framför allt att bestå av en utgivning 
av teologiska och kyrkopolitiska traktater under åren 1919–1922. Kihlén stod 
för de flesta av titlarna, fem stycken.4 Andra som bidrog var Carl Wilhelm 
Palm, Olof Elmgren-Warberg och Fredrik Elmgren-Warberg.5 

Tidigare kunskap om Helga Korsgillet har varit begränsad, men ur arkiv 
hämtat material har givit ny kunskap om hur gruppen hade betydelse för den 
högkyrkliga rörelsen i ett tidigt skede. Sammanslutningen knöt till sig rörelse-
aktörer från olika håll i landet, vilket belägger tidiga kontakter inom det hög-
kyrkliga rörelsenätverket. Helga Korsgillet hade också kopplingar till 
Hochkirchliche Vereinigung, vilket avviker från de eljest betonade engelska 
kontakterna för den högkyrkliga rörelsen i allmänhet. Att Helga Korsgillet 
även publicerade programmatiska skrifter och artiklar med högkyrklig teologi, 
är värt att också notera som viktigt då något liknande inte skedde inom den 
svenska högkyrkliga rörelsen under det resterande 1920-talet. 

Sodalitium Confessionis Apostolicæ 
Sodalitium Confessionis Apostolicæ (SCA) var ett prästbrödraskap som bil-
dades den 28 oktober 1919. Bildandet har, liksom uppkomsten av Helga 
Korsgillet, betraktats som en reaktion på Linderholms artikel i Det andliga nu-
tidsläget.6 Något sådant kan antydas i brödraskapets val av namn men också att 
stiftelseurkunden betonade att SCA i relation till ”det kyrkliga läget” skulle 

1 Palm skrev till Mary von Rosen om kallelse till årsmöte i augusti 1920 och hoppades på hennes 
närvaro. Carl Wilhelm Palm t. Mary von Rosen ”I Olsmässotid” 1920 EvRA RA. 
2 Palm antydde i brev till Mary von Rosen att hon hade kontakt med Schröderheim genom vilken 
hon sannolikt också hade fått information om gillet. Palm uppgav att han på ”måfå” hade sänt 
cirkulär till andra personer i von Rosens ”kretsar”. Carl Wilhelm Palm t. Mary von Rosen 12.4.1919 
EvRA RA. 
3 Palm försökte få von Rosen att återtrycka en bearbetning av sin understreckare som en del av 
Helga Korsgillets traktatserie. Carl Wilhelm Palm t. Mary von Rosen ”Martyren Apollinaris dag” 
[20.7] 1919 EvRA RA. 
4 Kihlén 1919b; Kihlén 1919c; Kihlén 1920, Kihlén 1921; Kihlén 1922. 
5 Palm 1919a; Palm 1920; Palm 1921; F. Elmgren-Warberg 1919; O. Elmgren-Warberg 1920. 
6 L. Eckerdal 1970, s. 211; Kilström 1990, s. 115; Bexell 2007b, s. 185. 
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”utöva verksamhet utåt för kyrklig förnyelse på den apostoliska trosbekän-
nelsens grund”.1 

Bakgrund och incitament till SCA:s bildande är svåra att slå fast.2 Den re-
flektion över bildandets orsaker som Lysander gjorde i samband med 25-års-
firandet 1944 pekade på en kombination av faktorer, varav Linderholm var 
en, men där frågan om kristendomsundervisningen var en annan.3 Den tidig-
aste beskrivningen med ett internt perspektiv på SCA är en artikel av Gunnar 
Rosendal i Hochkirchliche Vereinigungs tidskrift 1935. Han nämner där inte 
någon kyrkopolitisk debatt som bakgrund till brödraskapets bildande.4 Värt 
att notera är att SCA-grundaren Albert Lysander en kort tid efter SCA:s 
bildande skrev till Axel Lutteman att han led av ”all relativism och subjektiv-
ism i vår kyrka – alla grader och former finnas där – och alla säga: vi behålla 
det väsentliga”. Han avundades Lutteman som kunde hålla sig optimistisk, då 
allting för honom var ”ett ständigt och ökat sönderfallande”.5 Det kyrkliga 
samtidsläget i stort sågs som problematiskt, inte endast den av Linderholm 
företrädda riktningen.6 

Brödraskapets val av namn var inte självklart från början. Under någon 
månads tid efter det konstituerande mötet övervägdes alternativet ’Den hel. 
Ansgarii brödraskap’ (lat. Sodalitium alt. Congregatio S. Ansgarii).7 Lysander be-
skrev för Lutteman flera veckor efter stiftandet att sammanslutningen ännu 
var i sin linda och att ”barnet” ännu inte var döpt.8 En direkt anknytning till 
Linderholmdebatten genom val av namn som pekade ut den apostoliska be-
kännelsen är därmed inte uppenbar som bakgrundsfaktor. Det kan emellertid 
konstateras att det låg i tiden för kyrkliga sammanslutningar att definiera sig i 

1 Stiftelseurkund 28.10.1919 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. Cf §1 SCA:s stadgar ACTA:I A1:2 SCAA 
MSA. 
2 Inte i något av de arkiv som har jag har undersökt har funnits spår av kommunikation som enty-
digt kan förklara bakgrunden till bildandet av SCA. Inte heller i ACTA SCAA MSA finns några 
samtida förklaringar av bakgrunden till bildandet. 
3 Lysander, ”Den apostoliska bekännelsens brödraskap” Sydsvenska Dagbladet 29.10.1944. 
4 Rosendal, ”Die schwedische Bruderschaft Sodalitium Confessionis Apostolicae” EHK 17:1–3 
(1935), s. 13–16. 
5 Albert Lysander t. Axel Lutteman 7.11.1919 ALS SigtSA. Linderholms artikel diskuterades vid ett 
möte anordnat av Lunds teologiska Sällskap den 4 november 1919. Gustaf Aulén var inledare och 
riktade skarp kritik mot Linderholm. Ca 700 personer bevittnade debatten. K.G. Hammar 1972a, 
s. 329. Eftersom SCA hade bildats en vecka innan detta kan denna debatt knappast ha varit anled-
ning till bildandet, även om det kan ge kontext till Lysanders ord till Lutteman. 
6 Som ett exempel på en debatt som måste ha legat nära Lysander var det under hösten hållna 
prästmötet i Lund där en kontroversiell prästmötesavhandling, präglad av den religionshistoriska 
skolan, om den helige Ande framlagts av Matheus Lundborg (1860–1935; sist kyrkoherde i Kristi-
anstad). Lundborg framträdde, liksom Linderholm, som än mer radikal än den liberalteologiska 
kretsen kring KVT och Lunds teologiska sällskap som så starkt präglat det senaste årtiondet teolo-
giskt i stiftet. SOU 1967:17, s. 24; K.G. Hammar 1972a, s. 311ff. 
7 Albert Lysander och Gunnar Herrlin t. SCA (rundskrivelse) dat. november 1919. Märkt ”Confi-
dentiellt” OEA. 
8 Albert Lysander t. Axel Lutteman 7.11.1919 ALS SigtSA. 
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lojalitet till den apostoliska bekännelsen.1 När SCA:s stadgar fastställdes i de-
cember 1919 hade formuleringen i stiftelseurkunden om ”det kyrkliga läget” 
fallit bort.2 Möjligen reflekterade det en ambition att överskrida den aktuella 
debatten. Någon kyrkopolitiskt aktiv sammanslutning blev inte heller SCA. 

Sammanfattningsvis kan ingen enskild orsak till SCA:s bildande pekas ut. 
Flera faktorer, som den kyrkopolitiska debatten, det oroliga stämningsläget, 
och upplevelsen av subjektivism och kritik mot Svenska kyrkan kan dock ha 
bidragit. 

SCA:s medlemmar under de första åren 
De som bildade SCA var prästerna Otto Ehde, Harald Erici, Ernst Eriksson, 
Gunnar Herrlin, Albert Lysander, Axel Nordstrandh, Carl Wilhelm Palm och 
Edvard Wessberg.3 Wessberg var mellan 1919–1936 brödraskapets stående 
frater superior, det vill säga dess ledare, medan Lysander under dessa år i regel 
var subsuperior. De ledande funktionerna valdes årligen med maximalt två om-
val av samma person. Därför var Wessberg frater superior tre år i taget, och vart 
fjärde år valdes Lysander för ett år.4 Samtidigt fungerade Lysander som den 
högkyrkliga rörelseentreprenören i brödraskapet och dess ansikte utåt. Efter 
Wessbergs död kom kyrkoherden Emil Lundblad5 i regel att fungera som sub-
superior och Lysander som frater superior. Även Gunnar Herrlin kom att träda 
in i rollen som frater superior från mitten av 1940-talet. 6 Han var far till 

1 Knappt två veckor före SCA:s konstituerande möte grundades i Norge föreningen Bekjennelsetro 
presters broderkrets (BPB). Bakgrund var den så kallade norska kyrkostriden mellan modern- eller 
liberalteologi kontra konservativt eller traditionellt inriktad teologi under årtiondena runt 1900. Ett 
av BPB:s syften var att värna den apostoliska bekännelsens status i den norska kyrkan. I inledningen 
till dess stadgar hette det: ”Foreningens maal er paa bibelens grund og i tilslutning till vor kirkes 
bekjendelse: a) at virke vækkende og utdypende paa medlemenes personlige trosliv”. Haanes 1994. 
Det kan jämföras med §1 i SCA:s stadgar i vilken det slogs fast att brödraskapet skulle vara en 
sammanslutning av präster till inbördes hjälp ”att fördjupa, stärka och ordna medlemmarnas and-
liga liv, […] att efter den nåd Gud giver verka för kyrklig förnyelse på den apostoliska bekännelsens 
grund”. §1 SCA:s stadgar ACTA:I A1:2 SCAA MSA. Trots likheter och närhet i tid för bildandet 
är det svårt att belägga några uppenbara band mellan grupperna. En möjlig gemensam nämnare 
kan ha varit Linderholms artikel i Det andliga nutidsläget och kyrkan, som hade översatts till norska 
redan 1919. Högberg 1931, s. 277. 
2 §1 SCA:s stadgar 11.12.1919 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. 
3 Harald Erici (1880–1953; sist kyrkoherde i S:t Pauli i Malmö), Ernst Eriksson (1880–1957; sist 
stadskomminister i Helsingborg), Gunnar Herrlin (1885–1958; sist kyrkoherde i Landskrona), Ed-
vard Wessberg (1860–1936; kyrkoherde i Gustavs, Lunds stift). SCA:s sammanträde i Malmö 
11.12.1919 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. 
4 Det är ett vanligt missförstånd att Lysander skulle ha varit brödraskapets frater superior. Se Callmer 
1982–1984, s. 456. Om SCA:s val av ledare, se §5 SCA:s stadgar 11.12.1919 ACTA:I A1:2 SCAA 
MSA; Protokoll SCA:s årshögtid 26–27.9.1922 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. Följande år valdes åter 
Wessberg som frater superior. Protokoll SCA:s årshögtid 26–27.9.1922 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. 
5 Emil Lundblad (1887–1965; sist kyrkoherde i Dalby). Om honom, se Liedman 1969, s. 68–73. 
6 Lysander, ”Sodalitium Confessionis Apostolicæ. SCA. Den apostoliska bekännelsens brödraskap: 
Redogörelse för dess uppkomst och utveckling 1919–1944, på HH Biskopens uppmaning till 
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sedermera biskopen i Visby Olof Herrlin, också denne så småningom med-
lem i SCA tillika SSB:s visitator 1962–1972.1 

Flera stiftare och tidiga medlemmar i SCA, såsom Axel Nordstrandh och 
Edward Wessberg, hade varit ledande i den lundensiska kyrkliga ungdomsrö-
relsen.2 Gunnar Herrlin medverkade tillsammans med Nordstrandh och Olof 
Holmström i redaktion för Lunds stifts julbok som Lunds stifts kyrkliga ung-
domsförbund gav ut.3 

SCA:s sammansättning kännetecknades av en fromhetsmässig bredd. 
Wessberg förknippades inte, förutom möjligen i efterhand, genom sitt enga-
gemang i SCA, med någon särskild kyrklig inriktning.4 Nordstrandh bar på 
något av ett gammalkyrkligt arv med intresse för bön och meditation.5 Otto 
Ehde hade varit aktiv inom Lunds kristliga studentförbund tillsammans med 
Simon Lüders, och han hade även som en av relativt få sydsvenska represen-
tanter deltagit i korstågsrörelsen 1910–1912 och påverkats av ungkyrkorörel-
sen i dess tidiga skede. Liksom flera av de mellansvenska högkyrkliga rörelse-
aktörerna hade han sedan inspirerats av det engelska kyrkolivet.6 Bredden 
synliggjordes även genom till exempel kyrkoherdarna Henrik Hägglund7 och 
H.B. Hammar som båda tidigt drogs till SCA och med tiden upptogs som 

Prästmötet i Lund 1944” ACTA:II A1:2 SCAA MSA; Protokoll SCA:s årsmöte 25–26.10.1944 
ACTA:II A1:2 SCAA MSA. 
1 Olof Herrlin (1914–1992; sist biskop i Visby). Olof Herrlin upptogs 1938 som novis i SCA. Pro-
tokoll SCA årshögtid 19.9.1938 ACTA:II A1:2 SCAA MSA. Han upptogs som medlem vid följande 
årshögtid. Protokoll SCA årshögtid 20.9.1939 ACTA:II A1:2 SCAA MSA. 
Om dennes roll som visitator i SSB, se Bexell 2020, s. 137–138. 

2 Nordstrandh hade genom styrelsearbete för ASP:s ungdomsvård tillsammans Olof Holmström 
bidragit till att ge den kyrkliga ungdomsrörelsen en programmatisk inriktning. Tanken var att 
Nordstrandh skulle vara en av grundarna till SCA men han fick förhinder i sista stund, han kom 
dock att räknas till stiftarna ändå. Stiftelseurkund 28.10.1919 ACTA:I A1:2 SCAA MSA; Om 
Nordstrandhs centrala betydelse för den kyrkliga ungdomsrörelsen, se Wentz 1944, s. 110; Hellsten 
1944, s. 110–119; Santell 2016, s. 67, 74. Nordstrandh var även tidigare medlem i föreningen Kyr-
kans Vänner. C:4 KVA LLA. Wessberg var en av lundastiftets mest framträdande ledare inom den 
kyrkliga ungdomsrörelsen, först inom ramen för KFUM och sedan inom Lunds stifts kyrkliga ung-
domsförbund. Lysander 1938, s. 90, 98–99. Wessberg var även sedan 1913 stiftsombud till Diako-
nistyrelsen, se Santell 2016, s. 168, 258. Även Emil Lundblad var tydligt engagerad i ungdomsar-
betet i Lunds stift, se Liedman 1969, s. 71. 
3 ”Berättelse över Lunds stifts kyrkliga ungdomsförbunds verksamhet avgiven av dess styrelse vid 
årsmötet i Sölvesborg den 17 juli 1908” Lunds stifts julbok 10 (1918), s. 131. 
4 Wessberg var uppvuxen i Stockholm, hade studerat i Uppsala och hade varit verksam i Strängnäs 
stift innan han 1905 kom till Lunds stift. Någon särskild fromhetsinriktning präglade honom dock 
inte och han hade inte tagit några avgörande intryck från vare sig Tyskland, Danmark eller England. 
Han var framför allt känd för sin konsilianta och fromma framtoning, sitt ledarskap och de bibel-
studier som han återkommande höll vid kyrkliga ungdomsmöten och kurser. Lysander 1938, s. 
90ff. 
5 Om Nordstrandh, se Wentz 1944, s. 107ff 
6 Ehde var under en längre tid i den svenska församlingen i London, och var samtidigt sekreterare 
i den svenska avdelningen av KFUM. Senare kom Ehde att engagera sig inom Oxfordgrupprörel-
sen. För biografiska uppgifter om Ehde, se T. Ehde 2010. 
7 Henrik Hägglund (1837–1945; teol. dr., sist kyrkoherde i Hjärnarp och Tostarp). 
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medlemmar i brödraskapet. Hammar var en företrädde en bibeltrogen och 
säregen linje i Lunds stift, han hade även varit medlem i både Svenska Kyr-
koförbundet och det angränsande Lutherska Kyrkoförbundet. Rimligen var 
det kopplingen till ett gammalkyrkligt arv som förenade.1 Även Hägglund fö-
reträdde ett gammalkyrkligt och schartauanskt arv och var tidigt engagerad 
som föredragshållare vid de stilla dagarna i SCA, vilka han återkommande 
bevistade.2 

Lysander beskrev ändå SCA under bildandet som något ”i högkyrklig rikt-
ning”3 vilket får sägas beskriva dess inriktning. Lundahögkyrkligheten hade 
präglat flera av de präster som var med vid bildandet, till exempel Lysander.4 

Flera av de tidigaste medlemmarna i SCA, såsom Palm, Lysander, Herrlin och 
Fritiof Bobeck5 kan betraktas som företrädare för en engelskt inspirerad hög-
kyrklighet inom brödraskapet. De båda högkyrkliga rörelseaktörerna Jean 
Gondret och Elis Schröderheim upptogs 1922. Fler personer hade inom 
brödraskapet hade tagit intryck av engelsk högkyrklighet.6 Albert Lysander 
hade förvisso ännu inte varit i England när SCA grundades, men hade under 
en längre tid beundrat brödraskapet Community of Resurrection i Mirfield 
och dess ledande teologer. Han reste dock till England våren 1920, strax in-
nan de första stilla dagarna hölls, och besökte både Mirfield och de så kallade 
Cowleyfäderna, Society of St. John the Evangelist.7 

SCA bildades alltså i oktober 1919 av präster som hade engagerat sig i för 
Svenska kyrkan aktuella frågor och utmaningar, inte minst ungdomsfrågan, 

1 Övergripande om H.B. Hammar, se Wentz 1950, s. 127ff. Se mer kap. 2 ovan, s. 95. Hammar 
deltog i de stilla dagarna 1920, 1925–1926, 1929 och 1931. Han upptogs som medlem i SCA 1925. 
Hans artiklar i Svenska Kyrkoförbundets tidskrift: H.B. Hammar, ”Några önskemål för vår kyrkohand-
bok” SKFT 4:8 (1914), s. 83–86; 5:4 (1915), s. 27–30; 5:6 (1915), s. 47–49; 5:7/8 (1915), s. 56–57. 
2 Redan vid de första stilla dagarna 1920 höll Hägglund föredrag på temat ”Församlingsväckelse”. 
Han deltog även 1922, 1924, 1929, 1935, 1936, 1938, 1939, 1941, 1942. Deltagarförteckning stilla 
dagar ACTA:I–II A1:2 SCAA MSA. Hägglund upptogs som medlem i SCA 1938. 
3 Albert Lysander t. Axel Lutteman 7.11.1919 ALS SigtSA. 
4 Aulén 1956, s. 9–10; Callmer 1982–1984, s. 456. 
5 Fritiof Bobeck (1881–1948; sist kyrkoherde i S:t Johannes församling i Malmö). Om honom, se 
Wentz 1950, s. 94–97. 
6 Albert Ahlert (1886–1949; sist kyrkoherde i Lomma), upptagen 1923 hade haft en lågkyrkligt 
präglad uppväxt men hade genom personliga kontakter och resor till England lärt känna den eng-
elska högkyrkligheten och blev en mångårig medlem i SCA. Om honom, se Wentz 1950, s. 127. 
Det lade grunden till hans mångåriga deltagande i SCA:s stilla dagar från början 1920 och som 
medlem sedan 1923. Även Paul Söderlind (1900–1942; sist kyrkoherde i Veberöd), upptagen vid 
1930-talets början, kan nämnas som exempel på person med högkyrklig inriktning inom SCA. Sö-
derlind prästvigdes 1925 och kom under de första åren efter sin prästvigning att resa till England, 
vilket påverkade hans kyrkosyn och ämbetssyn i högkyrklig riktning. Han kom också att resa till 
Rom och fick då audiens hos påven, tack vare introduktionsbrev från Elisabeth Hesselblad (1870– 
1957; romersk-katolsk birgittinnunna, helgon). Fahlström, ”Paul Rutger Söderlind” RBoKF 1:12 
(1942), s. 6; Wentz 1944, s. 136–137. 
7 Mer om det, se nedan kap. 5, s. 221–223. Brohed 2005, s. 58 hävdar felaktigt att Lysanders hög-
kyrkliga impulser skedde genom direkta Englandsbesök. Lysander var alltså i England först år 1920 
men hade gjort andra resor tidigare, bland annat till USA. 
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under decennier. Att dessa skulle ha kommit samman till bildandet av något 
för samtiden så avvikande som ett prästbrödraskap utifrån en enda fråga – 
demonstrationen mot Linderholms liberalteologi – framstår inte som trovär-
digt. Särskilt som SCA aldrig kom att bli en kyrkopolitiskt inriktad organisat-
ion. SCA kom i stället framför allt att bli uttryck för en praktiskt inriktad hög-
kyrklighet som skulle syfta till att fostra präster i det som uppfattades vara 
specifikt kyrkliga verksamhetsformer.1 SCA och Helga Korsgillet var genom 
medlemmar förenade men hade olikartade inriktningar. De kan delvis, men 
inte endast, ses mot bakgrund av den debatt som stormade efter Det andliga 
nutidsläget. Men de tillkom snarast som en reaktion på den gemensamma 
grundvalskris som kom till uttryck hos många inom Svenska kyrkan. Linder-
holmdebatten bidrog sannolikt till att förse dem med en tydlig antagonist som 
förkroppsligade orosstämningen. I längtan efter fastare former i andaktslivet 
kunde en högkyrklig sammanslutning som SCA också förena över fromhets-
gränserna, och personer med såväl lågkyrklig som gammalkyrklig bakgrund 
kunde söka sig till brödraskapet. 

Societas Sanctæ Birgittæ 
Ytterligare en sammanslutning inom den högkyrkliga rörelsen är Societas San-
ctæ Birgittæ (SSB). SSB bildades som en bönegemenskap öppen för kvinnor 
och män, präster och lekfolk i mars 1920. Liksom SCA var SSB därför fram-
för allt ett exempel på en praktiskt inriktad högkyrklighet. Det fanns en hög 
grad av kontinuitet med S:t Sigfrids brödraskap som företrätt en liknande in-
riktning inom den högkyrkliga rörelsen under 1910-talet. 

SSB:s bildande kan ses mot samma bakgrund som SCA och Helga Kors-
gillet, det vill säga i relation till diskussionen om Svenska kyrkan som pågick i 
tiden. Två av de personer som var engagerade i bildandet, Lutteman och Eric 
von Rosen deltog i debatten om Svenska kyrkan under dessa år, och hade lärt 
känna varandra i anslutning till mötet i S:ta Clara kyrka i Stockholm 1918.2 

Liksom SCA anknöt SSB:s regula till tidsläget genom att slå fast att det var en 
sammanslutning vars medlemmar ”mitt i tidens oro” skulle ”på svenska kyr-
kans och den apostoliska bekännelsens grund” åta sig en ”bestämd uppgift 
till kyrkans fromma”.3 Formuleringarna ligger nära hur SCA hade uttryckt sig 
om att i relation till det kyrkliga läget verka för kyrklig förnyelse på den apo-
stoliska bekännelsens grund. 

SSB:s bildande kan ses mot bakgrunden av den växelverkan mellan andliga 
och nationalromantiska intressen som under 1910-talet omgärdade den heliga 

1 Mer om det, se kap. 5 nedan, s. 221–239. 
2 Bexell 2020, s. 80. Se Eric von Rosen ”Vår kyrka” SvD 27.11.1918, s. 23–24; A. Lutteman 1919. 
3 Inledning och Art. 1 Regula Societatis Sanctæ Birgittæ AII:1 SSBA:I UUB. 
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Birgitta som historisk person och platsen Vadstena.1 Begynnande urbanise-
ring i Sverige och en utbyggnad av järnvägsnätet under slutet av 1800-talet 
röjde väg för turismen och en romantiserad syn på landsbygden. Inom kultu-
retablissemanget väcktes intresse för landskap och orter som andades svensk-
het och historia. Kulturpersonligheter drogs till platser som uppfattades ha 
en sådan laddning, till exempel Verner von Heidenstam till Vadstena och Erik 
Axel Karlfeldt till Dalarna.2 År 1891 firades i Vadstena 500-årsminnet av Bir-
gittas kanonisering. Det var den nationalhistoriskt intressanta Birgitta som 
lyftes fram, medan hon religiöst vid tiden kunde beskrivas bland annat som 
sjuklig och överspänd, och i grunden fastnitad i sin ”katolska” tid.3 

Inom forskning och allmänt kulturliv fanns intresse för Birgitta. En utgåva 
av Birgittas uppenbarelser med den fornsvenska texten fanns att tillgå sedan 
1800-talets slut och 1909 utkom ett urval av uppenbarelserna i moderniserad 
språklig bearbetning.4 Birgitta behandlades ur såväl kyrkohistoriska, litteratur-
historiska, kvinnohistoriska, populärhistoriska som helgonbiografiska per-
spektiv.5 Hon var en aktuell historisk person som brukades i olika kulturella, 
kyrkliga och politiska sammanhang under 1900-talets första decennier. Ett 
exempel är hur Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, instiftad 1902, såg 
Birgitta som en kvinnlig förebild och årligen högtidlighöll Birgittadagen den 
7 oktober som rösträttsdag.6 

Flera av rörelseaktörerna som medverkade till SSB:s bildande, såsom Lut-
teman, Gabrielsson, Åmark och Lüders, hade i S:t Sigfrids brödraskap utveck-
lat sina föreställningar om Svenska kyrkans tradition och allmänkyrklighet ut-
ifrån ett nationellt orienterat tänkande som gick väl ihop med den nationalro-
mantik som präglade Birgittaintresset i tiden. Samtidigt var syftet med SSB 
uttryckligen en ”andlig religiös gemenskap kring Birgittaminnet” med ”ett be-
stämt kyrkligt uppdrag”.7 Det markerade åtskillnad mot den samtidigt fram-
växande Birgittastiftelsen som syftade att tillvarata det kulturhistoriska arvet 

1 Följande avsnitt bygger delvis på Sjösvärd Birger 2020, s. 51–77. 
2 Verner von Heidenstam (1859–1940; författare, poet, kulturpersonlighet), Erik Axel Karlfeldt 
(1864–1931; författare, poet, kulturpersonlighet). Björck 1949, s. 42–43. Järnvägsnätets utbyggnad 
under 1800-talets senare hälft var en infrastrukturell förutsättning för en inhemsk turism och en 
längtan till landet-rörelse. Tillgängligheten till det geografiska kulturarvet ökade. Det fick till följd 
att inte bara historieskrivningen nationaliserades utan även svensk geografi och natur. Björck 1949, 
s. 44–45. Broberg 1993, s. 176ff. Begynnande urbanisering i Sverige och en utbyggnad av järnvägs-
nätet under slutet av 1800-talet röjde väg för en romantiserad syn på landsbygden. Björck 1949, s. 
240. 
3 Lindaräng 2007, s. 49ff. Mer om den nationella romantiseringen av Vadstena, se Ahl-Waris 2010, 
s. 75–76. 
4 Steffen 1909. 
5 Om Birgittabiografier och vidare referenser, se Nynäs 2006. 
6 Lindaräng 2007, s. 80. 
7 Närheten till den konst- och kulturhistoriska rörelsen skapade en oro för en ”estetisk-kulturell 
Birgittakult”. Samuel Gabrielsson 26.2.1920 S12:1:3 SSBA:I UUB. 
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efter Birgitta i Vadstena.1 Men de två sällskapen hade gemensamma rottrådar 
i 1910-talets kyrkoliv och kulturliv. 

Hösten 1916 hölls en Birgittahögtid som en kulturpolitisk manifestation 
av den lokala Föreningen för Birgittamuseet i Vadstena. Föreningen kan ses som 
ett utslag av tidsandan och den nationalromantiskt präglade restaurationsrö-
relsen. 2 Syftet var att skapa opinion för en utställning av inventarierna i 
Vadstena klosterkyrka. 3 Högtiden samlade ett kulturetablissemang, varav 
många med koppling till Vadstena.4 Mats Åmark, Lüders och Berggren med-
verkade liturgiskt i vespern.5 Birgittahögtiden 1916 blev ett tillfälle då olika 
vägar och intressen för det medeltida kyrkliga arvet korsades och alltmer bör-
jade knytas till Vadstena.6 Det hölls en konsert, föreläsningar och avslutnings-
vis en vesper. Vespern inleddes med en procession. Ärkebiskopen gick sist 
med Simon Lüders bredvid sig som kaplan iklädd alba och humerale, en ovan-
lig liturgisk klädsel för en präst vid denna tid.7 Präster iklädda medeltida mäss-
hakar ledde altartjänsten och föll på knä framför altaret som var försett med 
tända ljus.8 Det så kallade ”Birgittaritualet” användes.9 Vespern var en kultur-
politisk aktion som iscensatte ett historiebruk – musikaliskt, liturgiskt och ma-
teriellt – för att manifestera kontinuitet och kopplingar mellan Svenska kyrkan 

1 Om den, se Vahlquist 2020. Cf Sjösvärd Birger 2020, s. 54–58. 
2 Föreningen har bildats 1906 för att ta tillvara Birgittaminnena i Vadstena, se protokoll 23.11.1906 
FRIDA 35 FBVA VaLA. Den hade från början en lokal karaktär men fick med tiden en bredare 
anslutning av medlemmar från hela landet, mycket tack vare det stöd som föreningen erhöll genom 
Riksantikvarieämbetet. Bland medlemmarna fanns flera kända kulturpersonligheter, såsom Nathan 
Söderblom och Verner von Heidenstam. Sedan sitt bildande ingick föreningen i Svenska musei-
manna-föreningen. ”Handlingar” FRIDA 35 FBVA VaLA. Cf Sjösvärd Birger 2020, s. 56. 
3 Söderblom har felaktigt utpekats som initiativintagare till högtiden och hans roll i bakgrunden till 
initiativet har överdrivits. Kilström 1970, s. 12; Kilström 1990, s. 40; Brohed 2005, s. 58. Mer om 
det, se Sjösvärd Birger 2020, s. 69–70. 
4 På plats fanns till exempel Verner von Heidenstam, Sven Hedin (1865–1952; upptäcktsresande 
och ledamot av Svenska akademin), pedagogen och författaren Ellen Key (1849–1926; författare, 
folkbildare och debattör) och prins Eugen (1865–1947; prins av Sverige, hertig av Närke). Högtiden 
blev också ett slags knutpunkt där samtidens liturgiska, kyrkligt kulturhistoriska och allmänna in-
tressen för svenskt medeltida kyrkoliv och tradition löpte samman. På plats fanns representanter 
för restaurationsrörelsen och Kyrkosångens Vänner. Restaurationsrörelsen representerades av till 
exempel Sigurd Curman och Andreas Lindblom (1889–1977; sist chef för Nordiska museet och 
Skansen). Bland de ledande prästerna i processionen, iklädda medeltida mässhakar, fanns två per-
soner som var engagerade i KSV, Hugo Berggren och Fredrik Martin Allard (1875–1950; sist kyr-
koherde i Örtomta). Allard var KSV:s centralstyrelses vice ordförande under många år. Adell 1950, 
s. 64. 
5 Sjösvärd Birger 2020, s. 58. 
6 Sjösvärd Birger 2020, s. 56ff. 
7 Många i processionen var dock inte liturgiskt klädda. Där fanns ”mustaschprydda Linköpings 
landspräster som i galoscher, överrock, hatt och käpp dock ganska andäktigt tågade upp i Maria-
kyrkans högkor”. Mats Åmark 24.11.1916 S12:1:1 SSBA:I UUB. 
8 SKT 8.11.1916, s. 498. 
9 Uppslutningen kring andaktens inriktning tycks dock inte ha varit total bland de medverkande. 
Enligt Åmark gjorde kyrkoherden i Vreta Kloster på eget bevåg en korrigering av Birgittas bön 
”för att den inte skulle bli så katolsk”. Mats Åmark 24.11.1916 S12:1:1 SSBA:I UUB. 
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och den medeltida kyrkan.1 Söderblom underströk detta historiebruk i sitt fö-
redrag ”Birgitta och reformationen”, vilket fick betydelse för den högkyrkliga 
rörelsen.2 Även vespern fick betydelse för rörelsens strävanden. S:t Sigfrids 
brödraskap uppfattade den som likvärdig de gudstjänster och andakter som 
de hade firat tillsammans inom sin slutna gemenskap.3 Eric von Rosen, som 
var väl bevandrad i romersk-katolskt kyrkoliv tog starkt intryck av att en ves-
per som denna kunde förekomma i Svenska kyrkan.4 

Vid Birgittahögtiden 1916 möttes Eric von Rosen, Mats Åmark, Ida 
Åmark, Hugo Berggren, Anders Blomquist och Simon Lüders. De insåg sina 
gemensamma intressen för Svenska kyrkans gudstjänstliv och den kyrkliga 
miljön i Vadstena. Under de kommande åren utvecklades planer bland präs-
terna i S:t Sigfrids brödraskap, först en idé om en flickskola med kyrklig prägel 
i Vadstena och sedan på något slags religiös sammanslutning kring Birgit-
taminnet.5 

Även ärkebiskop Söderblom intresserade sig för tillvaratagandet av 
Vadstena som kyrklig mötesplats och förföll uppmuntra Åmark att bilda en 
sammanslutning av något slag kring Birgitta och Vadstena. De två hade kon-
takt om detta kring årsskiftet 1919–1920. Vad Söderblom hade tänkt sig när 
han diskuterade saken med Åmark är inte känt. Under det att SSB:s stadgar 
så småningom utarbetades hölls ärkebiskopen underrättad av flera av SSB:s 
grundare. Söderblom kom också med smärre synpunkter på stadgarnas ut-
formning.6 Däremot kom han aldrig att delta i någon generalkapitel. 

Planerna på SSB:s bildande utvecklades mellan präster i S:t Sigfrids bröd-
raskap och lekfolk med anknytning Söderblom eller till Vadstena. Sannolikt 
hade de till en början olika bilder av vad de ville skapa för slags sammanslut-
ning, men en samstämmighet kring ett slags andlig gemenskap kring Birgit-
taminnena i Vadstena växte fram.7 Under Allmänna kyrkliga mötet i Stock-
holm i mars 1920 kunde SSB stiftas under privata former i S:t Gertruds kyrka.8 

Rörelseaktörer och utformningen av SSB 
SSB blev en sammanslutning för lekfolk och präster i Svenska kyrkan. Vid 
bildandet var fem män och fyra kvinnor, varav tre präster och sex lekperso-
ner, närvarande. Dessa var Hugo Berggren, Brita Hermelin, Manda Höker-
berg, Greta Lagerfelt, Claës Lagerfelt, Simon Lüders, Eric von Rosen, Ida 

1 Deltagare vittnade efteråt om hur gripna de blivit av vespergudstjänsten. Så till exempel Simon 
Lüders t. Otto Ehde 6.2.1917 OEA. 
2 Om det, se kap. 3 ovan, s. 135–136. 
3 Mats Åmark 24.11.1916, S12:1:1 SSBA:I UUB. 
4 Simon Lüders t. Otto Ehde 6.2.1917 OEA. 
5 Bexell 2020; Sjösvärd Birger 2020, s. 56ff. 
6 Mats Åmark t. Nathan Söderblom 1.3.1920; 14.5.1920 NSS UUB; Mats Åmark t. Samuel Gabri-
elsson 7.4.1920 SGA UUB. 
7 Sjösvärd Birger 2020, 65–72. 
8 Sjösvärd Birger 2020, s. 51. 
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Åmark och Mats Åmark.1 Mary von Rosen var förhindrad och Axel Lutteman 
låg svårt sjuk och avled endast några veckor senare.2 Mary von Rosen liksom 
Algot Anderberg, Anders Blomquist, Gerda Berggren, Sigrid Hult, Claës Tör-
ner, Ragnhild Törner, Oscar Olsson och Maria Olsson anslöt vid de första 
generalkapitlen 1920 och 1921.3 Medlemmarna bestod initialt främst av präs-
ter, prästfruar och högreståndspersoner.4 

Flera av prästerna i S:t Sigfrids brödraskap blev stiftare eller tidiga med-
lemmar i SSB. Relationen mellan S:t Sigfrids brödraskap och SSB har tidigare 
beskrivits som att den förra ”uppgick” i det senare, vilket ger en missvisande 
bild.5 Alla prästerna i S:t Sigfrids brödraskap blev inte medlemmar i SSB och 
endast ett fåtal av dem fortsatte att engagera sig inom SSB från mitten 1920-
talet när S:t Sigfrids brödraskap upphörde med sin verksamhet.6 Det är sna-
rare så att S:t Sigfrids brödraskap med tiden dog ut, medan några av dess 
medlemmar fortsatte engagera sig i SSB.7 

Söderblom var en gemensam nämnare och han kom att föra ihop flera av 
rörelseaktörerna med varandra.8 Han hade kontakt med flera präster i S:t Sig-
frids brödraskap och det var mellan dessa som planerna på SSB tidigt utveck-
lades. Genom Lutteman kom också Vadstenabon Sigrid Hult in i samman-
hanget.9 

1 Brita Hermelin (1877–1972; värdinna, sist bosatt i Uppsala), Manda Hökerberg (1875–1959; sist 
bostadsinspektris vid Stockholms hälsovårdsnämnd). SSB:s stiftare har behandlats av Bexell 2011 
och Bexell 2020. 
2 Bexell 2011; Sjösvärd Birger 2020, s. 51ff. 
3 Gerda Berggren (1878–1941; lärarinna) Sigrid Hult (1876–1953; bosatt på Qvisberg i Vadstena), 
Claës Törner (1867–1943; sist kyrkoherde i Vadstena), Ragnhild Törner (1888–1972), Oscar Ols-
son (1864–1954; läkare i Flen) och Maria Olsson (1868–1952; bosatt i Flen). Protokoll GK SSB 
21–23.7.1921 A3 SSBA:I UUB; Protokoll GK SSB 20–23.7.1921 A4 SSBA:I UUB. 
4 Mer om SSB:s medlemmar över tid, se Santell 2020, s. 263–273. 
5 Jfr Kilström 1973, s. 24–32; Bexell 2007b, s. 185. 
6 Dessa var Berggren, Lüders och Blomquist. Lutteman avled före första generalkapitlet. Gabriels-
son deltog aldrig i SSB:s generalkapitel och upptogs inte som medlem. Anderberg deltog inte i 
SSB:s sammankomster efter 1924 men förblev medlem under ytterligare några år. År 1926 var 
Anderberg fortfarande medlem. §10 Protokoll GK 6–7.10.1926 A10 SSBA:I UUB. 1928 hade An-
derberg försummat att förnya sina löften inför generalkapitlet men de närvarande beslöt att han 
skulle kvarstå som medlem ändå. §3 Protokoll GK 22–24.7.1928 A12 SSBA:I UUB. 
Blomquist hörde inte till stiftarna men var aktiv medlem fram till 1930-talets början. §6 Protokoll 
GK 24–25.7.1933 A17 SSBA:I UUB. 
Åmark, som var vicarius inom SSB och moderator i S:t Sigfrids brödraskap, deltog i SSB:s general-
kapitel åren 1920–1922, 1924–1926. Därefter närvarade Mats och Ida Åmark först återigen vid en 
SSB:s sammankomst 1941, genom deltagande i ett konvent i Uppsala. Berättelse SSB:s konvent 6– 
8.10.1941 A38 SSBA:I UUB. 
7 Mer om detta se kap. 6 nedan, s. 269–270, 273. 
8 Söderblom kände både familjerna Åmark och Lagerfelt och det var också han som föreslog att 
familjen von Rosen skulle kopplas in i sammanhanget. Söderblom var väl förtrogen med dessa 
olika personers intresse för Birgitta och Vadstena. Både Söderblom och familjen Åmark hade kon-
takt med Brita Hermelin. Sjösvärd Birger 2020, s. 66, 69–71. 
9 Sjösvärd Birger 2020, s. 66, 69–71. 
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Mest drivande i bildningsfasen var Lutteman, Mats Åmark, Ida Åmark och 
Greta Lagerfelt. Lagerfelt var i likhet med prästerna i S:t Sigfrids brödraskap 
formad av Söderblom och modern teologi, och hade dessutom ett ekume-
niskt intresse som förefaller ha tagit starka intryck av ärkebiskopen.1 Hon en-
gagerade sig i den ekumeniska rörelsen som började få uttryck under 1920-
talet genom bland annat Världsförbundet för mellanfolkligt samförstånd ge-
nom kyrkosamfunden.2 Det var Lutteman, paret Åmark och Greta Lagerfelt 
som skissade fram de första utkasten till stadgar och Lagerfelt arbetade på 
förslag till löften innan det konstituerande sammanträdet för SSB hölls i sam-
band med Allmänna kyrkliga mötet i Stockholm i mars 1920.3 

Senare under våren kom Mary von Rosen in i sammanhanget. Hon hyste 
ett starkt religiöst intresse för Birgitta vilket tog sig uttryck på flera sätt.4 Hon 
hade tidigare varit involverad i Helga Korsgillet och hade ett intresse för ro-
mersk-katolsk fromhet. Hon stod i kontinuerlig kontakt med karmelitsyst-
rarna som huserade i Birgittahuset i Rom och betraktade deras abbedissa som 
sin biktmoder. Där lärde hon känna nunnan Elisabeth Hesselblad, som ledde 
en kommunitet av systrar som sökte återetablera en svensk gren av Bir-
gittinorden.5 Mary von Rosen kom från en internationellt präglad familj där 
hon främst genom moderns spiritualitet och kontakterna med den romersk-
katolska kyrkan hade formats andligt. Svenska kyrkan hade inte gett henne 

1 Lagerfelt hade redan 1920 vid SSB:s bildande uttryckt en förhoppning om att den andliga ”pånytt-
födande kraft” som utgick från Birgitta Birgersdotter skulle kunna hjälpa det skriande behov som 
fanns i Sverige och i Europa. Sjösvärd Birger 2020, s. 51. Hon hade ett intresse för ekumeniska 
relationer och internationellt kyrkoliv. af Jochnick Östborn 1999, s. 42; Sjösvärd Birger 2020, s. 66. 
Greta Lagerfelt tillhörde den svenska aristokratin med internationella förgreningar. Hon hade eng-
elskt påbrå och var barnbarn till en anglikansk präst. Hon var konfirmerad av S.A. Fries, en närstå-
ende till Söderblom som hon också därigenom lärt känna. Inom familjen talades engelska och La-
gerfelt förde även sina dagboksanteckningar på detta språk. Om Lagerfelt, se A. Johansson 2006; 
Bexell 2011; Bexell 2020. 
2 Världsförbundet för mellanfolkligt samförstånd genom kyrkosamfunden hör till den tidiga eku-
meniska rörelsens historia. Det hade bildats år 1914. Inom det än så länge löst organiserade och 
provisoriskt ledda förbundet kom det ekumeniska nätverket att växa fram. Söderblom hörde till 
dem som fick allt större mandat inom organisationen. Frieling 1992, s. 48; Jonson 2014, s. 353ff. 
Förbundet anordnade en ekumenisk konferens i Köpenhamn 1922 som har betraktats som ett slags 
för-möte till Stockholmsmötet 1925. Ortodoxa kyrkor deltog och mötet diskuterade nedrustningen 
samt kyrkornas uppgift i den europeiska försoningsprocessen. Några dagar senare sammanträdde 
en kommitté ur förbundet i Helsingborg bestående av trettioåtta ledamöter till ett möte där vägen 
mot Stockholmsmötet stakades ut. Söderblom intog en ledande ställning. Jonson 2014, s. 353–361. 
Vid både Köpenhamnskonferensen och Helsinborgsmötet deltog Greta Lagerfelt. I samband med 
de ekumeniska konferenserna tog familjen Lagerfelt dessutom emot flera av de internationella del-
tagarna. Greta Lagerfelt t. Samuel Gabrielsson 4.9.1922 SGA UUB; Greta Lagerfelt t. Mary von 
Rosen 22.9.1922 SSBA UUB. 
3 Sjösvärd Birger 2020, s. 71ff. 
4 En planeringssammankomst skedde i maj på makarna von Rosens gods Rockelstad i Söderman-
land. Mary von Rosen hade låtit inreda en Birgittakammare i ett av slottets torn där en konstnär 
målat en svit av motiv från Birgittas uppenbarelser. På altaret i rummet fanns en Birgittarelik, som 
Mary von Rosen erhållit som gåva från karmelitersystrarna i Rom. Bexell 2020, s. 100. 
5 af Jochnick Östborn 1999, s. 36. 
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mycket i den vägen, menade hon själv.1 I familjen hade kvinnligt religiöst le-
darskap funnits i flera generationer. Mormodern Huldine Beamish2 var född 
svenska, men gifte sig med en irländsk godsägare i unga år. Hon reste mycket, 
var kosmopolitiskt präglad och grundade det spiritistiska Edelweissförbundet 
1890. Där samlades personer ur Stockholms kulturliv i en fastighet på Grev 
Turegatan.3 Ledningen togs efter Beamishs död över av dottern Huldine Bea-
mish Fock och gick senare i arv till Mary von Rosen.4 Under hennes ledarskap 
kom det spiritistiska arvet i Edelweissförbundet att nedtonas och sambanden 
med SSB att betonas. Ledarskapet inom Edelweissförbundet kom att under 
Mary von Rosens och hennes efterträdares, Ingrid af Ekenstams, tid att kopp-
las till syster superior inom SSB.5 

Om flera präster i S:t Sigfrids brödraskap med dess Söderblom-influerade 
kyrkosyn var ett tillflöde till det tidiga SSB så var Mary von Rosens bakgrund 
i Edelweissförbundet och hennes romersk-katolska kontakter ett annat. I fo-
kus på praktikerna kunde dessa tillflöden mötas men i kyrkosyn fanns skill-
nader som skulle få betydelse i ett senare skede. 

Trots Greta Lagerfelts initialt viktiga roll inom SSB var det inte hon utan 
Mary von Rosen som kom att bli SSB:s första syster superior. Greta Lagerfelt 
hade liksom Mary von Rosen sin hemvist i den svenska aristokratin med in-
ternationella nätverk och familjeband till de brittiska öarna. Båda kvinnorna 
hade i unga år besökt Italien och Rom.6 Det var en trend runt sekelskiftet 
1900 bland unga övreståndskvinnor i norra Europa att resa till södra Europa 
och i synnerhet Italien.7 Där mötte de den romersk-katolska väckelsen, ge-
nom till exempel det kloster- och ordensliv de besökte. Lagerfelt och von 
Rosen hade under 1910-talet kommit i kontakt med karmeliterna i Birgitta-
huset i Rom, och därefter haft kontakt med varandra.8 Greta Lagerfelt hade 
ett särskilt intresse för Birgittahuset i Rom. Det tog sig uttryck i en national-
romantisk vurm för Birgitta och hon engagerade sig i de ansträngningar som 
gjordes från svenskt håll för att förvärva huset åt svenska staten. En tanke var 
att undvika att huset hamnade i händerna på romersk-katolska kyrkan för att 

1 Sjösvärd Birger 2020, s. 65. 
2 Huldine Beamish (1836–1892). 
3 Bland dessa kan nämnas konstnären Hilma af Klint (1862–1944), fotografen Bertha Valerius 
(1824–1895) och författaren Carl von Bergen (1838–1897). von Bergen 1941. 
4 Huldine Beamish Fock (1859–1931). von Bergen 1941; Bexell 2020, s. 123. 
5 Ingrid af Ekenstam (1918–2000; konverterade senare till romersk-katolska kyrkan). På von Ro-
sens initiativ och i samråd med pastor primarius i Stockholm invigde Gustaf Aulén 1935 förbundets 
kapell i den fastighet på Grev Turegatan som förbundet och familjen von Rosen förfogade över 
och det blev en mötesplats för SSB i Stockholm. Bexell 2020, s. 123–124. 
6 Johansson 2006, s. 39; Sjösvärd Birger 2020, s. 67. För sammanhanget, se af Jochnick Östborn 
1999. 
7 Colletta 2015, s. xiii. 
8 Lagerfelt, då Berg, och von Rosen hade kontakt om detta brevledes. Greta Berg t. Mary von 
Rosen 25.8.1913 EvRA RA. 
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därmed bli medel för romersk propaganda mot Sverige.1 Greta Lagerfelt och 
Mary von Rosen gav uttryck för olika historiebruk kring Birgitta och den 
svenska medeltidskyrkan, vilket skulle skapa spänningar inom SSB i ett senare 
skede.2 

Till manlig, formellt överordnad, ledare – så kallad confessor – i SSB val-
des Hugo Berggren, som var medlem i S:t Sigfrids brödraskap.3 Han var känd 
för sin musikalitet och sitt intresse för äldre kyrkomusik.4 Tillsammans med 
Anders Jobs och Samuel Gabrielsson hade han gett ut sångboken Dala-harpan 
(1914) och flera kyrkliga sångböcker med antifonier och hymner.5 

Sammanfattningsvis löpte vid SSB:s bildande flera trådar samman, såsom 
nationalromantik och nationalkyrklighet, internationella impulser, intressen 
för kyrkosång och liturgi, med impulser från spiritism, romersk-katolicism 
och den ekumeniska rörelsen. Stiftarna och tidiga medlemmar i SSB hade 
sannolikt olika teologisk disposition men samlades kring Birgitta i en praktiskt 
inriktad bönegemenskap. På ett övergripande plan anslöt SSB till samma upp-
levelse av grundvalskris för Svenska kyrkan som kommit till uttryck i samti-
den och som även synts i bakgrunden till Helga Korsgillets respektive SCA:s 
bildande. Det märktes genom betoningen att på traditionens grund, ”mitt i 
tidens oro”, verka för förändringar inom Svenska kyrkan. 

Det högkyrkliga rörelsenätverket i Sverige 
Tre svenska högkyrkliga sammanslutningar bildades alltså inom loppet av ett 
år, 1919–1920, strax efter det att den tyska föreningen Hochkirchliche Vere-
inigung hade bildats sent under året 1918. Något närmare samband mellan de 
svenska sammanslutningarna, eller med den tyska högkyrkligheten, har inte 
tidigare fastställts; de har beskrivits som parallella sammanslutningar bildade 
vid samma tid.6 Men en granskning av de kontakter som förekom mellan ak-
törerna i de olika sammanslutningarna i upptakten av deras formande klargör 
hur rörelsenätverket såg ut. 

1 Se till exempel Greta Lagerfelt t. Nathan Söderblom 26.10.1919; 16.1.1920 NSS UUB; För sam-
manhanget se, af Jochnick Östborn 1999. 
2 Om det, se kap. 6 nedan, s. 270–272. 
3 Som confessor var han initialt i det närmaste ett slags nödlösning. Den tilltänkte confessorn var 
Lutteman. Efter dennes död strax före det första generalkapitlet, tillfrågades Samuel Gabrielsson. 
Då han förklarade sig ovillig beslöt stiftarna om en ordning där confessorskapet årligen skulle cir-
kulera bland medlemmarna i S:t Sigfrids brödraskap, med den äldste först. Berggren valdes årligen 
om fram till sin död 1944. Sjösvärd Birger 2020, s. 71–72; Bexell 2020, s. 86. 
4 Under 1910-talet hade han återkommande arrangerat evenemang för att tillgängliggöra äldre kyr-
komusik tillsammans med kantorn Anders Jobs och sångerskan och organisten Vilma Skog, g. 
Waldenström (1892–1975; sist organist i Väse). 
5 Bexell 2020, s. 91; Mattias Lundberg 2020. 
6 L. Eckerdal 1970, s. 211; Kilström 1990, s. 69ff; 115ff; Bexell 2006, s. 148. 
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Det högkyrkliga rörelsenätverket kan delvis knytas till den rikskyrkliga 
plattformen Allmänna kyrkliga mötet (AKM; ej att förväxla med det i kyrko-
lagen reglerade Allmänna kyrkomötet), som samlade både präster och enga-
gerat lekfolk. Vid AKM möttes kyrkligt engagerade personer från hela landet 
för att diskutera aktuella kyrkliga frågor.1 Flera av rörelseaktörerna var ombud 
vid AKM och möttes både vid mötena i Vadstena 1919 och Stockholm 1920, 
där den aktuella kyrkliga debatten också fördes.2 SSB bildades till och med 
under det att stiftarna var samlade till AKM i Stockholm.3 Så blev den riks-
kyrkliga plattformen en mötesplats som gynnade den tidiga högkyrkliga rö-
relsens framväxt. 

Helga Korsgillet knöt i ett tidigt skede till sig ett nätverk bestående dels av 
rörelseaktörer med tidigare anknytning till Svenska Kyrkoförbundet och dels 
av rörelseaktörer som senare skulle bli medlemmar i SCA och SSB.4 Lekfolk 
och präster som var verksamma på olika håll i landet hade alltså koppling till 
samma sammanslutning. Helga Korsgillet visar därmed på tidiga band mellan 
den högkyrkliga rörelsen i Sydsverige och Mellansverige. 

Samtidigt som Helga Korsgillet diskuterade att bilda någon form av sty-
relse under hösten 1919 grundades SCA och planerna på SSB, som realisera-
des några månader senare, väcktes.5 Av S:t Sigfrids brödraskap betraktades 
SCA vid dess bildande som dess bundsförvant. Flertalet personliga kontakt-
vägar fanns mellan brödraskapen.6 Några månader efter att SCA hade bildats 

1 Lenhammar 1977, s. 31–45. 
2 Till exempel var Mary von Rosen församlingsombud. Till Vadstena 1919 reste flera av rörelseak-
törerna för att upprätta kontakt med likasinnade. Carl Wilhelm Palm t. Mary von Rosen ”Martyren 
Apollinaris dag” [20.7] 1919 EvRA RA. Även präster i S:t Sigfrids brödraskap reste dit i samma 
syfte. De ledde även en vesper och en kvällsgudstjänst med nattvard under en av kvällarna. Mats 
Åmark 26.8.1919 S12:1:3 SSBA:I UUB. Sjösvärd Birger 2020, s. 64. 
3 Sjösvärd Birger 2020, s. 51. 
4 Rörelseaktörer med koppling till Svenska Kyrkoförbundet: Carl Kihlén, Elis Schröderheim, Olof 
Elmgren-Warberg, Jean Gondret och Marcus Lindskog. Rörelseaktörer med koppling till SCA: Carl 
Wilhelm Palm, Albert Lysander, Elis Schröderheim och Jean Gondret. Rörelseaktörer med kopp-
ling till SSB: Mary von Rosen, Eric von Rosen, Harald Fleetwood och Albert Lysander. Olof Elm-
gren-Warberg blev novis i SSB 1934 men upptogs aldrig som medlem. §9 Protokoll GK SSB 24– 
25.7.1934 A18 SSBA:I UUB. 
5 Mats Åmark t. Nathan Söderblom 22.12.1919 NSS UUB. 
6 Både Ehde och Lysander hade vid bildandet av SCA kontakt med Simon Lüders som tillsammans
med Åmark och Blomquist varit i England hösten 1919 och då bland annat besökt brödraskapet 
Community of the Resurrection i Mirfield. Albert Lysander och Gunnar Herrlin t. SCA (rundskri-
velse) dat. November 1919. Märkt ”Confidentiellt” OEA. Lysander hade under bildandet av SCA 
även kontakt om detta med Axel Lutteman som var medlem i S:t Sigfrids brödraskap och den 
tilltänkte förste confessorn i SSB. Albert Lysander t. Axel Lutteman 7.11.1919 ALS SigtSA. SCA-
grundarna Otto Ehde och Harald Erici liksom den i Helga Korsgillet engagerade Olof Elmgren-
Warberg hade varit på tal som potentiella rekryter till S:t Sigfrids brödraskap redan innan SCA och 
Helga Korsgillet hade bildats. Simon Lüders odat. [januari] 1917 S12:1:1 SSBA:I UUB; Mats Åmark 
26.8.1919 S12:1:3 SSBA:I UUB. Kontakterna utgick sannolikt från Lüders, som studerat i både 
Lund och Uppsala, och Lutteman som genom sitt arbete vid Diakonistyrelsen och verksamhet som 
ledare för kyrkliga kurser och möten hade utvecklat ett omfattande nationellt kyrkligt kontaktnät. 
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fördes det därför på tal inom S:t Sigfrids brödraskap att värva Otto Ehde, 
Albert Lysander, Gunnar Herrlin och Edvard Wessberg som dubbelanslutna 
medlemmar.1 Planen realiserades inte men visar hur de upplevde sig repre-
sentera något gemensamt och stå i solidaritet med varandra.

Även SSB:s och SCA:s bildande måste sättas i relation till varandra. Kon-
takter och idéer kring utformning och program utbyttes mellan rörelseaktö-
rerna i samband med de båda sammanslutningarnas grundande.2 Lüders vi-
darebefordrade information om och stadgar för SCA till Åmark, en av de 
drivande i SSB:s bildande. Han betonade därmed vikten av att inte låta ”det 
högkyrkliga intresset bli alltför splittrat” i landet.3 I utformningen av SSB:s 
första generalkapitel beaktades erfarenheter från SCA som Lysander hade för-
medlat till Lüders.4 För att hålla ihop den högkyrkliga rörelsen uppmanades 
Lysander att bli medlem i SSB redan före det första generalkapitlet 1920. Han 
skulle fungera som en ”länk” mellan grupperna. Intresset var ömsesidigt och 
Lysander efterfrågade information om SSB som han i sin tur kunde vidare-
förmedla till SCA:s frater superior Wessberg.5 Lysander upptogs som medlem i 
SSB 1922.6 

Alltså, i Helga Korsgillet fanns det personer som varit engagerade i 
Svenska Kyrkoförbundet. I både SCA och SSB fanns medlemmar som också 
varit involverade i Helga Korsgillet. I SSB fanns medlemmar som också var 
medlemmar i SCA och S:t Sigfrids brödraskap.7 I SCA:s sammankomster 
kom både personer som hade engagerat sig i Svenska Kyrkoförbundet och i 
S:t Sigfrids brödraskap att delta.8 

Edhe hade tillsammans med Lüders varit engagerad i de sydsvenska korstågen 1910 och vid bildan-
det av den Kyrkliga Frivilligkåren i Lund. De två hade bytt av varandra som tjänstgörande i den 
svenska församlingen i London. Se ovan kap. 2, s. 78. Wessberg var en känd ledare inom den 
kyrkliga ungdomsrörelsen i Sydsverige och hade, om inte annat, kommit i kontakt med både Lüders 
och Lutteman. 
1 Samuel Gabrielsson 26.2.1920 S12:1:3 SSBA:I UUB. 
2 Inom ett par veckor efter att SCA hade bildats i Malmö skickade Lysander något som kallades 
”arbetsprogrammet”, troligtvis åsyftande SCA:s stiftelseurkund, till Simon Lüders och underrättade 
denne om bildandet. Simon Lüders t. Mats Åmark 11.11.1919 SSBA UUB. Inom SCA fanns vid 
utformningen av det egna brödraskapet medvetenhet om att Lüders hade återkommit från England 
med ”huvudet fullt av tankar i vår riktning”. Albert Lysander och Gunnar Herrlin t. SCA (rund-
skrivelse) dat. november 1919. Märkt ”Confidentiellt” OEA. 
3 Simon Lüders t. Mats Åmark 11.11.1919 SSBA UUB. 
4 Simon Lüders t. Mats Åmark 13.7.1920 SSBA UUB. 
5 Albert Lysander t. Simon Lüders 9.7.1920; 4.8.1920; 2.11.1920 SSBA UUB. 
6 Berättelse GK SSB 23–27.7.1922 B3 SSBA:I UUB. 
7 Åmark, Blomquist, Lüders, Berggren och Anderberg var medlemmar i både SSB och S:t Sigfrids 
brödraskap. Lysander var medlem i både SCA och SSB. 
8 Gondret, Schröderheim och Hammar som på olika sätt hade haft koppling till Svenska Kyrko-
förbundet deltog i SCA:s stilla dagar tidigt och upptogs sedan som medlemmar. Från S:t Sigfrids 
brödraskap deltog Sixten Ohlsson och Algot Anderberg, som även under en tid var medlem i SSB, 
återkommande i SCA:s stilla dagar. 
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De högkyrkliga sammanslutningarna kan alltså ses i relation till varandra 
och till den kyrkliga debatt som präglade svenskt kyrkoliv vid denna tid. Sam-
manslutningarna var inte spontant uppkomna liknande grupper på olika håll. 
De ingick i ett och samma högkyrkliga rörelsenätverk och utformades med 
medveten sammanhållning och under ihållande kontakter och överlappande 
medlemskap. Information, idéer och praktiker kunde därmed med lätthet 
överföras och spridas bland medlemmarna i de olika sammanslutningarna på 
olika håll i Sverige. Vikten av att hålla ihop rörelsen markerades. Rörelseaktö-
rerna uttryckte sig i termer av ett vi som var knutet till ett högkyrkligt identi-
tetsskapande. 

Rörelsenätverkets kontakter med tysk högkyrklighet 
Kontakter hade, som vi har sett, förekommit mellan Helga Korsgillet och 
Hochkirchliche Vereinigung under 1919.1 I samband med det svenska hög-
kyrkliga rörelsenätverkets framväxt under 1920-talets första år förekom också 
fortsatta kontakter med den tyska högkyrkliga rörelsen. 

Hochkirchliche Vereinigung hade tidigt uttryckt ambitionen att vara en 
plattform för ”gemensamma tendenser” i olika länder. När den andra år-
gången, 1920, av Die Hochkirche gavs ut gjordes där en rekapitulation av före-
ningens historik och syftesförklaring. En kortfattad programmatisk artikel i 
tre punkter med titeln ”Warum sind wir ’hochkirchlich’?” fick klargöra inne-
börden av föreningens högkyrkliga ståndpunkt.2 Det kan noteras att den, utan 
att källan angavs, var saxad ur Svenska Kyrkoförbundets tidskrift 1916.3 En svensk 
högkyrklig programtext hade alltså övertagits och tryckts i en tysk tidskrift 
med internationell räckvidd.4 Att Kihlén var länken förefaller sannolikt. Han 
hade nämligen den rollen på andra sätt. När Die Hochkirche 1921 gjorde en 
kartläggning av högkyrkliga, eller ”katolska”, rörelser inom samtida protest-
antism presenterade han den högkyrkliga rörelsen i Sverige i artikeln 

1 Se ovan, s. 171. 
2 ”Warum sind wir ’hochkirchlich?” HK 2:1/2 (1920), s. 4–5. 
3 ”Hvarför?” SKFT 6:6/7 (1916), s. 46. 
4 Det enda som framgick om artikelns ursprung var att det var en översättning gjord av en Maria 
von Proniewsky, som var engagerad i den tyska högkyrkliga rörelsen och medarbetare vid svenska 
ambassaden i Berlin. von Proniewsky var från 1921 medlem i HV och stod 1923 i kontakt med den 
engelska prästen och grundaren av Society of the Sacred Mission (SSM) Herbert Kelly (1860–1950; 
anglikansk präst) om att återupprätta en luthersk katolicitet och inrätta ett religiöst ordensliv i Tysk-
land. Se, A. Jones 1971, s. 285–286. von Proniewsky var aktiv som översättare av engelska och 
svenska texter åt HV och donerade även omfattande liturgisk litteratur, till exempel ett trebands-
verk av Ludwig Schöberlein, till föreningens bibliotek. Mosel, ”Mitteilungen der Schriftleitung” HK 
2:11 (1920), s. 173–174. 
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”Katholisches und Nicht-Katholisches im Schwedischen Kirchenleben”. 1 
Artikeln gavs 1922 oförändrad ut som en del av Helga Korsgillets traktatse-
rie.2 

Kontakten med den tyska högkyrkliga rörelsen i detta skede kan emellertid 
inte isoleras till Helga Korsgillet, då flera av de verksamma i denna samman-
slutning också var aktiva i SCA.3 Kihléns artikel i Svenska Dagbladet 1919 hade 
dessutom väckt ett intresse för Hochkirchliche Vereinigung bland medlem-
mar i S:t Sigfrids brödraskap och senare i SSB.4 Svenskarnas intresse för 
Hochkirchliche Vereinigung stannade inte vid att vara utomstående kontak-
ter. En genomgång av föreningens medlemsförteckning visar att Carl Kihlén, 
Jean Gondret, Carl Wilhelm Palm och komministern Arfvid Ruhr blev med-
lemmar i Hochkirchliche Vereinigung 1921.5 Svenskarna var inte de enda 
icke-tyska medlemmarna i föreningen. Där fanns även medlemmar från Ös-
terrike, Ungern, Schweiz, Sydafrika, Indien, Estland, Lettland, Holland, Bel-
gien, USA, Kanada, Norge och Danmark.6 Det rörde sig alltså om ett inter-
nationellt rörelsenätverk. 

Varför anslöt sig svenska präster till en tysk högkyrklig förening? Kihlén 
skrev i sin tyskspråkiga artikel och sedermera traktat att det som han kallade 
för ”dogmatisk katolicism” var så motarbetad i de nationella kyrkorna att dess 
företrädare måste söka sig utomlands för att finna stöd.7 Gondret uppgav till 
Hochkirchliche Vereinigung-ledaren och prästen Joseph Ulrich Freise8 att 
han uppskattade Die Hochkirche och hoppades på gemenskap med likasinnade 
genom Hochkirchliche Vereinigung.9 

SCA:s kontakter med Hochkirchliche Vereinigung kom emellertid att bli 
än mer djupgående än Palms och Gondrets dubbla medlemskap. SCA 

1 Kihlén, ”Katholisches und Nichtkatholisches im Schwedischen Kirchenleben” HK 3:10 (1921), 
s. 312–316. 
2 Kihlén 1922. Något om att skriften tidigare varit publicerad som artikel i Tyskland framgick inte 
i den svenska utgivningen. 
3 Helga Korsgillet-medlemmen Carl Wilhelm Palm hörde även till stiftarna av SCA och var fortsatt 
verksam inom denna sammanslutning under många år. Några år senare anslöt sig också Elis Schrö-
derheim och Jean Gondret, vilka båda hade haft anknytning till såväl Svenska Kyrkoförbundet som 
Helga Korsgillet, till SCA. 
4 Anders Blomquist i S:t Sigfrids brödraskap och senare SSB meddelade endast veckor efter Kihléns 
understreckare om HV 1919 att han blivit prenumerant på Die Hochkirche och att han hade för 
avsikt att vidareförmedla intressanta notiser och artiklar ur den till övriga medlemmar i S:t Sigfrids 
brödraskap. Anders Blomquist 5.3.1919 S12:1:2 SSBA:I UUB. 
5 Arfvid Ruhr (1892–1953; sist kyrkoherde i Roma). ”Mitglieder der Hochkirchlichen Vereinigung 
nach der Mitgliederkartei des Archives” A:1051 AHVAB UBM. 
6 ”Mitglieder der Hochkirchlichen Vereinigung nach der Mitgliederkartei des Archives” A:1051 
AHVAB UBM. 
7 Kihlén 1922, s. 6. 
8 Joseph Ulrich Freise (1878–1945; luthersk präst i Berlin). 
9 Gondret påpekade även att han hyste beundran för den romersk-katolska kyrkan och det sakna-
des helighet i Svenska kyrkans gudstjänstliv. Jean Gondret t. Ulrich Freise 31.3.1921 A:109 
AHVAB UBM. 
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beskrevs i Die Hochkirche som en sammanslutning med liknande mål som 
Hochkirchliche Vereinigung, som också hade bidragit till föreningen ekono-
miskt.1 Föreningen befann sig endast några år in i verksamheten i en ekono-
misk kris på grund av den stegrande hyperinflationen i Weimarrepubliken. 
Bland medlemmar och vänner efterfrågade föreningen därför gåvor och bi-
drag utöver medlems- och prenumerationsavgifter för att kunna fortsätta sitt 
arbete.2 Vid högkyrkodagen och årsstämman hösten 1922 kunde föreningen 
konstatera den betydelsefulla roll som Sverige, och i synnerhet SCA, hade 
haft. Intäkter till föreningen från Sverige uppgick till 16 332 rmk, vilket var 
att jämföra med totalsumman av medlemsavgifter från tyska medlemmar som 
uppgick till 15 000 rmk.3 Ledningen uttryckte sin tacksamhet till SCA och be-
tonade sammanslutningarnas enighet i sak.4 Ledaren Joseph Ulrich Freise 
sände ett tackbrev till SCA av vilket det framgår att 35 svenska präster hade 
bidragit till insamlingen. Freise betonade att föreningens arbete inte hade varit 
möjligt utan de utländska bidragen. Gåvorna var ett tecken på föreningens 
genklang i Europa och på att visionen om världsvid övernationell kyrka hade 
börjat vinna mark.5 Antalet präster som deltagit i insamlingen visar att fler än 
SCA:s medlemmar hade bidragit. Saken hade tagits upp inom det högkyrkliga 
rörelsenätverket.6 Det svenska agerandet kan tolkas som uttryck för solidari-
tet mellan svensk och tysk högkyrklighet. 

Relationen mellan SCA och Hochkirchliche Vereinigung var fortsatt god 
och 1923 meddelade Lysander att han hade bjudit in en vän från Hochkirch-
liche Vereinigung till SCA:s stilla dagar.7 Det fanns ett förtroende för den 
tyska högkyrkligheten. Lysander följde arbetet som föreningen initierat för att 
ta fram ett evangeliskt breviarium och spred information om det inom SCA 
och SSB. Vid SSB:s generalkapitel 1922 föreslog han att de skulle invänta 

1 Freise, ”Mitteilungen der Geschäftstelle” HK 4:2 (1922), s. 91. 
2 HV sände 1920 ut ett antal nödrop till vänner och medlemmar om att situationen var svår för 
föreningen, ”Notruf an unsere Mitglieder und Freunde” HK 2:5/6 (1920) , s. 33; HK 2:8 (1920), s. 
65. 
3 Den näst största intäkten från utlandet kom från Holland och uppgick till 11 670 mark. ”Behand-
lungen am Nachmittag des 4. Hochkirchentages” HK 4:11/12 (1922), s. 220–221. Hur mycket det 
rörde sig om i svenska kronor är svårt att uppskatta då växelkursen rörde sig snabbt under 1920-
talets första år för den tyska valutan och tidpunkten för insamlingen inte kan slås fast i källorna. I 
oktober 1921 motsvarade 100 rmk för 3,80 kr. ”Växelkurser” SvD 2.10.1921, s. 13. Ett år senare, i 
oktober 1922, motsvarade 100 rmk 0,2 kr. ”Växelkurser” SvD 5.10.1922, s. 13. 
4 ”Behandlungen am Nachmittag des 4. Hochkirchentages” HK 4:11/12 (1922), s. 220–221. 
5 Joseph Ulrich Freise t. SCA 22.7.1922 F2:1 SCAA MSA. 
6 SCA hade endast 14 medlemmar vid denna tid. Carl Kihlén, som inte var medlem i SCA, vände 
sig till högkyrkliga rörelseaktörer och vidarebefordrade det rop på ekonomiskt bistånd som HV 
sänt ut genom sin tidskrift redan år 1920. Han förmedlade det åtminstone till Simon Lüders med 
kontakt- och adressuppgifter till HV:s ledarskap. Carl Kihlén t. Simon Lüders 29.6.1920 SSBA 
UUB. 
7 Albert Lysander t. SCA ”Påskveckan” 1923 ACTA A1:2 SCAA MSA. Det framgår inte av källan, 
den bevarade deltagarförteckningen från detta år är inte fullständig, vem detta var eller om så fak-
tiskt skedde. 
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detta breviarium och sedan översätta det till svenska.1 Uppskattningen före-
faller ha varit ömsesidig och Lysander betraktades positivt i Die Hochkirche.2 

Även SCA:s organisationsform inspirerade medlemmar i Hochkirchliche Ve-
reinigung. År 1924 meddelade en tysk präst och medlem i Hochkirchliche 
Vereinigung i Die Hochkirche att brödraskapet Societas Pastorum de Bono Pas-
tore hade stiftats i slutet av år 1923. Det betraktade SCA som en svensk sys-
terorganisation och hade vid bildandet mottagit SCA:s stadgar från en av dess 
bröder för utarbetandet av de egna stadgarna.3 Även om brödraskapets ex-
istens blev kortvarig4 indikerar det hur kontaktnätet mellan högkyrkliga grup-
per i olika länder faktiskt kunde se ut vid början av 1920-talet. 

Det kan alltså konstateras att det fanns en gemenskap i ett rörelsenätverk 
mellan tyska och svenska högkyrkliga grupper redan under tidigt 1920-tal, i 
vilka man såg sig som ett ”vi” och som del av samma internationella rörelse. 
Gemenskapen befästes genom kontakter, dubbla medlemskap och utbyten i 
tidskrifter. Något liknande nätverkssammanhang mellan svenska och eng-
elska högkyrkliga rörelseaktörer vid denna tid har inte kunnat påvisas med 
stöd i källorna. Det nyanserar tidigare forsknings bild av en huvudsaklig ang-
losaxisk anknytning för rörelsen i detta skede och konkretiserar det som Arne 
Palmqvist kallade kontakter med motsvarande rörelser i evangelisk-luthersk 
kristendom. Kontakterna stämmer med den övergripande tyskorienteringen i 
Sverige efter första världskriget. 

Försök till högkyrklig samling 1920 
Den högkyrkliga rörelsen i Sverige manifesterade sig 1920 genom samman-
slutningarna S:t Sigfrids brödraskap, Helga Korsgillet, SCA och SSB. Helga 
Korsgillet gjorde sommaren det året ett försök att samordna rörelsen genom 
att kalla till ett möte på Sigtunastiftelsen. Syftet var att samla rörelsen och 
diskutera ”högkyrkorörelsens framsteg ute i världen” samt sakramentens, 

1 Anders Blomquist t. Mats Åmark 21.11.1922 SSBA UUB. En liturgisk kommission inom HV 
hade börjat arbeta med att ta fram ett breviarium redan 1920. En första del av breviariet låg färdigt 
för tryck 1928, men det fortsatta arbetet enligt de tidigt utstakade linjerna mötte motstånd genom 
Heilers övertagande av ledarskapet inom föreningen. Denne kritiserade till exempel den framlagda 
första delen för att inte vara tillräckligt ekumenisk och för att den var för subjektivt orienterad. En 
första del av ett så kallat evangeliskt-katolskt breviarium, framtaget under Heilers ledning, kom 
1932. Bieritz 1962, s. 61–62. 
2 I Die Hochkirche beskrevs Lysander som ”der prachtvolle Bote aus Schweden” av HV-medlemmen 
och sociologi- och historieprofessorn Alfred von Martin (1882–1979; sist professor i München) 
efter att de båda deltagit i Verein für religiöse Kunsts konferens i Berlin 1924. En svensk delegation 
anförd av Lysander hade enligt von Martin uppträtt som ”predikanter i öknen” i relation till vad 
han uppfattade som ett i övrigt teologiskt fattigt sammanhang. von Martin, ”Hochkirchliche Got-
tesdienstauffassung” HK 6:7 (1924), s. 116–117. 
3 Costa, ”Societas Pastorum de Bono Pastore” HK 6:1 (1924), s. 8–9. 
4 Heiler, ”Status religionis” EHK 17:1/3 (1935), s. 2. 
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särskilt nattvardens, betydelse för det religiösa livet.1 Det förefaller sannolikt 
att den högkyrkorörelse ute i världen som åsyftades framför allt var den tyska. 
Carl Kihlén kontaktade Simon Lüders i SSB och S:t Sigfrids brödraskap och 
betonade angelägenheten av att samla ”de högkyrkliga prästerna” för att över-
väga läget och agera tillsammans – ”annars är vi snart helt ur spelet”.2 Det var 
den kyrkopolitiska situationen som avsågs med ”viktiga frågor” i fokus såsom 
”förhållandet mellan kyrka och stat, kvinnans tillträde till prästämbetet, kyr-
kan och kristendomsundervisningen m. m”.3 Helga Korsgillet laddade alltså 
för en kyrkopolitiskt mobiliserad högkyrklighet. Genom Schröderheim, 
Kihlén och Palm bjöd det in till ett möte på Sigtunastiftelsen den 17 augusti 
1920. Den fullständiga mottagarlistan är inte känd men bland de inbjudna 
fanns både SCA:s och SSB:s medlemmar. Det var en stor skara inbjudna som 
Lüders hade förmedlat adresser till.4 Ett förberedande möte hade också hållits 
i Stockholm där rörelseaktörer från samtliga sammanslutningar medverkat.5 

Initiativet utmynnade emellertid i besvikelse och uppslutningen blev klen. 
Mycket kring det tänkta mötet är höljt i dunkelt, men flera faktorer kan ge en 
samlad bild av de problem som rörelsen stod inför vid denna tid. En bidra-
gande orsak förefaller ha varit interna konflikter under förberedelsearbetet.6 

Vidare hade, enligt Palm, Sigtunastiftelsen i sista stund ändrat sig och mötet 
fick flyttas till Stockholm. De närvarande var för få för att skriva stadgar eller 
välja styrelse.7 Palms förklaring till det var att mötets ärende och Helga Kors-
gillets karaktär var av för kontroversiell art.8 Av Kihléns beskrivning av den 

1 Carl Wilhelm Palm t. Mary von Rosen. ”I Olsmässotid” 1920 EvRA RA. 
2 Carl Kihlén t. Simon Lüders 29.6.1920 SSBA UUB. 
3 ”S.H.T.” (Rundskrivelse) Carl Wilhelm Palm t. Mary von Rosen. odat. 1920 EvRA RA. 
4 Carl Wilhelm Palm t. Mary von Rosen. ”I Olsmässotid” 1920. EvRA RA. 
5 Lüders, Lysander, Palm och Schröderheim och eventuellt fler personer hade deltagit. Lysander 
hade varit entusiastisk. Simon Lüders t. Mats Åmark 13.8.1920 MÅEP UUB. Vad själva förslaget 
närmare innebar har inte framgått av källorna. 
6 Lüders, som varit involverad i ett tidigare stadium av planeringen, avstod från att deltaga då han 
menade att det hela var illa planerat och att varken han själv eller Lysander var ”tillfrågade”. Han 
skrev att Helga Korsgillets ledare ”må handla som de vilja, då de icke vilja ha oss med!”. Simon 
Lüders t. Mats Åmark 13.8.1920 MÅEP UUB. Lüders hade tidigare uttryckt en varning beträffande 
Palms involvering i den högkyrkliga rörelsen, något han hade meddelat vännen Otto Ehde. Simon 
Lüders t. Otto Ehde 6.4.1916 OEA. Att Ehde och Palm tillsammans kom att utgöra grundande 
medlemmar av SCA antyder att Ehde inte tog så hårt på denna varning. Om det fanns en uttalad 
konflikt mellan Lüders och Palm har inte stått att klarlägga i materialet. Möjligen förelåg något slags 
bristande personkemi som kan ha bidragit till svårigheten att mobilisera en gemensam rörelseorga-
nisation. Ett bidrag till bilden av det ger det faktum att Palm och Gabrielsson polemiserade mot 
varandra i psalmboksdebatten 1919. Palm, ”Svaromål till Kaplan S. Gabrielsson” SKT 15:38/39 
(1919), s. 389–390. 
7 Carl Wilhelm Palm t. Mary von Rosen 23.9.1920 EvRA RA; Carl Kihlén t. Simon Lüders 
29.6.1920 SSBA UUB. 
8 Det fanns enligt honom en risk förenad med den verksamhet som Helga Korsgillet hade initierat 
då de som gick ut med sina namn offentligt i sammanhanget riskerade att bli ’personæ non grata’ 
inför sina domkapitel och hindras från att söka befordring. Därför, menade han, vågade de präster 
som egentligen sympatiserade med Helga Korsgillet inte offentligt stödja det. Till Mary von Rosen 
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svenska högkyrkliga rörelsen i Die Hochkirche några månader senare antyds hur 
han såg på skillnaderna inom rörelsen. Sin egen position beskrev Kihlén som 
”dogmatisk katolicism”. Han skilde det från en ”estetisk katolicism” som fo-
kuserade på den religiösa stämningen. Birgittafirandet i Vadstena togs som 
exempel och Kihlén uppgav att en sådan riktning fanns i hela landet. Det var 
givetvis SSB som avsågs. Gudstjänstlivets yttre attribut, som bruket av mäss-
hakar, altarvård och körsång, betonades och man anknöt, enligt Kihléns be-
skrivning, till arvet från Svenska kyrkans ”romerska” tid. Eftersom det inte 
fanns någon motsättning mellan ett sådant estetisk fokus och den moderna 
teologin, samt att denna riktning inom rörelsen saknade en dogmatisk grund, 
skulle dess inflytande bli klent, förutspådde Kihlén.1 

Det Kihlén förefaller ha pekat på var skillnaderna i inriktning inom den 
högkyrkliga rörelsen, det vill säga det som ovan har angetts som en dogma-
tiskt inriktad och en praktiskt inriktad högkyrklighet, vilka också korrespon-
derade med olika förhållningssätt till den moderna teologin.2 Teologi och bi-
belsyn fortsatte således att skapa skiljelinjer inom rörelsen. 

Ett försök hade därmed gjorts att mobilisera den högkyrkliga rörelsen kyr-
kopolitiskt redan 1920 med hänvisning till den kyrkopolitiska situation som 
sammanslutningarna hade bildats. Möjligen kan försöket tolkas som ett sätt 
att organisera sig i ett samhälle alltmer präglat av konkurrens i kampen om 
uttolkningen av Svenska kyrkans väg framåt. För en sådan samling av rörelsen 
förefaller dock inte tiden ha varit mogen. Personliga konflikter och bristande 
samförstånd i teologisk inriktning satte käppar i hjulen. De linjer som fram-
trätt redan under 1910-talet i praktisk och dogmatisk högkyrklighet fortsatte 
att prägla rörelsen. Det misslyckade försöket till samling skulle emellertid få 
andra resultat. 

Tyskt program för svensk högkyrklighet 
Ett konkret resultat av det misslyckade Sigtunamötet blev nämligen i stället 
en uppmärksammad programförklaring. De få som närvarade, bland dem 
Kihlén, Schröderheim och Palm, formulerade ett antal teser som de menade 
skulle fungera som arbetsprogram för ”Sveriges högkyrkliga”.3 Programmet 
publicerades i artikeln ”Trettio teser om kyrkan” i Svenska Dagbladet den 24 

skrev han att de på ”mötet i Vadstena”, möjligen syftandes på det första generalkapitel som SSB 
hållit under sommaren, fått ”erfara att mångas stämning mot oss icke är så gynnsam”. Carl Wilhelm 
Palm t. Mary von Rosen ”I Olsmässotid” 1920 EvRA RA; Carl Wilhelm Palm t. Mary von Rosen. 
23.9.1920 EvRA RA. 
1 Kihlén, ”Katholisches und Nichtkatholisches im Schwedischen Kirchenleben” HK 3:10 (1921), 
s. 312–316. 
2 Mer om detta, se kap. 3 ovan, s. 151. 
3 Till en början var det 40 teser, men de reducerades sedan till 30. Carl Wilhelm Palm t. Mary von 
Rosen. 23.9.1920 EvRA RA. 
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augusti 1920. Den kom att bli en av de tydligaste högkyrkliga programförkla-
ringarna under rörelsens tidiga historik. Artikeln väckte uppmärksamhet och 
spridning, inte minst då den omtrycktes i Svensk Kyrkotidning åtföljd av en kri-
tisk redaktionell kommentar.1 Mary von Rosen, som hade blivit syster supe-
rior i SSB och inte verkar ha kvarstått som medlem i Helga Korsgillet, kom 
att uttrycka sig uppskattande om artikeln till Palm.2 I och med att han även 
var medlem i SCA hade Helga Korsgillets arbetsprogram försvarare på olika 
håll inom den högkyrkliga rörelsen. Efter publiceringen gav Kihlén ut trakta-
ten De trettio tesernas kyrkopolitiska bakgrund (1921) i vilken han fördjupade ar-
gumentationen i ett urval av terserna.3 Han kontextualiserade Helga Korsgil-
lets strävanden genom att peka på ett historiskt och internationellt samman-
hang och betonade likheter med Oxfordrörelsen och Hochkirchliche Verei-
nigung.4 

Märkvärt med de trettio teserna är att programmet till stora delar var direkt 
övertaget från Hochkirchliche Vereinigung. De sju första teserna rörde den 
aktuella svenska kyrkopolitiska situationen. En granskning av de övriga te-
serna visar att endast tolv av de trettio teserna var att betrakta som självstän-
digt formulerade av Helga Korsgillet. Tolv av Helga Korsgillets totalt trettio 
teser var direktöversättningar ur Heinrich Hansens tesprogram Stimuli et Clavi 
från 1917, som alltså låg till grund för det program som bedrevs inom 
Hochkirchliche Vereinigung. Ytterligare sex av Helga Korsgillets teser hade 
innehåll som till stor del överensstämde med teser ur Stimuli et Clavi. 

De direktöversatta teserna (8–14, 19, 26–29) gällde hur protestantismen 
var att betrakta som den förlorade sonen i bibelberättelsen och den romersk-
katolska kyrkan som sonen som stannar hemma5, att kyrkan till sitt väsen var 

1 ”Trettio teser om kyrkan” SvD 24.8.1920, s. 8–9. SKT kritiserade de ”svenska ritualister” som 
stod bakom artikeln för att de drev en uppenbart katolicerande linje. Särskilt gällde det en av te-
serna, tes 24, i vilken det hette att ”då Guds ords gåva är åt oss förmedlad av kyrkan, måste det 
tolkas i överensstämmelse med Kyrkans heliga arvlära (Bekännelse och tradition).” Denna tes upp-
hävde enligt den redaktionella kommentaren den protestantiska formalprincipen och var att be-
trakta som en ”fullkomlig krigsförklaring mot allt vad vetenskap heter”. ”Trettio teser om kyrkan” 
SKT 16:36 (1920). Den polemiska kommentaren var av allt att döma författad av Tor Andræ. Kil-
ström 1990, s. 106. Inom den högkyrkliga rörelsen var detta knappast någon kontroversiell tes. 
Palm, som ju varit med och bildat både Helga Korsgillet och SCA, hade i en av Helga Korsgillets 
traktater argumenterat för att de urkyrkliga symbola och de lutherska bekännelseskrifterna var ett 
värn mot den utveckling som enligt honom ”moderna teologer” och ”nyprotestanter” strävade 
mot, nämligen att uttolkningen av Bibeln och den kristna läran skulle underkastas den subjektiva 
tron. Palm 1919, s. 1–5. Enligt uppgift ska Olof Elmgren-Warberg, som under pseudonymen 
Clericus, hade medverkat i Helga Korsgillets skriftserie, ha uppmanats av biskop Edvard Herman 
Rodhe att inte längre uppvisa några sympatier med sammanslutningen. Jarlert 2010, s. 409. 
2 Carl Wilhelm Palm t. Mary von Rosen. 31.12.1920 EvRA RA. 
3 Kihlén 1921. 
4 Kihlén 1921, s. 1–2. 
5 För att åskådliggöra, se här en jämförelse av tes 8 i ”Trettio teser om kyrkan” med tes 6 och 7 i 
Hansen 1917. Tes 8 i ”Trettio teser”: ”Protestantismen liknande den förlorade sonen i Herrens 
liknelse, Luk 15: den romerska kyrkan liknar sonen, som stannade i fadershuset och som i stolt 
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katolsk1 och att avfallet från katoliciteten var ett avfall från den sanna tron 
vilket hade skett i senare protestantisk historia.2 Vidare gällde det att samtida 
protestantism bland annat karaktäriserades av mässfall och allmän otro,3 att 
individualism och subjektivism hörde till protestantismens grundfel, 4 att 
Guds ord och ingenting annat ska vara det rådande för kristna5 samt att en 
biskoplig författning hade stöd i såväl Bibeln som den kristna traditionen.6 

Vidare gällde det privatbiktens återupplivande i kyrkan7, en positiv värdering 
av fasta8, förståelsen av monastiskt liv som något i grunden gott9, att avvi-
sande av romersk-katolsk prakt och konst ledde till ett förfall inom protest-
antismen och gick från det ena diket till det andra i detta avseende10, samt att 
helgonvördnad så länge det inte leder till missbruk kunde vara uppbyggligt 
för kyrkan.11 Förutom dessa var det alltså sex teser (17–18, 22–25) som lik-
nade eller till innehållet var jämförbara med teser ur Stimuli et Clavi.12 

rättfärdighetskänsla säger: ’Se din son som har förtärt sina ägodelar skökor’. Protestantismen bör 
därför återvända – icke till brodern utan – till Fadern och modern, kyrkan.” Tes 6 Hansen 1917: 
”Der Protestantismus gleicht dem verlorenen Sohn in dem Gleichnis des Herrn Luc. 15.; die rö-
mische Kirche gleicht dem im Hause des Vaters zurückgebliebenen Sohn, der in stolzem Recht-
schaffenheitsgefühl sagt: Siehe da, dein Sohn, der das Seine verpraßt hat!” Tes 7: ”Der Protestant-
ismus sollte jetzt zurückkehren, nicht zwar zur römischen Kirche, nicht zum Katholizismus, son-
dern zur Katholizität; nicht zum Bruder, sondern zum Vater und zur Mutter Kirche.” Hansen 1917. 
1 ”Trettio teser om kyrkan” tes 9; Hansen 1917, tes 8. 
2 ”Trettio teser om kyrkan” tes 10; Hansen 1917, tes 11. 
3 ”Trettio teser om kyrkan” tes 11; Hansen 1917, tes 13. 
4 ”Trettio teser om kyrkan” tes 12; Hansen 1917, tes 16. 
5 ”Trettio teser om kyrkan” tes 13.; Hansen 1917, tes 15. 
6 ”Trettio teser om kyrkan” tes 14; Hansen 1917, tes 40. 
7 ”Trettio teser om kyrkan” tes 19; Hansen 1917, tes 53. I tes 19 är dock satsen ”sedan pietismens 
och rationalismens tid” inskjuten, vilket dock speglar en helhetsuppfattning i Hansen 1917. Se till 
exempel teserna 48–49. 
8 ”Trettio teser om kyrkan” tes 26; Hansen 1917, tes 69. 
9 ”Trettio teser om kyrkan” tes 27; Hansen 1917, tes 70. 
10 ”Trettio teser om kyrkan” tes 28; Hansen 1917, tes 73. 
11 ”Trettio teser om kyrkan” tes 29; Hansen 1917, tes 74. 
12 Tydligast är överenstämmelsen mellan tes 25, ”Utbildningen av kyrkans tjänare bör ske i under 
Kyrkans kontroll stående läroanstalter” och tes 57 i Stimuli et Clavi: ”Es ist unangemessen, daß 
die theologischen Professoren, die Lehrer der zukünftigen Diener der Kirche, nicht von Organen 
der Kirche, sondern lediglich von Organen des Staates angestellt werden.” Hansen 1917. Vidare 
kan tes 17, ”I nattvarden är Herren Kristus själv verkligen och väsentligen närvarande” jämföras 
med hur Hansen i tes 44 i Stimuli et Clavi avvisade den romersk-katolska transubstantiationsläran 
genom att peka på den ”verkliga mystika närvaron av Kristi kropp och blod i det heliga sakra-
mentet”. Tes 44: Die römische Lehre von der Transsubstantiation kann vermieden werden, wenn 
nur in Einfalt an der wahrhaften geheimnisvollen Gegenwart des Leibes und Blutes Christi im 
heiligen Altarsakrament festgehalten wird. Hansen 1917. Tes 18, ”Dopet är badet till ny födelse i 
den Helige Ande (Tit. 3:5–7; Joh 3:5)” kan jämföras med första delen av tes 83 i Stimuli et Clavi: 
”Die Taufe ist und heißt in Wahrheit das Bad der Wiedergeburt, denn sie schafft in den Täu-
flingen vermöge wunderbarer göttlicher Schöpfungskraft neues Leben”. Hansen 1917. Tes 22, 
”Endast de, som äro delaktiga i Kyrkans sakrament, äro Kyrkans medlemmar”, kan innehållsligt 
jämföras med tes 38 i Stimuli et Clavi: ”Die Worte in deutschen apostolischen Symbol: die Ge-
meinde der Heiligen sind eine irrige Übersetzung des Urtextes; es muß heißen Gemeinschaft am 
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Hochkirchliche Vereinigung nåddes snabbt av att Helga Korsgillet återan-
vänt de tyska teserna i sitt program 1920. Vid högkyrkodagen i Berlin samma 
höst konstaterades att ”den Hansenschen Tesen” hade kommit i bruk i Sve-
rige. Det sågs som ett av flera exempel på hur likasinnade tendenser var på 
frammarsch i Europa. Religionshistorikern Friedrich Heiler1, som ännu inte 
tillhörde föreningen, hade också vittnat om att en ”katolsk” rörelse gick fram 
i Sverige.2 År 1921 konstaterades i Die Hochkirche att föreningens likasinnade, 
Carl Kihlén, stod upp för den högkyrkliga rörelsens strävanden i Sverige.3 

Sammanfattningsvis utgjorde Helga Korsgillets programmatiska arbete, 
det enda svenska högkyrkliga programmet utgivet i tryck under 1920-talet, en 
direkt anknytning främst till den samtida tyska högkyrklighet med vilken flera 
svenska högkyrkliga rörelseaktörer stod i kontakt. Någon liknande direktim-
port vid samma tid av ett engelskt högkyrkligt program har inte kunnat påvi-
sas i källorna. Också i avseende på uttryckt program måste alltså historieskriv-
ningen om den tidiga högkyrkliga rörelsens internationella impulser nyanse-
ras. 

Helga Korsgillets högkyrkliga program 
”Trettio teser om kyrkan” kan ses som den sista svenska högkyrkliga pro-
gramförklaringen innan Gunnar Rosendals bok Kyrklig förnyelse utkom 1935.4 

Det finns därför anledning att med utgångspunkt i den något närmare pre-
sentera Helga Korsgillets högkyrkliga program som formulerades åren kring 
1920. Helga Korsgillets verksamhet under dessa år blev också slutet för 
Kihléns egentliga engagemang inom rörelsen. Den så kallade dogmatiskt hög-
kyrkliga linjen kom därmed att sakna tydliga företrädare inom rörelsen under 
resterande 1920-talet.5 

Heiligen, d.i. an den Sakramenten.” Hansen 1917. Jämförbart är också innehållet i Helga Korsgil-
lets tes 23, ”Bibeln, det gamla och nya förbundets samtliga heliga skrifter, är Guds ord och aukto-
ritativ för vår tro och vårt liv”, samt den ovan nämnda tes 24, ”Då Guds ords gåva är åt oss för-
medlad av kyrkan, måste det tolkas i överensstämmelse med Kyrkans heliga arvlära (Bekännelse 
och tradition)” med teserna 27–29 i Stimuli et Clavi beträffande betoningen på balansen mellan 
Bibeln och kyrkans tradition. Tes 27: ”Die heilige Schrift als alleinige Erkenntnisquelle und Norm 
anzusehen ist eine Einseitigkeit.” Tes 28: ”Die rechte Norm ist die lebendige Überlieferung der 
Kirche, deren hauptsächlichster Bestandteil allerdings die heilige Schrift ist.”, Tes 29: Das Wissen 
darüber, welche Bücher zum heiligen Kanon gehören, haben wir durch die Entscheidung und 
Überlieferung der alten Kirche. Wir könnten dem Evangelium, wie Augustin sagt, nicht glauben, 
wenn nicht die Kirche uns bezeugt hätte, was überhaupt Evangelium ist. Hansen 1917. 
1 Friedrich Heiler (1892–1967; sist professor i religionshistoria i Marburg). 
2 ”Hochkirchentag 1920” HK 2:12 (1920), s. 177. 
3 ”Bericht über den gegenwärtige Stand der Hochkirchlichen Vereinigung” HK 3:11 (1921), s. 335. 
4 Om Rosendal och boken Kyrklig förnyelse, se kap. 9 nedan. 
5 Kihlén medverkade senare med en artikel i Rosendal (red.) 1935a. Men någon bevarad korrespon-
dens mellan Kihlén och någon av de övriga högkyrkliga rörelseaktörerna efter 1920-talets början 
har inte återfunnits. Om Kihléns politiska ställningstaganden på 1930-talet, se kap. 11 nedan, s. 
394. 
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De första teserna i ”Trettio teser om kyrkan” kan relateras till den kyrko-
politiska situationen i Sverige och gällde det Svenska kyrkans fasthållande vid 
de ekumeniska bekännelserna Apostolicum, Nicaenum och Athanasium, vil-
ket sannolikt ska ses mot bakgrund av Linderholmdebatten. Teserna gällde 
sedan till exempel behovet av uppbrott från staten, en förnyad konfirmation 
och kristendomsundervisning. En av teserna gällde frågan om prästämbetets 
öppnande för kvinnor. Enligt Helga Korsgillet var en sådan ordning oförenlig 
med Guds ord och kyrkans ”uråldriga praxis”. 1 

I programmet framställdes Svenska kyrkan som del av Kristi kropp. En 
skilsmässa mellan kyrka och stat var nödvändig. Kihlén kopplade kravet till 
reformen av folkskolans kristendomsundervisning år 1919.2 Han såg refor-
men som en fortsättning av 1873 års dissenterlag, vilken enligt hans mening 
hade degraderat Svenska kyrkan till att vara ett samfund bland andra. Idén 
om religionen som samhällets sammanhållande kitt hade då blivit ogiltig. Det 
gjorde även idén om en kristendomsundervisning i folkskolan utförd av 
Svenska kyrkan som statskyrka obsolet.3 Kihlén var i grunden för en stats-
kyrka, men i så fall på ortodoxins enhetsideals premisser.4 Att en i grunden 
sekulär stat skulle vara en förutsättning för Svenska kyrkans sätt att organisera 
sig skulle få en inre sekularisering av den kyrkliga organisationen som följd. 
Präster skulle för att få tjänst behöva ta hänsyn till regeringens politiska in-
riktning. Personer aktiva inom andra religiösa samfund kunde som medlem-
mar i Svenska kyrkan utöva ett kyrkopolitiskt inflytande över den. Det inne-
bar, med hänsyn till systemet med prästval, att präster som ville bli befordrade 
i vissa fall skulle behöva anpassa sig till en teologisk och kyrkopolitisk agenda 
främmande för Svenska kyrkan. För det tredje lades på prästerna ett betung-
ande administrativt och byråkratiskt ansvar som hindrade dem att verka pas-
toralt. Prästen skulle i allt detta komma att bli ”ett slags apostel för en statlig 
kultur med ett tunt lager kristlig fernissa”.5 

1 ”Trettio teser om kyrkan” SvD 24.8.1920, s. 7. Mer om diskussionen om prästämbetets öppnande 
för kvinnor i Svenska kyrkan, se kap. 11 nedan s. 408–411. 
2 Kihlén 1921, s. 4; Kihlén 1922, s. 1. 
3 Svenska kyrkan skulle, menade Kihlén, efter 1919 års undervisningsplan bedriva en icke-konfess-
ionell kristendomsundervisning. I och med att kristendomsundervisningen i folkskolan var Svenska 
kyrkans kristendomsundervisning, fungerade Svenska kyrkans kristendomsundervisning som icke-
konfessionell. Kihlén 1921, s. 4–5; Kihlén 1922, s. 1–2. 
4 I 1686 års kyrkolag motiverades visserligen Svenska kyrkan som statskyrka, men detta hade skett 
i en från samtiden väsensskild kyrkopolitisk situation, menade Kihlén. Den historiska kontext som 
format denna statskyrkoidé hade, enligt Kihlén, präglats av två grundtankar: att enhet i religionen 
var nödvändigt som samhällskitt och att den religion som Svenska kyrkan företrädde var den enda 
rätta. Kihlén 1921, s. 2–3. 
5 Kihlén 1921, s. 6; Kihlén 1922, s. 3. Värt att notera är att argumentet för kyrkans skiljande från 
staten uttryckte en motsatt hållning gentemot tes 62 i Stimuli et Clavi: ”Die Trennung der Kirche 
vom Staat ist nicht zu erstreben, denn beide sind gegenseitig aufeinander angewiesen”. Hansen 
1917. Dock kom HV att ompröva denna ståndpunkt efter krigsslutet. Hansens teser formulerades 
under första världskriget. Efter novemberrevolutionen 1918 bildades Weimarrepubliken där 
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Kihlén betonade att Svenska kyrkan enligt 1878 års katekesutveckling var 
förpliktigad till lojalitet med den apostoliska bekännelsen och skyldig att tolka 
denna bekännelse och den kristna tron i överenstämmelse med en allmän-
kyrklig tradition och i samspel med den världsvida kyrkan. Detta perspektiv 
medgav inget utrymme åt en svensk, nationell kristendom, menade Kihlén. 
Om kristendomen var ”nationell, så är den – ingen kristendom!”.1 Det var ett 
avståndstagande från ungkyrkorörelsen och annat samtida nationellt inriktat 
folkkyrkotänkande. Det var inte den enda gången som Kihlén anförde 1878 
års katekesutveckling som försvar för sina ställningstaganden.2 Denna kate-
kesutveckling var, som tidigare framgått, ett arv från den äldre lundahögkyrk-
ligheten.3 

I stället för en nationalkyrka betonade Kihlén att ”kyrkans kristendom är 
sakramental kristendom”.4 Det sakramentala var något som skiljde ”kyrkans 
kristendom” från ”övriga religiösa samfund”. Att slå vakt om det var enligt 
honom avhängigt ämbetets giltighet, vilken i sin tur var beroende av den apo-
stoliska successionen.5 Han argumenterade för ett ”trefaldigt” ämbete som 
hade växt fram organiskt i den tidigaste kyrkan ur det apostoliska ämbetet. 
Varken biskops-, diakon- eller prästämbetet betraktades som identiskt med 
det apostoliska ämbetet men biskopsämbetet anknöts till idén om kyrkans 
enhet.6 Ämbetssynen hade betydelse för synen på ekumenik.7 Syftet med den 
apostoliska successionen var bevarandet av kyrkan i en teologisk, institution-
ell och organisatorisk mening, vilket inte kunde ske genom vilken kristendom 
som helst. Jesus anförtrodde ansvaret för kyrkan åt apostlarna, vilka i sin tur 
förde vidare ansvaret – genom bön och handpåläggning – till biskoparna.8 

Kyrkan var därmed ”det bestående resultatet av Kristi och apostlarnas verk-
samhet”.9 

landsfurstarna förlorade positionen som summus episcopus över de tyska landskyrkorna. De territori-
ala kyrkorna bildade ett Kirchenbund för att arbeta för en ny relation mellan kyrka och stat. Gritsch 
2010, s. 223. I denna nya kyrkopolitiska situation kom HV att förespråka en episkopal organisation 
av de tyska kyrkorna och en separation från staten. 
1 Kihlén 1919b, s. 11–12. 
2 Se kap. 2 ovan, s. 99. 
3 Se kap. 1 ovan, s. 57–58. 
4 Kihlén 1921, s. 6–7. 
5 Kihlén 1919b, s. 1–2. 
6 Kihlén 1919c, s. 1, 5. Till exempel sker detta med hänvisning Upp 1:12–13, 18, 20, där sju ljus-
stakar får representera kyrkorna som alla leds av en ängel, det vill säga en biskop, och som hör ihop 
som en synlig Kristi kropp, men inte genom något världsligt överhuvud som en påve, utan genom 
samhörigheten med Kristus som är dess huvud. Kihlén gör här skillnad på ett predikoämbete och 
ett prästämbete, där han menar att Svenska kyrkans präster tillhör det senare vilket kopplas till 
altartjänsten. 
7 Mer om det, se kap. 7 nedan, s. 294. 
8 Kihlén 1920, s. 2–4. 
9 Kihlén 1919a, s. 14. 
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Det sakramentala kopplades samman med betoningen på objektivitet, som 
också tog sig uttryck på fler sätt. En objektiv kristen lära var när Bibeln, be-
kännelser som formulerats av huvudfåran inom den tidiga kyrkan och de lut-
herska bekännelseskrifterna harmonierade.1 En ”ren lära” i denna betydelse 
ansågs vara ett objektivt värn mot subjektivismens hot, och ställde Svenska 
kyrkan i kontinuitet med den kyrkliga traditionen och var också grund för 
kyrkliga enhetssträvanden. 2 I kraft av att vara löfteshandlingar och verk-
samma i sig själva erhöll sakramenten en objektiv kvalité.3 Sakramenten var 
bibliskt grundade men läroutvecklingen ansågs organiskt framvuxen i den ti-
diga kyrkliga traditionen. Som exempel på detta nämns nattvardsläran.4 

Flera av teserna i Helga Korsgillets program, både de självständigt formu-
lerade och de från Hochkirchliche Vereinigung övertagna, hade en sakramen-
tal inriktning. De gällde en förskjutning från predikocentrism till nattvardsliv. 
En brist på gemenskap med Kristus genom sakramenten ledde till brist på 
personlig kristendom och helgelse. Kristus var nämligen ”verkligt och väsent-
ligen närvarande i sakramenten”. Konfirmation och prästvigning kunde, vid 
sidan av dop, bikt och nattvard, räknas som sakrament enligt luthersk tradit-
ion.5 

Enligt Helga Korsgillet var ett ”kyrkligt program” att slå vakt om det sak-
ramentala.6 Utifrån den grunden behövde Svenska kyrkan accentuera skillna-
den mellan svenskt medborgarskap och att vara del i kyrkan som de heligas 
samfund. Kristna hade sin främsta tillhörighet i Svenska kyrkan, därefter som 
nationella medborgare. Kyrkan var något annat än staten och måste i vissa 
frågor kunna ta ställning mot staten, vilket i sin tur krävde en fullständig själv-
ständighet. Kyrkans enda huvud var, menade Kihlén, Kristus och ingen an-
nan auktoritet kunde få störa dess lojalitet mot honom.7 

1 O. Elmgren-Warberg 1920, s. 1–10; Palm 1920, s. 1–5; Palm 1921, s. 3. Palm argumenterar för 
en definition av ”ren lära” som: ”den ur Skriften framgångna, redan av trosregeln och hos fäderna 
bevisade och i kyrkans utveckling genom bekännelseskrifter utdanade och förklarade kristna tron”. 
Palm 1921, s. 3. I ett brev till Mary von Rosen formulerade Palm detta och att man skulle hålla fast 
vid det ”historiskt-profetiskt-bibliskt” givna och kontinuiteten med ”sekler som gått”. Carl Wil-
helm Palm t. Mary von Rosen 12.10.1919 EvRA RA. 
2 Palm 1921, s. 1, 6. 
3 O. Elmgren-Warberg 1920, s. 1–10. Palm 1920, s. 1–5. 
4 O. Elmgren-Warberg 1920, s. 4. Palm 1921, s. 3. 
5 ”Trettio teser om kyrkan” SvD 24.8.1920, s. 9. I frågan om antalet sakrament hade Kihlén redan 
1917 argumenterat för en sakramental syn på bikt och prästvigning. Kihlén, ”Augsburger-
Bekenntnis und Katholizismus” IKZ 7:2 (1917), s. 168–175. Här kan noteras att han gick längre än 
Heinrich Hansen, då han ansåg att både bikt och prästvigning kunde räknas som sakrament av den 
lägre graden. Hansen 1917, tes 85. 
6 Kihlén 1919b, s. 1–2. 
7 Kihlén 1919b, s. 2–3. 
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Olika historiebruk positionerar i kyrkodebatten 
Helga Korsgillet framförde programmatiskt en sakramentalt och allmänkyrk-
ligt orienterad kyrkosyn i sina traktater. Andra högkyrkliga rörelseaktörer 
hade i den kyrkliga debatten framfört tanken på Svenska kyrkan var en del av 
Kristi kyrka i världen och i den allmänkyrkliga traditionen. Även om någon 
samling bakom Helga Korsgillets program inte skedde finns andra exempel 
på hur förställningarna om Svenska kyrkans allmänkyrklighet kom till uttryck 
hos högkyrkliga rörelseaktörer i kyrkliga debatter vid samma tid. Inte minst i 
den debatt om kyrklig skrud och katolicerande tendenser som utspelade sig 
endast veckor efter Helga Korsgillet hade publicerat ”Tretti teser om kyrkan”. 

I september 1920 vigdes Einar Billing och Viktor Rundgren till biskopar.1 

Bruket av kyrklig skrud under vigningen kom leda till en debatt om katolice-
rande tendenser i Svenska kyrkan under hösten 1920.2 Flera högkyrkliga rö-
relseaktörer var direkt inblandade i vigningen och debatten. Lüders var en av
insigniebärarna och Åmark hade på Söderbloms uppdrag ansvarat för kyrklig 
skrud i gudstjänsten.3 Därmed blev vigningen ett av flera tillfällen där hög-
kyrkliga rörelseaktörer agerade liturgiskt på ärkebiskopens uppdrag. Det var 
Söderbloms agerande som kom att stå i centrum för diskussionen. Han hade 
varit inblandad i liknade debatter tidigare.4 

Diskussionen i pressen som följde visar på olika förhållningssätt i frågan 
om kyrklig skrud som är av intresse för att förstå den högkyrkliga rörelsens 
strävanden. Kyrklig skrud betecknade i diskussionen såväl hela den högtidliga 
prydningen av kyrkorummet som de liturgiska kläder som bars av deltagande 
präster och biskopar.5 Två huvudlinjer kan observeras i diskussionen. Där 
fanns personer som uttryckte tveksamhet eller motstånd mot vigningens for-
mer, med dess stora ståt och betoning på kyrklig skrud. De ansåg att skruden 
var uttryck för katolicerande tendenser och att all högtidlighet skymde den 

1 Biskop i Peterborough Theodore Woods (1874–1932; sist biskop i Winchester) och biskop i Dur-
ham Hensley Henson, samt metropoliten av Seleukia, Germanos Strenopoulos (1872–1951; sist 
där) medverkade i gudstjänsten. Det var första gången efter reformationen som engelska biskopar 
deltog i en svensk biskopsvigning. Stolt 1972, s. 135. Någon nattvard firades inte vid vigningen, 
som hölls på söndagseftermiddagen. Inte heller vid morgonens högmässa hade nattvardsgång hål-
lits, vilket förbryllade de engelska gästerna. De tillresta uppskattade dock nattvarden som firades 
vid söndagens aftongudstjänst. Lysander, ”Biskopsvigningen ur engelsk synpunkt” Sydsvenskan 
17.10.1920, s. 10. 
2 Vigningen som ett exempel på debatter om katolicerande tendenser har uppmärksammats av S-
E. Brodd 1982, s. 142. 
3 Samuel Gabrielsson 2.10.1920 S12:1:3 SSBA:I UUB. Lüders var insigniebärare tillsammans med 
Robert Sundelin för Viktor Rundgren. 
4 Hansson 2014, s. 76–77. 
5 I anslutning till diskussionen kom DN dessutom att ägna en längre artikel i söndagsbilagan den 3 
oktober åt ämnet kyrklig skrud, med förklaring av olika plagg och dess historik. ”Präster och pre-
later i sin prydno” DN 3.10.1920 bilaga, s. 1, 8. 
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enkle timmermannen Jesus.1 Den andra linjen var i majoritet och utgjordes av 
dem som försvarade vigningens former och den kyrkliga skrudens använd-
ning utifrån föreskrifter i kyrkolagen och kyrkohandboken. Kyrklig skrud var 
i luthersk tradition att betrakta som utan avgörande betydelse. Det var Söder-
bloms linje.2 Såväl biskoparna John Personne och Olof Bergqvist som teolo-
gerna Edgar Reuterskiöld,3 Gustaf Aulén och Torsten Bohlin anslöt sig till 
försvaret av Söderblom på dessa grunder.4 

Flera av dem som försvarade vigningens former var inte förespråkare för 
ett flitigare bruk av kyrklig skrud generellt.5 Enstaka röster, till exempel pro-
fessorn Tor Andræs, höjdes för att den estetiska aspekten var förtjänstfull.6 I 
några fall förekom argument som betonade vikten av vigningens ekumeniska 
aspekt.7 Det förekom även argument om att en torftig luthersk gudstjänst-
form skulle spela romersk-katolska missionssträvanden i händerna.8 Argu-
menten för och emot kyrklig skrud i de två huvudsakliga tolkningslinjerna 
relaterade till samma konfessionella övertygelse som uttolkades på olika sätt. 

1 Kyrkoherdarna Ernst Klefbeck (1866–1950; sist kyrkoherde i Sofia församling i Stockholm och 
socialdemokratisk riksdagsman) och Valdus Bengtson menade att katolicismen bereddes plats ge-
nom den ceremoniella utformningen. Klefbeck uttalade att ”någon skrud tar jag aldrig på mig”. 
”Biskoparnas färgprakt i domkyrkan klandrad av prästmän” DN 21.9.1920, s. 1. Även Clemens 
Åhfeldt uttryckte sitt medhåll om kritiken mot vigningen. ”Färgglädjen i Uppsala: Högtidligheten i 
Dômen inför prästernas forum” DN 22.9.1920, s. 1–2. Teologen N.J. Göransson (1863–1940; sist 
professor i Uppsala) uttryckte oro att vigningen skulle ha varit uttryck för en kyrkosyn, likt den 
romersk-katolska, ortodoxa och högkyrkligt anglikanska, där biskopsämbetet betraktas som en gu-
domlig institution som mottas ”genom konsekration under bevarande av apostolisk succession”. 
”Stöd åt ärkebiskopen: Skönhet av betydelse också för religionen” DN 23.9.1920, s. 1, 8. 
2 ”Stöd åt ärkebiskopen: Skönhet av betydelse också för religionen” DN 23.9.1920, s. 1. Söderblom 
själv ansåg å ena sidan inte att skrudfrågan var särskilt betydelsefull, men å andra sidan tog han ofta 
strid för bruket av kyrklig skrud med hänvisning till reformatorerna och Kyrkoordningen 1571. 
Enligt Söderblom tillhörde skruden allmänkyrklig tradition och var värdefull då den dolde prästen 
som person och satte fokus på prästen som kyrkans tjänare. Hansson 2014, s. 76–77. 
3 John Personne (1849–1926; sist biskop i Linköping), Olof Bergqvist (1862–1940; sist biskop i 
Luleå), Edgar Reuterskiöld (1872–1932; sist biskop i Växjö). 
4”Färgglädjen i Uppsala: Högtidligheten i Dômen inför prästernas forum” DN 22.9.1920, s. 1–2; 
”Mässkrudarna äro inte tecken på Romtendenser” DN 26.9.1920, s. 1; ”En vacker kåpa är ej farli-
gare än en som är ful” DN 27.9.1920, s. 1, 8; ”Ärkebiskopen en god lutheran som älskar prakt” 
DN 29.9.1920, s. 1, 7. Torsten Bohlin skrev: ”Gränslinjen mellan Wittenberg och Rom går verkli-
gen inte mellan den svarta prästrocken och den guldbroderade mässkruden. Så enkel är ändå inte 
saken. Religionen är ingen toalettfråga”. ”Jesus otänkbar som dekorerad hovpredikant” DN 
24.9.1920, s. 1. 
5 Biskop Personne till exempel var ingen ”vän av skrudar” och kunde inte erinra sig ha burit mäss-
hake innan han blev biskop. ”Mässkrudarna äro inte tecken på Romtendenser” DN 26.9.1920, s. 
1. 
6 Till exempel Tor Andræ betonade att en torftig gudstjänst tjänade den ”katolska propagandan”. 
”Stöd åt ärkebiskopen: Skönhet av betydelse också för religionen” DN 23.9.1920, s. 1. 
7 Detta gjordes av Aulén och Andræ. ”En vacker kåpa är ej farligare än en som är ful” DN 
27.9.1920, s. 8. ”Stöd åt ärkebiskopen: Skönhet av betydelse också för religionen” DN 23.9.1920, 
s. 1. 
8 Detta senare var Andræs linje. ”Stöd åt ärkebiskopen: Skönhet av betydelse också för religionen” 
DN 23.9.1920, s. 1. 
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Utöver dessa huvudlinjer i debatten om kyrklig skrud och katolicerande 
tendenser kan några mer distinkta positioneringar nämnas. I debatten fram-
trädde nämligen både Torsten Bohlin, Emanuel Linderholm och Samuel Ga-
brielsson. De tre kom att föra en animerad diskussion om liturgi och kyrklig 
skrud med utgångspunkt i olika tillämpning av historiebruk. 

Bohlin tog Söderblom i försvar, men reserverade sig gentemot en ”ten-
dens inom kyrkan (som på sina håll otvivelaktigt förefinns) att liksom basera 
gudstjänstlivet på det rituella”. Kommentaren föreföll riktad mot högkyrkliga 
rörelseaktörer. Han menade att bruket av kyrklig skrud och liturgi vid dub-
belvigningen inte var något som gagnade Svenska kyrkans gudstjänstliv, men 
som han motvilligt stod ut med. Mässhaken var en påminnelse om det ”för-
flutna”, skrev Bohlin. Viktigare för Svenska kyrkan i samtiden var att ”bevara 
och stärka sambandet med det närvarande”. Han fortsatte: ”Att vi tillhöra ’Fä-
dernas kyrka’ veta vi nog. Men kyrkan skall först och sist vara vår kyrka, den 
skall vara samtidens kyrka. Hur skall den eljest kunna bli framtidens?”.1 Att Boh-
lin vid den här tiden var en inflytelserik företrädare för ungkyrkorörelsen pe-
kar på hur den hade flyttat fokus bort från det nationalromantiska och an-
knytningen till den nationella kyrkliga traditionen som hade kommit till ut-
tryck i dess tidiga skede. 

Som en direkt reaktion på Bohlins artikel gav sig Gabrielsson in i debatten. 
Kritiken mot skruden var enligt honom teologiskt främmande för Svenska 
kyrkan. Det som han benämnde som en liberalteologisk kritik såg han som 
en kalvinistisk import från tysk kulturprotestantism och anglosaxisk frikyrk-
lighet. Svenska kyrkan borde inte lyssna på sådana främmande röster, utan i 
”andaktslivets utformning även i sådana periferiska ting […] leva sitt eget liv 
såsom en gren av den allmänneliga kyrkan på jorden”.2 Skruden var en markör 
för Svenska kyrkans allmänkyrklighet. Med udden mot Bohlins inlägg skrev 
Gabrielsson att Svenska kyrkan ”för att rätt kunna vara samtidens och fram-
tidens kyrka därvid [måste] sträcka sina rötter djupt ned i det förgångna. I den 
mån hon blir sig själv, blir ’fädernas kyrka’, skall hon ock bliva sönernas 
kyrka”.3 Det var varje prästs ansvar att bruka kyrklig skrud så ofta som möj-
ligt: 

1 ”Jesus otänkbar som dekorerad hovpredikant” DN 24.9.1920, s. 1. Kursiveringarna är Bohlins 
egna. Bohlin hade för övrigt nyligen varnat i en ledare i Vår Lösen för hotet från den romersk-
katolska kyrkan i Sverige. Jonson 2011, s. 170. 
2 ”Skrud och kåpa fullt förenliga med Jesu lära” DN 3.10.1920, s. 8. På ett säkerligen för en del 
läsare provocerande sätt, uppgav Gabrielsson att han hade velat slippa de mässhakar som var ”de 
vanliga stela pärmarna av röd sammet med breda guldrevärer, som komma bärarna att likna vand-
rande psalmböcker eller sandwichmän” och att i stället mer tilltalande mässhakar av diskreta färger 
och fallande i mjuka veck borde ha använts. Vidare uttalade han önskemål om att han önskat se ett 
50-tal präster i alba, ett ord som fick förklaras inom parentes, ”(vita, fotsida kläder)” och slutligen 
att den omtalade processionen borde ha tagit ett större varv runt kyrkan. 
3 ”Skrud och kåpa fullt förenliga med Jesu lära” DN 3.10.1920, s. 8. 
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För att främja andaktslivet, för att genom stärkande av sambandet med det för-
flutna bättre kunna tjäna samtid och framtid, för att undervisa och fostra svagare 
bröder, som lida av kulturellt eller religiöst färgad överlägsenhet gentemot kyrkans 
tradition, böra hennes präster därför vinnlägga sig om att flitigare evangeliskt 
bruka skrudarna i Sveriges evangeliskt katolska kyrka.1 

I tre artiklar kom Emanuel Linderholm därefter att behandla biskopsvigning-
ens former, kyrklig skrud och ritualism. Den liturgiska klädseln fann han, lik-
som Bohlin, att man utifrån kyrkolagen motvilligt fick acceptera. Han attack-
erade i stället Söderblom för att denne uppmuntrade ”inom kyrkan framväx-
ande romaniserande ritualistiska tendenser” och runt sig samlade unga präster 
påverkade av romersk-katolicism och engelsk ritualism. I ärkebiskopens följe 
sågs ”allt flera beskyddade och gynnade ritualistiska yngre prästmän” och Lin-
derholm uppmärksammade som osmakligt det beteende som en av dem upp-
visat under vigningen.2 Prästerna i S:t Sigfrids brödraskap identifierade sig 
själva i kritiken.3 Linderholm förefaller även ha riktat sig mot Gabrielsson 
med sina anklagelser om en ritualistisk och katolicerande hållning.4 

I mer positiva ordalag anknöt Linderholm till Bohlin och menade att mäss-
haken hade blivit obsolet.5 De dyrbara och praktfulla kåpornas och mässha-
karnas tid var förbi. Linderholm förespråkade en kraftigt modifierad skrud, 
med fokus på kärleken till nästan och den enkelhet som hörde till det kristna 
uttrycket.6 Avgörande var biblisk anknytning och estetiskt tilltal.7 

1 ”Skrud och kåpa fullt förenliga med Jesu lära” DN 3.10.1920, s. 8. Att Gabrielsson i detta citat 
ligger nära Söderbloms syn på evangelisk katolicitet har observerats av S-E. Brodd 1982, s. 148. 
2 Linderholm, ”Om kyrkliga former och formler” DN 5.10.1920, s. 4; Linderholm, ”Om kyrkliga 
former och formler” DN 1.11.1920, s. 5. Om de sistnämnda skrev Linderholm: ”När jag återvände 
från handpåläggningen till min plats vid altarrunden, fann jag till min överraskning en ung, korrekt 
skrudad präst knäböja på golvet, med mot taket fromt – för att uttrycka mig milt – lyftade ögon, 
halvt uppräckta armar och fingertopparna lätt snuddande mot varandra ungefär som på bilder av 
bedjande medeltida helgon. Jag nödgas bekänna att det hela verkade mycket tillgjort och osmakligt. 
”Om kyrkliga former och formler” DN 5.10.1920, s. 4. Att det var Simon Lüders det handlade om 
framgår av andra källor. Enligt Edgar Reuterskiöld hade saken väckt stor ”förargelse” i Uppsala. 
Samuel Gabrielsson 2.10.1920 S12:1:3 SSBA:I UUB. 
3 Mats Åmark 18.10.1920 S12:1:3 SSBA:I UUB. 
4 Till exempel genom att vända sig mot ”våra högfromma prästerliga ritualister” som kände sig 
uppbyggda av en ”ny kyrklig prakt efter korrekt romerskt mönster” och påpeka hur våra ”ritualis-
ter” skulle få bli besvikna över att det ”naiva” folket inte skulle uppskatta skrudarnas prakt. Lin-
derholm använde beteckningen ”naiv” om folket som Gabrielsson hade gjort. Linderholm, ”Om 
kyrkliga former och formler” DN 29.10.1920, s. 5. 
5 Detta gällde även mitran. Linderholm, ”Om kyrkliga former och formler” DN 29.10.1920, s. 5. 
6 Linderholm anslöt sig till Gabrielssons kritik om att de äldre mässhakarna fick bärarna att se ut 
som ”vandrande sandwichmän”. Men Linderholm fördjupade sig mer sig i hur motbjudande de 
äldre skrudarna, kåporna och mitrorna var. Linderholm, ”Om kyrkliga former och formler” DN 
1.11.1920, s. 5. 
7 Linderholm menade att den fotsida vita dräkten, med sin koppling till Uppenbarelseboken var 
bibliskt och urkyrkligt välmotiverad som ”altardräkt” för präster. Över den kunde en modern 
veckad kappa bäras, varierad efter de fem liturgiska färgerna. Linderholm, ”Om kyrkliga former 
och formler” DN 1.11.1920, s. 5. 
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Ärkebiskop Söderblom tog de högkyrkliga rörelseaktörerna i försvar och 
menade att det var ”dumt, ja, rentav löjligt och oevangeliskt att kalla sådant 
för romerskt”.1 Rädslan för det romersk-katolska gjorde människor blinda för 
det gemensamma mellan romersk-katolskt och evangeliskt. Det fanns mycket 
i romersk-katolsk tradition som var katolskt och inte romerskt, som kunde 
tillvaratas genom den evangeliska friheten.2 Åmark skrev därefter till brö-
derna i S:t Sigfrids brödraskap att ”vindarna blåste” men att de med en sådan 
ledning inte behövde oroa sig.3 De uppfattade att de hade ärkebiskopen på 
sin sida. 

Emanuel Linderholms strävanden och radikala kyrkopolitiska reformför-
slag hörde ihop med hans historiebruk. I en tid då kyrkohistorieämnet alltmer 
frångick en historieskrivning med utgångspunkt i nuets praktiska krav, ut-
gjorde Linderholm ett undantag. Han representerade, menar kyrkohistorikern 
Anders Jarlert, ett exempel på ”kyrkohistoriens ökade ideologisering”. Det 
gällde ”Från dogmat till evangeliet!” men även Linderholms förslag till litur-
giska reformer under 1910–1930-talet.4 Även om det gäller Linderholms aka-
demiska verksamhet, kan debatten om kyrklig skrud efter biskopsvigningen 
1920 även fungera som exempel på en kyrkohistoriens ideologisering där 
historiebruket hos högkyrkliga, ungkyrkliga och liberalteologiska företrädare 
blev vägledande i synen på Svenska kyrkans gudstjänstliv. Bruken av och för-
hållningssätten till kyrkohistorien positionerade i debatten. Den ungkyrkliga 
Bohlin och liberalteologiska Linderholm närmade sig varandra mer i debatten 
än Bohlin och Gabrielsson. De två senare representerade olika linjer från det 
tidiga 1910-talets ungkyrkorörelse och nationalkyrkliga väckelse. 

Även annat pekar mot att ungkyrkligt och högkyrkligt alltmer gick isär vid 
denna tid. Björkquists och Luttemans relation försämrades till exempel under 
denna tid. Inom S:t Sigfrids brödraskap noterade man denna spricka mellan 
de forna vännerna och när brödraskapet 1922, två år efter Luttemans död, 
planerade att samla teologistuderande från Uppsala på Sigtunastiftelsen an-
sågs det helt avgörande att Björkquist inte skulle vara på plats om det skulle 
kunna genomföras.5 De som tidigare hade räknat sig till ungkyrkorörelsens 
sammanhang började betrakta Björkquist som en omöjlig allierad. På samma 

1 ”Ärkebiskopen om evangelisk och katolsk anda” DN 15.10.1920, s. 8. Söderblom tog kritiken 
med ro. Samtidigt som debatten pågick planerade han tillsammans Åmark Birgittastiftelsens första 
sammankomst. Det skulle hållas i Vadstena under högtidliga former. Enligt Åmark uttryckte Sö-
derblom: ”Blir det för mycket skrudar – så får dom skriva i DN!” Mats Åmark 18.10.1920 S12:1:3 
SSBA:I UUB. 
2 Ett exempel på bruk som förknippades med den romersk-katolska kyrkan var korstecknet, vilket
Söderblom önskade att man skulle bruka mer i Svenska kyrkan. ”Ärkebiskopen om evangelisk och 
katolsk anda” DN 15.10.1920, s. 8. 
3 Mats Åmark 18.10.1920 S12:1:3 SSBA:I UUB. 
4 Jarlert 1987, s. 162. Linderholm utgav till exempel ett förslag till ny evangeliebok 1920. L. Ecker-
dal 1970. 
5 Simon Lüders t. Samuel Gabrielsson 21.10.1922 SGA UUB. 
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sätt kom också andra personer som tidigare räknat sig till ungkyrkorörelsen 
att söka sig till den högkyrkliga rörelsen under tidigt 1920-tal på basis av an-
knytningen mellan historiesyn och kyrkosyn. Till exempel skulle det gälla då-
varande förste sekreterare i Diakonistyrelsen Bengt Jonzon1 som betonade 
vikten av att anknyta till det medeltida kyrkliga arvet i Svenska kyrkan.2 Det 
hade hört till allmängodset inom ungkyrkorörelsen under tidigt 1910-tal, och 
Jonzon menade att han hade fått med sig en sådan syn på Svenska kyrkan 
från den.3 Men vid 1920-talets början ansåg han att representanter för ett så-
dant synsätt i stort saknades i samtiden.4 

Det samlade intrycket är att ungkyrkorörelsen drygt tio år efter korstågen 
hade skiftat fokus, vilket bekräftas av de signaler som Bohlin skickade i skrud-
debatten 1920. Nu var en ny situation som krävde nya metoder. Den emble-
matiska ”Kyrkotanken” kring vilket man samlats från olika håll runt 1910 
hade utvecklats i olika riktningar. Olika förhållningssätt till den kyrkliga trad-
itionen kom till uttryck som särskiljande i debatter, liksom synen på relation 
mellan det förflutna, samtiden och vägen framåt i Svenska kyrkan. Det nat-
ionalromantiska historiebruket inom ungkyrkorörelsen hade sjunkit undan 
för ett överordnat samtidsperspektiv. Inom den högkyrkliga rörelsen däremot 
hade anknytningen till det förflutna blivit ett grundmotiv. Ungkyrkligt och 
högkyrkligt gick alltmer skilda vägar. 

En objektiv strömning i tiden 
De högkyrkliga rörelseaktörerna förenades i vaktslåendet av Svenska kyrkans 
anknytning till en allmänkyrklig tradition och det centrala i dess sakramentala 
liv. I anknytningen till traditionen och i det sakramentala betonades ett objek-
tivitetsideal. Oavsett om det uttrycktes genom en dogmatisk argumentation 
eller skulle gestaltas genom gudstjänstlivet så handlade det om en betoning av 
något hållfast i en föränderlig tid som enligt den högkyrkliga uppfattningen 
präglades av främmande teologiskt inflytande, subjektivism och relativism. 

1 Bengt Jonzon (1888–1967; sist biskop i Luleå). 
2 Ett belysande exempel på hur skillnaderna växte under dessa år mellan rörelserna var när Lutte-
mans efterträdare som Diakonistyrelsens förste sekreterare, Bengt Jonzon, 1923 sökte sig till Soci-
etas Sanctæ Birgittæ. Jonzon var präglad av korstågsrörelsen i Uppsala och hade sett sig som en del 
av ungkyrkorörelsen. Han deklarerade då att han var särskilt tilltalad av formuleringen i SSB:s regula 
om ”den allmänneliga kyrkan i Sverige, Birgittas och vår kyrka”. Bengt Jonzon t. Mary von Rosen 
9.8.1923 SSBA UUB. Jonzon kom kvarstå som novis i SSB fram till 1927, men upptogs inte som 
medlem. §5 Protokoll GK SSB 22–24.1928 AII:2 SSBA:I UUB. 
3 S-E. Brodd 1982, s. 124, 148. Inspirerad av Söderblom såg Jonzon en rad av svenska kyrkliga 
personligheter i historien som varit uttryck för en svensk kyrka sedan medeltiden. Bengt Jonzon t. 
Mary von Rosen 9.8.1923 SSBA UUB. 
4 Bengt Jonzon t. Mary von Rosen 9.8.1923 SSBA UUB. 
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Rörelsens betoningar på objektivitet i kyrkliga former, tradition och i nattvard 
snarare än en predikan kan ses som ett svar på en upplevd grundvalskris. 

De objektivitetsideal som kom till uttryck inom den högkyrkliga rörelsen 
saknade inte motsvarighet i mellankrigstidens allmänna ideologiska, teolo-
giska och kulturella strömningar. Den dialektiska teologin, tydligast företrädd 
av den schweiziska teologen Karl Barth1, är exempel på en objektivistisk ori-
enterad teologi. Liksom högkyrkligheten var den då en samtida reaktion mot 
liberalteologi och kulturprotestantism och lade betoning på kyrkans självstän-
dighet i relation till samtidskulturen och Kristus som kyrkans huvud.2 Den 
dialektiska teologin skilde sig dock på avgörande sätt från den högkyrkliga 
rörelsen i fråga om var den förlade kristendomens objektiva karaktär. De te-
ologerna menade att den låg hos det uppenbarade ordet, medan högkyrkliga 
rörelser ville ändra fokus från ordet till ”det sinnligt verkliga”, det sakramen-
tala och den synliga kyrkan. Genom ämbete, lära, sakrament och gudstjänstliv 
var kyrkan en frälsningsinstitution i vilken den gudomliga nåden objektivt 
förmedlades.3 

Objektivitetsidealet hade också andra motsvarigheter i samtiden. Inom 
konst och kultur framträdde vid samma tid den så kallade ”nya sakligheten” 
som ett estetiskt och ideologiskt ideal.4 Där fanns ett avståndstagande från 
individualism och subjektivism och en betoning på objektivitet och ”rat-
ionalitet”. I Weimar utvecklades funktionalismen och Bauhaus-stilen som stil-
istiskt ideal och uttryck för den nya sakligheten. 

Den nya sakligheten blev så småningom ett tillflöde för liturgiska och kyr-
komusikaliska rörelser i Europa från mitten av 1920-talet. De kom att reagera 
mot 1800-talets av upplysning och romantik färgade subjektivism. I fråga om 
det kyrkliga betraktades predikocentrism som uttryck för subjektivism medan 
gudstjänst med nattvarden i centrum uttryckte en objektivism. Den nya sak-
ligheten karaktäriserades av sökandet tillbaka till rötterna. Det handlade om 
att till exempel återställa kyrkomusiken, till något före upplysningens och rat-
ionalismens inflytande. Inom lutherska kyrkor gick man tillbaka till reforma-
torerna, även för att restaurera fram en så kallad äkta kyrkomusik som tog 
hänsyn till reformationstidens ideal och principer.5 

Sammanfattningsvis kan den svenska högkyrkliga rörelsens ideal och strä-
vanden ses som uttryck en objektivistisk inriktning som låg i tiden. Den ge-
mensamma inre logiken handlade om sökandet efter objektivitet i reaktion 
mot subjektiviserande och individualiserande tendenser. Ett huvudmotiv i 

1 Karl Barth (1886–1968; sist professor i systematisk teologi i Basel). 
2 Franke 2006, s. 28ff, 39ff. Cf Bieritz 1962, s. 119–120. 
3 Bieritz 1962, s. 119–120. 
4 Termen ”nya sakligheten” motsvaras på tyska av ”Neue Sachlichkeit” och på engelska av ”New 
Realism” eller ”New Objectivity”. Begreppet började användas några år in på 1920-talet. Böcker-
man-Peitsalo 2005, s. 29. 
5 Böckerman-Peitsalo 2005, s. 29–35. 
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den högkyrkliga rörelsen, även internationellt, var en kyrkosyn som utgick 
från en föreställning om katolicitet via anknytning till den medeltida kyrkan. 
Att stå i samklang med traditionen skulle fungera som ett påtagligt motvärn 
mot de subjektivistiska ideal som präglade såväl liberalteologin som frikyrk-
ligheten. Lekfolk och församlingspräster på olika håll i Europa förenade sig 
under samma tid, och med vetskap om och kontakter med varandra, i hög-
kyrkliga sammanslutningar i den andan. Den svenska högkyrkliga rörelsen var 
del av en internationell högkyrklig rörelse, och kan på så sätt även ses som 
delaktig i en tidstypisk tendens och strömning inom europeiskt kyrko- och 
kulturliv under mellankrigstiden. 

Sammanfattande diskussion 
I kapitlet har beskrivits hur Svenska kyrkan åren runt 1920 präglades av upp-
levelsen av ett slags grundvalskris där tidigare erfarenheter ifrågasätts och nya 
vägar måste prövas vilket påverkade de högkyrkliga rörelseaktörerna. Svenska 
kyrkans bekännelse, dess relation till staten, kristendomsundervisningen och 
samtidskulturen var under diskussion. Det tog sig särskilt uttryck i antologin 
Det andliga nutidsläget och kyrkan. I en ny samhällelig situation skapades förut-
sättning för nya politiska gemenskaper på basis av ideologiska skillnader. Det 
som skedde inom Svenska kyrkan kan ses som en motsvarighet till det. De-
batterna återspeglar uppgörelser i en kyrka som stod i en övergångsfas mellan 
det traditionella och moderna samhällets villkor. Det fanns tankar som ank-
nöt till Folkrörelsesverige, det fanns radikala förslag till att riva ner och bygga 
nytt och det fanns de som försvarade en kyrkoorienterad linje med utgångs-
punkt i det traditionella samhället. 

Tre högkyrkliga sammanslutningar, Helga Korsgillet, SCA och SSB bilda-
des 1919–1920. De anknöt alla till den moderna erfarenheten av en osäker 
och orolig tid i Svenska kyrkan, det att vara ”mitt i tidens oro”.1 Sammanslut-
ningarna hade en kontext i de kyrkliga debatterna och flera rörelseaktörer tog 
ställning på ett sätt som reflekterar föreställningar om Svenska kyrkans all-
mänkyrklighet, strävanden för ett fördjupat andligt liv och för ett liturgiskt 
och sakramentalt orienterat gudstjänstliv. Skillnader framträdde mellan hög-
kyrkligt, ungkyrkligt och liberalteologiskt i form av olika historiebruk som på-
verkade kyrkosynen. Särskilt kom det till uttryck hos Axel Lutteman och i 
Helga Korsgillets program, men även hos andra rörelseaktörer förekom lik-
nande betoningar. 

Här har visats hur de högkyrkliga sammanslutningarna som bildades kom 
att ingå i ett och samma rörelsenätverk. Rörelseaktörerna vinnlade sig om att 
en kommunikation skulle föras mellan Sydsverige och Mellansverige för att 

1 Inledning och Art. 1 Regula Societatis Sanctæ Birgittæ AII:1 SSBA:I UUB. 
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inte rörelsen skulle bli för splittrad. Det fanns en kontinuitet i linjen av dogma-
tiskt inriktad högkyrklighet mellan Svenska Kyrkoförbundet och Helga Korsgil-
let. I SSB fanns en kontinuitet med den praktiskt inriktade högkyrklighet som 
tagit sig uttryck i S:t Sigfrids brödraskap. I SCA fanns kopplingar till båda 
inriktningarna. 

Redan under tidigt 1920-tal hämtade den högkyrkliga rörelsen näring i ett 
internationellt högkyrkligt rörelsenätverk. Om de engelska kontakterna har 
betonats i tidigare forskning, har här visats hur det fanns överlappningar och 
ömsesidiga kontakter mellan den svenska högkyrkliga rörelsen och dess sam-
tidigt framväxande tyska motsvarighet. Svenska högkyrkliga rörelseaktörer 
kan placeras in i det internationella rörelsenätverk som Hochkirchliche Vere-
inigung ville vara en plattform för. När Helga Korsgillet 1920 försökte ut-
forma ett arbetsprogram för ”Sveriges högkyrkliga” var det till stora delar di-
rekt övertaget från Hochkirchliche Vereinigung. Ett teologiskt inflytande 
fanns också från svenskt håll på tyska högkyrkliga programmatiska texter. Nå-
got motsvarande exempel på direkt programmatiskt utbyte med engelskt hög-
kyrklighet har inte kunnat påvisas i källorna. 

Det fanns en uppfattning om ett högkyrkligt vi mellan de olika svenska 
grupperna. Detta vi sträckte sig också i viss mån till det internationella rörel-
senätverket. Både i Sverige och internationellt bestod den högkyrkliga rörel-
sen av lekfolk och församlingspräster som reagerade mot liknande saker. Till 
skillnad från äldre högkyrklighet, var det inte lågkyrklighet som uttryckligt var 
rörelsens de. Snarare fanns både lågkyrkligt och gammalkyrkligt präglade per-
soner även inom de högkyrkliga sammanslutningarna. Gemensamt gällde 
motståndet sådant som uppfattades som subjektivism, liberalteologi, sekula-
risering och ett i allmänhet nedgånget gudstjänstliv som inte vårdade sig om 
det liturgiska och sakramentala i kyrkolivet. Det har också uppmärksammats 
hur denna internationella rörelse kan ses som uttryck för något tidstypiskt i 
samtidens europeiska kulturliv och teologi – strävan efter att centrera sin till-
varo kring något objektivt i stället för subjektivt. 

Att Helga Korsgillet ville mobilisera den högkyrkliga rörelsen 1920, för att 
den inte skulle vara ute ur spelet, kan tolkas som en insikt om att rörelsen för 
att kunna påverka skulle bli tvungen att organisera sig i enlighet med den kon-
kurrenssituation mellan olika grupper som tornade upp sig. En gemensam 
front skulle behövas för att försvara rörelsens intressen. Misslyckandet ger 
intryck både av en teologiskt oenig rörelse, men möjligen också av oviljan att 
organisera sig i enlighet med den rörelse- och organisationslogik som domi-
nerade det framväxande civilsamhället. 
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5. Rörelsens organisering och praktiker 

Det skulle senare visa sig att de två kvinnorna, Mary von Rosen och 
Greta Lagerfelt som deltog i grundandet av Societas Sanctæ Birgittæ, 
stod långt ifrån varandra teologiskt och deras meningsskiljaktigheter

skulle bli grund för en personlig schism och en spricka inom SSB. Men våren 
1920 var de båda fulla av entusiasm inför att den ”orden” som de bildat skulle 
hålla sitt första generalkapitel. Hur skulle de vara klädda? Skulle de anta la-
tinska ordensnamn i likhet med prästbröderna? Många funderingar tröskades 
igenom i förberedelserna. Uppenbarligen såg de två kvinnorna att den nya 
sammanslutningen erbjöd dem möjligheter till ett religiöst identitetsskapande 
som skiljde sig från andra föreningar och sällskap som de engagerade sig i. 
Men nu var det fråga om att också finna sin organisationsform. 

En av denna undersöknings arbetsfrågor gäller hur den högkyrkliga rörel-
sen organiserade och praktiserade sina övertygelser och praktiker. För att för-
stå en rörelses logik som den visar sig i dess organisering, måste kartläggas 
hur dess generella inriktning samspelar med dess strategier för att rekrytera, 
samlas och agera för sin sak. Eftersom varje rörelse även samspelar med sin 
omgivning är det dock viktigt att utgå från hur ideal för rörelse och organise-
ring i allmänhet såg ut i samhället och i kyrkolivet. 

Här vill jag särskilt erinra om den uppdelning mellan maktorienterade och 
kulturorienterade rörelser som redovisades i inledningskapitlet. Det behöver 
inte råda vattentäta skott mellan dessa rörelseorienteringar, men att urskilja 
dem kan ge indikationer om en viss rörelselogik. Maktorienterade rörelser fo-
kuserar på att mobilisera folkrörelser och/eller utöva påverkansarbete på 
maktapparaten i form av beslutfattande och institutioner. Sådana rörelser syf-
tar också till att påverka den allmänna opinionen och utöva makt för att för-
verkliga sina idéer. Kulturorienterade rörelser riktar i stället in sig på den so-
ciokulturella sfären i skärningspunkten mellan vardagsliv och kultur. I det fal-
let sker påverkansarbetet framför allt genom individers självreform, i mindre 
grupper och nätverk där praktikerna är tätt knutna till de värderingar och strä-
vanden som präglar rörelsen.1 Vilken sorts påverkan och inriktning en rörelse 
vill uppnå kanaliseras genom dess organisering. 

1 Om det, se inledningskapitlet s. 29–30. 
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Rörelse och organisation i samhälle och kyrka 
Under 1800-talet och början av 1900-talet förändrades normerna för organi-
serande gemenskaper i det svenska samhället. Vägen gick från associationer 
till folkrörelse- och föreningsliv.1 Den toppstyrda associationsformen känne-
tecknade det fördemokratiska samhället.2 Sedan mitten av 1800-talet hade as-
sociationsväsende och folkrörelser kommit att bli avgörande för det moderna 
civilsamhällets expansion. Folkrörelserna växte ofta fram som reaktion på det 
äldre ståndssamhällets hierarkiska och patriarkala strukturer. De syftade till 
att mobilisera större skaror, byggde på frivillighet och demokratiskt organise-
rande samt hade ideella anslag i sina målsättningar. Som exempel kan frikyrk-
ligheten, nykterhetsrörelserna, kvinnorörelserna och arbetarrörelserna näm-
nas. De hade bred folklig förankring och kom genom olika typer av kollektiv 
handling, såsom medlemsanslutning, manifestationer och insamling av nam-
nunderskrifter i olika frågor, att försöka påverka samhället i viss riktning. Ett 
annat sätt att påverka var genom intressegrupper, det vill säga föreningar och 
organisationer som representerade specifika gruppers intressen genom påver-
kan på de styrande i samhället.3 

Det demokratiskt präglade och framväxande moderna samhället kom i allt 
högre grad att präglas av föreningsliv, där medlemskap och inflytande fick 
större betydelse men också den nationella nivån fick betydelse.4 Föreningsfri-
heten som rådde från 1860-talet bidrog till att bransch-, yrkes- och intresse-
föreningar bildades lokalt över hela landet. Övergripande nationella organi-
sationer och uppsamlande paraplyorganisationer bildades. Som en konse-
kvens av det hade Sverige omkring år 1910 ett livaktigt föreningsliv med högt 
deltagande i ideella organisationer.5 

Även olika typer av livsreformrörelser uppstod under tidigt 1900-tal. Ofta 
influerades svenska politiska och kulturella reformrörelser av tyska förebilder. 
Flera av dem kan visserligen härledas till England och dess tidiga 

1 Stråth 2012, s. 72–76. 
2 1800-talets associationsform fungerade som en toppstyrd medlemsförening som bevakade en 
grupps intressen i offentligheten genom att till exempel utge någon form av periodisk press och 
anordna möten. Om associationsväsendet under 1800-talet, se Jansson 1982; Jansson 1985. 
3 Lundkvist 1977, s. 58–60; Norborg 1993, s. 126–127. 
4 Thidevall 2003, s. 41; Wejryd 2005, s. 22. 
5 Back 1967, s. 216–217; Lundquist 1997, s. 43–44. Lennart Lundquist hänvisar till en nationell 
kartläggning gjord i Sverige 1910 som med hjälp av lokala myndigheter räknade omkring 10 000 
föreningar i landet med ca 1,1 miljoner medlemmar. Å ena sidan redovisades inte dubbelanslut-
ningar, men å andra sidan pekar Lundquist på att knappt hälften av de stora grupperna av nykter-
hets-, fack-, yrkes- och idrottsföreningar m. fl. var medräknade i denna kartläggning. Sifforna säger 
något i relation till folkmängden på omkring 5,1 miljoner invånare. Omkring var femte svensk var 
alltså ansluten till någon form av förening och Sverige var redan före första världskriget ett ”ge-
nomorganiserat samhälle”. 
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industrialisering, men till Sverige tog de ofta vägen över Tyskland. Till exem-
pel gällde det djurskyddsrörelsen, vegetarianismen eller ungdomsrörelsen.1 

1910-talet präglades av folkrörelsernas genomslag. Socialdemokratiska ar-
betarpartiet, som hade vuxit fram ur det sena 1800-talets arbetarrörelse hade 
växt i riksdagens andra kammare och år 1917 ingick partiet för första gången 
i en svensk regeringsbildning. Också kvinnorörelserna gjorde landvinningar, 
vilket inte minst skulle märkas genom 1919–1921 års rösträttsreformer.2 Den 
politiska vänstern ställde kravet att den offentliga makten skulle utgå från fol-
ket. En författningsrevision genomfördes 1918–1919 som innebar en över-
gång till minoritetsparlamentarism.3 

När det moderna svenska politiska landskapet på detta sätt förändrades 
ställde sig många konservativa avvaktande mot partibildningar och partivä-
sende då de ansågs bidra till splittring av statsorganismen. Riksdagsrepresen-
tanterna, menade man, skulle företräda staten som helhet, och inte förknippas 
med särintressen som utgick från organiserade partier.4 

Svenska kyrkan var inte opåverkad av folkrörelse- och organisationsideal 
i dess samtid. Det tidiga 1900-talet innebar ett genombrott för folkrörelse-
och demokratiseringssträvanden också i Svenska kyrkans organisation. Fram-
växten av en synodal organisation under biskopens ledarskap mobiliserade 
kyrkfolket med en representationsmodell hämtad från folkrörelserna och 
skapade möjlighet för enskilda utanför den legalt-byråkratiska kyrkoorgani-
sationen att till exempel genom motionsinstitutet påverka stiftsmötens och i 
förlängningen även kyrkomötets beslutsfattande. 5 Runt sekelskiftet 1900 
hade röster höjts för en centraliserad samordning inom Svenska kyrkan. Som 
ett organ för det bildades 1903 Allmänna Svenska Prästföreningen (ASP). 
Den organiserade sig med en centralstyrelse relaterad till olika styrelser, ut-
skott och lokala kretsar. Inom ramen för den kom ett folkkyrkoprogram med 
rötterna i en lundahögkyrklig pastoralteologi att ta form. Som organ för ASP 
utgavs från 1905 Svensk Kyrkotidning (SKT).6 

Under 1900-talets första hälft kom också Svenska kyrkan att påtagligt på-
verkas av föreningsväsendet förknippat med folkrörelserna. Grupper, kretsar 
och föreningar bildades i församlingslivet. Sven Thidevall har beskrivit det 
som att ett nytt ”folkkyrkligt pastoralt handlande växte fram”.7 Som ett sätt 
att samla de olika frivilliga initiativ inom Svenska kyrkan som vuxit fram 

1 Stolare 2003, s. 22–23. 
2 Norborg 1993, s. 110, 140. 
3 Parlamentarism var i praktiken redan genomförd från det att regeringen Edén tillträtt där liberaler 
och socialdemokrater hade ingått. Norborg 1993, s. 100, 182–183. 
4 Norborg 1993, s. 105; Nordmark, Johannesson och Petersson 2001, s. 255. 
5 Thidevall 2000, s. 93. Framväxten av organisationen kring stiftsmöten och stiftsråd har analyserats 
av Aldén 1989. 
6 Santell 2016, s. 59–65. 
7 Thidevall 2003, s. 41. Cf Thidevall 2000, s. 93–94. 
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tillsattes 1910 Svenska kyrkans diakonistyrelse och övertog därmed en del av 
ASP:s organisation.1 

Synen på kyrklig reform i Svenska kyrkan under tidigt 1900-tal var på flera 
sätt präglad av 1800-talets väckelser och i den andan strävade man för inre 
mission som innebar att lekfolkets roll och aktivitet aktualiserades. Ett flertal 
kyrkliga organisationer bildades under 1910-talet för att ta tillvara just lekfol-
kets roll i den kyrkliga vitaliseringen, till exempel Kyrkliga frivilligkåren i Upp-
sala 1909 och Svenska kyrkans lekmannaförbund 1918. Manfred Björkquist 
var en av de drivande som accentuerade lekfolkets betydelse för kyrkolivet.2 

Detta framgick inte minst i hans för ungkyrkorörelsens självförståelse så vik-
tiga programskrift Kyrkotanken (1909). Björkquist betonade att alla människor 
hade en uppgift och ett kall som skulle utföras till Guds ära.3 

Katolsk väckelse och högkyrklig organisering 
De högkyrkliga rörelserna under tidigt 1800-tal hade främst framträtt som 
kyrkligt-akademiskt inriktade nätverk av teologer knutna till inflytelserika uni-
versitet. Ett slags organisering skedde ändå under 1800-tal och tidigt 1900-tal 
på olika sätt. I Sverige fungerade föreningen Kyrkans Vänner som en typ av 
association, med drag av folkrörelse.4 Bland dess grundare fanns en intuitiv 
skepsis mot organisationer. En liknande attityd gällde inom schartauanismen 
i Göteborgs stift. Det uppfattades som tveksamt om föreningsbildande var 
förenligt med identiteten som kyrka. Inom schartauanismen bildades därför 
vid denna tid inga organisationer, utan den tog sig uttryck som en försam-
lingsväckelse.5 

Engelsk högkyrklighet samlade sig under 1800-talet och tidigt 1900-tal i 
organisationsformer med beteckningar som league, association, community och 
society – vilka kan översättas ungefär till sällskap, samfund eller förbund på 

1 Santell 2016, s. 121–123. 
2 Nykvist 2019, s. 52–77. Cf Aldén 1989; Bexell 2003a; Santell 2016. 
3 Björkquist 1909, s. 14–16. 
4 Kärnverksamheten inom föreningen Kyrkans vänner blev skriftutgivning och anordnande av års-
fester. Genom ett stort nätverk av ombud och ledamöter spreds skrifter. Organisationen var 
rikstäckande och hade vid 1880-talets början ca 2 500 medlemmar och knappt 450 ombud. Bland 
medlemmarna fanns ca en fjärdedel av Svenska kyrkans prästerskap, men dessa utgjorde i sin tur 
endast en knapp tredjedel av medlemsantalet. Om föreningen Kyrkans Vänner, se Aronson 2014, 
s. 123–127; 236–244. Santell 2016, s. 30–32. Namnmässigt förefaller föreningen Kyrkans Vänner 
ha anknutit till den engelska The Association of Friends of the Church, som åren 1833–1834 var 
organisationsform för den engelska högkyrkliga rörelsen. Om The Association of Friends of the 
Church, se Palmer 1883, s. 48ff. 
5 Jarlert 1984, s. 45–49; Aronson 2014, s. 123–124. 
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svenska.1 Men under 1800-talets andra hälft växte även sammanslutningar 
fram med beteckningar som gillen (guild) och brödra- och systraskap (confra-
ternity, brotherhood, sisterhood).2 Intressen för medeltidskyrkan, bikt, helgon och 
framför allt flitigare bruk av sakramenten var företeelser som hörde samman 
med det som inom romersk-katolska och anglikanska kyrkor betecknas med 
begreppet ”den katolska väckelsen”. 3 En inkarnatorisk och sakramental 
grundsyn förenades i den katolska väckelsen med att man sökte sig bortom 
1700-talets upplysningsrationalism till en romantiserad medeltid. Det påver-
kade såväl estetiska som liturgiska aspekter av kyrkolivet.4 Även intresset för 
det religiösa ordenslivet kan kopplas till romantiserandet av det förflutna.5 

Det bildades både prästerliga och lekfolksbaserade gillen, brödraskap och sys-
terskap samt religiösa ordensgemenskaper. Gemensam var ofta den sakra-
mentala betoningen, strävan till gudstjänstlivets andaktsfullhet och önskan 
om att främja ett slags kyrklig självmedvetenhet bland medlemmarna.6 Syftet 
kunde vara att bekämpa sociala problem eller att skapa uppslutning kring natt-
vardsdeltagande och även Mariafromhet.7 

I den högkyrkliga rörelsen i England blickade man mot den romersk-ka-
tolska kyrkan och såg där betydelsen av det religiösa ordenslivet.8 Införandet 
av ett religiöst ordensliv betraktades som ett återuppväckande av något som 
hörde samman med Church of Englands identitet.9 I synnerhet sökte sig 
många kvinnor inom Church of England till det religiösa ordensliv som tog 

1 Exempel på organisationer med dylika beteckningar som fanns i samtiden var Church Men’s So-
ciety, Church Missionary Society, The Church Association, Church Reform League, National 
Church League och Church of England League. 
2 Morris 2016, s. 89. Många gillen och brödraskap hade lokal och församlingsanknuten karaktär. 
Bland de mer nationellt kända kan nämnas Society of the Holy Cross, Society of St. John The 
Evangelist, Community of the Resurrection, Confraternity of the Blessed Sacrament och Guild of 
St. Mary the Virgin. 
3 Likheter mellan de engelska kyrkliga gillena och de brödraskap som bildades inom romersk-ka-
tolska kyrkan under samma tid har noterats. Samtidigt har det varit svårt att påvisa ett direkt sam-
band och det har påpekats att det är lika sannolikt att de medeltida kyrkliga gillena stod förebild för 
gillen som bildades i England. Morris 2016, s. 90. 
4 Wilkinson 1992, s. 15. 
5 Wilkinson 1992, s. 15. 
6 Morris 2016, s. 90–94. 
7 Heiman 2006, s. 70–72. 
8 Wilkinson 1992, s. 19; Hylson-Smith 1993, s. 199. Monastiskt liv var inte någon abstrakt eller 
avlägsen tanke för präster som hade studerat vid till exempel något Oxbridgecollege, där prästut-
bildningen skedde under benediktinskt inspirerade former med gemensamt leverne och regelbun-
det gudstjänstliv. Wilkinson 1992, s. 16. 
9 Hylson-Smith 1993, s. 202. 
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form från mitten av 1800-talet.1 Det har setts som ett utslag av de färre möj-
ligheter att verka inom församlingslivet som kvinnor hade.2 

Den katolska väckelsens organisering var uttryck för ett religiöst identi-
tetsskapande som gick motströms i relation till samtida samhällsförändringar 
såsom individualism och kapitalism under industrialiseringseran.3 Ordenslivet 
innebar att markera ett distinkt kyrkligt sätt att engagera sig i samtidens utma-
ningar. Idealet genomsyrades av tankar om ett slags kyrklig motkultur, som 
till exempel hade kommit till uttryck inom den romersk-katolska antimodern-
ismen.4 Samtidigt innebar det inte ett romantiskt sätt att undfly det moderna 
samhällets villkor och utmaningar. Tvärtom var betoningen på kyrkans enga-
gemang i samtida sociala utmaningar central.5 Till exempel betonade Ox-
fordrörelseledaren Edward Pusey att målet med kommunitets- och ordensliv 
inte var att dra sig undan den industrialiserade samtiden, utan det enda sätt på 
vilket kyrkan pastoralt kunde möta den urbaniserade befolkningen.6 Det för-
hållningssättet kan bidra till förklara att ordensväsendet fortsatte att växa un-
der det tidiga 1900-talet, inte bara i England utan även på andra håll i Europa.7 

I Tyskland mobiliserade sig det tidiga 1900-talets högkyrkliga rörelse i mo-
dern form genom Hochkirchliche Vereinigung.8 Det vill säga som en förening 
och stadgestyrd medlemsorganisation vars huvudsakliga mål var att bedriva 
påverkansarbete på kyrkolivet genom skriftutgivning och som årligen samlade 
medlemmarna till årsmöte där styrelsen valdes demokratiskt.9 Vid sidan av 
organisationen som medlemsförening kom Hochkirchliche Vereinigung även 
att inrymma initiativ till ordensgemenskaper.10 

1 Under 1800-talets andra hälft avlade tusentals kvinnor löften för att leva och verka inom religiösa 
ordnar och sisterhoods. Sisterhood of the Holy Cross var den första religiösa ordensgemenskapen i 
England, bildad 1845 under överinseende av Edward Pusey. Laghé 2004, s. 151–152; Engelhardt 
2017, s. 387–396. 
2 Wilkinson 1992, s. 15–16. 
3 Wilkinson 1992, s. 19. 
4 Werner 2005; Faggioli 2014, s. 34. 
5 Hylson-Smith 1993, s. 203. 
6 Wilkinson 1992, s. 20. 
7 Under decennierna före och efter år 1900 växte det romersk-katolska ordenslivet explosionsartat 
i Tyskland. Ökningen tilltog ytterligare under mellankrigstidens tidiga fas. Under 1918 till 1924 
anslöt sig tusentals personer årligen till romersk-katolska ordnar i Tyskland. Nya kloster och or-
densinstitutioner inrättades i hög takt. Wadensjö 1972, s. 131–132. 
8 Se kap. 4 ovan, s. 166–168. 
9 Satzung der Hochkirchlichen Vereinigung 9.10.1918 A1021:1 AHVAB UBM. 
10 Ett ”Löhebund”, från 1921 med namnet ”Hochkirchenorden”, kom av medlemmar i HV att 
ombildas till en så kallad tertiärorden med namnet ”Deutsch-evangelischen Ordens, Hochkirch-
licher Humilatenorden, früher Löhebund” senare kallad Evangelischer Humiliatenorden. Dess re-
gel framhöll dagliga tidebönerna, regelbundet nattvardsliv och årlig bikt. Den stod också tidigt i 
förbindelse med franska Les Veilleurs, bildad 1923, som stod under ledning av den ekumeniskt 
engagerade teologen Wilfred Monod (1867–1943; sist professor i Paris). Bieritz 1962, s. 65; Lange 
2014, s. 83, 349. 
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Sammanfattningsvis hade en skeptisk attityd till föreningsbildande och 
folkrörelser funnits inom 1800-talets högkyrkliga rörelser. Men i den katolska 
väckelsen i Church of England hade religiösa ordensgemenskaper blivit ut-
gångspunkt för ett specifikt högkyrkligt identitetsskapande i relation till det 
moderna samhällets framväxt. Ordenslivet erbjöd specifikt kyrkliga organi-
sationsformer och livsstilsideal hämtade ur det förflutna genom vilka kyrkan 
kunde möta samhällelig modernisering. 

Sätt att organisera den högkyrkliga rörelsen 
Hur kom då den svenska högkyrkliga rörelsen att organisera och praktisera 
sina övertygelser och praktiker? I likhet med äldre högkyrklighet uttrycktes 
tidigt en skepsis bland de högkyrkliga rörelseaktörerna mot organiserade rö-
relser och föreningsliv.1 Svenska Kyrkoförbundet avstod från att organisera 
sig tydligare på grund av risken att ge upphov till en så kallad ”bikyrka”.2 En 
liknande skepsis präglade prästerna i S:t Sigfrids brödraskap och SSB.3 

Carl Kihlén menade 1915 att de äldre högkyrkliga rörelserna hade utgått 
från universiteten men att detta nu inte längre var vare sig möjligt eller nöd-
vändigt. De akademiska teologerna var, enligt hans mening, mer speciali-
serade i samtiden och mer fjärmade från kyrkolivet, medan förutsättningarna 
till allmän teologisk bildning hos prästerskapet var bättre. Skulle någon ”kyrk-
lig rörelse av en nytta” motsvarande Oxfordrörelsen kunna uppkomma i 
Tyskland eller i de skandinaviska länderna, så ”torde den komma att ha sin 
rot bland det i kyrkotjänsten arbetande prästerskapet”.4 

I ett större perspektiv kan denna Kihléns förutsägelse sägas ha blivit sann-
spådd. De högkyrkliga sammanslutningar som bildades i Sverige, och även 
Tyskland och de andra nordiska länderna, bestod till stor del av just försam-
lingspräster. 

”Sådan prästen är sådan är kyrkan” 
I motsats till samtida demokratisering, folkrörelseideal och lekmannaaktive-
ring kom den högkyrkliga rörelsen att uppträda som företrädare för en präst-
centrering som kopplades både till rörelsens organisation, strävanden och 
identitet. Rörelsens prästcentrering präglade den från början och, som vi 
kommer att se, fortsatt under hela undersökningsperioden. Den ska förstås 

1 Kihlén 1909a, s. 12. 
2 Kihlén 1919a, s. 3. 
3 Se kap. 2 ovan, s. 110. 
4 ”Puseyismen” SKFT 5:7/8 (1915), s. 58. 
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utifrån dess fokus på gudstjänst, nattvard, andaktsliv och själavård som cen-
trala i kyrkolivet.1 

Redan inom Svenska Kyrkoförbundet hade prästerna betonats som avgö-
rande för kyrklig reform. En sakramental väckelse i församlingarna skulle ske 
genom prästernas försorg.2 Kihlén kallade förbundets program för ”religiös 
renässans”. Prästerna hade ett särskilt ansvar och förändringen av kyrkolivet 
var, menade han, beroende av en klerikal rörelse.3 Förbundets upprop för en 
klerikal rörelse kan ses i relation till de samtida genomförda studentkorstågen 
inom ungkyrkorörelsen. Svenska kyrkans liv skulle inte främst vitaliseras ge-
nom att studenter reste ut till församlingarna och entusiasmerade. Det skulle 
ske genom församlingsprästerna i Svenska kyrkans gudstjänstliv. 

Det ska sägas att flera exempel finns på hur lekfolkets betydelse också be-
tonades inom den högkyrkliga rörelsen.4 Körernas och kyrkvärdarnas bety-
delse och funktion liturgiskt betonades med inspiration till i Church of Eng-
land.5 Personer inom lekfolket kunde även vara medlemmar i flera av de hög-
kyrkliga sammanslutningar som bildades, men inom dessa behöll prästerna 
ändå sin särställning. 

Axel Luttemans bidrag i Det andliga nutidsläget och kyrkan 1919 var ett slags 
idealisk beskrivning av prästens kall och uppgift i Svenska kyrkan, som pro-
grammatiskt sammanfattade de tankar som Lutteman hade utvecklat under 
sent 1910-tal.6 Han betonade en syn på prästämbetet som grundades i ”kyr-
kans, just vår svenska kyrkas, höghet”. Det fanns inget rikare kall än prästens, 

1 Om detta, se kap. 3 ovan. Kopplingen mellan prästerna och gudstjänstlivet i Svenska kyrkan som 
grund för dess förnyelse angav E. von Rosen ”Vår kyrka” SvD 27.11.1918, s. 23–24. Ett ytterligare 
exempel på sådant synsätt inom rörelsen gav Mary von Rosen uttryck för i ett inlägg vid Allmänna 
kyrkliga mötet 1924. Hon skrev ”och dock är det väl just menighetens gemensamma gudstjänst 
som utgör den djupare betydelsen av ordet församling” och förespråkade en nedtoning av predikan 
till förmån för ”gudstjänstens heliga handlingar”. M. von Rosen, ”Ett diskussionsinlägg” Försam-
lingsbladet-Evangeliskt Veckoblad nr 42 (1924), s. 3. 
2 ”Promemoria för Svenska Kyrkoförbundet”, tryckt i flertalet tidiga skrifter utgivna i Svenska Kyr-
koförbundets skriftserie, se till exempel Schröderheim 1910a; Widman 1910. 
3 Kihlén 1911a, s. 48. 
4 Till exempel betonade Samuel Gabrielsson återkommande betydelsen av att skapa ett tilltal till 
kyrkfolket i bredare bemärkelse. Samuel Gabrielsson ”Utkast till svenska kyrkans reformerande i 
vissa nödvändiga stycken i denna viktiga tid” odat. 1913 ELP UUB. Han skrev till Söderblom att 
denne behövde uttrycka sig så att ”bondpojkar och arbetare” kunde förstå. Samuel Gabrielsson t. 
Nathan Söderblom 23.4.1909 NSS UUB. Inriktningen var därför också sådan i Kyrkostudier, se Ga-
brielsson 1910a, s. x. Simon Lüders studerade på lediga stunder i London hur Church of England 
bedrev sin lekmannaverksamhet. Simon Lüders t. Edvard Magnus Rodhe 31.8.1914 ERS LUB. 
5 Se Schröderheim 1910a; Sjögren, ”Svenskt kyrkolif om trettio år – en fantasibild af Sign” SKFT 
1:1 1911, s. 7–15. Till exempel nämner här Schröderheim bruket att samla in kollekt genom att 
några ”högt aktade män, medan församlingen sjunger en psalm, gå från bänk till bänk och […] 
insamla gåvorna, vilka därefter högtidligen frambäras – såsom ett ”offer” (= framburen gåva) åt 
Herren”. Schröderheim 1910a, s. 10–14. En av skrifterna i S:t Sigfrids brödraskaps skriftutgivning 
var Gabrielssons bok Kyrkovärdarna, se Gabrielsson 1921a. 
6 A. Lutteman 1919, s. 27–51. Cf E. Lutteman 1933:II, s. 308–309. Mer om det, se kap. 4 ovan, s. 
160–164. 
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i vars vigning det fanns en ”utkorelse till att på ett alldeles särskilt sätt vara 
tjänare åt Kristus” och som handlade om en koppling mellan apostlaämbetet 
och prästämbetet.1 Lutteman hade framhållit i S:t Sigfrids brödraskap att han 
kunde sympatisera med satsen ”lekmännen fram” men att prästens betydelse 
var fundamental. Prästernas intresse, menade Lutteman, måste riktas om från 
att hålla föredrag om ”kyrkan och vår tids människor” till frågor av personlig 
uppbyggelsekaraktär som Bibel, sakrament och livsåskådning. ”Sådan prästen 
är sådan är kyrkan” skrev han till de övriga medlemmarnas bifall.2 Det var 
genom den prästerliga vägen som de skulle föra fram sina idéer. De borde 
därför till exempel försöka påverka yngre präster att fira nattvard mer regel-
bundet.3 

Rörelsens höga värdering av prästämbetets auktoritet var en reaktion mot 
samtida föreställningar om prästen som en funktion inom statskyrkan med 
betoning på predikan och administration. I stället betonades helighet och kal-
lelse, med fokus på andakts- och nattvardsliv. En uppvärdering av prästäm-
betets betydelse innebar förnyat självförtroende och prästerlig identitet, 
kopplat till kontinuitetsaspekten av kyrkosynen, det vill säga ämbetets apo-
stolicitet. Prästämbetet företrädde en objektivistisk traditionsförmedling. 4 

Men betoningarna lades här olika av rörelseaktörerna. Enligt Kihlén hade le-
gitimiteten i den apostoliska successionen avgörande betydelse för giltigheten 
i ämbetsutövningen och sakramentsförvaltningen.5 Prästämbetet hade sina 
rötter i den tidigaste kyrkan och hörde ihop med kyrkans ordning och sakra-
mentsförvaltning. Ämbetet var trefaldigt, bestående av präst, diakon och bis-
kop, och kunde förstås som ett slags sakrament.6 För Sjögren var betoningen 
på ämbetet och traditionen ett svar på den historisk-kritiska bibelforskningen 
i fråga om auktoritet. Att tolka prästens auktoritet i enlighet med den kyrkliga 
traditionen kunde fungera som ett värn mot subjektivismen när skriftens ofel-
barhet inte längre kunde försvaras, liksom även mot försvarare av verbalin-
spirationsläran.7 Inom S:t Sigfrids brödraskap fanns sannolikt också olika 
uppfattningar, även om det fanns enighet om att successionen hade 

1 A. Lutteman 1919, s. 29–33, 37–38. 
2 Axel Lutteman ”Dies innocentum” [28.12] 1916 S12:1:1 SSBA:I UUB. 
3 Algot Anderberg ”Matthei dag” [21.9] 1921 S12:1:4 SSBA:I UUB. 
4 Sådana synsätt kom till uttryck både inom Svenska Kyrkoförbundet samt inom S:t Sigfrids bröd-
raskap och SSB. Det nya året” SKFT 2:1 (1912), s. 2; ”Oxfordrörelsen” SKFT 6:4/5 (1916), s. 37; 
”Hvarför” SKFT 6:6 (1916), s. 46; Hugo Berggren ”På 8:de dagen e Heliga Tre Konungars Dag” 
[13.1] 1917 S12:1:1 SSBA:I UUB; A. Lutteman 1919, s. 27–29, 37–38. 
5 Kihlén 1920. 
6 Prästämbetet i dess sakramentsförvaltning kunde enligt reformatorn Philip Melanchthon (1497– 
1560; professor och reformator i Wittenberg) menade Kihlén, betraktas som ett fjärde sakrament, 
om än inte som ett offerämbete. Kihlén 1911a, s. 43–48; ”Några ord om kyrkan enligt pastoral-
brefven” SKFT 1:2 (1911), s. 37. 
7 Sjögren 1911a, s. 480–481, 490–497, 502–512; Schröderheim “Spörsmål för dagen” SKFT 1:5 
(1911), s. 136. Om samtida sätt att hantera frågor om den historisk-kritiska bibelforskningen, se 
Lindmark 2014, s. 81. 
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betydelse.1 Den i brödraskapet tongivande Gabrielsson betonade i likhet med 
Söderblom den apostoliska succession som en symbol för enhet och konti-
nuitet, dock inte nödvändig som grund för ekumenik.2 

I betoningen av prästämbetets betydelse för församlingslivet stod rörelsen 
i kontinuitet både med äldre lundahögkyrklighet och schartauanism.3 Med 
den högkyrkliga rörelsens betoning på prästens betydelse för kyrklig reform 
blev också den prästerliga identiteten viktig. SCA kom, liksom S:t Sigfrids 
brödraskap, att organisera sig som en prästerlig ordensliknande sammanslut-
ning och stadgarna reflekterar uppfattningen om att en fördjupning av präs-
ternas andliga liv skulle bidra till en förnyelse av Svenska kyrkan.4 Vid de 
första stilla dagarna arrangerade av SCA var det detta, prästen och den präs-
terliga identiteten, som stod i centrum. Att det fanns ett inflytande från eng-
elskt håll antyder rubriken på Lysanders föredrag: ”Prästens självuppfostran: 
Drag ur engelskt kyrkoliv just nu”.5 

1 Simon Lüders t. Axel Lutteman 26.8.1914 ALS SigtSA. År 1921 uppmärksammade brödraskapet 
att svensk-amerikanen Carl A. Nybladh (1863–1930) hade vigts till vagantbiskop och självutnämnd 
”Swedish Lutheran Bishop of America”. På Lüders initiativ sändes en hälsning till Nybladh ”med 
anledning av det steg till en verklig kyrkobildning bland svensk-amerikanerna som genom hans 
biskopsvigning tagits”. Samuel Gabrielsson 28.2.1921 S12:1:3 SSBA:I UUB; Samuel Gabrielsson 
odat. 1921 S9 SSBA:I UUB. Att betrakta en så långt ifrån officiellt sanktionerad biskopsvigning 
som ett ”steg till verklig kyrkobildning” kan tolkas som en stark tilltro till apostolisk succession 
som uttryck för kyrklig legitimitet. Om Nybladh, se Brandreth 1947, s. 40; Granquist 2005, s. 23– 
44. 
2 Söderblom hade redan i Sveriges kyrka 1908 proklamerat sin syn på apostolisk succession som 
”endast en symbol, men såsom sådan värdefull, för sammanhang med gångna släkten”. Söderblom 
1908, s. 2. Boken var en av de viktigaste för Gabrielssons utveckling av sin kyrkosyn och han 
förblev en trogen Söderblomlärjunge i denna fråga. Succession ansågs av honom inte ens avgö-
rande för det ekumeniska arbetet mer än att det gagnade Svenska kyrkans position som ett slags 
brokyrka. Gabrielsson, ”Svenska kyrkans ställning i kristenheten” 1919 (Föredrag) 21 SGA UUB. 
Som sådan kopplades successionen samman med biskopsämbetet. Grundvalen i en kyrkosyn ut-
tryckt med hänvisning till Augsburgska bekännelsen art. VII, ledde för Gabrielsson till samma am-
bivalens som utmärkte Söderbloms syn på biskopsämbetets betydelse: det var ett uttryck för kon-
tinuitet och ekumenicitet, men inte konstitutivt eller nödvändigt för kyrkan eller ekumeniska relat-
ioner. Gabrielsson 1916, s. 21–27. Om Söderbloms tolkning, se S-E. Brodd 1982, s. 127; Hansson 
2014, s. 63–64. På så sätt avvek rörelseaktörerna inom S:t Sigfrids brödraskap från den engelska 
högkyrklighetens synsätt, trots god kännedom och kunskap om denna. Flera av prästerna var mer 
än väl förtrogna med engelsk högkyrklig teologi och den betydelse som tillskrevs successionen för 
ekumenik, ämbete och sakrament. Se till exempel Simon Lüders t. Otto Ehde 6.4.1916 OEA; Ga-
brielsson 1910a, s. 88, 214. Snarare betonades det motsatta av Gabrielsson: Eftersom Svenska kyr-
kan ägde succession men inte i sin kyrkosyn vilade därpå, kunde den utgöra en auktoritativ röst 
gentemot den romersk-katolska och utgöra ett ”värn för evangelisk tro- och kyrkobildning” och 
”giva kristenheten en lektion i evangelisk åskådning”. Det var evangeliet som var fundamentet för 
kyrkosynen. Gabrielsson 1916, s. 25. Här märks en påtaglig återklang av Söderbloms ord till Ga-
brielsson om ”vad vår kyrka är och vad en allmännelig kyrklighet är i motsats till deras snobberi”. 
Nathan Söderblom t. Samuel Gabrielsson. 13.2.1909 16:29 SGA UUB. 
3 Se kap. 1 ovan, s. 54–58. 
4 Stiftelseurkund 28.10.1919 ACTA:I A1:2 SCAA MSA; §1 SCA stadgar 1919 F2:1:7 SCAA MSA. 
5 Agenda stilla dagar 8–9.6.1920 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. 
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Eftersom prästämbetet skulle slå vakt om lära och tradition var det inte 
personen, utan ämbetets funktion, som skulle ställas i centrum. Av den an-
ledningen hade den liturgiska skruden sin betydelse. När prästen iklädde sig 
alba, stola och mässhake representerade denne den objektiva kyrkliga tradit-
ionen och inte sig själv. Precis som nattvardens företräde framför predikan 
och betoningen på liturgin var också detta ett led i att betona en objektivitet. 
Kyrklig skrud visade på ämbetets roll av att stå i kontinuitet med hela kyrkans 
historia och att vara sakramentens och lärans förvaltare.1 Betoningen på präs-
terlig identitet skulle även få synligt uttryck genom att markera prästerlig 
dräkt.2 Högkyrkliga rörelseaktörer kom redan under 1910-talet, inspirerade av 
engelska präster, att bära prästkrage, så kallad rundkrage. Det var något som 
inte i övrigt förekom i Svenska kyrkan, och blev så även det en yttre identi-
tetsmarkör inom rörelsen.3 Prästidentiteten kom därmed till uttryck på ett sätt 
som markerade föreställningen om att ingå i en allmänkyrklig gemenskap, 
snarare än en specifikt svensk kyrka. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det var en del av den högkyrkliga 
rörelsens identitet att den var en präströrelse i det att den i både teologi och 
strategi betonade prästens betydelse för kyrkolivet. Genom att peka på präs-
tens betydelse för kyrklig reform gick rörelsen på tvärs med samtida 

1 ”Dopfunten, predikstolen eller altaret?” SKFT 3:5-6 1913, s. 41; ”Hvarför” SKFT 6:6 (1916), s. 
44–45; ”Liturgiska anmärkning öfver nattvardsmässan” SKFT 7 nr 3/4 (1917), 19–20; ”Den litur-
giska skrudens ursprung” i SKFT 7 nr 1/2 (1917), 8–9. Om kontinuiteten med Ansgar och den 
allmänna kyrkliga traditionen skrev man: ”Den skrud som kyrkan på hans tid bar och i vilken dess 
tjänare ledo martyrdöden, bör för oss vara helig och bäras till deras åminnelse.” 
2 Det framgår till exempel i en motion av Samuel Gabrielssons vid 1919 års stiftsmöte i Västerås 
som gällde införandet av en arbets- och sällskapsdräkt. Dräkten skulle göra prästerna igenkännbara 
bland folket. §17 Handlingar rörande prästmötet i Västerås 1919. Prästmötesberedningens proto-
koll jämte motioner till 1919 års Prästmöte, s. 28. Diskussion om en ”arbetsdräkt” för präster hade 
tidigare förts internt inom S:t Sigfrids brödraskap. Runt 1919 började både Åmark och Lüders 
uppträda i cassock och biretta. Samuel Gabrielsson 26.2.1920 S12:1:3 SSBA:I UUB. Gabrielsson 
föreslog violett väst och rock med violetta knäbyxor till. Samuel Gabrielsson 8.1.1919 S12:1:2 
SSBA:I UUB. Violett som biskoplig färg var ännu inte etablerad vare sig i England eller Sverige. 
Det skulle komma att ske först senare under 1900-talet. Stolt 1964. 
I SCA:s stadgar betonades att medlemmar skulle ”markera prästerlig dräkt”. §2 Stadgar 11.12.1919 
ACTA:I A1:2 SCAA MSA. Det gällde även för deltagare vid stilla dagar arrangerade av SCA. In-
bjudan stilla dagar 8–9.6.1920 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. 
3 Flera av de högkyrkliga rörelseaktörerna förordade och brukade rundkragen. Så till exempel Si-
mon Lüders och Axel Lutteman. Samuel Gabrielsson 8.1.1919 S12:1:2 SSBA:I UUB. Även Lysan-
der var en tidig brukare av rundkragen, liksom flera andra präster i SCA. Simon Lüders skrev 1916 
till prästen Otto Ehde: ”Tack för kragarne! Gläder mig att du finner dig väl i den. Tittar inte din 
lågkyrklige förman ut dig?” Simon Lüders t. Otto Ehde 6.4.1916 OEA. Den engelska rundkragen 
kom att förknippas med den högkyrkliga rörelsen i Sverige. År 1925 beskrev Fredrik Sebardt en 
”dogmatiskt katolicerande” högkyrklig rörelse i Sverige som samlade sig i brödraskap och bar den 
engelska rundkragen som yttre identitetsmarkör. Sebardt, ”Von der Schwedischen Kirche” US 1:3 
(1925), s. 47. Rundkragen blev också föremål för kritik från liberalteologiskt håll. K.G. Hammar 
1972a, s. 323. 
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folkrörelseideal och bidrog samtidigt till att förstärka en prästerlig identitet 
utifrån förställningarna om att representera en allmänkyrklig gemenskap. 

Inspiration från engelskt ordensliv 
Svenska Kyrkoförbundet och S:t Sigfrids brödraskap hade tidigt fungerat som 
högkyrkliga påverkansgrupper. S:t Sigfrids brödraskap hade ett drag av or-
densgemenskap, även om det under större delen av sin verksamhetstid sak-
nade både regula och stadgar.1 Deras årliga ”kapitel” blev den högtid där präs-
terna hämtade kraft och inspiration. De samlades till gemensamt böneliv, 
gudstjänster, avrapportering och överläggningar under ett par dagar. I guds-
tjänstgemenskapen kunde medlemmarna inom ett slutet sammanhang pröva 
sig fram med egensnickrade liturgiska ordningar. S:t Sigfrids brödraskap in-
nebar något av en övergång mellan det som varit 1910-talets högkyrkliga på-
verkansgrupper med opinionsbildning som mål och den typ av ordenslik-
nande bönegemenskaper som sedan bildades genom SCA och SSB. 

Rörelseaktörerna som tog initiativ till SCA:s och SSB:s bildande stod i 
kontakt med varandra inom det högkyrkliga rörelsenätverket.2 Simon Lüders, 
Mats Åmarks och Anders Blomquists Englandsresa hösten 1919 gjorde starka 
intryck och hade betydelse. I Mirfield deltog de i bönelivet hos Community 
of the Resurrection som organiserades efter tidegärd, tystnad och gudstjäns-
ter. De fick möjlighet att samtala med präster i CR och studera den liturgiska 
litteraturen.3 Under tiden de var där insjuknade Åmark och tvingades till en 
operation. Medan Lüders och Blomquist reste vidare blev Åmark kvar på 
sjukhuset i Mirfield i två veckor.4 Under sjukhusvistelsen ordnade CR:s frater 
superior Walter Howard Frere5 så att Åmark dagligen besöktes av en av CR-
bröderna. Frere själv besökte honom flera gånger. De försåg honom också 
med ”hela kappsäckar litteratur”. Under konvalescensen fick Åmark komma 
tillbaka till CR ytterligare en tid.6 

Blomquist uttryckte efter resan 1919 att han kände sig ”mera säker och 
rotfast […] även i mina Kyrkl. åskådningar”.7 Såväl hans som Åmarks kyrko-
syn tycks ha påverkats av resan. De var redan tidigare inspirerade av Charles 

1 Brödraskapet skulle inte vara något i stil med en kravfylld förening, utan en ”gemenskap för att 
odla och fostra en viss anda, en vederkvickande och stärkande brödrasamvaro kring de kyrkliga 
ideal som besjäla oss”. Samuel Gabrielsson 5.6.1917 S12:1:2 SSBA:I UUB. 
2 Se ovan, kap. 4, s. 185–188. 
3 Vistelsen i Mirfield gjorde intryck på de svenska prästerna. Det var till exempel med inspiration 
från Mirfield som SSB vid sitt första generalkapitel anordnade en procession vid andra dagens 
mässa i klosterkyrkan i Vadstena. Anders Blomquist 15.9.1920, S12:1:3 SSBA:I UUB. 
4 Mats Åmark t. Nathan Söderblom 10.10.1919 NSS UUB; Anders Blomquist & Simon Lüders t. 
Mats Åmark 23.9.1919 MÅEP UUB. 
5 Walter Howard Frere (1863–1938; sist biskop i Truro). 
6 Mats Åmark t. Nathan Söderblom 10.10.1919 NSS UUB. 
7 Anders Blomquist t. Mats Åmark 27.11.1919 SSBA UUB. 
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Gore, CR:s grundare, som var en framträdande företrädare för det religiösa 
ordenslivet, högkyrkligheten och den sakramentala socialismen.1 Trots att 
Åmark under en del av Englandsresan vistades på sjukhus skrev han efter sin 
hemkomst till Söderblom att resan ”vari jag ser en stor Guds gåva, för vilken 
jag närmast har att tacka min Ärkebiskop, har i mycket vidgat vyerna och 
hjälpt mig att mer överlägga tro på Kristus såsom själv närvarande och upp-
fyllande sitt löfte uti sin Kyrka”.2 Vid samma tid hade Åmark och Söderblom 
börjat diskutera bildandet av SSB. Tanken var att S:t Sigfrids brödraskap 
skulle utgöra ett slags kärna runt vilken ”och i viss mån under dess ledning” 
ett SSB bestående av både präster och lekfolk skulle bildas.3 Förhållandet mel-
lan prästbrödraskap och en sammanslutning för präster och lekfolk hade lik-
het med CR och dess tredjeorden Fraternity of the Resurrection som Åmark, 
Lüders och Blomquist lärt känna i Mirfield bara månader innan SSB bildades.4 

SCA visste att medlemmar i S:t Sigfrids brödraskap under hösten 1919 
varit i England och påverkats på ett sätt som uppfattades vara i SCA:s rikt-
ning.5 Lysander var influerad av både CR och brödraskapet St. John the Evan-
gelist redan innan han reste till England våren 1920.6 Lysander blev ledande i 
att bilda SCA som ett prästbrödraskap med flera likheter med CR. Till exem-
pel genom att de ledande funktionerna kallades frater superior och frater sub-
superior, att man företog församlingsmission och anordnade stilla dagar. Båda 
dessa verksamheter markerades i SCA:s stiftelseurkund, med anknytning till 
CR genom ordvalet ”reträtt” i stället för stilla dagar.7 Sådana aktiviteter hade 
Gabrielsson redan tidigare beskrivit i Kyrkostudier som medel med vilka de 
engelska ordensgemenskaperna hade spridit sina högkyrkliga idéer.8 Kyrkostu-
dier anbefalldes av Lysander och Gunnar Herrlin som läsning för medlem-
marna vid stiftandet av SCA.9 Dessutom kom SCA att inhämta sakupplys-
ningar genom korrespondens med den engelska prästen Charles Baldwin10 i 

1 Om det, se kap. 2 ovan, s. 117–122. 
2 Mats Åmark t. Nathan Söderblom 22.12.1919 NSS UUB. 
3 Samuel Gabrielsson 26.2.1920 S12:1:3 SSBA:I UUB. Cf Sjösvärd Birger 2020. 
4 Fraternity of the Resurrection hade bildats 1903 och stod öppet för såväl lekfolk som präster. 
Dess regula uppmanade till regelbundna nattvardsgångar, bibelläsning, fasta, att ge allmosor och 
bikt. 
Wilkinson 1992, s. 87–88. 
5 Albert Lysander och Gunnar Herrlin t. SCA (rundskrivelse) dat. november 1919. Märkt ”Confi-
dentiellt” OEA. 
6 Lysander 1920a, s. 102. 
7 Stiftelseurkund 28.10.1919 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. 
8 Gabrielsson 1910a, s. 106–108. 
9 Albert Lysander och Gunnar Herrlin t. SCA (rundskrivelse) dat. november 1919. Märkt ”Confi-
dentiellt” OEA. 
10 Charles Baldwin (1881–1944; anglikansk präst). 
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S:t Andrews kyrka i Göteborg.1 Att det fanns en självförståelse om släktskap 
med CR inom SCA framgår av hur Lysander i ett tidigt skede inför medlem-
marna reflekterade över likheterna i bildande och strävanden mellan brödra-
skapen.2 

De engelska högkyrkliga ordnarna kännetecknades av sin betoning på and-
lig fördjupning genom ett regelbundet böneliv och liturgiskt gudstjänstliv 
samt ett engagemang för kyrklig och samhällelig reform. Både SSB:s och 
SCA:s respektive regula slog fast syftet att verka för medlemmarnas andliga 
fördjupning och för att påverka livet i Svenska kyrkan. I ett av SCA:s tidigaste 
dokument heter det: 

Efter att gemensamt ha avlagt den apostoliska trosbekännelsen och förrättat tyst 
bön, fördes några timmars förtroligt samtal om det kyrkliga läget och möjlighet-
erna att genom en ny sammanslutning mellan – till att börja med präster – dels 
fördjupa, stärka och reglera medlemmarnas andliga liv dels utöva verksamhet utåt 
för kyrklig förnyelse på den apostoliska trosbekännelsens grund.3 

Även SSB syftade till en koppling mellan medlemmarnas andliga fördjupning 
och ett ”bestämt kyrkligt uppdrag”.4 I regulans första artikel slog man fast att 
medlemmarna i SSB på ”Svenska Kyrkans och den apostoliska bekännelsens 
grund” skulle åta sig en ”bestämd uppgift till Kyrkans fromma i Birgittas anda 
och till Birgitta-minnets främjande”.5 Initialt fanns ett socialt anslag, medlem-
marna skulle verka i det godas tjänst och vara redo att tjäna medmänniskorna 
varhelst det behövdes. Det var uttalat i de riktlinjer som, enligt Greta Lager-
felt, präglade arbetet vid SSB:s bildande.6 Vikten av att förena socialt ansvars-
tagande, andlig fördjupning och liturgiskt gudstjänstliv hade tidigare framhål-
lits av Axel Lutteman, som också varit en av drivkrafterna i det tidiga skedet 
av bildandet av SSB. 

Under SSB:s första år skedde emellertid en viss förskjutning av fokus. Vik-
ten kom alltmer av läggas på att varje enskild medlem skulle bedriva ett 

1 Vad upplysningarna innefattade har inte framgått i källorna men det rörde bildandet och de skulle 
cirkulera bland medlemmarna. Albert Lysander och Gunnar Herrlin t. SCA (rundskrivelse) dat. 
november 1919. Märkt ”Confidentiellt” OEA. 
2 Albert Lysander t. medlemmar i SCA (cirkulär) dat. ”Dymmelveckan” 1923 ACTA:I A1:2 SCAA 
MSA. 
3 PM: ”År 1919 den 28 oktober” ACTA:I A1:2 SCAA MSA. 
4 Närheten till den konst- och kulturhistoriska rörelsen skapade en oro för SSB som en ”estetisk-
kulturell Birgittakult”. Därför menade de att det var viktigt att betona att det rörde sig om en andlig 
gemenskap. Samuel Gabrielsson 26.2.1920 S12:1:3 SSBA:I UUB. 
5 Art. 1, Regula Societatis Sanctæ Birgittæ 21.7.1929 G2 SSBA:I UUB. 
6 ”Societas Sanctæ Birgittæ mål och syften. Anförande vid Generalkapitlet i Vadstena år 1922 av 
Syster Bibliotekaria Greta Lagerfelt.” AII:1 SSBA:I UUB. I anförandet citerade Lagerfelt en av-
gränsad text som ska ha varit den som fungerat som riktlinjer vid bildandet. 
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påverkansarbete i sitt pastorala sammanhang. Med betoningen på den andliga 
fördjupningen kom samhällsengagemanget i skymundan.1 

SCA kom alltså till en början att arbeta strukturerat med så kallad ”för-
samlingsuppbyggelse”, enligt vilket några av bröderna under ett par dagar be-
sökte en församling och höll föredrag, andakter, gudstjänster och predikade.2 

Det påminner om de parish missions som förekom bland högkyrkliga ordens-
gemenskaper i England. Motsvarande fanns även inom den så kallade ka-
tolska väckelsen i romersk-katolsk kyrklighet vid samma tid. Inom den eng-
elska högkyrkligheten betonades särskilt fastetid och påsk och CR anordnade 
särskilda missioner i anslutning till dessa tider på kyrkoåret.3 Också SCA höll 
församlingsuppbyggelse under samma tider på kyrkoåret.4 

Sammanfattningsvis visar organiseringen i ordensliknande sammanslut-
ningar hur den svenska högkyrkliga rörelsen tog intryck av engelsk högkyrk-
lighet och den så kallade katolska väckelsen. Därmed byggde den svenska 
högkyrkliga rörelsen vidare på en uppfattning om en specifik kyrklig rörelse-
organisering som inletts på olika håll i Europa under mitten av 1800-talet. 
Mycket centrerades kring prästerna, vilket kunde motiveras både teologiskt 
och strategiskt. Rörelsens kyrkosyn, prästcentrering och inspiration från den 
katolska väckelsen förklarar motviljan mot att organisera sig på ett sätt som 
liknande en folkrörelse. I Svenska kyrkan där klosterförbudet fortfarande var 
rådande, kan närmandet i sätt att organisera sig till ordensgemenskaperna i 
den katolska väckelsen ses som uttryck för rörelsens föreställning om att vara 
en del av en allmänkyrklig gemenskap där sättet att vara kyrka kunde förestäl-
las med utgångspunkt i gemenskaper utanför det svenska. 

1 Denna förskjutning observerades och ifrågasattes av Lagerfelt år 1922. ”Societas Sanctæ Birgittæ 
mål och syften. Anförande vid Generalkapitlet i Vadstena år 1922 av Syster Bibliotekaria Greta 
Lagerfelt.” AII:1 SSBA:I UUB. Jfr hur Mary von Rosen i stället framställde ansvaret för gudstjänst-
livet i det pastorala sammanhang där medlemmarna hörde hemma, som den viktigaste uppgiften 
för SSB. Mary von Rosen t. Hugo Berggren 5.11.1925 SSBA UUB. 
2 Församlingsuppbyggelse Ingelstorp och Valleberg 18–20.3.1921 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. 
3 Wilkinson 1992, s. 87–93. 
4 Församlingsuppbyggelse Ingelstorp och Valleberg 18–20.3.1921 ACTA:I A1:2 SCAA MSA; För-
samlingsuppbyggelse Höganäs 2–3.4.1922 ACTA:I A1:2 SCAA MSA; Församlingsuppbyggelse i 
Skanör och Falsterbo odat, Marie bebådelsedag 1924 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. Hur länge SCA 
fortsatte med sina resor för församlingsuppbyggelse har inte framgått i källorna. I SCA:s arkiv upp-
hör rapporteringen efter 1924. Församlingsuppbyggelse i Skanör och Falsterbo odat, Marie bebå-
delsedag 1924 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. Möjligen kan själva upphörandet relateras till det spända 
läge som då uppstått kring den högkyrkliga rörelsen i Sverige. Mer om detta, se kap. 6 nedan, s. 
259–263. Men år 1934 tog SCA upp en kollekt till en så kallad ”församlingsuppbyggelse” i brödra-
skapets regi. Agenda stilla dagar 11–14.6.1934 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. Vad denna verksamhet 
närmare innebar framgår inte av källan. 
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Ordenstanken och SSB-systrarna 
Speciellt för SSB och Helga Korsgillet var att både kvinnor och män ur lek-
folket ingick som medlemmar. Vid SSB:s bildande hade flera av kvinnorna, 
såsom Mary von Rosen, Greta Lagerfelt och Ida Åmark centrala roller i pla-
nering och utformning.1 Precis som prästerna hade de sina respektive erfa-
renheter av möten med internationellt kyrkoliv. Ida Åmark hade rest i Eng-
land och beskrevs vara både allmänkyrkligt och ekumeniskt orienterad.2 Greta 
Lagerfelt var engagerad i den ekumeniska rörelsen, och hon utarbetade det 
första utkastet till regula för SSB.3 

Mary von Rosen och Greta Lagerfelt hänvisade återkommande till begrep-
pet ”orden” vid tiden för SSB:s bildande.4 I dessa högreståndskvinnors sam-
manhang betydde ordet dels en gemenskap vars medlemmar avlagt löften och 
förpliktigat sig att leva ett monastiskt liv i kloster eller i någon form av kom-
munitet och leva enligt en regula och i vissa fall bära en särskild klädedräkt, 
dels hade ordet en profan eller sekulär betydelse. Det vill säga, som ett ”sam-
fund med ideellt l. sällskapligt syfte, ofta med vissa hemliga ceremonier o.d. 
som icke uppenbaras för utomstående”.5 För kvinnorna von Rosen och La-
gerfelt, liksom flera av SSB-stiftarna, var ett sådant sekulärt ordensväsende en 
del av det sociala sammanhanget. SSB:s exklusiva och slutna karaktär med 
krav på nominering till medlemskap ger intryck av likhet med dylikt ordens-
väsende.6 

Av betydelse för att förstå idéer om ordensliv i Svenska kyrkan vid denna 
tid är också grundandet av Sigtunastiftelsen 1917.7 Sålunda nämndes visionen 
om ett ”lekmannakloster” när Mary von Rosen och Greta Lagerfelt diskute-
rade SSB. Liksom prästerna inom S:t Sigfrids brödraskap uttryckte Lagerfelt 
och von Rosen en besvikelse över Sigtunastiftelsen, som inte hade levt upp 
till deras förväntningar.8 

SSB organiserades som en bönegemenskap med tre kategorier av medlem-
mar: präster, lekbröder och systrar. Som ledare för bönegemenskapen valdes 
årligen en confessor och som ledare med särskilt ansvar för systrarna en syster 
superior. S:t Sigfrids brödraskap fortsatte vara en sluten krets av präster, men 
under dess prästers ledning skulle SSB bestå av både präster och lekfolk. En 

1 Sjösvärd Birger 2020, s. 72. 
2 Mats Åmark t. Nathan Söderblom 10.10.1919 NSS UUB. 
3 Greta Lagerfelt t. Mary von Rosen 28.3.1920 EvRA RA. 
4 Greta Lagerfelt t. Mary von Rosen 29.5.1920 EvRA RA; Mary von Rosen t. Mats Åmark 7.6.1920 
SSBA UUB. I sina anteckningar använde Lagerfelt även det engelska ordet ”Rules” om stadgarna. 
Anteckning 14.3.1920 Greta Lagerfelts almanacka 1915–1920 B:33 CGLA. Cf Sjösvärd Birger 
2020, s. 73–77. 
5 ”Orden” i SAOB 1950. 
6 Regula SSB 1920 AII:1 SSBA:I UUB. 
7 Om det, se Mabel Lundberg 1977. 
8 Greta Lagerfelt t. Mary von Rosen 28.3.1920 EvRA, RA. 
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särställning reserverades alltså åt prästerna.1 Det fanns också i de ursprungliga 
planerna angivelser om antalet medlemmar på ett sätt som indikerar en an-
knytning till Birgittinordens Regula Salvatoris.2 Det kan antyda att SSB ville 
fungera som ett slags tredjeorden. Att utse en confessor, det vill säga biktfa-
der, och en syster superior – en ledande syster – var också inspirerat av Bir-
gittas klostertanke. Men i stället för att vara ett slags stödfunktion åt nunnor-
nas kontemplativa arbete såsom Birgitta tänkte sig kom prästerna i SSB att få 
en särställning som dess ledare. Confessor blev ledare för hela sammanslut-
ningen. Öppningen mot lekfolk till trots kvarstod således en prästcentrering, 
i enlighet med de ideal för kyrklig reform som omhuldades allmänt bland rö-
relseaktörerna. Funktionen syster superior innebar visserligen ett kvinnligt 
kyrkligt ledarskap som sannolikt hade få motsvarigheter i Svenska kyrkan vid 
SSB:s bildande.3 Kvinnornas delaktighet markerades också genom särskilda 
uppgifter i samband med generalkapitel, såsom läsning ur Birgittas uppenba-
relser och ett särpräglat andaktsliv under Mary von Rosens ledning.4 I likhet 
med de tidiga engelska kyrkliga systerskapen gav SSB en möjlighet för kvinnor 
att uttrycka en distinkt religiös identitet. Former för att skapa en sådan disku-
terades av Mary von Rosen och Greta Lagerfelt vid bildandet. Till exempel 
tog de upp möjligheten att anta latinska namn eller att markera sin närvaro 
vid sammanslutningens generalkapitel med speciellt vald klädsel.5 Men det 
kvinnliga ledarskapet förblev ur organisatorisk synpunkt ändå komplementär 
till och formellt underordnad den manliga prästledaren på ett sätt som över-
ensstämmer med mellankrigstidens särartstänkande och konventioner beträf-
fande kvinnlig religiositet i Svenska kyrkan.6 

Mary von Rosens ledarskap 
Mary von Rosen valdes vid SSB:s första generalkapitel till syster superior och 
kom att omväljas för uppdraget varje år fram till 1964. Hon har betecknats 
som en ”konservativ kvinnosakskvinna”.7 Hon föreläste i olika sammanhang 

1 Samuel Gabrielsson 26.2.1920 S12:1:3 SSBA:I UUB. 
2 Om det, se Laghé 2020, s. 36–37; Bexell 2020, s. 83. 
3 Ett exempel på något liknande är dock den kvinnliga andaktsgemenskapen Vadstenaringen som 
bildades 1928 av bland andra Ester Lutteman (1888–1976; teolog, kvinnosakskvinna, fredsaktivist). 
Nordbäck, ”Ester Lutteman och Vadstenaringen” http://dagensseglora.se/2013/11/12/ester-lut-
teman-och-vadstenaringen/ (Hämtad 2021-07-24). 
4 Willborg 2020, s. 179–181, 187–189. 
5 Greta Lagerfelt t. Mary von Rosen 29.5.1920 EvRA RA. Inte endast ”syster superior” Mary von 
Rosen fick en benämnd funktion och roll. Sigrid Hult utsågs till Mary von Rosens ”vicaria’” Ida 
Åmark kom att tilltalas ”moder Ida” och Greta Lagerfelt kom att benämnas både ”syster Bibliote-
karia” och ”syster Curatrix”. 
6 Södling 2010, s. 370. 
7 Werner, ”Mary von Rosen” SKBL https://skbl.se/sv/artikel/MaryvonRosen (hämtad 2021-07-
29). 
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och framträdde som en representant för den högkyrkliga rörelsen.1 Hon de-
lade uppfattningen om prästernas centrala betydelse, men visade även bety-
delsen av sina kvinnliga kontaktnät för rörelsen.2 Hon var angelägen om att 
närvara vid många av de olika samlingar som den högkyrkliga rörelsen senare 
anordnade, höll föredrag i olika sammanhang och reste både inom och utom 
Sverige.3 Inom sina kvinnliga kontaktnät föreläste von Rosen om ämnen som 
nattvard, bikt, ”Jesu moder” och kyrkoåret.4 I en längre artikel i Vår Lösen 
1931 gav hon uttryck för sin syn på fromhet präglad av ”bönen, själens mot-
taglighet inför Guds budskap, meditationen eller betraktelsen, samt tillbed-
jan”. Hon hämtade inspiration från medeltida fromhetslitteratur såsom Tho-
mas a Kempis och den samtida norska författaren Sigrid Undset5 samt be-
skrev andliga erfarenheter ur sitt eget och andra kvinnors liv.6 

Hon företrädde en uppenbart sakramentalteologisk inriktning. Redan ti-
digt hade hon utvecklat sin nattvardssyn, som var tydligt mässofferorienterad, 
utifrån studier av dominikanpatern A.J. Lutz.7 För henne var det som hon 
benämnde ”den sakramentala väckelsen”, med vilket hon menade den hög-
kyrkliga rörelsen, helt avgörande. Hon beskrev senare att hon skulle ha kon-
verterat till den romersk-katolska kyrkan om det inte varit för denna rörelse.8 

Fromhetslivets centrum, ”den högsta formen av tillbedjan”, var enligt Mary 
von Rosen nattvarden. I den levandegjordes enligt henne Jesus offer på Gol-
gata. 9 Det hon uttryckte togs på allvar inom rörelsen, även utanför SSB.10 

Mary von Rosen kom att fungera som en av den högkyrkliga rörelsens 
ledare. Hon, liksom flera av systrarna hade tagit intryck av romersk-katolsk 
fromhet och påverkade SSB i sådan inriktning.11 Men hon utövade inte endast 

1 Från ett sammanhang nämner Mary von Rosen att hon föreläst där också en representant för vad 
hon benämnde ”individualistisk kristendom” och en representant för ”folkkyrkan” fanns med. 
Mary von Rosen t. Gunnar Rosendal 6.2.1938 GRS LUB. 
2 Så kunde hon till exempel i ett senare skede för ett samarbete med Gunnar Rosendals ”bearbeta” 
och försöka påverka personer med inflytande inom textilkonsten såsom Sofia Widén (1900–1961; 
konstnärlig ledare för Licium) och Märtha Gahn (1891–1973; sist föreståndare för Libraria). Mary 
von Rosen t. Gunnar Rosendal 1.3.1938 GRS LUB. 
3 Om kyrkodagarna, se kap. 8, s. 320–321 och kap. 10 nedan, s. 357–366. 
4 Mary von Rosen t. Gunnar Rosendal 14.5.1936 GRS LUB. 
5 Thomas a Kempis (ca 1380–1471; tysk augustinermunk), Sigrid Undset (1882–1949; författare, 
kulturpersonlighet). 
6 M. von Rosen, ”Om fromhet” Vår Lösen 22:8 (1931), s. 170–175. 
7 A. J. Lutz OP (1875–1955; dominikanpater i Norge). 
8 Mary von Rosen t. Gunnar Rosendal 24.8.1941 GRS LUB. 
9 Hon skrev att när prästen lyfte brödet ”stiger lovet till Gud genom Kristus i en tusenstämmig 
kör, i De heligas Samfund, levande och döda, andevärldens alla furstar och väldigheter deltaga i ett 
samfällt: ’Helig, helig, helig, Herre Gud allsmäktige! Fulla äro himlarna och jorden av Din härlighet. 
Giv Salighet av höjden! Välsignad vare Han, som kommer i Herrens namn. Giv Salighet i höjden’”. 
M. von Rosen, ”Om fromhet” Vår Lösen 22:8 (1931), s. 174–175. 
10 Det syns till exempel genom att en artikel av henne om fromhet blev föremål för diskussion vid 
SCA:s årshögtid. Protokoll SCA:s årshögtid 6–7.10.1931 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. 
11 Mer om Mary von Rosens prokatolska inriktning, se kap. 6 nedan, s. 272–275. 
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inflytande över systrakretsen. Hon hade till exempel kontakter av själavår-
dande karaktär med bland andra den unge teol. stud. Gösta Karlson, senare 
Kallner; 1 honom försåg hon med introduktionsbrev till birgittinerklostret 
Syon Abbey då han 1929 var på resa i England för att lära känna den romersk-
katolska kyrkan, klosterlivet och engelsk högkyrklighet.2 Sådana kontakter vi-
sar att hon inte endast hade betydelse som ledare för kvinnor inom och runt 
SSB, utan även för manliga studenter och präster i anslutning till gemen-
skapen.3 

Mary von Rosen hade också en ledande funktion inom Edelweissförbun-
det, som hon övertagit ansvaret för från en av sina systrar.4 I dess kapell bör-
jade hon samla till en lokal bönegemenskap med SSB-systrar i Stockholm vid 
1930-talets början.5 Allt fler hittade till kapellet och präster kom dit för att 
leda nattvardsfiranden. Hon undervisade ditbjudna gäster om liturgiska före-
mål.6 Systrarna inom SSB tog ansvar för sammanslutningens paramenta, litur-
giska textilier och andra materiella frågor.7 De tillverkade, bland annat i sam-
arbete med ateljén Licium, kalkkläden och mässhakar till SSB. 8 I 

1 Gösta Karlson, senare Kallner (1907–1980; sist kyrkoherde i Maria Magdalena församling, Stock-
holm). 
2 Gösta Karlson (Kallner) t. Mary von Rosen 9.4.1929 SSBA UUB; Gösta Karlson (Kallner) t. Mary 
von Rosen ”Johannes döparens dag” [24.6] 1929 SSBA UUB. 
3 Gösta Kallner, som var präglad av romersk-katolsk fromhet och hade brottats med en kallelse till 
klosterliv tyckte att det var mer givande att tala med systrarna i SSB än med fäderna. De senare ville 
endast prata ”om kläder och liturgiska petitesser”. Om det konstaterade Karlson: ”Sådana ting är 
ju inga problem för oss. Därför kunna vi låta dem vara”. Gösta Karlson (Kallner) t. Mary von 
Rosen 4.8.1931 SSBA UUB. Mary von Rosen hade en omfattande brevkorrespondens med Karlson 
(Kallner) under åren innan han prästvigdes där de diskuterade gudstjänstliv, Kallners upplevda 
klosterkallelse och hans anslutning till SSB. Gösta Karlson (Kallner) t. Mary von Rosen 13.12.1928, 
4.5.1929; 24.6.1929 SSBA UUB. Ett annat exempel på Mary von Rosens kontakter, är den unge 
prästen och tidigare novisen i S:t Sigfrids brödraskap, Ivar Alm. Efter att ha mottagit brev från von 
Rosen skrev Alm: ”Jag blyges ofta över mig själv, när jag ser, med vilket nit och allvar Ni följer oss 
alla med trogna tankar och förböner.” Av brevet framgår vidare att Mary von Rosen betraktades 
som en ledare också för prästerna inom SSB. Ivar Alm t. Mary von Rosen 18.7.1930 SSBA UUB. 
Ytterligare ett exempel på en person som vände sig till Mary von Rosen i en lång brevväxling var 
Herman Hedberg. Se brev från Mary von Rosen t. Herman Hedberg SSBA UUB. 
4 Om det, se kap. 4 ovan, s. 184. 
5 Mary von Rosen t. Brita Hermelin 22.10.1932 E1c:4 BHA ESA. 
6 Mary von Rosen t. Brita Hermelin 27.11.1933 E1c:4 BHA ESA. Efter att kapellet hade invigts av 
Gustaf Aulén 1935 bjöd Mary von Rosen in präster i Stockholm för att visa dem liturgiska föremål 
som i allmänhet inte var i bruk. Hon tog också med textilkonstnären Märtha Gahn på ateljén Lib-
raria dit för att undervisa om liturgisk utstyrsel. Mary von Rosen rapporterade till Rosendal: ”Vi 
talade länge om bruket av en mässhake, om halslin, dalmatika etc”. Mary von Rosen t. Gunnar 
Rosendal 25.3.1938 GRS LUB. 
7 Sigrid Hult t. Mary von Rosen 25.6.1923; 11.7.1928 SSBA UUB. Se vidare Ström 2020, s. 223– 
228; Gren-Eklund 2020, s. 394–395. 
8 Se till exempel Mary von Rosen t. Brita Hermelin ”d.h. Calixti dag” [14.10] 1920; 4.1.1921; 
7.6.1921; 15.3.1923 E1c:4 BHA ESA; Ridderstedt 2017, s. 100, 104, 110. 
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hantverksarbetet såg de tillfälle till ett fördjupat böneliv.1 SSB:s vicaria Sigrid 
Hult, som var fastboende i Vadstena, försåg Vadstena klosterkyrka med 
vaxljus och Mariabilder, samt ansvarade för SSB:s liturgiska föremål och tex-
tilier som förvarades i Vadstena.2 

Förutom sin ställning som ledare inom den högkyrkliga rörelsen hade 
Mary von Rosen en samhällsställning som grevinna, ekonomiskt oberoende 
och med nära kontakter till ledande personer inom den politiska livet i både 
Sverige och Tyskland.3 Hon hade ett brett kontaktnät inom rörelsen och kor-
responderade med såväl systrarna som prästerna i SSB. Ett annat uttryck tog 
sig hennes samhällsställning genom att hon framträdde som mecenat för unga 
manliga studenter inom den högkyrkliga rörelsen och att hon och maken Eric 
von Rosen gjorde donationer och gåvor till såväl Klosterkyrkan i Vadstena 
som SSB och SCA.4 

Mary von Rosen hade alltså en sådan roll inom SSB som å ena sidan kan 
sägas stämma väl in på den allmänna bilden av kvinnlig religiositet under mel-
lankrigstiden, det vill säga att hon uppbar en komplementär funktion till män-
nens med uppgifter som betingades av sådant som enligt rådande genusnor-
mer betraktades som kvinnliga egenskaper såsom omvårdnad, vissa husliga 
sysslor och moderskap.5 Å andra sidan var både män och kvinnor medlemmar 
och Mary von Rosens ledarskap, åtminstone informellt, förefaller ha gällt 
både kvinnor och män inom rörelsen. Hon, liksom andra kvinnor inom SSB, 
tog ställning i teologiska frågor, bedrev själavård för unga manliga studenter 
och präster samt deltog i samma utsträckning som männen i arbetsgrupper 
kring sammanslutningens organisatoriska utformning. 

Praktiker och strategier 
Den högkyrkliga rörelsen var inriktad på att reformera det kyrkliga fromhets-
livet i Svenska kyrkan. Betoning på nattvardsfirande, meditationer, andaktsliv, 

1 Mary von Rosen t. Hugo Berggren 29.9.1919 SSBA UUB; Sigrid Hult t. Mary von Rosen 6.7.1923 
SSBA UUB. 
2 Hult, som initialt hade ställt sig tvekande till att ingå i SSB skrev till exempel till Mary von Rosen 
om hur hon ansvarade för hushållande av vaxljus i klosterkyrkan i Vadstena och om hur hon tände 
ljus för ”Helga Guds Moder och vår Moder Birgitta”. Sigrid Hult t. Mary von Rosen 6.11.1923 
SSBA UUB. År 1938 sände hon SSB:s dalmatikor till Gunnar Rosendal för att denne skulle kunna 
ha dem på prov. Sigrid Hult t. Gunnar Rosendal 24.8.1938 GRS LUB. 
3 Om paret von Rosens politiska kopplingar till Tyskland, se kap. 11 nedan, s. 394–395. 
4 §1 Protokoll kyrkoråd i Vadstena och S:t Pers förs. 28.7.1922 K:IIIa:4 VKA VaLA; Wendt 2020, 
s. 257; Åke Strömberg t. Herman Hedberg odat. SSBA UUB. Se även Stolt 2016, s. 25; Protokoll 
SCA 10.6.1936 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. 
5 Södling 2010, s. 101–152. 
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tideböner och bikt kom att utgöra stommen i rörelsens praktiska inriktning.1 

Strategier att påverka var förbundna med praktikerna. Från början av 1920-
talet till mitten av 1930-talet var SSB och SCA de sammanslutningar i vilka 
rörelsen manifesterade sig och sina strävanden. 

Andaktsliv, nattvard och själavård 
Inom de högkyrkliga sammanslutningarna betraktades andaktslivet, både det 
gemensamma vid sammankomsterna och det enskilda, som avgörande. I både 
SCA:s och SSB:s stadgar fanns bestämmelser kring medlemmarnas enskilda 
vardagliga böneliv.2 Nattvard var centralt inom de olika sammanslutningarna, 
vilket markerades genom att nattvard alltid firades vid gemensamma samman-
komster men också genom att deltagande i nattvard föreskrevs i båda sam-
manslutningarnas respektive stadgar.3 Bikt hörde liksom de olika liturgiska 
strävandena till det som under 1900-talets första hälft mötte anklagelser om 
att vara ”katolicerande” i Svenska kyrkan.4 Inom rörelsen hörde bikten sam-
man med de övriga praktikerna man verkade för.5 Den hade till exempel sin 
plats i SSB:s ursprungliga regula som angav att confessor eller någon av präs-
terna i S:t Sigfrids brödraskap skulle vara biktfader.6 Vid SCA:s stilla dagar 
erbjöds regelbundet bikt för deltagarna.7 

Det individuella andaktslivet var centralt för både SCA och SSB. Frågor 
rörande dess former hade tidigt tagits upp inom den högkyrkliga rörelsen. 
Redan under 1910-talet diskuterades kalendarium, bönbok, tidegärd och 
breviarium.8 

Tidegärden som en strukturerad form för bönelivet har i den kristna trad-
itionen sina rötter i tidigmedeltida klosterliv. Genom påve Gregorius I:s9 

1 Om detta vittnar återkommande bevarade program, agendor och berättelser från SCA och SSB. 
För SCA, se agendorna för de stilla dagarna, till exempel: Agenda stilla dagar 8–9.6.1920 ACTA 
A1:2 SCAA MSA; Agenda stilla dagar 6–9.6.1921 ACTA A1:2 SCAA MSA; Agenda stilla dagar 12– 
15.6.1922 ACTA A1:2 SCAA MSA. För SSB, se program och agendor för stilla dagar och general-
kapitel, till exempel: Agenda stilla dag 22.7.1920 D1:a SSBA:I UUB; Berättelse GK 19–23.7.1923 
B3 SSBA:I UUB; Ordning för SSB:s dagar i Vadstena 23–27.7.1922 D2 SSBA:I UUB. 
2 Art. 4 SSB:s regula 1920 G2 SSBA:I UUB; §2 SCA:s stadgar 1919 F2:1:7 SCAA MSA. 
3 §2 SCA:s stadgar 1919 F2:1:7 SCAA MSA; Art. 4 SSB:s regula G2 SSBA:I UUB. 
4 Stolt 1965, s. 103–109. Även schartauanismen kunde få denna stämpel av samma anledning. 
”Från Schartauanismens landsända” DN 31.12.1903, s. 2. 
5 Se till exempel, Simon Lüders t. Otto Ehde 6.4.1916 OEA; ”Svenska Kyrkoförbundet och Adolf 
von Harnack” SKFT 6:2 (1916), s. 14–16; Samuel Gabrielsson 24.7.1922 S12:1:4 SSBA:I UUB; 
6 Art. 4 SSB:s regula 1920 G1 SSBA:I UUB. 
7 Se till exempel, Agenda stilla dagar 8–9.6.1920 ACTA:I A1:2 SCAA MSA; Agenda stilla dagar 6– 
9.6.1921 ACTA:I A1:2 SCAA MSA; Agenda stilla dagar 12–15.6.1922 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. 
8 Mats Åmark t. Axel Lutteman 7.1.1912 ALS SigtSA. Också inom Svenska Kyrkoförbundet lyftes 
frågan fram i ett tidigt skede. Det uttalades önskemål om en ”kyrklig kalender” där särskilda kristna 
händelser och personer i historien kunde erinras med minnesdagar som firades genom aftonguds-
tjänst och föredrag. Sjögren, ”Svenskt kyrkolif – om trettio år?” SKFT 1:2 (1911), s. 14. 
9 Gregorius I (ca. 540–604; påve 590–604), även kallad Gregorius den store. 
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liturgiska reformer och benediktinordens inflytande kom tidegärden att spri-
das och bli en del i västkyrkans gudstjänstliv. Bönerna, under beteckningen 
Officium divinum, kom att betraktas som offergudstjänster som kompletterade 
nattvardsoffret i mässan.1 I Sverige bibehölls i allmänhet tidegärden i sin la-
tinska form efter reformationen och den förordades av Laurentius Petri.2 

Dock reviderade de svenska reformatorerna sin förståelse av tidebönerna ge-
nom att de lät offerkaraktären trängas undan och predikomomentet träda 
fram.3 Något behov av försvenskning med översättning såg man i Sverige 
varken under eller efter reformationen. Fortfarande 1620, då sångboken Liber 
Cantus Upsaliensis trycktes, var tidegärden i bruk i sin latinska form. I och med 
1693 års handbok och 1695 års psalmbok började tidegärden och de latinska 
psalmerna falla ur bruk.4 

I såväl Svenska kyrkan som Church of England fanns vid 1900-talets bör-
jan ordningar för böner och gudstjänster som bar på spår av tidegärden. I 
Svenska kyrkan var ottesång och aftonsång de etablerade andaktsformerna, 
vilka sedan HB 1894 hade kompletterats av ordningen för offentlig morgon-
bön och aftonbön. Anknytningen till den traditionella tidegärdens former var 
svag.5 Church of England hade tagit fram nya böneordningar utifrån ett kon-
centrat av de äldre. Av matutin och laudes skapades Mattins och av vesper 
och completorium Evensong.6 Söndagens Mattins och Evensong hörde vid 
1900-talets början till de mest välbesökta gudstjänsterna i Church of Eng-
land.7 

Flera rörelseaktörer hade bekantat sig med den anglikanska reformerade 
tidegärden under resor till England. Upplevelsen förefaller ha varit ovan för 
svenskarna men den hade med tiden blivit uppskattad.8 Initiativ togs inom S:t 
Sigfrids brödraskap för att ett normalkalendarium, en sammanställning av de 
medeltida helgondagarnas firande baserat på de svenska medeltida ritualböck-
erna, skulle ges ut.9 På förslag från Åmark kom medeltidsforskaren Robert 

1 Rodhe 1923, s. 203–204. 
2 Laurentius Petri (1499–1573; sist ärkebiskop i Uppsala). 
3 Detta fick till följd att de så kallade ”korprästerna” försvann. Det hade varit en prästtjänst som 
specialiserade sig på liturgi och sjungande av bönerna. Rodhe 1923, s. 205–206. 
4 Holte 1991, s. 8–9. 
5 Rodhe 1923, s. 209–216. 
6 Holte 1991, s. 8. 
7 SOU 1974:67, s. 194–195; Morris 2016, s. 83. 
8 Mer om det se ovan kap. 2, s. 78–82. Mats och Ida Åmark tycks till exempel ha varit obekanta 
med tidegärdsformen och tilltalades inledningsvis inte av den. Att det dag efter dag var samma 
böner och responsorier upplevdes som enformigt. Mats och Ida Åmarks dagbok, 12.5.1909 MÅEP 
UUB. Dock kom paret Åmark snart att fatta tycke för Evensong. Mats och Ida Åmarks dagbok 
16.5.1909 MÅEP UUB. Mats och Ida Åmarks dagbok 20.5.1909 MÅEP UUB. 
9 Initialt tänkte man sig att man kunde inspireras av romersk-katolska och anglikanska breviarier 
och med varsam hand rensa ut de ”påweske” dragen. Anders Blomquist t. Mats Åmark ”På andra 
dagen efter Epiphania Domini” [8.1] 1918 MÅEP UUB. 
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Geete1 att ge ut ett Kalendarium Svecicum Medii Aevi (1919).2 I brist på antagen 
tidegärdsordning för Svenska kyrkan utarbetades egna förslag efter studier av 
äldre kyrko- och andaktsböcker.3 Bevarade andaktshäften visar att S:t Sigfrids 
brödraskap och SSB inspirerades av Aspöboken, vilken hade analyserats av Ed-
vard Rodhe i dennes liturgihistoriska forskning.4 Anders Blomquist väckte 
1918 intresse för den i Sverige närmast okända andakten completorium.5 Se-
nare, under 1940-talet, uppfattades bruket av completorium inom Svenska 
kyrkan som förknippat med den högkyrkliga rörelsen.6 Det ansågs även vik-
tigt att utforma en ”altarandakt” för ungdomskurser och att sprida kunskap 
om ”fasta kyrkliga former” exemplifierat med completorium.7 Genom sina 
andaktsordningar ville den högkyrkliga rörelsen anknyta till vad man före-
ställde sig vara ett allmänkyrkligt andaktsliv i tidegärdstradition. 

Andakterna, meditationerna, den enskilda själavården, bikten och guds-
tjänsterna var utgångspunkt för hur enskildas andliga liv skulle förnyas. Det 
reflekterar den objektivitetsbetoning som teologiskt fanns inom rörelsen. I 
det blev också ett arv från och en likhet med schartauanismen påtaglig i rö-
relsen.8 Individens trosliv skulle formas i mötet med kollektivet genom kyrk-
liga former och praktiker som uppfattades vara hämtade ur den kristna trad-
itionen. Svenska Kyrkoförbundet hade tidigt uttryckt det som att ”sann piet-
ism” borde vara högkyrklig.9 Det gällde alltså individuell reform på kyrklig 
grund. 

1 Robert Geete (1849–1928; sist förste bibliotekarie och föreståndare för handskriftsavdelningen 
vid Kungliga Biblioteket). 
2 Mats Åmark 26.8.1919 S12:1:3 SSBA:I UUB. Normalkalendariet utgavs som supplement till Gee-
tes stora verk Fornsvensk bibliografi. Företeckning öfver Sveriges medeltida bokskatt på modersmålet (1903). 
3 Då ingen tryckt förlaga fanns att tillgå var alla gudstjänstordningar som S:t Sigfrids brödraskap 
använde handskrivna och sammansatta av Åmark. Samuel Gabrielsson 21.2.1916 S12:1:1 SSBA:I 
UUB. Inspiration från tidegärden är märkbar, snarare än av HB 1894:s ordning för aftonsång, till 
exempel genom bruket av Nunc dimittis. Ingen predikan förekom, vilket var det föreskrivna för 
aftonsång, och i den mer högtidliga varianten av aftonbön var ordningen en annan där varken 
trosbekännelse eller Nunc dimittis förekom. Däremot fanns i handboken en stympad version av 
Magnificat, som var canticum för vesper i tidegärden. Om andaktsordningarna i de kyrkliga böckerna 
och jämförelser, se Rodhe 1923, s. 209–224. 
På Sigfridsdagen 1917 organiserades till exempel andaktslivet genom morgonmässa kl 9, sext kl 12 
och completorium kl 21. Sexten följde ”gammalt svenskt ritual” och hölls i sakristian. ”Ordning 
för Brödraskapets instundande årsdag och capitel”. Samuel Gabrielsson t. Axel Lutteman odat. 
1917 ALS SigtSA. 
4 På sista sidan av andaktshäftet 1920 fanns en utskrift av Te Deum, översatt till svenska av Söder-
blom, med kort förklaring samt en kort kommentar att andakterna i ”huvudsak [var] uppsatta efter 
den s.k. Aspöboken, en handskrift från 1500-talets slut, som visar hur man gemensamt bad och 
lovade sin Gud under vår Kyrkas reformationstid”. Andaktshäfte 1920, s. 4. K11 SSBA:II UUB. 
Om Rodhes inflytande på svenskarna och betydelsen av Aspöboken, se kap. 3 ovan, s. 136–137. 
5 Anders Blomquist ”Heliga Sylvesters dag” [31.12] 1918 S12:1:2 SSBA:I UUB. 
6 Wejderstam 2019, s. 126–128. 
7 Samuel Gabrielsson 29.6.1918 S12:1:2 SSBA:I UUB. 
8 Jarlert 2001a, s. 18, 78–79. 
9 ”Vår ståndpunkt I” SKFT 4:1 (1914), s. 8–11. 
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Gudstjänst som manifestation 
Genom att praktisera sina strävanden menade rörelsen sig kunna bidra till en 
långsam förändring av Svenska kyrkan. SSB:s generalkapitel och SCA:s stilla 
dagar var emellertid under 1920-talet i regel slutna tillställningar, till för dess 
medlemmar, vänner och anmälda deltagare. Årligen anordnades emellertid 
inom både SCA och SSB minst en gudstjänst som stod öppen för allmän-
heten. I SSB handlade det om en ”Aftonandakt” i anslutning till den Heliga 
Birgittas dödsdag och i SCA:s fall var det en vesper med nattvardsgång som 
brukade avsluta de stilla dagarna. 

Gudstjänsten och liturgin var uttryck för rörelsens kyrkosyn och historie-
bruk och centralt i dess strävanden.1 Påverkan på utformning av andakter och 
gudstjänster hade tidigt inom rörelsen slagits fast som det mest effektiva med-
let för att sprida dess idéer. Återkommande betonades att verklig upplevelse 
av gudstjänst stod över föreläsningen i att förmedla kyrkosyn.2 S:t Sigfrids 
brödraskap utformade särskilda ritual för morgon- och aftonböner som 
kunde användas vid kyrkliga sommarkurser och ungdomskurser.3 Ungdo-
marna betraktades som en särskilt viktig grupp att nå.4 

Några uppgifter om deltagarantal vid SCA:s offentliga gudstjänster har 
inte stått att finna i källmaterialet.5 Inom SSB däremot beskrevs i den interna 
dokumentationen att en stor skara människor från olika håll i landet ”som 
uppfyllde templet” årligen kom till denna aftonandakt. Det var alltså inte end-
ast församlingsbor i Vadstena som deltog.6 Redan 1920 tilldrog sig vespern 
intresse även från utlandet.7 Under de följande åren uppskattade SSB att 

1 Mer om det se kap. 3 ovan, s. 138–150. 
2 Bara månader efter sitt tillträde som Diakonistyrelsens förste sekreterare 1917 höll Lutteman in-
struktionsdagar i Vadstena på Diakonistyrelsens uppdrag. I efterhand mottog han reaktioner från 
deltagare om hur den gemensamma bönen och deltagandet i altartjänsten hade gripit deltagare 
starkt. Han vidarebefordrade det till de andra i S:t Sigfrids brödraskap som viktigt. Axel Lutteman 
10.10.1918 S12:1:2 SSBA:I UUB. Liknande ståndpunkter om gudstjänstens betydelse framhölls av 
Åmark. Mats Åmark 26.8.1919 S12:1:3 SSBA:I UUB. 
3 Anders Blomquist t. Mats Åmark 27.7.1917 MÅEP UUB; Samuel Gabrielsson 29.6.1918 S12:1:2
SSBA:I UUB; Mats Åmark 26.8.1919 S12:1:3 SSBA:I UUB. 
4 Flera av rörelseaktörerna engagerade sig i det kyrkliga ungdomsarbetet på ett sätt som stod i sam-
klang med S:t Sigfrids brödraskaps ideal. Till exempel höll Lüders 1922 föredrag på Strängnäs stifts 
kyrkliga ungdomskurs med ämnet ”Vår enskilda andakt”. Syftet var att visa på en ”sund gudaktig-
hetens övning”. Simon Lüders ”Ludvig Bek. Dag” [25.8] 1922 S12:1:4 SSBA:I UUB. 
5 Se till exempel Agenda stilla dagar 6–9.6.1921 ACTA:I A1:2 SCAA MSA; Agenda stilla dagar 12– 
15.6.1922 ACTA:I A1:2 SCAA MSA; Agenda stilla dagar 11–14.6.1923 ACTA:I A1:2 SCAA MSA; 
6 Berättelse GK SSB 20–23.7.1920 B1 SSBA:I UUB; Mary von Rosen t. Hugo Berggren 27.12.1923 
SSBA UUB. 
7 Den finska lektorn Julius Finnberg (1877–1955; lektor i Åbo) deltog då och fortsatte sedan hålla 
kontakten med SSB. Sigrid Hult t. Mary von Rosen 26.1.1925 SSBA UUB. Finnberg blev novis i 
SSB 1936 men upptogs aldrig som medlem. Se Ahl-Waris 2010, s. 153–200. Mer om de finska 
kontakterna, se kap. 7 nedan, s. 289–290. 
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omkring 1 000–2 000 personer årligen deltog i vespern.1 Deltagande i vespern 
kunde vara grund för försök till rekrytering till SSB.2 För den som skulle upp-
tas som novis var det viktigt att ha varit med tidigare vid dagarna. Genom 
personliga kontaktnät växte kretsen och kunskapen om SSB bland utomstå-
ende. 

SSB:s aftonandakt är ett exempel på hur rörelsens historiebruk och kyrko-
syn omsattes i praktik och kunde manifesteras för allmänheten. Den avvek 
från HB 1917:s ordningar för Aftonsång och Offentlig aftonbön, högtidlig 
variant.3 I stället utformandes, liksom tidigare inom S:t Sigfrids brödraskap, 
egna liturgiska ordningar på basis av aktuell liturgihistorisk forskning. I agen-
dan till SSB:s aftonandakt 1920 meddelades till exempel att andakten var upp-
ställd ”i enlighet med gammal Birgittinertradition och de latinska momenten 
äro till ord och melodi hämtade från de gudstjänstritual som fordom använ-
des i Vadstena klosterkyrka”.4 En del av innehållet hämtades ur den medeltida 
birgittinska andaktslitteraturen, såsom Cantus Sororum, som runt sekelskiftet 
1900 hade tillgängliggjorts genom forskningen.5 

Samtidigt kan det konstateras att ritualet knappast brukades oförändrat. I 
aftonandakten hade olika delar av Cantus Sororum plockats ut och samtida mo-
ment som orgelpreludium, församlingssång och predikan infogades. Det 
rörde sig med Hugo Berggrens ord om en ”Birgittastomme med evangeliskt 
inslag”.6 

Innehållsliga anpassningar av de medeltida andaktsmomenten och bö-
nerna gjordes alltså till en samtida luthersk kontext. De versiklar som använ-
des i den inledande växelläsningen i SSB:s aftonandakt återfanns i både Cantus 

1 Berättelse GK SSB 19–23.7.1921 B2 SSBA:I UUB; Berättelse GK SSB 23–27.7.1922 B3 SSBA:I 
UUB. Källkritiskt kan dylika uppskattningar ifrågasättas men här var det dock interna uppgifter 
som inte riktade sig till några utomstående och uppgifterna behöver alltså inte ses som friserade 
för att kunna förmedla en överdrivet positiv bild riktad till allmänheten. 
2 Till exempel föreslog Lüders och Anderberg en präst från Linköping som de mött i Vadstena 
sommaren 1921 till att upptas i S:t Sigfrids brödraskap. Samuel Gabrielsson 26.2.1920 S12:1:3 
SSBA:I UUB. 
3 Detta gäller både struktur, rubriktexter och innehåll, se HB 1917, s. 42–44, 56–66. 
4 ”Aftonandakt” 1920 H23 SSBA:I UUB. 
5 Robert Geete hade år 1895 gett ut Jungfru Marie örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfver-
sättning från år 1510 utformad av Nils Ragvaldsson (ca. 1380–1438) i vilken även det latinska veckoritua-
let Cantus Sororum ordinis sancti salvatoris ingick. Innehållet i SSB:s offentliga andakter speglade delar 
av innehållet i Cantus Sororum, till exempel genom den latinska rubriksättningen och hymner som 
Ave maris stella, vilken var hämtad ur torsdagens vesper, och Alma Redemptoris mater som var den 
avslutande Maria-antifonen i söndagens completorium. Geete 1895, s. 215, 229. Momenten Psalmus 
cum Antiphona, Salutatio, Capitulum, Hymnus, Salutatio et Oratio visar samstämmighet mellan SSB-an-
dakterna och Cantus Sororum. Det gällde även Memoria et Collecta de S:ta Birgitta, Antiphona, Salutatio et 
Oratio, Da Pacem, Domine. Geete 1895, s. 239. Enligt avdelningen för minnes- och kollektbön i det 
birgittinska veckoritualet kunde antifonerna Gaude birgitta, Sponsa regis, Rosa rorans bonitatem eller O 
brigitta mirre gutta användas. Som antifon vid Memoria et Collecta användes också av SSB år 1920 Gaude 
Birgitta, canticum Se, ”Aftonandakt” 1920 H23 SSBA:I UUB; Cf Geete 1895. 
6 Hugo Berggren t. Mary von Rosen 1.7.1922 SSBA UUB. 
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Sororum och Den svenska tideboken.1 I båda fallen gällde det versiklar för matutin 
men i SSB-ordningen gjordes strykningar av de första versiklarna som var 
riktade till jungfru Maria.2 Det rörde sig således om ett stympat ritual i likhet 
med den praxis som befästs i Aspöbokens ritual för matutin och som prästerna 
i S:t Sigfrids brödraskap tagit intryck av.3 SSB:s andakter följde alltså det post-
reformatoriska förhållningssättet till medeltida liturgiska ordningar. Att det 
borttagna hänsyftande på jungfru Maria är värt att notera som ett ställnings-
tagande från SSB vid den tiden, då just mariologin var av central betydelse för 
den medeltida birgittinska fromheten.4 

Förhållningssättet till det liturgiska visar hur förståelsen inom den hög-
kyrkliga rörelsen för medeltida kyrkoliv hade en samtida luthersk tolknings-
ram. Det medeltida kyrkliga historiekulturella fältet brukades med utgångs-
punkt i rådande konfessionella normer. Att anknyta till en äldre kyrklig trad-
ition som sin egen men att omtolka denna och ge den ny betydelse i en ny 
historisk kontext är ett exempel på traditionsskapande och historiebruk som 
var viktigt för skapande av högkyrkliga praktiker.5 Den medeltida birgittinska 
andaktslitteraturen hade haft en mariologisk utgångspunkt, men i SSB:s tapp-
ning kom den framför allt att fungera som ett slags kontinuitetsmarkör och 
anknytning till det man uppfattade som en allmänkyrklig tradition. Prakti-
kerna blev anknytningen, även om de var förändrade. På sitt sätt liknade det 
hur rörelsen betraktade kyrklig skrud som en traditionsmarkör. När man i 
SSB:s stadgar inledningsvis slog fast en deklaration om ”Birgittas och vår 
kyrka” handlade det om en föreställd gemenskap på basis av ett lutherskt se-
lektivt bruk av kyrklig andaktstradition som skalat bort väsentliga och centrala 
drag i det som kännetecknade birgittinsk fromhet och teologi.6 

Sammanfattningsvis fungerade den högkyrkliga rörelsens gudstjänstfi-
rande tidigt som ett slags manifestation av rörelsens historiebruk och kyrko-
syn. En rörelse måste på något sätt nå ut med sina strävanden. Inom folkrö-
relserna hölls till exempel demonstrationer. Den högkyrkliga rörelsen mani-
festerade sig genom sina praktiker och gudstjänster som årligen bevistades av 
tusentals personer. Det kan ses som en noterbar skillnad mellan en kyrklig 
rörelse och andra rörelser – den kyrkliga rörelsen har genom gudstjänstlivet 
en given arena för att manifestera sina strävanden inför ett stort antal perso-
ner, och ibland regelbundet. Därmed blir också fokuseringen på prästerna 
logisk som en rörelsestrategi. Genom dem fanns potential att sprida sina 

1 Att den sällsynta Den svenska tideboken kan ha gjort en inspirationskälla är rimligt att anta och 
familjen von Rosen ägde ett exemplar av den. Mary von Rosen hade översatt hela verket till ”nu-
tidssvenska”, och låtit binda in översättningen. Malmberg 1929, s. 28–29. 
2 Geete 1895, s. 209; Klemming 1854, s. 1–2. 
3 Rodhe 1917, s. 43. Om detta, se kap. 3 ovan, s. 136–137. 
4 Nyberg 1991, s. 9–13; Laghé 2020, s. 32, 36. 
5 Mer om traditionsskapande, se ovan i Inledningskapitlet, s. 32–33. 
6 Inledning, SSB:s stadgar 1920 G1 SSBA:I UUB. Cf Nyberg 1991, s. 9–10; Blückert 2004. 
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idéer. I den mån prästerna kunde omsätta något av rörelsens idéer i försam-
lingsliv där de var verksamma kunde också rörelsens övertygelser och prakti-
ker kommuniceras till gudstjänstdeltagare på olika håll i landet. I stället för de 
stora folksamlingarna fanns här möjlighet till en lågmäld men återkommande 
manifestation. 

Stilla dagar 
Tidigt och på olika håll inom den högkyrkliga rörelsen började man organisera 
så kallade ”stilla dagar” för inom- och utomstående deltagare. Verksamhets-
formen var internationellt inte oprövad i nylutherskt influerade kretsar under 
1800-talet.1 Men i svenskt kyrkoliv blev det en bekant praktik genom 1900-
talets högkyrkliga rörelse, och som sådan, ett slags kort-retreat, en kärnverk-
samhet under rörelsens framväxt.2 

Rörelseaktörer hade mött idén i det engelska högkyrkliga religiösa ordens-
livet som en strategi för att höja ”det andliga livets nivå” hos prästerskapet.3 

Det kom dem att förespråka det som en verksamhet för präster, men även 
för lekfolk.4 Konceptet byggde på uppfattningen att ett fördjupat andaktsliv 
på det personliga planet och i de små gemenskaperna skulle bidra till att för-
djupa det andliga livet även på det kollektiva kyrkliga planet. De stilla dagarna 
kom på så sätt att utgöra en grundpelare i den högkyrkliga rörelsens strategi 
att verka för sin sak. 

1 Redan Claus Harms hade, inspirerad av den franska romersk-katolska prästen Felicité Robert de 
Lammenais (1782–1854; romersk-katolsk teolog, senare filosof och samhällsdebattör), verkat för 
att ordna reträttliknande sammankomster för präster under tidigt 1800-tal. J. Bruun, ”’Stille dage’ i 
Helsingør” Kirken III (1931), s. 35. 
2 Gabrielsson 1910a, s. 106. Förutom Gabrielsson bidrog också Schröderheim till att göra koncep-
tet känt i Sverige redan kring åren 1910–1911. Schröderheim framförde förslag på en vilodag för 
prästerna med fokus på andakt och nattvardsfirande. Schröderheim hoppades tydligen kunna or-
ganisera något dylikt i Stockholm och uppmanade huvudstadens präster att anmäla eventuellt in-
tresse till honom själv eller Svenska Kyrkoförbundets redaktion. Några uppgifter om att en sådan 
stilla dag genomfördes har dock inte stått att finna. Schröderheim, ”A Quiet day” SKFT 1:2 (1911), 
s. 42–43. 
Utom i regi av SSB och SCA förekom enskilda, lokala initiativ till stilla dagar bland de högkyrkliga 
rörelseaktörerna. Blomquist bjöd till exempel in nyvigda präster i sin närhet till en stilla dag 1920. 
Anders Blomquist 15.9.1920 S12:1:3 SSBA:I UUB. Även inom andra kretsar i Svenska kyrkan an-
ordnades stilla dagar under de kommande åren, om än i begränsad utsträckning. Linköpingsprästen 
och KSV-engagerade Torsten Borggård (1888–1970; sist domkyrkokomminister i Linköping) ord-
nade stilla dagar i Linköpings stift 1922. Greta Lagerfelt t. Ida och Mats Åmark 19.9.1922 SSBA 
UUB. Vid Sigtunastiftelsen förekom även Stilla dagar på 1930-talet. Brundin 2012, s. 203, 205 
3 Gabrielsson 1910a, s. 106–108. 
4 Schröderheim, ”A Quiet day” SKFT 1:2 (1911), s. 42–43; Schröderheim, ”Från skilda håll” SKFT 
1:3 (1911), s. 91. 
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De första stilla dagarna hölls för Strängnäs stifts präster i Södertälje hösten 
1919 av Axel Lutteman med hjälp av Simon Lüders.1 Ett övergripande syfte 
var uppbyggelse av en kyrklig prästidentitet.2 Dagarna förefaller därmed ha 
fungerat som en praktisk omsättning av den kyrkosyn som kom till uttryck i 
Luttemans artikel ”Om kyrkan och prästkallet” i Det andliga nutidsläget vid 
samma tid.3 Södertäljedagarna 1919 kom att inspirera Albert Lysander och 
SCA, som senare blev djupt förknippade med just denna verksamhet.4 Inrikt-
ning på prästernas andliga fördjupning genom andaktsliv var genomgående 
och stod i samklang med de ideal om prästens betydelse som präglade den 
högkyrkliga rörelsens syn på kyrklig reform.5 

Också inom SSB ordnade man sedan 1920 årligen en stilla dag i anslutning 
till generalkapitlet. Denna riktade sig till medlemmarna – det vill säga lekfolk 
och präster i SSB.6 Det upplevdes som en betydelsefull komponent för med-
lemmarnas andliga fördjupning, och som ”vägkost för hela året”.7 Bland lek-
folket, inte minst kvinnorna, inom SSB uppfattades delaktigheten i vad som 
måste betraktas som en ovanlig andlig uttrycksform i samtidens Svenska kyr-
kan som en särskild rikedom.8 

1 Lüders och Lutteman pläderade i april 1919 vid Strängnäs stifts prästsällskaps möte i Flen för 
idén med ”Quiet days”. Simon Lüders odat. [april/maj] 1919 S12:1:3 SSBA:I UUB. 
2 I en redogörelse i stiftsorganet Till hembygden återgavs hur prästerna som samlats under Luttemans 
ledning i Södertälje hade varit med om andakt, nattvardsgångar, föredrag och samtal; till rekreation 
medelst ”altarets sakrament och brödragemenskapens sakrament”. Kyrkoherden Viktor Rundgren 
hade hållit föredrag över ”Vårt inre liv och vårt kall”. Grefberg 1920, s. 107–109. 
3 Om denna artikel, se ovan i kap. 4, s. 160–164. Efter Luttemans död betraktades de stilla dagarna 
som ett arv efter honom inom rörelsen. Mats Åmark 25.10.1921 S12:1:4 SSBA:I UUB. Lutteman 
anordnade även Stilla dagar på Samariterhemmet i Uppsala i januari 1920. E. Lutteman 1933:II, s. 
279. 
4 Albert Lysander tog med stort intresse emot nyheten om ”reträtten i Södertälje” just som SCA 
stod i begrepp att bildas. Albert Lysander t. Axel Lutteman 7.11.1919 ALS SigtSA; Albert Lysander 
och Gunnar Herrlin t. SCA (rundskrivelse) dat. november 1919. Märkt ”Confidentiellt” OEA; 
”Stilla dagar för präster i Lunds stift i Båstad den 8–9 juni 1920” ACTA:I A1:2 SCAA MSA. 
5 Lutteman påverkade Lysander som i sin tur var betydelsefull för SCA:s fokus på denna verksam-
het och dess gestaltning i brödraskapets regi som handlade om prästerlig uppbyggelse och identitet 
genom andakter och nattvardsfirande samt föredrag och samtal på samma tematik. Lysander var 
den som utarbetade förslaget till stadgar för SCA och i december 1919 antogs dessa, i vilka de slogs 
fast att årligt deltagande i ”reträtter” eller stilla dagar skulle vara en förpliktelse för medlemmarna. 
§2 SCA:s stadgar 11.12.1919 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. SCA:s första stilla dagar hölls i juni 1920 
i Båstad. Alla stiftets präster bjöds in och 34 stycken deltog. Deltagarförteckning stilla dagar 7– 
10.6.1920 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. Upplägget hade tagit intryck av Södertäljedagarna med fokus 
på prästerlig uppbyggelse och identitet genom andakter och nattvardsfirande samt föredrag och 
samtal som anslöt till denna tematik. Agenda Stilla dagar i Båstad 7–10.1920 ACTA:I A1:2 SCAA 
MSA. 
6 Berättelse GK SSB 20–23.7.1922 B1 SSBA:I UUB. 
7 Sigrid Hult t. Mary von Rosen 25.7.1921 SSBA:I UUB. 
8 Hult beskrev den stilla dagen som en ”ofattbar nåd” efter SSB:s första generalkapitel 1920. Sigrid 
Hult t. Ida och Mats Åmark 10.5.1920 SSBA UUB. 
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SCA:s årliga stilla dagar varade i regel i tre dagar. SSB:s stilla dagar var 
oftast en halv- eller heldag.1 De kännetecknades av att man delvis följde de 
kanoniska bönetiderna och under en del av dagarna iakttog tystnad. Vidare 
förekom meditation, gemensamma läsningar samt ett eller flera föredrag. På 
kvällarna hölls samkväm.2 Dagarna fungerade därmed även som plattform för 
idéspridning, rekrytering och samling inom rörelsen och i kontakt med utom-
stående.3 SCA:s stilla dagar blev snart en mötesplats för högkyrkliga rörelse-
aktörer men även för personer som inte var medlemmar. Bland deltagare och 
föredragshållare vid de stilla dagarna under 1920-talet kan Gustaf Aulén och 
Erling Eidem nämnas.4 

Anordnande av och deltagande i stilla dagar under de första åren belyser 
nätverksaspekten av den högkyrkliga rörelsen. De olika grupperna utformade 
upplägget med inspiration från varandra.5 När Simon Lüders 1921 ansvarade 
för stilla dagar för präster i Strängnäs stift i Strängnäs domkyrka var Jean 
Gondret ledare för dagarna och Anders Blomquist utformade officiet. 6 

Gondret, med bakgrund i såväl Svenska Kyrkoförbundet som Helga Korsgil-
let, hade samma år deltagit i SCA:s stilla dagar och blev medlem där 1922.7 

Fler exempel finns på rörelseaktörer från andra sammanslutningar som deltog 
i SCA:s stilla dagar och spred information om dem inom rörelsen.8 Lysander 

1 Se till exempel de första årens stilla dagar i SSB. Berättelse GK SSB 22.7.1920 B1 SSBA:I UUB. 
Berättelse GK SSB 21.7.1921 B2 SSBA:I UUB. Berättelse GK SSB 26.7.1922 B3 SSBA:I UUB. 
2 Agenda vid Stilla dagar SCA 7–10.6.1920 ACTA:I A1:2 SCAA MSA; Agenda vid stilla dag SSB 
22.7.1920 H47 SSBA:I UUB. Rörelsen följde ofta men inte alltid de medeltida benämningarna på 
tidegärdens böner, i så fall främst sext, non, vesper och completorium. Laudes användes sällan, 
utan i stället morgonbön. Vid SCA:s stilla dagar hölls i regel completorium. En offentlig vesper och 
nattvardsgång hölls sista dagen. ”Agenda Stilla dagar i Båstad 7–10.1920 ACTA:I A1:2 SCAA MSA; 
Berättelse GK SSB 22.7.1920 B1 SSBA:I UUB. 
3 ”Stilla dagar för präster i Lunds stift i Båstad 8–9.6.1920” ACTA:I A1:2 SCAA MSA; Samuel 
Gabrielsson 26.2.1920 S12:1:3 SSBA:I UUB; Anders Blomquist 15.9.1920 S12:1:3 SSBA:I UUB;
Mats Åmark 25.10.1921 S12:1:4 SSBA:I UUB; Sigrid Hult t. Mary von Rosen 6.7.1923 SSBA UUB. 
4 Erling Eidem (1880–1972; sist ärkebiskop i Uppsala). Deltagarförteckning stilla dagar 12– 
15.6.1922 ACTA:I A1:2 SCAA MSA; Deltagarförteckning Stilla dagar 8–11.6.1925 ACTA:I A1:2 
SCAA MSA. 
5 SSB:s första stilla dag i juli 1920 hade ordnats med uttrycklig inspiration från SCA. Simon Lüders 
t. Mats Åmark 13.7.1920 SSBA UUB. SCA å sin sida hade inspirerats av den stilla dag som Lutte-
man anordnade för präster i Strängnäs stift 1919. ”Stilla dagar för präster i Lunds stift i Båstad 8– 
9.6.1920” ACTA:I A1:2 SCAA MSA; Albert Lysander och Gunnar Herrlin t. SCA (rundskrivelse) 
dat. november 1919. Märkt ”Confidentiellt” OEA. 
6 Simon Lüders 8.11.1921 S12:1:4 SSBA:I UUB. 
7 Algot Anderberg15/16.6.1922 S12:1:4 SSBA:I UUB; Deltagarförteckning Stilla dagar Åhus 6– 
9.6.1921 ACTA:I A1:2 SCAA MSA; Protokoll SCA:s årshögtid 26–27.9.1922 ACTA:I A1:2 SCAA 
MSA. 
8 De två lundensiska medlemmarna i S:t Sigfrids brödraskap, Sixten Olsson och Algot Anderberg, 
rapporterade under början av 1920-talet till de övriga Sigfridsbröderna om de stilla dagar som an-
ordnades av SCA. Sixten Olsson 12.7.1921 S12:1:3 SSBA:I UUB. Algot Anderberg15/16.6.1922 
S12:1:4 SSBA:I UUB. Algot Anderberg 3.9.1923 S12:1:4 SSBA:I UUB. Vid SCA:s Stilla dagar 1922 
ledde de två Sigfridsbröderna completoriet, vid vilket de också använde liturgiska instruktioner som 
de fått från Blomquist. Se inbjudningar till stilla dagar sparade i ACTA:I A1:2 SCAA MSA. 
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var även medlem i SSB från 1922 och deltog då i den stilla dag som anordna-
des i Vadstena och leddes av Blomquist.1 Stilla dagar fungerade som en hög-
kyrklig praktik och samlingsform som utvecklades kollektivt inom rörelsen.2 

Med dem stärktes även uppfattningen om en rörelsetillhörighet. 
För både SCA och SSB var de stilla dagarna kopplade till specifika platser. 

Att så blir fallet för rörelser i framväxtfasen är inte ovanligt.3 Rörelsen sökte 
sig, liksom kulturella strömningar kring sekelskiftet 1900, till platser som mil-
jömässigt och arkitektoniskt uttryckte romantiska och estetiserande bilder av 
det förflutna, inte minst medeltiden.4 För SCA kom de stilla dagarna årligen 
att anordnas på Skånegården i Båstad.5 Gården, byggd 1918, erinrade om en 
klosteranläggning.6 Förutsättningarna för det ”högre ändamålet” var på Skå-
negården de bästa, enligt Lysander.7 

För SSB kom relationen till Vadstena att bli komplex. Staden blev runt 
sekelskiftet 1900 allmänt föremål för nationalkyrklig romantik och plats för 
möten och kurser inom Svenska kyrkan. Ärkebiskop Söderblom såg den som 
ett framtida kyrkligt centrum för Svenska kyrkan.8 Inom SSB var Vadstena 
och den heliga Birgitta förknippad med det historiebruk som man uppfattade 
att Söderblom hade legitimerat genom sitt föredrag 1916.9 Staden blev en 
kyrklig minnesmiljö som vittnade om Svenska kyrkans utsträckning bortom 
reformationen. Senare skulle relationen mellan SSB och församlingen i 
Vadstena periodvis bli spänd och generalkapitlet hölls på andra platser.10 

1 Berättelse GK SSB 23–27.7.1922 B3 SSBA:I UUB. 
2 Det fanns förvisso skillnader mellan de sydsvenska och mellansvenska fraktionerna av den hög-
kyrkliga rörelsen, men det fanns också flera band och täta kontakter. Anders Blomquist reflekterade 
över att de mellansvenska rörelseaktörerna hade kommit längre än skåningarna i SCA i fråga om 
det ”ceremoniella” och ”estetiskt-historiska” samt ”anordnandet av gudstjänsten inte minst när det 
gäller kyrkosången”, medan SCA i Lund var mer fokuserad på lärofrågor. Anders Blomquist t. Mats 
Åmark 14.8.1923 SSBA UUB. 
3 L-E. Olsson 1998, s. 152–153. 
4 Broberg 1993, s. 192. För en analys av minnesplatser och historiebruk i en anknytande miljö, se 
Ahl-Waris 2010. 
5 Den enda undantaget utgör 1921 då de stilla dagarna hölls i Åhus. Se, Agenda Stilla dagar 6– 
9.6.1921 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. 
6 Gunnar Rosendal beskrev platsen som ”zugleich einem Herrenhaus und einem Kloster ähnlich”. 
Rosendal, ”Die Schwedische Bruderschaft Sodalitium Confessionis Apostolicae” EHK 17:1–3 
(1935), s. 13–16. Enligt uppgift utgjorde karmeliterklostret i Helsingør förebild. ”Ett vackert utta-
lande om ärkebiskopen” Falu Länstidning 21.7.1932, s. 5. Ludvig Nobel (1868–1946; direktör och 
styrelseordförande) hade låtit uppförda Skånegården. Han uppvisade intresse för den högkyrkliga 
rörelsen och antogs som novis i SSB, föreslagen av Mary von Rosen, redan 1922 men blev aldrig 
medlem. §8 Protokoll GK SSB 25–27.7.1922 A5 SSBA:I UUB; §7 Protokoll GK SSB 6–7.10.1926 
A10 SSBA:I UUB; §8 Protokoll GK SSB 23–24.7.1927 A11 SSBA:I UUB. 
7 Inbjudan Stilla dagar 11–14.6.1923 ACTA:I A1:2 SCAA MSA; Lysander t. SCA ”Påskveckan” 
1923 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. 
8 Nathan Söderblom t. Claës Törner 11.11.1919 CTEP UUB. 
9 Om det se kap. 2 ovan, s. 135–136. 
10 Så till exempel 1924 då generalkapitlet hölls i Falun, 1935 då generalkapitlet hölls i Stockholm 
och 1936 då generalkapitlet hölls i Flen. Bexell 2020, s. 108–109, 118–119. 
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Sammanfattningsvis var de stilla dagarna en arbetsform som hämtats från 
engelsk högkyrklighet. Det var en verksamhet som växte fram inom den hög-
kyrkliga rörelsen och blev utgångspunkt för ett högkyrkligt lågintensivt re-
formarbete av det andliga livet, med särskild inriktning på präster. Dagarna 
innebar även att rörelsenätverket knöts samman och uppfattningen om ett 
”vi” stärktes. 

Tillväxt och rekrytering 
De högkyrkliga sammanslutningarna syftade inte till att mobilisera massrörel-
ser. I både SCA:s och SSB:s stadgar framhölls att förnyelse av det kyrkliga 
livet skulle ske genom förnyelse av den enskildes andakts- och böneliv. Grun-
didén var således att rörelsens ideal skulle spridas genom de engagerades ak-
tivitet i kyrkolivet.1 Det var spridandet av rörelsens praktiker och ideal, och 
inte sammanslutningarnas tillväxt, som var målet. Sammanslutningarna växte 
genom rörelseaktörernas personliga nätverk och rekommendationer.2 Både 
SCA och SSB tillämpade novitiat och krav på deltagande i sammankomster 
för nya medlemmar. 

Viktigt för att sprida rörelsens övertygelser och praktiker var att påverka 
ungdomar och studenter. Tron på ungdomen som den formbara framtiden 
genomsyrade samhällslivet under 1900-talets första decennier. Inom den så 
kallade ungdomsrörelsen hyllades unga som ett vitalt framtidshopp för nat-
ionen.3 På ett motsvarande sätt ställde många inom Svenska kyrkan sitt hopp 
om framtiden till påverkan på ungdomarna.4 Flera högkyrkliga rörelseaktörer 
hade en bakgrund inom kyrkligt ungdomsarbete. S:t Sigfrids brödraskap sökte 
sig till ungdomsmöten och studentsammanhang för att genom föredrag, 
gudstjänster och andakter påverka ungdomarna.5 Det skulle bli en strategi för 
rörelsen att hålla fast vid över tid. Simon Lüders menade till exempel att det 
var viktigt att knyta gymnasister med ”goda kyrkliga tendenser” till rörelsen 
och att det var ”viktigt att vi binda dem vid vår kyrkosyn redan före 

1 Mary von Rosen t. Brita Hermelin 13.6.1934 E1c:4 BHA ESA. 
2 Det framhölls även av Simon Lüders 1944 i ”Societas Sanctæ Birgittæ – en väckelserörelse inom 
statskyrkan” SvD 21.7.1944, s. 5. 
3 Björck 1949, s. 257ff; Berggren 1995, s. 27–33; Edling 1996, s. 202–203. 
4 Den fosterländska ungdomsrörelsen var på flera sätt avskild från den kyrkliga ungdomsrörelsen 
som tog form samtidigt och de båda betraktade varandra med ömsesidig misstänksamhet. Urban 
Claesson har dock pekat på hur teologerna Magnus Pfannenstill, Natanael Beskow och Nathan 
Söderblom framträdde också inom den fosterländska ungdomsrörelsen. Claesson 2004, s. 116– 
119; Jfr Berggren 1995, s. 62–63. 
5 Betoningen på ungdom framfördes till exempel av Samuel Gabrielsson ”De ungas uppgifter i 
Sveriges kyrka” hållet vid ungdomsmöte i Sollerö kyrkan 21.5.1916; i högmässa i Ösmo kyrka 21 
sönd e. Tref 1918; i högmässan i Bringsjö septuagesima 1934 (Föredrag) 19 SGA UUB. Vid flera 
tillfällen planerades också ”aktioner” för att påverka unga, utan att kunna genomföras. Samuel Ga-
brielsson t. Mats Åmark odat. 1922; 3.10.1922 SSBA UUB. 
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’studenten’”.1 SSB kom särskilt att rikta in sig på ungdomar, främst unga män 
och blivande präster. Någon särskild inriktning på att värva unga kvinnor till 
SSB har däremot inte observerats i källorna. 

Att engagera unga män och ge dem uppgifter i gudstjänster var en metod 
som praktiserades konsekvent inom rörelsen.2 Elis Schröderheim gjorde så 
under 1910- och 1920-talet, vilket satte avtryck hos personer som sedan blev 
aktiva inom rörelsen.3 En av dem som tog intryck av honom var diakonen 
och sedermera prästen Herman Hedberg,4 som blev medlem i SSB 1927. 
Först i Gävle och sedan Uppsala kom han att samla, framför allt, unga män 
till kontinuerliga andaktsgemenskaper.5 Även Gunnar Rosendal betonade se-
nare att han inkluderade skolpojkar och studenter genom att ge dem uppgifter 
i gudstjänsten och klä dem i röcklin.6 

Med tiden framträdde högkyrkliga rörelseaktörer, oftast män, som hade 
påverkats av tidigare generationers rörelseaktörer.7 En kvinna som bryter 
mönstret av manlig dominans är Magda Wollter som engagerade sig i rörelsen 
efter att som ung ha tagit intryck av Albert Lysander.8 Till följd av sådant 
ungdoms- och studentinriktat arbete som genomfördes utvecklades succes-
sivt ett slags kontinuitet och förening av inriktningar inom den högkyrkliga 
rörelsen. Tidigare inriktningar i Svenska Kyrkoförbundet/Helga Korsgillet 
och S:t Sigfrids brödraskap/SSB, kom alltmer att löpa samman.9 Olika tillflö-
den korsades och skulle så småningom alltmer härbärgeras inom rörelsen. 

1 Simon Lüders t. Gunnar Rosendal 21.4.1938 GRS LUB. Det gällde, skrev Lüders till Rosendal, 
att verkligen fånga ungdomarna: ”Intrycken strömma över unga människor varje ögonblick, och 
de äro mycket olika. Söker man icke en fast förankring för dem, förflyktigas de mycket snart”. 
Simon Lüders t. Gunnar Rosendal 11.11.1939 GRS LUB. 
2 Lutteman engagerade ungdomar i altartjänst när han ledde större ungdomsmöten i sin roll som 
Diakonistyrelsen förste sekreterare. År 1917 konstaterade han till exempel att det var ”underligt att 
se hur kyrkogemenskapen, altargemenskapen med dess […] helgd, dess djupa värme, griper ung-
domen”. Axel Lutteman 18.8.1917 S12:1:2 SSBA:I UUB. 
3 H. Andersson ”Föredrag om den kyrkliga förnyelsens början” I:Ic SSBA:I UUB. Ytterligare ett 
exempel på en sådan person var Lennart Löthner (1909–1991; tjänsteman vid Uppsala domkapitel, 
arkivforskare, teol. dr h.c., arkivarie i SSB). Om honom se Ström 1995. 
4 Herman Hedberg (1897–1964; diakon, prästvigd 1944, kaplan i SSB, sist sjukhuspräst vid Ullerå-
kers sjukhus). 
5 Stolt 2016, s. 24–26. Mer om det, se kap. 10, nedan, s. 374–375. 
6 ”Societas Sanctæ Birgittæ – en väckelserörelse inom statskyrkan” SvD 21.7.1944, s. 5. 
7 Exempel på sådana personer var alltså Herman Hedberg, senare medlem i SSB, Harald Andersson 
(1902–1965; sist kyrkoadjunkt i Malmö), senare medlem i SCA och SSB, Gösta Kallner, medlem i 
SSB 1931 och senare även Sune Wiman (1896–1987; sist kyrkoherde i Öja), medlem i SSB 1942. 
Cf Stolt 2016, s. 15–19. Harald Andersson tillägnade Schröderheim, ”den ivrige förkämpen för ett 
värdigt gudstjänstfirande” med ”outplånlig tacksamhet” sin bok Om gudstjänstliga bruk och ceremonier 
(1937). H. Andersson 1937, s. 5. Om Andersson, se Liedman 1969, s. 77–79. 
8 Magda Wollter (1895–1968, ämneslärarinna, författare, sist grundare av och moder superior i Jesu 
Moder Marias Systraskap i Malmö). Mer om henne, se kap. 11 nedan, s. 411–422. 
9 Personer som Hedberg och Kallner, tidigt påverkade av Schröderheim kom med tiden att bli 
rörelseaktörer inom SSB. Hedberg påverkade i sin tur personer som skulle komma att ansluta sig 
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Sammanfattande diskussion 
Den svenska högkyrkliga rörelsens organisering under 1900-talets första hälft 
har tidigare inte undersökts närmare. Här har fokus lagts på 1920-talets or-
densliknande sammanslutningar för att klargöra hur den högkyrkliga rörel-
sens sätt att organisera sig var en viktig del av dess identitet och stod i relation 
till dess övertygelser och kyrkosyn. 

En jämförelse med samtida organisationsformer visar att varken de för-
moderna associationerna eller de moderna föreningarna stämmer väl in på 
den högkyrkliga rörelsen. Till skillnad från politiska rörelser i sin omgivning, 
sådana som Raschke benämner maktorienterade rörelser, avsåg inte den hög-
kyrkliga rörelsen att organisera sig på ett sätt som syftade till att mobilisera 
någon folkrörelse.1 Den skepsis mot partibildning och folkrörelser som kom 
till uttryck bar släktskap med såväl politisk konservatism som med 1800-talets 
högkyrkliga rörelser. Strävandena skulle inte representera särintressen utan 
hela samhället.2 Det fanns en självförståelse inom rörelsen, som också skulle 
utvecklas över tid, av att den representerade något särskilt kyrkligt.3 Det folk-
kyrkliga pastorala handlande som skulle växa fram i församlingsrörelsens ef-
terföljd med inriktning på krets- och föreningsskapande blev inte den hög-
kyrkliga vägen. 

Genom möten med engelsk högkyrklighet blev organisationsformer och 
praktiker inspirerade av religiöst ordensliv betydelsefulla. Med de ordenslik-
nande sammanslutningarna kom den så kallade praktiskt orienterad högkyrklig-
heten att dominera inom rörelsen. Ett fokus kom att riktas på individernas 
andliga liv, på bekostnad av den samhällsinriktning som funnits inom 1910-
talets påverkansgrupper. Den tidigare aktuella frågan om Svenska kyrkans re-
lation till samtidskulturen förlorade i aktualitet. Perspektivet blev mer inom-
kyrkligt och individuellt orienterat. 

Rörelsens föreställningar om Svenska kyrkan som del av allmänkyrklig ge-
menskap, behovet av sakramentalt liv och andlig fördjupning var avgörande 
för hur den skulle organisera på sätt som syftade till att sprida idéerna vidare. 
Förhållandet låter sig väl fångas med uttrycket ”organisationen är bud-
skapet”.4 Sättet att organisera sig inom den högkyrkliga rörelsen motsvarar 
vad som har beskrivits om kulturorienterade rörelser. Betoning på individens 
självreform, sambanden mellan värdering, i detta fall kyrkosyn, och praktik, 
hängivenhet inom små nätverk snarare än massmobilisering för att påverka 

till kretsen kring Gunnar Rosendal och även bli engagerade i SSB och i den högkyrkliga rörelsen. 
Mer om det, se kap. 10, s. 374–377. 
1 Raschke 1985, s. 110–111. 
2 Idealet för rörelsen kan sammanfattas med Simon Lüders kritik av ungkyrkorörelsen 1913. Det 
som skulle betonas var kyrkan över alla rörelser, ”vore de än så kyrkliga”. Simon Lüders t. Axel 
Lutteman. 26.8.1914 ALS SigtSA. 
3 Se här särskilt kap. 9. 
4 Frostin 1992, s. 67. 
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är sådant som stämmer in på rörelsen.1 Delaktigheten i rörelsen skulle även 
prägla rörelseaktörernas vardagliga liv. 

Praktikerna, särskilt gudstjänsterna, kan ses som bärare av teologiska ställ-
ningstaganden.2 Genom liturgi, böner och paramenta uttrycktes rörelsens 
kyrkosyn och historiebruk. Det handlade inte om en direkt återupptagen 
kyrklig tradition, utan om ett modifierat bruk där valda delar av medeltida 
fromhetsliv användes med utgångspunkt i samtida konfessionella övertygel-
ser. Inom rörelsen tänkte man sig den Svenska kyrkan som en legitim efter-
följare till den medeltida kyrkan. Anspråket var beroende av bruk av det för-
flutna som byggde på anpassningar till samtida lutherska normer och avvek 
från till exempel samtida romersk-katolskt historiebruk kring Svenska kyrkans 
kontinuitet med den medeltida kyrkan.3 Genom att skapa nya typer av gemen-
skapsformer med latinska namn, stadgar kallade ”regula” och genom att sam-
las i miljöer som kunde ge intryck av medeltid eller klosterliv kunde rörelsen 
förstärka bilden av något traditionellt och särskilt kyrkligt. Ett romantiserande 
bruk av det förflutna, företrädesvis medeltida kyrkoliv, omsattes i själva ver-
ket i en ny historisk kontext genom nya typer av sammanslutningsformer. 
Bruket av äldre liturgi, andaktsformer, liturgiska kläder, rökelse, korstecken, 
meditationer i kombination med bärandet av till exempel engelska prästkragar 
ger sammantaget med den typen av gemenskapsformer intryck av hur ett sär-
skilt högkyrkligt traditionsskapande skedde som gav uttryck för ett särskilt iden-
titetsskapande. Genom olika materiella, textuella och visuella aspekter och 
genom att anknyta till tidigare kyrkohistoriska epoker och personer kunde 
föreställningen om tillhörighet i en allmänkyrklig gemenskap gestaltas inom 
rörelsen. 

I och med att rörelsens fokus låg på praktiker som uttryckte dess kyrkosyn 
är det logiskt att det var praktikerna som skulle spridas, och inte att mängder 
av medlemmar skulle rekryteras. Stilla dagar blev en verksamhetsform för rö-
relsen där gudstjänst och andakter kunde firas i enlighet med rörelsens ideal. 
De blev även en mötesplattform inom rörelsen och ett slags påverkansform, 
särskilt i SCA:s regi, riktad mot prästerskapet. Raschke har pekat på att det 
finns drag av såväl maktorientering som kulturorientering i de flesta rörelser. 
Ett annat slags maktorientering än den Raschke åsyftar skymtar i den hög-
kyrkliga rörelsen. I en tid av lekmannaaktivering framträdde den som särskilt 
prästcentrerad. Också det kan ses utifrån överenstämmelsen mellan organise-
ring och budskap. Rörelsens fokus låg på pastoralt knutna verksamhetsformer 
som var beroende av prästerskapet. Logiken sammanfattas genom Luttemans 
sats ”sådan prästen är sådan är kyrkan”. 

1 Raschke 1985, s. 112; Rucht 1994, s. 351–352. 
2 S-E. Brodd 2012, s. 24, 26. 
3 Se till exempel Assarsson 1918, s. 11–28, 31–34, 72–74. Cf Blückert 2000a, s. 212–216. 
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Jämförelser kan göras med 1800-talets väckelserörelser, som också argu-
menterade för sin kritik av samtida kyrkoliv genom att hänvisa till föreställ-
ningar om att stå i kontinuitet med en kyrklig tradition. Hushållet var den 
existerande organisationsform som de anslöt sina strävanden till.1 För den 
högkyrkliga rörelsen var det inte ett alternativ. Dess prästcentrering och kyr-
kosyn hörde organiskt samman med en kyrkoorientering. Därför kunde den 
inte enligt sin egen förståelse vara en väckelse vid sidan av kyrkan. Inte heller 
syftade den likt församlingsrörelsen till ett frivilligt församlingsarbete vid si-
dan av det legalt reglerade, som ju gällde gudstjänsten. Eftersom dess prakti-
ker och kyrkosyn inte var självklart accepterade i Svenska kyrkan, vilket ska 
undersökas närmare i nästa kapitel, kom de ordensliknande sammanslutning-
arna som organisationsform väl till pass. Rörelsen kunde genom dem indirekt 
knytas till församlingslivet i form av nätverk av pastoralt verksamma indivi-
der. ”Vi begära ej nyheter till förnöjelse för nygiriga sinnen. Men vi vilja för-
nyelse först och främst inom oss själva”, skrev SCA:s frater superior Edvard 
Wessberg.2 Det fanns en tro på den så att säga väckta individens förmåga att 
påverka sin omgivning som hade paralleller i väckelserörelserna. Logiken 
gjorde rörelsen beroende av aktörernas hängivna engagemang att leva enligt 
de ideal som förespråkades, vilket innebar betoning på individens självreform 
och personliga nätverk. Enligt en sådan tro på förändring genom individer 
kunde också kvinnor, trots prästcentreringen, ha en roll inom rörelsen. 

1 Sanders 1995, s. 238–239, 244–248, 312. Cf Jarlert 1997a, s. 215. 
2 Edvard Wessberg t. SCA ”Nyåret” 1923–1924 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. 
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6. Rörelsen och 1920-talets antikatolska 
stämningar 

Det påstods att han hade böjt knä vid en romersk-katolsk mässa och 
vid en privat middag smädat den protestantiska nationalgestalten 
Gustav II Adolf. Trots sina sympatier för den romersk-katolska kyr-

kan som han, bland annat genom sina släktband till Frankrike, kände sig and-
ligt närstående kunde prästen Jean Gondret inte förlika sig med tanken på att 
det han hade gjort skulle kunna vara grund för avsked. Han försökte kräva att 
Stockholms konsistorium skulle förklara vilka överträdelser han gjort sig skyl-
dig till. Så blev det inte. Gondret fick avsluta sin tjänst några månader senare. 
Året 1923 slutade med att han lämnade Sverige och sökte sin tillflykt i ett 
benediktinkloster. 

Den romersk-katolska kyrkans verksamhet i Sverige och synen på den 
inom Svenska kyrkan hör till det som påverkade den svenska högkyrkliga rö-
relsen när den växte fram under 1900-talets första hälft. De första åren av 
1920-talet innebar ett höjt tonläge kring den romersk-katolska kyrkans verk-
samhet i Sverige. Det ska ses mot bakgrund av självförtroende och medvind 
som den romersk-katolska kyrkan erfor i Europa efter första världskrigets 
slut. Tiden präglades av ett uppsving för ideologi och teologi av mer objek-
tivistisk karaktär vilket gjorde att framväxten av en högkyrklig rörelse i Sverige 
framstod som tidstypisk. Den romersk-katolska kyrkans betoning på lära och 
organisation var på motsvarande sätt uttryck för objektivism enligt tidsandan.1 

Hur synen på den romersk-katolska kyrkan i omgivningen i Sverige påver-
kade förutsättningarna för den högkyrkliga rörelsen att nå genomslag, liksom 
hur det påverkade rörelsens identitetsskapande, kommer att undersökas i 
detta kapitel. 

Romersk-katolska kyrkan i svensk debatt 
Hotet om så kallad katolicering hade under hela den efterreformatoriska tiden 
i Sverige varit en given del av en luthersk konfessionell retorik. Det hade blivit 
en etablerad del av den nationella diskurs som präglade såväl kyrkligt som 

1 Werner 1996a, s. 238–240. 
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politiskt tänkande att romersk-katolsk tro och lära var ett hot mot den lut-
herska och den nationella identiteten.1 

En nysatsning på romersk-katolsk mission kom 1919 till uttryck i 
Benedictus XV:s encyklika Maximum Illud. 2 Därmed förnyades missionen 
även till icke-romerskt kristna länder. Målet var att romersk-katolicism skulle 
integreras i olika nationella kulturer. Kardinalen Willem Marinus van Ros-
sum,3 chef över Vatikanens kongregation för mission, Congregatio de Propaganda 
Fide, såg omfattande brister inom missionsverksamheten i de skandinaviska 
länderna och inte minst i Sverige.4 

Den så kallade ”skolboksinlagan” 1921 blev starten på en ökande romersk-
katolsk närvaro i svensk debatt. Bakgrunden var reformen av den svenska 
folkskolans kristendomsundervisning i allmänkristen riktning 1919.5 Enligt 
den nya undervisningsplanen skulle sådant undvikas som kunde verka föro-
lämpande för olika gruppers religiösa åskådning. Den romersk-katolska bis-
kopen och apostoliska vikarien i Sverige Albert Bitter6 inkom hösten 1921 
med en inlaga till Kungl. Skolöverstyrelsen som riktade kritik mot hur ro-
mersk-katolsk tro och fromhet framställdes negativt i läroböcker.7 Inlagan var 
författad och tillkommen på initiativ av den romersk-katolska prästen David 
Assarsson.8 En livlig debatt i tidningarna följde och bidrog till att romersk-
katolska kyrkan uppfattades som hotfull av många protestantiska kristna i 
Sverige.9 

Under 1920-talets första år pågick nya debatter om denna kyrkas önskan 
om klosterförbudets upphävande 1922, om biskopen Johannes Erik Müllers10 

installation som apostolisk vikarie 1923 och om kardinal van Rossums resa i 
de nordiska länderna, bland annat till Sverige under sommaren samma år. Fö-
reställningen om en hotfull romersk-katolsk närvaro i Norden närdes även av 
politiska strider och debatter gällande dess församlingars rätt till egen kyrko-
bokföring.11 Den romersk-katolska tidskriften Credo började på Assarssons 
initiativ utkomma 1920. Den syftade både till att ge kunskap om romersk-

1 Se Werner 1996b; Werner 2005b, s. 40–61. 
2 Benedictus XV (1854–1922; påve 1914–1922). 
3 Willem Marinus van Rossum (1854–1932; romersk-katolsk kardinal). 
4 Werner 1996a, s. 235–236. 
5 Moberger 1961, s. 156. 
6 Albert Bitter (1848–1926; sist titulärärkebiskop). 
7 Wadensjö 1968, s. 207; Werner 1996a, s. 78–79. 
8 David Assarsson (1892–1955; sist monsignore och romersk-katolsk kyrkoherde i Helsingborg). 
Werner 1996a, s. 79. 
9 Wadensjö 1968, s. 207–213; Werner 1996a, s. 84. 
10 Johannes Erik Müller (1877–1965; sist biskop i Stockholms katolska stift). 
11 Werner 1996a, s. 56–99. 
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katolsk tro och fromhet till icke-katoliker och att fungera som stärkande av 
enhetskänslan inom den romersk-katolska kyrkan i Sverige.1 

Sammantaget ledde närvaron i tidningsrapportering och debatter och de 
olika initiativen från den romersk-katolska kyrkan i Sverige under början av 
1920-talet till föreställningen om den som en kyrka på frammarsch och en 
påtaglig, hotfull realitet i det svenska kultur- och kyrkolandskapet.2 

Den högkyrkliga rörelsen och romersk-katolska kyrkan 
Den högkyrkliga rörelsen diskuterade tidigt att återerövra benämningar som 
”katolskt” eller ”katolicitet” för Svenska kyrkan.3 Det var inte okomplicerat. 
Samuel Gabrielsson påpekade att ”katolsk” både i svensk teologi och i folk-
mun hade en negativ klang av ”oevangelisk”. Han ansåg därför att det mest 
effektiva vore att arbeta för kyrkosynens betydelse snarare än för en betydel-
seskiftning av ordet. Huvudsaken var ”vårdandet av en sannskyldigt allmän-
nelig anda inom vår kyrka och hennes relationer utåt”.4 

Att särskilja katolicitet som ecklesiologisk markör från konfessionell ro-
mersk-katolicism låg i tiden och kom till uttryck inom modernistiska ström-
ningar inom både romersk-katolicism och protestantism. Så till exempel hos 
sådana som Nathan Söderblom, Friedrich Heiler och Charlies Gore.5 Söder-
blom hade presenterat de modernistiska strömningarna för en svensk läsek-
rets redan 1910 i boken Religionsproblemet inom katolicism och protestantism.6 Den 
romersk-katolska modernismen var en motreaktion på ultramontanismen, en 
rörelse inom romersk-katolska kyrkan som växte fram under 1800-talets se-
nare del och betonade kyrkans hierarkiska karaktär, liturgiska enhet och cent-
ralisering kring påveämbetet. 7 Romersk-katolsk modernism var en löst 

1 Credo innehöll uppsatser och reflektioner om historiska och samtida spörsmål, apologetiska texter, 
nyheter, observationer och rapportering om och för den romersk-katolska menigheten intressanta 
skeenden i Sverige och i världen. Werner 1996a, s. 242ff. 
2 Werner 1996a, s. 85–87, 242. 
3 Schröderheim, ”Den katolicerande riktningen i vår kyrka” SKFT 1:1 (1911); Kihlén, ”Till frågan 
om ’Kristi kyrka och vår statskyrka’” SKT 9:37 (1913), s. 468. Sigfridsbrödernas syn på detta åter-
speglas bland annat i de interna diskussionerna 1917–1918. Se till exempel Anders Blomquist 
21.9.1917 S12:1:2 SSBA:I UUB; Samuel Gabrielsson 2.10.1917 S12:1:2 SSBA:I UUB. 
4 Samuel Gabrielsson 2.10.1917 S12:1:2 SSBA:I UUB. 
5 Till exempel höll Friedrich Heiler 1919, inbjuden av Söderblom, sex föredrag i Uppsala på temat 
”Katolicismen” som också utgavs i bokform. Heiler 1919. Senare omarbetade Heiler föreläsning-
arna till en mer djuplodande undersökning om romersk-katolicismens väsen, där han systematiskt 
undersökte romersk katolicism och försökte skilja katolicitetsmarkörer från element som enligt 
honom var mer präglade av folktro. Heiler 1923. Även Charles Gore, som utövade ett inflytande 
på flertalet högkyrkliga rörelseaktörer, betonade skillnaden mellan katolicitet och romersk-katolic-
ism. Denna skrift lästes inom den svenska högkyrkliga rörelsen. Gore 1922; Anders Blomquist 
12.9.1922 S12:1:4 SSBA:I UUB. 
6 Söderblom 1910; Jonson 2014, s. 168. 
7 Livingstone 2006, s. 327–342. 
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sammanhållen rörelse av teologer som förenades i strävandena ”to adapt the 
Catholic religion to the intellectual, moral and social needs of the present 
time”.1 Med historisk-kritisk metod studerades den tidiga kyrkan samt liturgi-
och kyrkohistoria. John Henry Newmans forskning om den kristna tradit-
ionen och läroutveckling hade inspirerat flera av modernisterna. Andra viktiga 
företrädare var Louis Duchesne, Alfred Loisy och George Tyrrell.2 Den mo-
dernistiska striden inom den romersk-katolska kyrkan hade pågått under de 
år som Söderblom befann sig i Paris. Då flera av modernisterna var verk-
samma där lärde han känna flera av dem.3 

I förhållningssättet att skilja på katolskt och romersk-katolskt följde Sö-
derblom den protestantiska modernismen hos Adolf von Harnack, i det att 
han betraktade den romersk-katolska modernismen som en verkligt ”katolsk” 
rörelse.4 I den såg Söderblom positiva teologiska bidrag och anknytnings-
punkter till ”evangelisk” teologi, även om den aldrig blev fullt teologiskt ac-
ceptabel ur hans perspektiv.5 Han bedömde i likhet med von Harnack utifrån 
en lutherskt konfessionell måttstock vad inom den romersk-katolska kyrkan 
som han ansåg vara legitimt och allmängiltigt, och vad som ansågs vara ”ro-
merska” missbruk. 

Olika förhållningssätt bland rörelseaktörerna 
Något entydigt och samlat förhållande till den romersk-katolska kyrkan rådde 
inte inom den högkyrkliga rörelsen. Flera av rörelseaktörerna var inspirerade 

1 Alfred Loisy citerad i Livingstone 2006, s. 365. Slutet för den romersk-katolska modernismen 
kom med den påvliga encyklikan Pascendi gregis (1907) som fördömde modernisterna och fråntog 
flera av de ledande teologerna deras akademiska och teologiska positioner. Livingstone 2006, s. 
365; 371–372. 
2 Institut Catholique de Paris blev ett särskilt viktigt lärosäte för rörelsens utveckling under 1890-
talet. Liturgihistorikern Louis Duchesne (1843–1922; romersk-katolsk teolog) undersökte i Origines 
du culte chrétien: etude sur la liturgie latine avant Charlemagne (1889) den tidiga västkyrkliga liturgiska trad-
itionen. Han blev inflytelserik men också kontroversiell. Vetenskapligt följdes han av Alfred Loisy 
(1857–1940; romersk-katolsk teolog, sist professor i religionshistoria i Paris) som anlade ett histo-
risk-kritiskt förhållningsätt till studiet av Bibeln, vilket ledde till att han avskedades från sin profes-
sur. Efter verket Evangile et l’Eglise (1902) exkommunicerades han. Boken var en svarsskrift till 
Adolf von Harnacks Das Wesen des Christentums (1900) och samtidigt en modernistisk programskrift. 
George Tyrrell (1861–1909; romersk-katolsk teolog) var en jesuit som blev en av modernismens 
nyckelpersoner när det kom till den andliga sidan av rörelsen. Livingstone 2006, s. 365–371. 
3 Söderblom 1910; Lange 2014, s. 201. 
4 Söderblom 1910; Werner 1996a, s. 325–326; Jonson 2014, s. 168. 
5 Söderblom kritiserade den romersk-katolska kyrkan för dess hierarkiska tolkning av tradition och 
den kyrkliga institutionen. Dynamiken mellan personlig och institutionell kristendom var viktig för 
Söderblom och en institutionell kyrkosyn var acceptabel endast så länge som den personliga tron 
och forskningsfriheten bejakades. Så uppfattade Söderblom inte att fallet var med den romersk-
katolska kyrkan, och modernisterna tog inte heller enligt hans uppfattning i tillräcklig utsträckning 
strid för det, varför heller inga närmanden gentemot den romersk-katolska kyrkan enligt honom 
kunde ske. Jonson 2014, s. 171–174. 
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av Nathan Söderblom och stod på olika sätt i kontakt med honom.1 Det fanns 
gemensamt inom rörelsen en övertygelse att om Svenska kyrkan inte vårdade 
sig om sitt allmänkyrkliga arv i form av liturgi och nattvardsfirande skulle det 
gynna den romersk-katolska kyrkans mission i Sverige.2 Den romersk-ka-
tolska kyrkan framställdes som ett hot, och till och med som ”den stora faran” 
för Svenska kyrkan.3 

Svenska Kyrkoförbundet hade hävdat att hotet om ”katolicering” hörde 
ihop med den moderna teologins kyrkosöndrande effekt. Upplösning av Bi-
belns och bekännelseskrifternas auktoritet skulle driva människor till den ro-
mersk-katolska kyrkan.4 Den ”moderna otron” ryckte undan trons funda-
ment, vilket i kombination med ett gudstjänstliv i kris skulle bereda väg för 
en romersk-katolsk missionsoffensiv. Svenska Kyrkoförbundets ”ritualism” 
skulle därför ses som en motoffensiv mot såväl de romersk-katolska som de 
liberalteologiska hoten mot Svenska kyrkan.5 Även om Svenska Kyrkoför-
bundet såg romersk katolicism som ett hot, menade Kihlén att den så kallade 
”gammalprotestantismen” – som förbundet representerade – låg närmare det 
romersk-katolska än så kallad ”nyprotestantism”.6 

1 Bland de högkyrkliga uppfattades Söderblom i balansgång mellan den högkyrkliga rörelsen och 
en kyrklig mittfåra som kritiserade honom för aktioner i sådan riktning. Så uppfattade till exempel 
Åmark att Söderblom var tvungen att kompromissa med sin egen uppfattning vid offentliga till-
ställningar för att undvika kritik. Mats Åmark 25.7.1917 S12:1:2 SSBA:I UUB. Söderblom upplevde 
sig vara i ett slags mellanposition mellan den högkyrkliga rörelsen och andra grupper inom Svenska 
kyrkan. I brev till Lysander 1919 skrev han att han fick ta emot förebråelser från vissa håll ”för att 
jag är alltför katolsk, medan Du och andra tycka, att jag är alltför litet katolsk”. Nathan Söderblom 
t. Albert Lysander odat. 1919 ALyS MSA. 
2 Schröderheim, ”Den katolicerande riktningen i vår kyrka” SKFT 1:1 (1911), s. 2–3; ”Dopfunten, 
predikstolen eller altaret?” SKFT 3:5/6 (1913), s. 43. 
3 Gabrielsson 1916, s. 27–29. Werner anger Carl Kihlén som exempel på en antikatolsk hållning 
inom den svenska högkyrkligheten, till exempel när denne 1911 uttryckte sin belåtenhet med att de 
romersk-katolska församlingarna förlorat sin rätt till egen kyrkobokföring. Werner 1996a, s. 70–71. 
Svenska Kyrkoförbundet hade återkommande rapporterat om hotet från den romersk-katolska 
kyrkan. Till exempel 1912 om hur romersk-katolska kyrkan växte i Danmark och att jesuiterna där 
hade startat ett gymnasium. ”Från skilda håll” SKFT 2:6 (1912), s. 61. Även Frankrike användes 
som ett exempel på hur den romersk-katolska kyrkan hade flyttat fram sina positioner och nått 
stora massor, från att det knappt hade funnits några katoliker där på 1880-talet. Om inte Svenska 
kyrkan upprustades skulle samma sak hända där. Schröderheim, ”Den katolicerande riktningen i 
vår kyrka” SKFT 1:1 (1911), s. 5–7; ”Från skilda håll” SKFT 4:1 (1914), s. 16; ”Från skilda håll” 
SKFT 4:7 (1914), s. 79–80. 
4 Sjögren, ”En varning” SKT 7.11.1910, s. 479. 
5 Schröderheim, ”Den katolicerande riktningen i vår kyrka” SKFT 1:1 (1911), s. 5–6. Till exempel, 
”Från skilda håll” SKFT 2:6 (1912), s. 61; Kihlén, ”Svensk kyrkopolitik” SKFT 2:7/8 (1912), s. 67– 
69; Kihlén, ”Kyrklig krönika VI. Kyrkopolitik.” SKFT 3:9/10 (1913), s. 69; Kihlén, ”Kyrklig krö-
nika II” SKFT 3:3/4 (1913), s. 18; ”Från skilda håll” SKFT 4:1 (1914), s. 16. Antikatolicism finns 
det prov på i de tidiga skrifterna i skriftserien men varken Ullman 1910, Schröderheim 1910a, 
Kihlén 1910, Sjögren 1910a eller Vallberg 1911 diskuterar eller varnar för någon romersk fara. 
6 Kihlén, ”Kyrklig krönika. I. Romersk-katolicism och ’gammalprotestantism’” SKFT 5:3 (1915), s. 
17–19. 
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Simon Lüders skrev att det inom romersk-katolicism förekom sådant som 
”våra vördade kyrkoförbättrare och de gamle fäder” förbjöd och inte ville ha 
i sin ”svenska kristenhet”. S:t Sigfrids brödraskap borde därför bekämpa in-
flytandet från den romersk-katolska kyrkan i Sverige.1 Anders Blomquist me-
nade att den högkyrkliga rörelsen i likhet med Johan III hade ett tvåfrontskrig 
att utkämpa, dels mot romersk katolicism och dels mot ”profanism”. 2 

Blomquist uttryckte 1917 det till de övriga i S:t Sigfrids brödraskap: 

Det behövs verkligen [ett] hävdande av vår kyrka som Sveriges gamla katolska 
kyrka. Vi bör göra det klart för dem: Ni äro överflödiga här, ni med era pappers-
blommor och krimskrams, med edra mässor, […] med edra torftiga predikningar 
med främmande brytning. Vi använder vad ni lägga på hyllan. Vi ha gregoriansk 
kyrkosång bevarad i sin ursprungliga rikedom genom tiderna, under det att edra 
benediktiner i Solesmes […] mödosamt ha fått draga fram dem ur glömskan helt 
nyligen. Vi fortsätter den svenska medeltidskyrkans sakramentsförvaltning, vi äro 
släkt med hennes största tänkare och siare. Vi behöver icke taga order av någon 
italienare. Vi ha en metropolit, som själv kan sända ut paroller om så kräves. Men 
väl önskade vi, och väl ville vi bedja såsom det står i den gamla gallikanska mässan: 
pro Ecclesia tua Sancta catholica, quæ luci et per universum orbem diffusa est, att hon må 
komma till frid och enhet, att de må kunna mötas, kyrkofurstarna av Rom, Con-
stantinopel, Canterbury och Upsala med sina biskopar till ekumeniska möten. Vil-
ligt skola vi erkänna, att hon som vårdar apostlarnas gravar har en förnämare 
tradition att känna ansvar inför; blott ingen jesuitstyrd fånge i Vatikanen med Ma-
ria immaculata och undergörande grottor.3 

Ändå utgjorde romersk-katolsk liturgi och modernism inspirationsflöden för 
de högkyrkliga rörelseaktörerna när det gäller synen på liturgi och liturgihisto-
ria.4 Det romersk-katolska breviariet cirkulerade bland prästerna i S:t Sigfrids 

1 Simon Lüders odat. Mars/April 1916 S12:1:1 SSBA:I UUB. 
2 Anders Blomquist 25.11.1917 S12:1:2 SSBA:I UUB. 
3 Anders Blomquist 25.11.1917 S12:1:2 SSBA:I UUB. Solesmes är ett franskt benediktinkloster 
som under abboten Prosper Guèranger (1805–1875) blev en viktig inspiration för väckandet av 
intresse för gregorianik och liturgi inom romersk-katolska kyrkan under 1800-talet. Vad Blomquist 
avsåg med en bevarad gregoriansk sång ”i sin ursprungliga rikedom genom tiderna” är inte klart. 
Den gregorianska traditionen i Sverige hade till stor del brutits under 1600-talet, och först i och 
med Musiken till svenska mässan (bilaga till Kyrkohandboken 1897) väcktes det intresse som skulle 
leda till en återgång till gregoriansk musik i Svenska kyrkan. Dock hade gregorianiken aldrig helt 
dött ut i Sverige, utan delvis bevarats genom landets läroverk. Bohlin 1995, s. 33–47. 
4 Blomquist ansåg att han fått upp ögonen för Bibel, tradition, historien och det enskilda livet ge-
nom att läsa anglikansk och romersk litteratur. Anders Blomquist 12.9.1922 S12:1:4 SSBA:I UUB; 
Anders Blomquist t. Mary von Rosen 12.12.1923 J1901:3 SSBA UUB. Åmark och Blomquist stu-
derade båda Louis Duchesne. Både Åmark och Blomquist hade åtminstone redan 1917 tillgång till 
verket Origines du culte chrétien: etude sur la liturgie latine avant Charlemagne (1889). Blomquist läste även 
Newman som har ansetts vara en inspiratör för den romersk-katolska modernismen. Anders 
Blomquist t. Mats Åmark 19.2.1917; 27.7.1917; 19.9.1917 MÅEP UUB. Till Svenska Kyrkoförbundets 
tidskrift översatte Olof Elmgren-Warberg en artikel ur Church Times av den franska romersk-katolska 
modernisten och kyrkohistorikern Pierre Battifol (1861–1929; sist rektor för Insitiut catholique i 
Toulouse). ”Den liturgiska skrudens ursprung” SKTF 7:1-2 (1917), s. 6–8. 
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brödraskap.1 Man ville verka för sådant som praktiserades inom den romersk-
katolska kyrkan såsom bikt, kyrkoorganisationens fasthet, bruk av rökelse, 
helgonbilder och krucifix.2 

Den protestantiska modernismen fick också ett inflytande på den hög-
kyrkliga rörelsens förhållningssätt till romersk-katolska kyrkan. Svenska Kyr-
koförbundet gav i sin skriftserie ut en uppsats ur von Harnacks antologi Reden 
und Aufsätze II (1906), där synen på romersk-katolska kyrkan utvecklades. Den 
svenska titeln blev Hvad vi hafva att lära och icke lära af den romerska kyrkan 
(1916).3 Henning Sjögren, som gjort översättningen, skrev i förordet att von 
Harnack ”beträffande den evangeliska kyrkans utveckling, uttalat önskemål, 
som ordagrant överensstämma med våra yrkanden sedan fem år och mera”.4 

Svenska Kyrkoförbundets tidskrift uttryckte med tolkning av von Harnack att det 
inte var den romersk-katolska kyrkan som samfund som var ett problem, utan 
endast missbruken inom det – såsom den så kallade ”papismen”. I andra fall 
kunde den lutherska kyrkan ha mycket att lära av den romersk-katolska kris-
tenheten. Till exempel gällde det anknytningen till vad man uppfattade var ett 
fornkyrkligt gudstjänst- och böneliv, nattvardens offerkaraktär, biktinstitutet 
och det religiösa ordensväsendet. Som ett sätt att komma ifrån den i samtida 
lutherskt kyrkoliv förhärskande förnuftscentreringen kunde man hämta inspi-
ration i den äldsta kyrkans gudstjänst och liv.5 

Med tiden kom emellertid en alltmer prokatolsk inställning till uttryck 
bland flera av rörelseaktörerna. En attitydförändring i positiv riktning kan 
skönjas från 1920-talet.6 Schröderheim kom att uttrycka sympatier för den 

1 Anders Blomquist t. Mats Åmark ”På andra dagen efter Epiphania Domini” [8.1] 1918 MÅEP 
UUB. För Blomquist, som inte förrän år 1919 reste till England, var det till exempel genom mötet 
med gregorianiken som intresset för tideböner väcktes. Redan innan Englandsresan arbetade han 
aktivt för gregorianikens sjungande i församlingen. Anders Blomquist ”Heliga Sylvesters dag” 
[31.12] 1918 S12:1:2 SSBA:I UUB. Genom läsningen av den romersk-katolska gregorianikforska-
ren Franz Xaver Haberls (1840–1910; sist domkapellmästare i Regensburg) Magister Choralis (1864) 
väcktes hans intresse för completoriet som församlingsgudstjänst. Anders Blomquist 19.6.1918 
S12:1:2 SSBA:I UUB. 
2 Bruket av rökelse, helgonbilder och krucifix omvittnas av Blomquist. Anders Blomquist t. Mats 
Åmark 19.9.1917 MÅEP UUB. Åmark hänvisade till helgonbilder. Rökelse förekom vid S:t Sigfrids 
brödraskaps sammankomster. Se till exempel redogörelse för S:t Sigfrids brödraskaps kapitel 1920, 
Samuel Gabrielsson 26.2.1920 S12:1:3 SSBA:I UUB. Flera av dessa saker hade även förespråkats 
av Schröderheim efter dennes Englandsresor, se Schröderheim 1910a. 
3 von Harnack 1916. 
4 Sjögrens förord i von Harnack 1916, s. 3. 
5 ”Svenska Kyrkoförbundet och Adolf von Harnack” SKFT 6:2 (1916), s. 14–16; von Harnack 
1916, s. 15ff. 
6 Lysander hade vid Credos bildande lyckönskat tidskriften och uttryckt förhoppningar om att den 
skulle kunna stärka det ekumeniska samarbetet i Sverige. ”Tankar vid starten” Credo 1:2 (1920), s. 
25–26; Werner 1996a, s. 243. Om uppskattning för tidskriften vittnade också Eric von Rosen i DN 
1923, se ”En enquête om katolska propagandan” DN 9.9.1923, s. 10. 
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romersk-katolska kyrkan.1 Han uppgav i samtal med andra rörelseaktörer att 
reformationen borde ha varit ogjord och att endast yttre omständigheter höll 
honom tillbaka från att konvertera.2 Även Anders Blomquist intog en föränd-
rad attityd på 1920-talet. Det enda avgörande problemet han såg med den 
romersk-katolska kyrkan var kravet på lydnad mot påven. Han kände en ”in-
nerlig hemkänsla” i romersk-katolska kyrkorum och menade att ”de gånger 
på året då jag kommer i tillfälle att bevista den hel. mässan beteckna höjd-
punkter. Teologi och andaktsböcker från samma håll utgöra min så gott som 
enda läsning. Men den fulla lydnaden skrämmer mig”.3 

Sammanfattningsvis liknade den högkyrkliga rörelsens syn på förhållandet 
mellan det ”katolska” och den romersk-katolska kyrkan mycket av det som 
kom till uttryck inom de modernistiska rörelserna inom både romersk-katol-
icism och protestantism. Med en sådan inställning kunde närmanden göras 
till romersk-katolsk teologi och dess praktiker, samtidigt som en avvisande 
inställning kunde behållas. 

Relation mellan romersk-katoliker och högkyrkliga 
Trots den antikatolska retorik som förekom inom den högkyrkliga rörelsen 
kännetecknades den ändå av flera olika direkta närmande till den romersk-
katolska kyrkan, särskilt från 1920-talet då attityden började förändras. 

Flera av rörelseaktörerna besökte de svenska romersk-katolska försam-
lingarna, såsom S:t Josefs kyrka i Göteborg och S:ta Eugenia i Stockholm.4 

Anders Blomquist, Olof Elmgren-Warberg och Kåre Johansson (Skredsvik), 
som senare konverterade, var på plats för den pontifikalmässa som firades av 
kardinalen i Göteborg under besöket 1923.5 Den romersk-katolska prästen 
David Assarsson hade goda kontakter bland de högkyrkliga rörelseaktörerna, 

1 Schröderheim upplevde sig alltmer ensam i det stockholmska kyrkolivet i vilket det enligt hans 
uppfattning inte fanns någon enda präst som förkunnade ett rätt evangelium. Detta enligt uppgift 
från Algot Anderberg som träffat Schröderheim vid SCA:s stilla dagar. Algot Anderberg 3.9.1923 
S12:1:4 SSBA:I UUB. 
2 Samuel Gabrielsson 24.7.1922 S12:1:4 SSBA:I UUB. 
3 Blomquists omgivning uppfattade då en viss fara för konversion. Till Åmark försäkrade han att 
faran för konversion var större för den som längtade efter ”konsekvens och klarhet i dogmatiken” 
medan han själv ”huvudsakligen begär rikedom”. Anders Blomquist t. Mats Åmark 3.4.1923 SSBA 
UUB; Anders Blomquist t. Mary von Rosen 12.12.1923 SSBA UUB. 
4 Anders Blomquist t. Mats Åmark 27.7.1917; 19.9.1917 MÅEP UUB; Mats Åmark 3.4.1919 
S12:1:3 SSBA:I UUB; Anders Blomquist 30.6.1921 S12:1:3 SSBA:I UUB. 
5 Blomquist valde pontifikalmässan i Göteborg i stället för SSB:s generalkapitel och Birgittahögtid-
ligheterna i Vadstena. Blomquist och Olof Elmgren-Warberg tycks redan vid denna tid haft på 
känn att Kåre Johansson (Skredsvik) med tiden skulle komma att konvertera. De noterade att Jo-
hansson vid kardinalsbesöket i Göteborg klädde sig ”icke endast i clerical collar och prästrock utan 
även en äkta lågkullig hatt”, av sådan modell som gärna bars av romersk-katolska präster. Olof 
Elmgren-Warberg kommenterade Johanssons sympatier: ”Han behöver inte ens skaffa nya kläder”. 
Anders Blomquist t. Mats Åmark 14.8.1923 SSBA UUB. Mer om Johansson (Skredsvik), se Bexell 
1976, även nedan kap. 8, s. 312–316. 
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både präster och lekfolk. Medlemmen i S:t Sigfrids brödraskap och SSB Algot 
Anderberg hörde till Assarssons vänner.1 Vid SCA:s stilla dagar 1922 disku-
terades den ovan nämnda skolboksinlagan. Även medlemmarna i S:t Sigfrids 
brödraskap Sixten Ohlson och Algot Anderberg var då med. Lysander berät-
tade att han haft audiens hos påven i Rom och att han också hade diskuterat 
den så kallade skolboksinlagan med ”goda fäder”. De närvarande beslutade 
att skicka en hälsning till Assarsson.2 Assarsson och den romersk-katolska 
kyrkan hade således vänner på flera håll bland de högkyrkliga rörelseaktö-
rerna.3 

I samband med att det högkyrkliga rörelsenätverket växte tillkom också 
rörelseaktörer som var mer eller mindre öppet prokatolska. Inte bara bland 
präster utan också bland lekfolket fanns sådana som var positivt inställda till 
den romersk-katolska kyrkan. Makarna von Rosen var uttalat positiva och 
hade till och med övervägt att konvertera.4 Även Harald Fleetwood, som se-
nare konverterade, ställde sig tidigt positiv till den romersk-katolska kyrkan. 
De tillhörde ett socialt skikt med ekonomisk trygghet, status och tillgång till 
internationella nätverk och stod inte heller genom prästlöften i något slags 
beroende till Svenska kyrkan. De kunde därmed riskfritt uttrycka offentlig 
beundran för den romersk-katolska kyrkan. För både paret von Rosen och 
Harald Fleetwood var anknytningen till SSB dock ett argument för att stanna 
i Svenska kyrkan.5 

Sådana öppet prokatolska högkyrkliga rörelseaktörer, med goda kontakter 
med romersk-katolska kyrkan både i Sverige och utomlands, påverkade relat-
ionen mellan den högkyrkliga rörelsen och dess omgivning. Mary von Rosen 
utvecklade till exempel en nära relation med Elisabeth Hesselblad och med 
de svenska Birgittasystrarna som etablerade sig i Sverige 1923 genom inrät-
tandet av ett vilohem i Djursholm.6 De goda relationerna mellan familjen von 
Rosen och Birgittinerna kom till uttryck vid Birgittafirandet i Vadstena 1923, 

1 Assarsson hade tidigare konverterat till romersk-katolicismen. Anderberg besökte honom i Stock-
holm och de firade andakter ihop. Anderberg fick en personlig visning av Eugeniakapellet och dess 
inventarier, betjänandes av ”välvillig nunna” och firade en ”uppbygglig” vesper tillsammans med 
Assarsson. Algot Anderberg 13.12.1920 S12:1:3 SSBA:I UUB. 
2 Informationen vidarebefordras av Anderberg till prästerna i S:t Sigfrids brödraskap. Algot An-
derberg 15/16.6.1922 S12:1:4 SSBA:I UUB. 
3 Det högkyrkliga stödet för Assarsson och skolboksinlagan var dock inte enhälligt. Carl Kihlén, 
som alltmer kommit att framträda isolerad från av den resterande rörelsen, gick till häftigt angrepp 
i pressen mot skolboksinlagan. Kihlén såg det hela som ett orimligt krav på ”påvlig censur” men 
även som en logisk konsekvens av den reformerade undervisningsplanen vilken han ställde sig 
skarpt kritisk till. Wadensjö 1968, s. 208–209; Werner 1996a, s. 80. 
4 Mary von Rosen t. Gunnar Rosendal 24.8.1941 GRS LUB. 
5 Bexell 2020, s. 87–88. 
6 Kontakter mellan den av Elisabeth Hesselblad år 1911 grundade grenen av Birgittinorden och 
familjen von Rosen fanns redan sedan länge. Mary von Rosen hade brevväxlat med Elisabeth Hess-
selblad sedan 1911. Hesselblad och Sr Reginalda av samma orden besökte familjen von Rosen 
1922. Tjäder 1988, s. 138–152; af Jochnick Östborn 1999, s. 56; Laghé 2020, s. 40–45. 
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då Eric von Rosen i samråd med ärkebiskop Söderblom, trots intern kritik 
inom SSB, bjöd in två av nunnorna som gäster till minnesgudstjänsten.1 Han 
betraktade agerandet som uttryck för ekumeniska närmanden på SSB:s ini-
tiativ mellan Svenska kyrkan och romersk-katolska kyrkan.2 

Även andra kontakter förekom vilket föranledde kardinal van Rossums 
intryck att läget såg ljust ut i Sverige och att flera svenska präster endast av 
ekonomiska skäl avstod från konversion. I en konfidentiell rapport till je-
suitorden 1924 hävdade jesuitpatern Alois Menzinger3, med Albert Lysander 
och Gunnar Herrlin i SCA som uppgiftslämnare, att den svenska högkyrkliga 
rörelsen omfattade ca 30–50 präster. Det var alltså inte bara de högkyrkliga 
rörelseaktörerna som intresserade sig för den romersk-katolska kyrkan, utan 
även vice versa. Synen på den högkyrkliga rörelsen var emellertid tvetydig 
inom den romersk-katolska kyrkan. Då den liturgiska rörelsen började nå den 
svenska romersk-katolska kyrkan på början av 1920-talet sågs den svenska 
högkyrkliga rörelsen både som en anknytningspunkt och som en belastning. 
Det högkyrkliga gudstjänstfirandet betraktades som traditionalism i kult men 
inte i lära, vilket riskerade att sprida en ytlig bild av det romersk-katolska.4 

Flera högkyrkliga rörelseaktörer uttryckte offentligt sin beundran för den 
romersk-katolska kyrkan. Inte minst i samband med kardinal von Rossums 
besök i Sverige 1923. Flera av Svenska Kyrkoförbundets och Helga Korsgil-
lets tidigare medlemmar hade kontakt med kardinalen, såsom prästerna 
Schröderheim, Jean Gondret, Hemming Gardell och Nils Beskow.5 Schrö-
derheim och Jean Gondret betraktades som potentiella konvertiter.6 Beskow 
och Gardell konverterade 1929.7 

Sammanfattningsvis präglades alltså den högkyrkliga rörelsen tidigt av en 
komplex fixering vid den romersk-katolska kyrkan. Till en början var antika-
tolska tendenser tydliga men med tiden, särskilt från 1920-talet, utvecklades 
vänskapliga band mellan romersk-katoliker och högkyrkliga rörelseaktörer i 

1 Tillsammans med Fleetwood möjliggjorde Eric von Rosen för nunnorna att, med påvens sankt-
ion, fira mässa tillsammans med David Assarsson i klosterkyrkan dagen efter firandet. Om hög-
tidsfirandet och dess omständigheter se Tjäder 1988, s. 143; af Jochnick Östborn 2005, s. 43–44; 
Lindaräng 2007, s. 73–75; Bexell 2020, s. 104–105. 
2 §12 GK SSB 25–27.7.1922 A8 SSBA:I UUB. 
3 Alois Menzinger S.J. (1876–1940; jesuitpater och redaktör i Köpenhamn). 
4 Werner 1996a, s. 261, 264–265, 285. 
5 Nils Beskow (1863–1946; sist kyrkoherde i Resele, konverterade senare till romersk-katolska kyr-
kan) var tidigare medlem i Svenska Kyrkoförbundet. Carl Kihlén t. Henning Sjögren 13.3.1912 
SSBA UUB. Han hade varit pastor i Svenska kyrkan i Liverpool under slutet 1800-talet och utgav 
hösten 1923 boken Inför Guds ansikte med stöd av Birgittaföreningen, en förening för att sprida 
romersk-katolsk litteratur på svenska. Werner 1996a, s. 260. Gardell deltog även i SCA:s stilla dagar 
1922 och 1926, se Deltagarförteckning stilla dagar 12–15.6.1922 ACTA:I A1:2 SCAA MSA; Del-
tagarförteckning Stilla dagar för präster 7–10.6.1926 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. 
6 Werner 1996a, s. 260–261. 
7 Werner 1996a, s. 260, 427. 
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Sverige och en mer försonlig inställning kom till uttryck hos flera av dem, 
varav några även kom att konvertera. 

Debatter om katolicerande tendenser 
Åren 1921–1923 innebar en intensifiering av frågan om den romersk-katolska 
kyrkans närvaro i Sverige.1 Flera har studerat debatten med särskild hänsyn 
till liberalteologin eller synen på den romersk-katolska kyrkan. Den högkyrk-
liga rörelsen har därmed berörts utan att stå i fokus.2 Här ska tidigare forsk-
ningsresultat dras samman med aspekter som inte närmare har studerats, för 
att ge en bild av hur den högkyrkliga rörelsen som sådan påverkades av de-
batterna. 

Albert Lysander och SCA fick återkommande kritik för att vara ”katolice-
rande” eller ”romaniserande”. Så till exempel vid prästmötet i Lund 1921.3 

Lysander väckte även debatt hösten 1922 genom att han i Malmö stadsfull-
mäktige verkade för att ge ekonomiskt stöd till Elisabethsystrarnas sjukvårds-
verksamhet. SCA-medlemmen Gunnar Herrlin kom till Lysanders försvar 
och tillbakavisade anklagelserna om att denne hade agerat i ”den katolska pro-
pagandans tjänst”. I Svensk kyrkotidning riktades fortsatt kritik mot Lysander 
och det talades om den romerska propagandans ”svenska medhjälpare”.4 

Kretsen kring tidskriften Kristendomen och vår tid upplevde den romersk-ka-
tolska kyrkan som själva symbolen för en auktoritär kristendom. Därför kom 
allt som kunde föreställas vara påverkat av den att uppfattas som menings-
motståndare i KVT. Att bekämpa de så kallade katolicerande tendenserna 
inom Svenska kyrkan blev därmed centralt Den högkyrkliga rörelsen blev där-
med kretsens kyrkopolitiska huvudmotståndare.5 SCA kom att betraktas som 

1 Wadensjö 1968. 
2 Wadensjö 1968; K.G. Hammar 1972a; Werner 1996a. 
3 Algot Anderberg ”Matthei dag” [21.9] 1921 S12:1:4 SSBA:I UUB. 
4 Den romersk-katolska vårdorganisationen Elisabethsystrarna hade etablerat sig i Malmö redan 
1874. Den ekonomiska situationen hade dock försämrats för dem avsevärt genom 1920 års så kal-
lade främlingsskatt. Motionen, som Lysander framträdde som målsman för, argumenterade för att 
systrarna skulle erhålla ett kommunalt bidrag om 1 000 kronor per år. I debatten som följde höjdes 
röster om skattebetalares finansiering av romersk propaganda och Lysander kritiserades återigen 
av präster inom Svenska kyrkan för att gå romersk-katolska kyrkans ärenden. Wadensjö 1968, s. 
217–219; Werner 1996a, s. 178–180. Som ytterligare exempel på kritik riktad mot högkyrkliga rö-
relseaktörer vid denna tid, se Helmer, ”Den romerska faran – ett fantom? Reflexioner och händel-
ser.” SvD 4.2.1923, s. 9–10. 
5 K.G. Hammar 1972a, s. 322. Motståndet inom KVT mot den högkyrkliga rörelsen var i sig inget 
nytt, men återupptogs vid 1920-talets början och rörelsen kom alltmer att framträda som ett hu-
vudmål med förnyat fokus för tidskriften. Kretsen kring Kristendomen och vår tid uppfattade att de 
hade haft medvind för sina idéer under 1910-talet. I samband med Det andliga nutidsläget 1919 kom 
Linderholm att bli företrädare för en teologisk och kyrkopolitisk ytterlighetsposition. När Linder-
holm sökte mobilisera en liberalteologisk samling 1919 misslyckades han att vinna gehör från KVT-
kretsen. K.G. Hammar 1972a, s. 271–272, 324–328. 
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en produkt av inflytande från romerskt och anglikanskt håll, och KVT skrev 
om ”liturgisk import” och katolicerande tendenser kopplade till sådant som 
processioner, elevation, bikt och den ”tillstymmelse till ’ordensväsende’” som 
SCA var.1 Även Lysanders offentliga ställningstaganden till stöd för den ro-
mersk-katolska kyrkan gjorde honom till en måltavla för kritik.2 Kritiken ut-
trycktes dels i KVT men också genom en föreläsningsserie i Malmö 1922 som 
anordnades av samma krets genom Lunds teologiska sällskap. Föredragen 
publicerades i KVT samt i en volym med titeln Rom eller Wittenberg? (1922).3 

Inom den högkyrkliga rörelsen uppfattades det som ett angrepp riktat mot 
Lysander och SCA.4 Föreläsningarna hade teman som ”Predikstol eller al-
tare”, ”Helgondyrkan”, ”Gudstjänstfirning och kyrkoceremonier”. 5 Även 
från den romersk-katolska tidskriften Credo uppmärksammades föredragsse-
rien. Där beskrevs SCA som det mest pregnanta uttrycket för den liturgiska 
rörelsen i Svenska kyrkan och som måltavla för föredragsserien.6 

Det var inte första gången som Credo uttalade sig positivt om den högkyrk-
liga rörelsen. Tidigare hade tidskriften ett initierat referat över de stilla dagar 
som hade anordnats för präster i Strängnäs 1921. Det beskrevs hur de hade 
inspirerats av S:t Ignatius andliga övningar och att präster i Svenska kyrkan 
gått i procession och att blommor och Mariabilder stått på ett av domkyrkans 
sidoaltare.7 Dessa stilla dagar liksom SCA:s dagar i Århus samma år, togs där-
emot upp som exempel på romersk propaganda i en understreckare Svenska 
Dagbladet.8 

På våren 1923 utbröt en diskussion om katolicerande tendenser, denna 
gång riktat mot prästen Knut Totterman, med tidigare anknytning till Helga 
Korsgillet.9 Tidningsrapporteringen blev omfattande i rikspressen och särskilt 

1 K.G. Hammar 1972a, s. 323. Oskar Lewan (1862–1949; sist kyrkoherde i Knästorp), en framträ-
dande person inom KVT, hade tidigare riktat kritik mot Lysander och i allmänhet mot ”liturgisk 
import” och ”ordensväsende” som ju kunde relateras till denne. L. Eckerdal 1970, s. 211. 
2 Wadensjö 1968, s. 212. Lysander trädde till exempel fram till försvar för Bitters läroboksinlaga, 
vilket ledde till att han fick utstå hård kritik och uppmanades lämna sin ”katolicerande uppfattning” 
i SKT genom ett angrepp från stadskomministern i Limhamn Emil Helmer (1883–1966; sist kyr-
koherde i Fossie), vilken hade kopplingar till KVT-kretsen. K.G. Hammar 1972a, s. 322. 
3 L. Eckerdal 1970, s. 210–211. Lunds teologiska sällskap hade bildats 1907 av personer ur kretsen 
kring KVT och ASP-engagerade lundapräster som Sam Stadener (1872–1937; ecklesiastikminister, 
biskop i Strängnäs 1927–1932, sist biskop i Växjö 1932–1937) och Lars Wollmer (1879–1973; sist 
domkyrkokomminister i Lund). Syftet var att framföra kulturprotestantismens principer om att 
hävda tanke- och samvetsfrihet i reflektionen över den kristna tron. Wadensjö 1972, s. 138, 140. 
4 Algot Anderberg15/16.6.1922 S12:1:4 SSBA:I UUB. 
5 Rom eller Wittenberg? 1922. 
6 ”Rom eller Wittenberg” Credo 3:12 (1922), s. 303ff. 
7 ”Från Credos torn” Credo 2:10 (1921), s. 239; ”Svensk kyrkokrönika” Credo 3:1 (1922), s. 10–12. 
Dagarna hade arrangerats av bland andra Simon Lüders, Anders Blomquist och Jean Gondret. Om 
de stilla dagarna, se ovan kap. 5, s. 235–239. 
8 Algård, ”Klosterfrågan i dess sammanhang” SvD 1.2.1922, s. 9. 
9 Om Totterman, se Rammer 1957, s. 255. På våren 1923 anklagades Totterman inför domkapitlet 
i Strängnäs för att ha smädat Luther och företagit olika ”romaniserande” bruk i gudstjänstlivet. 
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Dagens Nyheter tog Totterman i försvar.1 Han försvarades även av sin kon-
traktsprost, vilken hänvisade till Lysander och Schröderheim samt ärkebiskop 
Söderblom som exempel på personer som idkade liknande ”romaniserande” 
bruk.2 I domkapitlet friades Totterman trots att biskop Ullman hade velat ut-
färda en varning.3 Lüders hade givit Totterman husrum under förhören i 
Strängnäs, vilket för honom inte varit okomplicerat med tanke på att också 
han var beroende av domkapitlet. Efter den avkunnade domen konstaterade 
Lüders emellertid inför medlemmar i S:t Sigfrids brödraskap och SSB att det 
verkade som att Strängnäs stift numera tillät tillägg till kyrkohandboken.4 

Det ovan nämnda Birgittafirandet sommaren 1923 rapporterades också i 
tidningarna, inte minst om vespern som utformats av SSB. Uppmärksam-
heten hörde samman med att den svenska grenen av Birgittinorden etablerade 
sig på svensk mark senare samma år genom upprättandet av ett vilohem i 
Djursholm. Utifrån klosterförbudet blev vilohemmet hett debatterat i pres-
sen, inte minst som det fanns misstankar om att det handlade om ett förtäckt 
nunnekloster.5 Birgittinnunnornas närvaro vid firandet i Vadstena väckte viss 
uppmärksamhet.6 Vissa justeringar av vespern hade gjorts för att den inte 
skulle väcka anstöt.7 Även om rapporteringen generellt var positiv, föranledde 
det också kritik. Stockholmsprästen och teologen Nils Algård8 kritiserade i 

Exempel på anklagelser var Tottermans användning av alba och mässhake, korstecken och tända 
ljus på altaret. ”Kättarskräck bland Toröborna. Prästen anmäld” DN 10.3.1923, s. 1. 
1 DN lanserade tesen att anklagelserna dolde en verklig konflikt som rörde byggandet av ett skolhus 
och tidningen framställde Totterman i positiv dager och tog hans parti. Tidningen tog ställning för 
många av de liturgiska bruk som förknippades med ”katolicerande tendenser”. DN:s utsände kon-
staterade att några ”katolska tendenser voro omöjligt att påträffa”, eftersom de i fallet påtalade 
”yttre rituella tilläggen” ingalunda var ”principiellt katolska”. Totterman iakttog epistel- och evan-
geliesida av altaret, ”precis som det av ålder skett i kyrkan och många svenska präster ännu idag 
göra utan anmärkning”. Han hade, noterade reportern, dessutom lyckats få församlingen att läsa 
med i trosbekännelsen – något som få andra präster lyckades med: med ”sänkta huvuden läste 
[församlingen] andra artikeln med svagare stämma än de andra två artiklarna – en påminnelse om 
de katolska församlingarnas stilla andakt vid sjungandet av orden: et incarnatus est etc. i nicenska 
bekännelsen”. Utöver det noterades att Totterman gjorde korstecken. Gudstjänst och predikan 
kunde inte betraktas som annat än luthersk, enligt den utsände medarbetaren vid DN och förkun-
nelsen var i det närmaste ”alltför renlärig och ortodox”. ”Kättarskräck bland Toröborna. Prästen 
anmäld” DN 10.3.1923, s. 1; ”Renlärigheten bland Toröborna mest sockengräl” DN 15.3.1923, s. 
4; ”Kättarprästen från Torö förhördes på onsdagen i Strängnäs domkapitel” DN 6.4.1923, s. 1; 
”Pastor Tottermans ’katolicism’” DN 24.4.1923, s. 6; ”Biskop Ullman ville utfärda varning” DN 
28.6.1923, s. 1; 7. 
2 ”Kättarskräck bland Toröborna. Prästen anmäld” DN 10.3.1923, s. 1. 
3 ”Biskop Ullman ville utfärda varning” DN 28.6.1923, s. 1; 7. 
4 Simon Lüders 8.5.1923 S12:1:4 SSBA:I UUB. 
5 Det förekom emellertid även positiv rapportering om vilohemmet, till exempel i DN. Werner 
1996a, s. 262–263. 
6 ”Birgittaminnet: Långväga gäster i Vätterstaden” DN 23.7.1923, s. 1; ”Birgittarörelsen snarare 
mot än för katolicismen” SvD 25.7.1923, s. 3; ”Birgittaminnet – dagen efter” DN 25.7.1923, s. 1. 
7 Till exempel hade de enligt vissa inom SSB provocerande hymnerna Ora pro nobis, Birgitta och Ave 
maris stella bytts ut mot mindre kontroversiellt innehåll. Bexell 2020, s. 104. 
8 Nils Algård (1883–1936; teol. dr., sist komminister i Oscars församling i Stockholm). 
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Svenska Dagbladet den svenska ritualistiska rörelse som låg bakom firandet. 
Outtalat med udden riktad mot SSB kritiserade han den ritualistiska rörelsens 
”magiskt-mystiska stämnings- och förhållningssätt”. Den engelska högkyrk-
ligheten var ett varnande exempel som, enligt honom, hade blivit en öppning 
för den romersk-katolska kyrkan i engelskt kyrkoliv.1 

Strax efter Birgittafirandet skedde kardinal van Rossums besök i Sverige. 
Det bevakades noga i pressen. I augusti 1923 rapporterades i rikspressen om 
en utflykt som romerska katoliker företagit till Björkö i samband med kardinal 
van Rossums besök.2 Arrangör för utflykten var föreningen Concordia Cat-
holica.3 Utflykten var exklusivt ordnad för romerska katoliker i kardinalens 
sällskap. På en bild i pressen från utflykten fångades emellertid Schröderheim 
stående bakom kardinalen, vilket kom att tas upp i pressen.4 

Med anledning av den allt livligare diskussionen om den så kallade ro-
merska propagandan gjorde Dagens Nyheter i september 1923 en serie enkäter 
om frågan där ett tjugotal svenska teologer och kulturpersonligheter uttalade 
sig.5 Ämnet var i första hand den romersk-katolska kyrkans verksamhet, men 
även frågan om katolicerande präster i Svenska kyrkan skulle vara ett hot. 
Majoriteten av de tillfrågade menade att det fanns ett reellt hot från den ro-
mersk-katolska kyrkan.6 SSB-medlemmarna Eric von Rosen och Harald Fle-
etwood deltog och markerade sina sympatier för den romersk-katolska kyr-
kan.7 

Sammanfattningsvis hade på kort tid under 1920-talets första år en rad 
händelser och konflikter dragit uppmärksamhet till högkyrkliga 

1 Algård, ”Ritualismen – en fara?” SvD 5.8.1923, s. 8–9. Algård hade uttryck liknande varnande 
jämförelser med den engelska högkyrkliga rörelsen tidigare. Algård, ”Katolsk renässans” SvD 
19.2.1920, s. 10. 
2 Werner 1996a, s. 257. 
3 Werner 1996a, s. 258–260. 
4 ”Katolikerna på vallfart till Björkö” DN 11.8.1923, s. 1. När Schröderheim uttalade sig till Dagens 
Nyheter om besöket menade han att det var ett privat besök i en privat förenings regi som inte 
kunde relateras till hans tjänst som präst i Svenska kyrkan. Schröderheim förbehöll sig rätten att i 
sitt privatliv ha ”full handlingsfrihet och rättighet att hysa vilka sympatier eller uppfattningar som 
helst”. ”Kardinal von Rossum har lämnat Stockholm” DN 12.8.1923, s. 5. 
5 ”Tio som talat om Roms vägar i vårt Sverige” DN 9.9.1923, s. 1; 10; ”En enquête om katolska 
propagandan” DN 9.9.1923, s. 10–11; ”Katolska propagandan” DN 10.9.1923, s. 8–9. 
6 Werner 1996a, s. 258–259. 
7 ”En enquête om katolska propagandan” DN 9.9.1923, s. 10; ”Katolska propagandan” DN 
10.9.1923, s. 8. Fleetwood ansåg att den romersk-katolska kyrkan hade stora fördelar som de pro-
testantiska kyrkorna möjligen var avundsjuka på, till exempel hur den samlade människor från olika 
samhällsklasser inklusive arbetarna. von Rosen uttryckte provokativt att en katolsk propaganda 
minsann ägde rum i Sverige genom att protestanter tilläts deltaga i den romersk-katolska kyrkans 
gudstjänstliv och delgavs insyn i Elisabethsystrarnas arbete. På så sätt fick de kännedom om ”ka-
tolsk gudstjänst, katolskt fromhetsliv och katolsk kärleksverksamhet”. Den ”välredigerade” tid-
skriften Credos propagandaverksamhet var obetydlig i jämförelse med gudstjänsterna och den soci-
ala verksamheten. En katolsk propaganda pågick dessutom genom de missbruk som protestantiska 
präster ägnade sig åt genom att förrätta ett torftigt gudstjänstliv med brist på djup, andakt och 
symbolik. ”En enquête om katolska propagandan” DN 9.9.1923, s. 10. 
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rörelseaktörer, som kan ses i relation till uppmärksamheten kring romersk-
katolska kyrkan. Rapportering och anklagelser om ”katolicerande” eller ”ro-
maniserande” tendenser och propaganda i Svenska kyrkan bidrog till att spän-
ningar mellan olika läger inom Svenska kyrkan byggdes upp. Under hösten 
1923 skulle spänningarna brisera. 

Konflikter trappas upp 1923 
Personer med koppling till Allmänna Svenska Prästsällskapets ledning, Kris-
tendomen och vår tid och Lunds teologiska sällskap kom 1923 att samarbeta för 
att bilda en svensk underavdelning till den internationella organisationen In-
ternationaler Verband zur Verteidigung des Protestantismus. Denna organi-
sation hade med svensk medverkan bildats som uttryck för de antikatolska 
strömningarna i det protestantiska Europa.1 Vid ASP:s allmänna möte i Norr-
köping i september 1923, där bland annat en representant för den tyska sam-
arbetsorganisationen Evangelischer Bund deltog, argumenterade Magnus 
Pfannenstill och flera andra för att den romersk-katolska kyrkan var på fram-
marsch i Europa och höll på att infiltrera nordisk kristendom. Ett starkt pro-
testantiskt överinternationellt organiserat värn var nödvändigt. Ett evange-
liskt utskott bildades inom ASP som en svensk underavdelning till Internat-
ionaler Verband. Dess styrelse kom att bestå av Pfannenstill, Lars Wollmer 
och Alfred Wihlborg, som var styrelsemedlemmar i Lunds teologiska sällskap, 
Edward Svedmark samt SKT:s redaktör Edvard Leufvén.2 

Under ASP:s möte antogs en resolution som beskrev romersk-katolsk tro 
som ett hot mot evangelisk tro och svensk nationell kultur, och i samband 
med det beskrevs hur romersk-katolska tendenser spreds inom det svensk-
kyrkliga prästerskapet. ASP:s centralstyrelse bemyndigades att ”vidtaga de åt-
gärder som kunna finnas lämpliga och nödiga för motarbetande av den ro-
merska propagandan”.3 Handlingarna från mötet trycktes i Svensk kyrkotidning. 

I iver att hejda den romersk-katolskas kyrkans framfart riktade det evan-
geliska utskottet även blicken mot Svenska kyrkans präster som agerade till 
dess fördel. Utskottets ändamål skulle därför bland annat vara att ”inom 
svenska kyrkan främja en klar och medveten protestantisk åskådning […] och 

1 Det fanns uppfattningar inom tysk protestantism om att man vid 1920-talets början stod inför en 
romersk-katolsk motreformation. I Berlin i maj 1923 bildades Internationaler Verband av represen-
tanter för den tyska organisationen Evangelischer Bunde och nederländska Evangelischer Maatschappij, 
liksom svenskarna Lars Wollmer och Magnus Pfannenstill. Båda hade inflytande inom såväl KVT 
som Lunds teologiska sällskap. Det sistnämnda kom genom Wollmer och Pfannenstill att anslutas 
till den internationella organisationen. Wadensjö 1972, s. 129–135. 
2 Alfred Wihlborg (1883–1955; sist kyrkoherde i Västra Skrävlinge), Edward Svedmark (1871– 
1966; sekreterare), Edvard Leufvén (1874–1928; fil. dr., teol. dr., sist direktor för praktisk-teolo-
giska institutet vid Uppsala universitet). Wadensjö 1972, s. 144–145. 
3 ”Allmänna Sv. Prästföreningens möte” SKT 10.10.1923, s. 453. 
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arbeta för en sant evangelisk anda i förkunnelse, gudstjänst och kyrkans ord-
ning” liksom att ”i tal och skrift motverka oevangeliska strävanden inom 
Svenska kyrkan”.1 

Inom ASP, ett slags centralorganisation som bildats för att representera 
prästerskapets särintressen i relation till kyrka och samhälle på riksnivå, hade 
alltså ett utskott inrättats som skulle motarbeta en viss rörelse inom de egna 
leden.2 ASP:s organ Svensk Kyrkotidning drev en antikatolsk retorik. Den hög-
kyrkliga rörelsen målades ut som ”faran inifrån”. Prästen Emil Helmer be-
skrev en ”Vadstenarörelse” motsvarande Oxfordrörelsen som ett slags förrä-
dare vars verkliga lojalitet syntes ligga hos Rom och inte längre var att betrakta 
som Svenska kyrkans vänner. Han manade till ”kamp emot Rom men också 
emot en överdriven ritualism, som går Roms ärenden”.3 Den antikatolska 
linje som KVT och Lunds teologiska sällskap slagit in på under 1920-talets 
första år hade uppbackning av SKT:s redaktion.4 Den högkyrkliga rörelsen 
hade fått både den prästerliga centralorganisation och det stora kyrkliga opin-
ionsorganet emot sig. 

Några veckor efter att den så kallade katolicerande propagandan hade dis-
kuterats i tidningarna och ASP hade sjösatt Evangeliska utskottet, kom de-
batter kring Stockholmsprästerna och SCA-medlemmarna Elis Schröderheim 
och Jean Gondret att blåsa upp. Dagens Nyheter avslöjade i en förstasidesartikel 
i slutet av oktober 1923 att Gondret höll på att tvingas bort från sin tjänst 
som biträdande pastor vid Ersta Diakonissanstalt. Orsaken uppgavs vara att 
han bevistat en romersk-katolsk högmässa, i vilken han knäböjt samt att han 
vid en privat middagsbjudning smädat Gustav II Adolf. Gondret försökte 
problematisera begreppet ”katolicerande” och menade att Erstastyrelsen inte 
förmådde ”analysera vad som ligger i ordet katolik”. I samma artikel noterade 
Dagens Nyheter att kyrkoherde Josef Källander i Hedvig Eleonora församling 
låtit avlägsna ett krucifix som under något års tid hade suttit över ett sidoaltare 
i församlingens kyrka.5 

Det var Schröderheim som hade tagit initiativ till anskaffande av inventa-
rier kring ett sidoaltare i kyrkan med krucifix och ljusstakar, krucifix på varsin 
sida om kyrkans entré tillsammans med ett antal knäfallspallar då han verkat 
som vice pastor år 1921.6 Krucifix, sidoaltare och knäfallspallar hörde till fö-
reteelser som vid denna tid betraktades som uttryck för katolicerande 

1 Wadensjö 1972, s. 146–147 
2 Wadensjö 1972, s. 146–147; Om ASP som en korporation på professionens grund samt vidare 
referenser, se Santell 2016, s. 61ff. 
3 Helmer, ”Romerska propagandan – ett ord i sinom tid” SKT 19.10.1923, s. 416–417. För en lik-
nande uppmålning av de ”ritualistiska” prästerna som en hot inifrån, se Otto Ahlquist, ”Videant 
consules! Några ord med anledning av den katolska propagandan i vårt land” SKT 29.8.1923, s. 
379–380. 
4 Wadensjö 1972, s. 138–144. 
5 ”Luthersk pastor på katolsk mässa, och tvingas avgå” DN 28.10.1923, s. 1. 
6 ”Luthersk pastor på katolsk mässa, och tvingas avgå” DN 28.10.1923, s. 1. 
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tendenser.1 Bruket av knäfallspallar hade emellertid i det dolda uppmuntrats 
av ärkebiskop Söderblom i kontakten med S:t Sigfrids brödraskap och SSB.2 

Det är möjligt att den informationen nått Schröderheim. 
Rapporteringen om de två händelserna blev inledningen till en medial föl-

jetong i flera av rikspressens tidningar som skulle pågå under hösten 1923. 
Rubrikerna talade om ”De katolicerande prästmännen” och ”Katolska pro-
pagandan i Svenska kyrkan”. Debatten ledde till att flera personer kom att 
uttala sig om till exempel sådant som krucifixets plats i Svenska kyrkan.3 De-
batten drevs på genom att olika tidningar tog parti. Nya Dagligt Allehanda för-
svarade Källander, medan Dagens Nyheter försvarade Schröderheim. I debat-
terna tog Dagens Nyheter parti för de högkyrkliga rörelseaktörerna.4 Tidningen 
försökte sig även på något av en folkbildande roll gällande liturgiska bruk och 
romersk-katolsk kyrkohistoria.5 

I både Gondrets och Schröderheims fall anklagades de för sådant som 
hade varit känt i flera år. Gondrets högkyrklighet och inställning till romersk-
katolska kyrkan var knappast några nyheter. Direktorn på Ersta, Johannes 
Norrby, kände Gondret väl när han anställts 1919.6 I fallet med Schröderheim 
visade det sig när tidningarna fortsatte att gräva att Källander inte endast känt 
till Schröderheims tilltag sedan flera år, utan även bekostat inventarierna med 
medel ur diakonikassan, vilka kyrkorådet inte förfogade över.7 

1 Stolt 1965, s. 103–109. 
2 Nathan Söderblom t. Mats Åmark 1.11.1920 MÅEP UUB. Uppgiften spreds vidare av Åmark till 
andra rörelseaktörer. Samuel Gabrielsson 28.2.1921 S12:1:3 SSBA:I UUB. 
3 ”Katolska propagandan i Sverige” Göteborgs Aftonblad 30.10.1923, s. 6; ”De katolicerande präst-
männen” SvD 30.10.1923, s. 10; ”En ’kätteriprocess’?” Aftonbladet 30.10.1923, s. 5. Debatten fick 
även till följd att tidskriften Svensk krönika startades i Stockholm vid årsskiftet 1923/24. Profilen 
liknade Svenska Kyrkoförbundets tidskrift. Det blev ett kortlivat initiativ – endast fyra nummer kom ut 
efter provnumret. Man uttalade sin lutherska ståndpunkt men duckade inte för att benämna sig 
med termer som ’liturgism’ och ’ritualism’. I tidskriften kommenterades debatten om Gondret och 
Schröderheim. ”Ur krönikeboken” Svensk krönika (1923), s. 3–4. 
4 Detta syns till exempel i artiklar från både Totterman-affären och Gondret-affären år 1923, samt 
inte minst för den linje man drev i Krucifix-debatten. Se till exempel ”Luthersk pastor på katolsk 
mässa, och tvingas avgå” DN 28.10.1923, s. 1; ”Pastor Tottermans ’katolicism’” DN 24.4.1923, s. 
6. Artikelförfattaren med signaturen ”Mason” skrev flera artiklar i frågan som försvarade Schrö-
derheim. Mason förde bland annat ett resonemang om Källander som bildstormare och menade 
att det föreföll ”groteskt” och anmärkningsvärt att en hovpredikant och ledamot i konsistoriet 
fruktade att en bild av den korsfäste och ett par knäfallspallar i en kyrka skulle väcka förargelse. 
”Kristusbilder förargelseklippa på Östermalm” DN 29.10.1923, s. 8. Dagens Nyheter ställde sig 
allmänt positiv till romersk katolicism, se Werner 1996a, s. 263. Svensk kyrkotidning pekade på Dagens 
Nyheter som ”någon slags krigsman av lägre grad i Roms stridande kyrka”. Leuvfén, "Kyrkostriden 
på Östermalm” SKT 7.11.1923, s. 501–502. 
5 ”Papister, anabaptister och satanister” DN 11.11.1923, s. 27; ”Det första nunnedoket efter 400 
år” DN 25.11.1923, s. 25 
6 De hade till exempel båda två haft koppling till såväl den mystika Bergmankretsen som till 
Svenska Kyrkoförbundet. Se ovan kap. 2, s. 95–96. 
7 Det blev av allt att döma en generande historia för Källander som citerades på olika sätt, möjligen 
missvisande, och han föreföll byta ståndpunkt när nya uppgifter uppdagades. Han lät först meddela 
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Både Gondret och Schröderheim förklarade öppet sina sympatier för den 
romersk-katolska kyrkan när de anklagades i pressen men krävde också att de 
skulle få veta på vilket sätt detta var ett brott. De ville åtalas för irrlärighet 
inför Stockholm stads konsistorium.1 Något sådant kom inte till stånd. Enligt 
pressrapporteringen anklagades Gondret också för att ha infört katolicerande 
bruk på Ersta.2 För hans del slutade det med att han vid årsskiftet 1923–24 
tvingades säga upp sig från tjänsten vid Ersta.3 

Till helhetsbilden av debattläget hösten 1923 hör att en grupp, anförda av 
SSB-medlemmen Harald Fleetwood, i november gav ut ett häfte med förkla-
ringar av den romersk-katolska mässordningen. Det trycktes i 7 000 exemplar 
och beskrevs som en gåva från ”medlemmar av Svenska kyrkan, vilka önska 
bland Sveriges folk sprida kunskap om vår Moderkyrka”.4 Bakgrunden var 
debatten som rasat i tidningarna. Fleetwood hade presenterat idén inför en 
grupp ”protestantiska” präster och lekfolk, vilka då börjat verka för den.5 

att borttagandet av inventarierna hade med byggnadslagar att göra. Följande dag skrev NDA att 
Källander tyckte sig ta ansvar att agera mot de katolicerande tendenserna. ”Bialtaret och krucifixen 
i Hedvig Eleonora kyrka” NDA 30.10.1923. Efter att uppgifter i DN hade publicerats om att frågan 
som behandlats vid kyrkorådet främst gällde vem som skulle betala för inventarierna och inte om 
de skulle tas bort, vidhöll Källander detsamma. Att han själv använt medel ur diakonikassan för att 
ersätta Schröderheim för utlägg medgav Källander först efter att det framkommit i DN. Källander 
menade att han både kunde finna att krucifix var i enlighet med luthersk lära, och samtidigt finna 
dem olämpliga på vissa platser i kyrkorummet samt att han trots att han betalat för inventarierna 
måste underkasta sig byggnadsstyrelsens regelverk. Dagens Nyheter fann ett illa dolt nöje i att ytterli-
gare genera kyrkoherden genom att påpeka att den monstrans som stod på Hedvig Eleonoras altare 
möjligen var ett mer bekymmersamt uttryck för katolicerande tendenser än ett krucifix. ”Kristus-
bilder förargelseklippa på Östermalm” DN 29.10.1923, s. 8; ”Kyrkoherden betalade själv dopalta-
ret” DN 31.10.1923, s. 13; ”Kyrkoherde Källander har ordet” DN 2.11.1923, s. 11. 
Schröderheim hade 1922 berömt Källander med hänvisning till krucifixet och knäfallspallar för att 
kyrkoherden lät honom hålla på med sina ”katolska åthävor och åtgöranden”. Schröderheim höll 
dagliga morgonandakter i koret där han även var tillgänglig för bikt och själavårdande samtal. 
Samuel Gabrielsson 24.7.1922 S12:1:4 SSBA:I UUB. 
1 ”Katolska propagandan” Göteborgs Aftonblad 30.10.1923, s. 6. 
2 Werner 1996a, s. 260. 
3 ”Pastor Gondret avgår på nyåret” DN 5.12.1923, s. 6. 
4 Werner 1996a, s. 262. Werner har menat att det skulle ha varit SCA som stod bakom utgivningen. 
Werner 1996a, s. 427. Uppgifterna om att det var Fleetwood och att upplagan ska ha varit på 7 000 
exemplar är hämtad från ”Romskräckens främsta orsak är okunnighet” DN 24.11.1923, s. 6. Cf 
”Alarm om en bönbok” DN 19.11.1923, s. 7; von Rosen ”Svenska kyrkans radikalreformerta ele-
ment – Roms bästa hjälptrupper” NDA 21.11.1923. 
5 ”Romskräckens främsta orsak är okunnighet” DN 24.11.1923, s. 6. Bland de präster som Fle-
etwood umgicks med fanns till exempel Gondret och Schröderheim, båda vid tiden medlemmar i 
SCA. De tre hade tillsammans med David Assarsson anordnat en privat sammankomst på våren 
1923 för särskilt inbjudna gäster där Gondret höll föredrag om en resa till Lourdes, och om undren 
som skett där. Inbjudna var bland andra makarna von Rosen. Harald Fleetwood t. Mary von Rosen 
27.3.1923 EvRA RA. Gondret hade själv rest till Lourdes 1922 vilket han även berättade om för 
bröderna vid SCA:s årshögtid samma höst. Protokoll SCA:s årshögtid 26–27.9.1922 ACTA:I A1:2 
SCAA MSA. 
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Familjen von Rosen var också engagerad i initiativet.1 Spridandet av häftet 
bidrog till uppfattningen bland allmänheten att det fanns präster och lekfolk 
i Svenska kyrkan som gick den romersk-katolska kyrkans ärenden.2 

Tidpunkten för debatterna kring Schröderheim och Gondret var ingen 
tillfällighet. Den högkyrkliga rörelsen hade under 1920-talets första år dragits 
in i flera konflikter som hade att göra med rörelsens ”katolicerande” inrikt-
ning. Ett internationellt förankrat motstånd mot romersk katolicism och hög-
kyrklighet mobiliserades inom ramen för ASP, prästerskapets egen organisat-
ion. Agerandena vid Ersta diakoni och i Hedvig Eleonora kyrka hösten 1923 
som här har beskrivits framstår som resultat av den alltmer offensiva antika-
tolska stämningen. 

Identitetsskapande i motstånd och solidaritet 
Debatterna 1923 kom att engagera det högkyrkliga rörelsenätverket och dis-
kussionerna pågick även internt. Samuel Gabrielsson gav sig in i debatten och 
menade att frågan om krucifixet var en angelägenhet för hela Svenska kyrkan 
och han vände sig emot ”politikens och juristeriets seger över den religiösa 
innerligheten i Svenska kyrkan” och att de ”protestantiskt” sinnade hade fått 
ett tolkningsföreträde. Han vände sig emot attityden gentemot personer som 
deltog i nattvarden oftare, biktade sig och knäböjde inför krucifix: ”Har 
[Svenska kyrkan] bara tolerans för dem, som allra intensivast vilja leva med i 
hennes egenartade liv?” Han markerade att Gondret och Schröderheim till-
hörde en rörelse i Svenska kyrkan, de så kallade ”ritualisterna” och ”de hem-
liga katolikerna”, som hade fått syn på ett ”högre, innerligare kyrkoideal” och 
han gjorde en manifestliknande beskrivning av den högkyrkliga rörelsen: 

En rörelse har sedan åtskilliga år begynt i ”Fädernas kyrka” hän mot ett djupare 
och fastare andaktsliv, en rörelse som präglas av en vidare och innerligare kyrko-
syn, en ivrigare samling omkring altare och nattvard, en längtan efter ett varmare 
och skönare gudstjänstliv, en högre uppskattning av det heliga ämbetet, en livli-
gare samkänsla med kyrkans forna liv o.s.v. Denna rörelse menar sig stå i full 
samklang med allt det ädlaste i Sveriges kristenhet både före och efter reformat-
ionen. Den hävdar den evangelisk-katolska karaktären av ”Fädernas kyrka” och vill 
icke se den utlämnad vare sig åt Rom eller åt den liberala protestantiska ortodoxin 
eller någon annan makt eller tillfällig skola. Anhängarna av denna rörelse gå icke 
med sjukt samvete, såsom försökte de någonting illojalt, utan de känna sig stå i 

1 Simon Lüders fick boken vid utgivningen av Mary von Rosen. Simon Lüders t. Mary von Rosen 
dag. ”allahelgonasöndagen” 1923 SSBA UUB. Sigrid Hult fick ”den lilla, omtalade boken” av Fle-
etwood: ”Jag är glad äga ett eget exemplar, jag finner den så vacker”. Sigrid Hult t. Mary von Rosen 
22.12.1923 SSBA UUB. Eric von Rosen försvarade tilltaget i NDA och rättade felaktiga uppgifter 
om det. von Rosen ”Svenska kyrkans radikalreformerta element – Roms bästa hjälptrupper” NDA 
21.11.1923. 
2 Werner 1996a, s. 262. 
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centrum av livet inom kyrkan i Sverige. Det är möjligt, eller rättare sagt tämligen 
säkert, att kyrkomyndigheter, som i grunden av bristande samkänsla med det nya 
som bryter fram i kyrkans liv, handla kalvinistiskt, rationalistiskt, kotterimässigt 
eller profant, komma att driva några av denna evangelisk-katolska rörelse anhäng-
are över till Rom […], men i längden skola de icke kunna förmena denna rörelse 
tillvarorätt inom den svenska avdelningen av den allmänneliga kyrkan, och de 
skola icke kunna förhindra att dessa för dem främmande och motbjudande, men 
för den stora kyrkan genom tiderna naturliga och karaktäristiska ideal så små-
ningom genomtränga och nydana det svenska kyrkolivet. Allt som i någon mån 
ter sig som ett försök att undertrycka denna rörelse eller med kyrkligt maktspråk 
bereda den svårigheter, kommer att i sin mån främja och framdriva rörelsen. Från 
denna synpunkt ha vi ”högkyrkliga” ingen anledning att bli pessimister, ehuru vi 
icke kunna undgå att känna en svidande smärta över det kyrkliga läge, som möj-
liggör sådana händelser som dem i Hedvig Eleonora.1 

Gabrielsson hade därmed tagit ställning, uttryckt solidaritet, definierat rörel-
sens strävanden och mål samt tydliggjort ett vi och ett de i konflikten. Som 
ytterligare en solidaritetshandling med hänvisning till höstens debatter, med-
delade han sin avsikt att verka för korstecknet i Svenska kyrkan.2 Gabrielssons 
inlägg möttes av kritik som drev debatten vidare.3 

Även Albert Lysander och Gunnar Herrlin gick in i debatten för att för-
svara sin SCA-broder Jean Gondret. Lysander frågade retoriskt hur Svenska 
kyrkan skulle ställa sig till alla de andra prästerna i Svenska kyrkan som ”ha 
sympati för sådana andliga värden inom katolska kyrkan vilka äro förenliga 
med vår bekännelse, men så småningom gått oss förlorade”. Med uppenbar 
hänsyftning på den högkyrkliga rörelsen skrev han att dessa präster ”inte [var] 
få och de äro övertygade om att deras utveckling därhän är Guds andes verk”.4 

Tidsläget och ”världsnöden” hade skapat en längtan bland många efter den 
”djupare fromheten och det innerligare andaktslivet” som fanns i romersk-
katolska kyrkan. Det fanns, menade han, en strävan bland prästerna inom 
denna rörelse att förmedla dessa värden i Svenska kyrkan. Enligt Lysander 
tolererades alla andra kyrkliga riktningar utom den som representerades av 
dessa präster.5 

Även Herrlin uttryckte solidaritet med Gondret utifrån deras tillhörighet i 
samma rörelse. Han förklarade Gondrets ”s.k. katolska sympatier” som den 
”allmänkyrkligt orienterade riktning” som inom ”vår kyrka, såväl som andra 

1 Gabrielsson, ”Det förbjudna krucifixet och den nya kyrkorörelsen” NDA 8.11.1923. 
2 Gabrielsson, ”Det förbjudna krucifixet och den nya kyrkorörelsen” NDA 8.11.1923. Initiativet 
förankrade han inför sina församlingsbor genom en deklaration från predikstolen om korstecknets 
betydelse. Gabrielsson ”När jag började bruka korsets tekken. Elfdalens kyrka. Sönd. d. 11 nov 
1923” (Föredrag) 21 SGA UUB. 
3 ”Kristna former och symboler” NDA 9.11.1923; ”Med anledning av pastor S. Gabrielssons in-
lägg” NDA 13.11.1923. 
4 ”Erstapastorn tycks inte få upprättelse” DN 20.11.1923, s. 5. 
5 Ingen kritiserade enligt Lysander de många präster som ”öppet eller förklätt förneka t. ex. inkar-
nationen eller uppståndelsen”. ”Erstapastorn tycks inte få upprättelse” DN 20.11.1923, s. 5. 
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evangeliska kyrkor” var ständigt i växande. Rörelsen vägrade ta avstånd från 
andra kyrkor, inklusive den romersk-katolska. Han liknade Gondrets arbete 
vid Ersta med Wilhelm Löhes diakonala arbete vid Neuendettelsau. Det ar-
betet hade också på sin tid betraktats som katolicerande, skrev Herrlin. Ändå 
reste många svenskar nu dit för att studera institutionens arbete.1 Herrlin pla-
cerade alltså Gondret inte bara i en svensk, utan en internationell rörelse. SCA 
hade förbindelser med Hochkirchliche Vereinigung och Gondret var vid ti-
den medlem i båda sammanslutningarna. 

Rörelseaktörer hade utåt agerat solidariskt med varandra i konflikten. 
Även bakom ridån hölls kontakter inom rörelsenätverket. Mary von Rosen 
delgav Gabrielsson andra högkyrkliga rörelseaktörers inlägg i debatten, vilket 
fick honom känna att en ”grupp av Kyrkans söner och döttrar med väsentli-
gen lika ståndpunkt” stod vid hans sida.2 Hon försåg även Anders Blomquist 
med pressklipp från ”den stora striden”3 och hon meddelade att hon avsåg 
skicka Gabrielssons artikel i debatten till alla SSB:s medlemmar.4 Hennes age-
randen stärker bilden av henne som en betydelsefull rörelseaktör. 

Lysander, som hade stått i främsta ledet i flera av de konflikter som gällt 
den högkyrkliga rörelsen under de senaste åren, medgav i kontakt med Mary 
von Rosen att Gondret-affären bekräftade hans egna tvivel på Svenska kyrkan 
och dess ledning.5 För honom innebar det en känsla av gemenskap när till 
exempel Eric von Rosen i Nya Dagligt Allehanda hade försvarat sin inbjudan 
av de birgittinska nunnorna till Birgittafirandet under sommaren och kontak-
terna med romersk-katolska kyrkan under hösten.6 

1 Herrlin, ”Pastor Gondrets avskedande” DN 23.12.1923, s. 5. 
2 Samuel Gabrielsson t. Mary von Rosen 19.12.1923 SSBA UUB. 
3 Anders Blomquist t. Mary von Rosen 12.12.1923 SSBA UUB. 
4 Mary von Rosen t. Simon Lüders 13.11.1923 SSBA UUB. 
5 Albert Lysander t. Mary von Rosen 16.12.1923 SSBA UUB. Lysander hade stått i regelbunden 
korrespondens med Gondret under hösten. I december lämnade Gondret Sverige för att under en 
tid uppehålla sig hos benediktinerna i klostret Clervaux i Luxemburg. Lysander rapporterade till 
Mary von Rosen att han skrivit till Gondret för att ”behålla honom för Sv. Kyrkan”. Han var dock 
vid denna tid osäker på om detta skulle lyckas. För att Gondret skulle få ett ”offentligt ord av 
sympati och erkännande” före sin avresa hade Lysander gjort sitt inlägg i Dagens Nyheter. Det var 
till slut genom ett ingripande från ärkebiskop Söderblom, som ordnade med ett resestipendium 
och en prästtjänst i Stigtomta i Strängnäs stift, som Gondret avstod från att konvertera. Redelius 
1952, s. 178–185. 
6 Albert Lysander t. Mary von Rosen 16.12.1923 SSBA UUB. Eric von Rosen hade menat att de 
radikalreformerta elementen skulle komma att driva sådana som honom själv till romersk-katolska 
kyrkan om de gavs tolkningsföreträde. E. von Rosen, ”Svenska kyrkans radikalreformerta element 
– Roms bästa hjälptrupper” NDA 21.11.1923. I detta instämde Schröderheim, som också han in-
kom med ett försvarsinlägg under striden om krucifixet i Hedvig Eleonora kyrka: ”Tro herrarna, 
att jag och det fåtal svenska präster, som, jämte mig, anklagas för ’katolska tendenser’, låta oss av 
smädeskrivelser påverkas i av Eder önskad riktning så misstaga ni er fullkomligt. Tvärtom! Varje ny 
brand- och alarmartikel i NDA eller kyrkotidningen är bara en kraftig påstötning i riktning hän mot 
Rom. Intet annat! Hör herrarna detta? Och begriper ni?” ”Pastor E. Schröderheim” NDA 28.11.1923. 
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Men efter hösten 1923 stod det klart inom den högkyrkliga rörelsen att 
den hade fått ASP emot sig, att den befann sig i en kris och att tiden var 
”känslig för katolsk propaganda”.1 Gabrielsson ansåg att S:t Sigfrids brödra-
skap behövde diskutera hur de skulle förhålla sig till ASP och om någon akt-
ion var nödvändig. Bäste vore att låta de irriterade känslorna hos ”våra mot-
ståndare” och även hos dem själva att lägga sig något, ”men naturligtvis får vi 
vara beredda på värre ting än dessa nu senast timade”.2 Rörelsens möjligheter 
att verka för sin sak hade påverkats. SCA hade redan under hösten gjort en 
deklaration med utdrag ur stadgar och syftesförklaring i SKT och de större 
dagstidningarna som svar på kritik.3 Anders Blomquist reflekterade över att 
en svensk nedärvd misstänksamhet mot allt romersk-katolskt blockerade den 
högkyrkliga rörelsen: 

Jag kan dock inte frigöra mig från den tanken att detta hat mot Rom[erska] kyrkan 
som kommit till synes på sista tiden icke egentligen har religiös grund utan politisk 
och nationell. Vår nationella frihet är ju så oupplösligt i vår historia förbunden 
med uppsägande av tro och lydnad till påven att det knappt kan vara annorlunda. 
[…] Det är något mycket sorgligt att så skall vara. För våra strävanden betyder det 
de största svårigheter. Så länge man icke i allmänhet skilja mellan katolsk i vidare 
mening och romersk komma också vi att stå i misstänkt dager.4 

Intrycket inom rörelsen var ändå att det hårdnande debattläget skulle sam-
mansvetsa dem. Gunnar Herrlin besökte Anders Blomquist i slutet av no-
vember 1923 och uppdaterade honom om läget inom rörelsen, vilket 
Blomquist i sin tur kunde sprida vidare. Blomquist intryck var att Helga Kors-
gillet hade ”uppgått” i SCA.5 Detta dock utan Carl Kihlén som inte längre 
föreföll ha några kontakter med rörelsen. Enligt Blomquist skulle ”den all-
männa oviljan som uppstått mot oss” komma att ”fullborda föreningsverket” 

1 Anders Blomquist t. Mats Åmark 11.11.1923 SSBA UUB; Samuel Gabrielsson t. Mats Åmark 
11.12.1923 SSBA UUB. 
2 Samuel Gabrielsson t. Mats Åmark 11.12.1923 SSBA UUB. 
3 ”S.C.A.” SvD 30.9.1923; ”S.C.A.” DN 30.9.1923, s. 8; ”S.C.A.” SKT 17.10.1923, s. 469. SCA hade 
hållit sin årshögtid i Malmö under just de dagar då ASP samlades i Norrköping. Dagen efter beslutet 
om tillsättningen av Evangeliska utskottet hade tagits i Norrköping meddelade en av brödraskapets 
grundare, Otto Ehde, att han önskade utträda. Berättelse Årshögtid SCA 26–27.9.1923 ACTA:I 
A1:2 SCAA MSA; Wadensjö 1972, s. 145. Något direkt samband mellan händelserna har inte kun-
nat påvisas. 
4 Anders Blomquist t. Mary von Rosen 12.12.1923 SSBA UUB. 
5 Anders Blomquist t. Mats Åmark 28.11.1923 SSBA UUB. Det var inte första gången en SCA-
medlem besökte Blomquist. År 1921 hade Blomquist anordnat församlingsvecka och bjudit in Ly-
sander att tala över ämnet ”En helig allmännelig kyrka”. De hade diskuterat ”katolicitet” och Ly-
sander hade talat om hur han funnit att det kunde ”påvisas ett närmande här och var mellan dem 
som förfäktar den sakramentala kyrkligheten, som vi ju göra, och de bästa bland den gamla väck-
elsens barn”. Lysander hade även, på Blomquists initiativ, läst allhelgonakollektbönen över Lutte-
mans minne varpå Blomquist själv sjungit ”Christe qui lux” som Lysander sedan i avskrift fått med 
sig hem. Anders Blomquist 7.4.1921 S12:1:3 SSBA:I UUB; Anders Blomquist t. Mats Åmark 
18.4.1921 SSBA UUB. 
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av rörelsen.1 När ledaren för Community of the Resurrection, Walter Frere, 
som flera av rörelseaktörerna hade träffat, hade blivit biskop i Truro skrev 
Blomquist att 

sanningen är på marsch upp på biskopsstolarna, men tänk vilken tid det tagit i 
England innan de fingo en enda sådan biskop. Vi få sannerligen inte förvåna oss 
att det blir en smula buller och bång hos oss. Vi stå ju ännu i första begynnelsen 
av the catholic movement. Men det börjar brinna i alla knutar. Än här, än där 
bryter ock fram denna ”dolda ström”, för att tala med B.D.A.2 

Mycket stöd från ledande håll fick inte den högkyrkliga rörelsen i debatterna. 
Söderblom befann sig under större delen av hösten 1923 på resa i USA, vilket 
sannolikt förklarar varför han inte uttalade sig i debatten.3 I stället gjorde bis-
kopsmötet år 1924 ett uttalande i linje med Evangeliska utskottets arbete mot 
”romersk och papistisk propaganda” med uppmaning till ”präster och för-
samlingar” att vara på sin vakt mot ”varje tendens att försvaga eller förvanska 
evangelisk frihet och evangelisk tro”.4 Ett försök att nyansera synen på rörel-
sen gjordes av biskop Viktor Rundgren. Han betonade att det fanns två 
strömningar av katolicerande präster i Svenska kyrkan: de vars syfte det var 
att skapa ett vaccin mot den romersk-katolska kyrkan och de som ville skapa 
en brygga till den.5 Ett sådant stöd från episkopalt håll var betydelsefullt. 
Rundgrens föredrag refererades i lokaltidningen Upsala, och blev genom Ga-
brielssons försorg publicerat i Svensk Kyrkotidning. Gabrielsson gav en kom-
mentar till Rundgrens föredrag där han talade om den ”fanatism och all vidrig 
önskan att misstänkliggöra och skada de präster, som anses kätterska” och 
om den ”överhettade och förgiftade atmosfär” som rådde.6 

Det är av betydelse för utvecklingen av en kollektiv identitet att rörelseak-
törerna uppfattar sig stå på samma sida i någon typ av konflikt och att de 
upplever en solidaritet gentemot varandra. Attacker utifrån på en grupp kan 
ha olika effekt på solidariteten inom rörelsen. Antingen kan solidariteten och 
banden inom rörelsen stärkas, eller också försvagas gruppens eller rörelsens 

1 Anders Blomquist t. Mats Åmark 28.11.1923 SSBA UUB. 
2 ”B.D.A.” avsåg sannolikt Bernt David Assarsson. Anders Blomquist t. Mats Åmark 28.11.1923 
SSBA UUB. Såväl Gabrielsson 1909 som Lüders, Åmark och Blomquist hade 1919 stiftat bekant-
skap med Frere. Samuel Gabrielsson t. Mats Åmark 11.12.1923 SSBA UUB. 
3 Jonson 2014, s. 367ff. 
4 Jonson 2011, s. 171. 
5 ”De katolicerande tendenserna inom vår kyrka” Upsala 25.11.1923. Att ”taga upp t. ex. den ka-
tolska kyrkans sång, dess tempelsmyckning, dess gamla seder, såsom knäfall, krucifixen och mycket 
annat som våra egna fäder en gång visa sin vördnad” var enligt Rundgren knappast olutherskt och 
kunde vara uppbyggligt för Svenska kyrkan. Mycket av detta fanns enligt honom också att hämta 
ur den svenska kyrkliga traditionen och behövde inte komma utifrån, och att ta intryck från till 
exempel Church of England eller romersk-katolicism i detta avseende kunde verka till främjande 
av Svenska kyrkans församlingsliv. 
6 ”Om de katolicerande tendenserna i Sveriges kyrka” SKT 12.12.1923, s. 572. 
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fortlevnad.1 Debatterna hösten 1923 är exempel på hur en konflikt delvis 
stärkte solidariteten inom den högkyrkliga rörelsen. Leden slöts när rörelse-
aktörer trädde fram till varandras försvar och kontaktade varandra. Lysander 
hade vant sig vid att det stormade kring honom, men människor i hans närhet 
oroades av stämningen. Stöd och uppmuntran rönte han från andra högkyrk-
liga rörelseaktörer, såsom från paret von Rosen.2 När Tottermanfallet hade 
aktualiserats hade han uppmanat SCA-medlemmar att stötta denne, trots att 
de inte kände varandra. Anklagelserna uppfattades som en attack på rörelsen.3 

Det fanns en självförståelse av att vara en motarbetad rörelse i ett genom-
brottsskede men också om ett framskridande som skulle kantas av motgång.4 

I en julhälsning till medlemmarna i SSB skrev confessor Hugo Berggren med 
uppenbar anknytning till den aktuella situationen utifrån Rom 8:31–33 att 
”mycket och många resa sig mot oss i inre och yttre motstånd, frestelsen ini-
från och utifrån, orena människoviljor, småsinnat oförstående, vi ha inom 
SSB […] känt något av detta just i denna tid”.5 

Flera exempel finns på solidariska förhållningssätt inom rörelsen som tyd-
liggör uppfattningen om ett avgränsat vi.6 Den exemplariska berättelsen om 
den engelska högkyrkliga rörelsen fick här en styrkande funktion. Rörelseak-
törer erinrade sig hur Oxfordrörelsens ledare hade sett som sin uppgift ”to 
dictate to the clergy of this country”. Gabrielsson skrev att de ”inom vår krets 
och i andra liknande kretsar” skulle bli ”som en flammande offerlåga överallt 
i Kristi kyrka i Sveriges land” och så utöva en motsvarande funktion som 
Oxfordrörelsen.7 Den anglo-katolska rörelsens genomslag sågs som ett ”hi-
storiskt bevis på möjligheten av en icke-romersk katolicism”.8 

Konflikterna under början av 1920-talet bidrog till att förstärka identitets-
skapandet inom den högkyrkliga rörelsen med utgångspunkt i upplevelsen av 
att ett vi som stod emot ett de i en pågående kyrkopolitisk och kulturell 

1 Gamson 1991, s. 45. 
2 Albert Lysander t. Mary von Rosen 5.12.1923 SSBA UUB. 
3 Albert Lysander t. SCA ”Dymmelveckan” 1923 ACTA:I A1:2 SCAA MSA; Simon Lüders 
8.5.1923 S12:1:4 SSBA:I UUB. 
4 Åmark hade 1922 uttryckt att ”de tankar som vid SSB:s stiftande voro relativt okända och fruk-
tade ha nu med surdegens kraft och natur genomsyrat vårt kyrkoliv”. Algot Anderberg odat. 1922 
S12:1:4 SSBA:I UUB. Blomquist skrev att deras betoning på liturgin gjorde att de upplevdes som 
farliga i kyrkolivet. Anders Blomquist t. Mats Åmark 28.11.1923 SSBA UUB. 
5 I 1917 års översättning: ”Vad skola vi säga härom? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? 
Han som icke har skonat sin egen son, utan tillgivit honom för oss alla, huru skulle han kunna 
annat än också skänka oss allt med honom? Vem vill anklaga Guds utvalda? Gud är den som rätt-
färdiggör”. 
Hugo Berggren t. SSB 21.12.1923 F SSBA:I UUB. 
6 Till exempel uttryckte medlemmar i SSB ett ansvar för att stötta och uppmuntra ”de högkyrkliga 
bröderna” vid diakonianstalten Sköndal, där Hugo Berggren tidigare varit verksam. §14 GK SSB 
22–23.7.1925 A9 SSBA:I UUB. 
7 Samuel Gabrielsson t. Mats Åmark 26.2.1922 S9 SSBA:I UUB. 
8 Anders Blomquist t. Mary von Rosen 12.12.1923 SSBA UUB. 
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konflikt.1 Den högkyrkliga rörelsens praktiker och föreställningar om Svenska 
kyrkans allmänkyrkliga anknytning kom i konflikt med vad som kan betraktas 
som ett kyrkopolitiskt etablissemang inom Svenska kyrkan, där det katolska 
uppfattades som främmande i relation till det nationella. 

Konflikter inom den högkyrkliga rörelsen 
De konflikter som den högkyrkliga rörelsen var inbegripna i fungerade emel-
lertid inte bara stärkande. Anklagelserna om katolicerande tendenser tärde på 
rörelseaktörerna.2 Olika förhållningssätt inom rörelsen ledde till att man även 
skulle få tampas med inre konflikter och splittring. 

Konflikter inom S:t Sigfrids brödraskap 
Vid S:t Sigfrids brödraskaps kapitel 1922 skulle Svenska kyrkans katolicitet 
och dess hävdande gentemot romersk-katolska kyrkan diskuteras. Relaterat 
till praktiserandet av rökelse och processioner kom en konflikt till ytan. 
Åmark försökte medla genom att hävda brödraskapets ursprungliga linje: 
”Varen svenske!”.3 Brödraskapet hade dock medvetet rekryterat personer 
som drogs till det romersk-katolska. År 1922 upptogs Ervallaprästen Kåre 
Johansson, senare Skredsvik, som medlem.4 Han uttryckte en öppen beund-
ran för den romersk-katolska kyrkan och kom med tiden att konvertera.5 

Johansson (Skredsvik) och Anders Blomquist kom att bli orosmoment i 
brödraskapet, då de uppfattades som alltför katolicerande. Blomquist medde-
lade dock att han var ”antipapistisk” och försökte få Johansson att läsa in sig 
på Charles Gores teologi om skillnaden på katolicitet och romersk-

1 Det visade sig också genom att det blev viktigare att definiera vem som hörde till rörelsen, och 
vem som inte gjorde det. När till exempel Bengt Jonzon sökte sig till SSB som novis vid årsskiftet 
1923–1924 ställde sig Simon Lüders skeptisk till dennes inval på grund av hans ”ställning till ’the 
catholic movement’ i Svenska kyrkan” och brist på andaktskänsla. Jonzon ansågs uppenbarligen 
inte i tillräcklig grad identifiera sig med rörelsen. Simon Lüders t. Mary von Rosen ”Dagen eft. S. 
Alexii dag” [18.7] 1923 SSBA UUB. 
2 Detta omvittnas av flera av rörelseaktörerna vid tiden. Hugo Berggren ”Nativitatis b. Mariæ” [8.9] 
1922 S12:1:4 SSBA:I UUB; Anders Blomquist t. Mats Åmark 3.4.1923; 14.8.1923 SSBA UUB; Al-
bert Lysander t. Mary von Rosen 16.12.1923 SSBA UUB. 
3 De nyare bröderna Algot Anderberg, Sixten Olsson och Sven Lindberg intog en avvaktande atti-
tyd mot den romersk-katolska kyrkan och liturgiska bruk som kunde associeras med den. Anders 
Blomquist och Simon Lüders intog en motposition. Algot Anderberg ”D. Gertrudis” [17.3] 1922 
S12:1:4 SSBA:I UUB. 
4 Mer om Johansson (Skredsvik), se Bexell 1976; Skredsvik 2009. 
5 Kåre Johansson 11.8.1922 S12:1:4 SSBA:I UUB. Johansson hade utvecklat en beundran för den 
romersk-katolska kyrkan redan under studietiden i Uppsala. Han konverterade 1934. Bexell 1976, 
s. 27–28. Cf Skredsvik 2009. 
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katolicism.1 Slitningar åt olika håll inom S:t Sigfrids brödraskap, liturgiskt och 
ekumeniskt i relation till det romersk-katolska, hade lett till skarpare konflik-
ter vid kapitlet 1923.2 Brödraskapet försökte då fastställa tydligare riktlinjer 
och införa novitiat, något som från början hade saknats. Det ansågs behövas 
för disciplinen.3 

Efter 1923 blev S:t Sigfrids brödraskap allt mindre aktivt och det tycks ha 
blivit svårare att hålla ihop gemenskapen.4 Efter några år av sjunkande aktivi-
tet upphörde dess verksamhet kring 1926–1927.5 

Kamp inom SSB om vägen framåt 
Även inom SSB kom frågor om katolicerande tendenser att skapa interna 
motsättningar. Skiljelinjen gällde liturgi och förhållningssätt till den romersk-
katolska kyrkan. Paret von Rosen och Harald Fleetwood betraktade den ro-
mersk-katolska kyrkan som ”moderkyrkan”.6 På andra kanten fanns Greta 
och Claës Lagerfelt, som betraktade förbindelserna med romersk-katolska 
kyrkan som ett hot och förhöll sig avvaktande mot liturgiska praktiker som 
kunde förknippas därmed.7 Synen på relationen till romersk-katolska kyrkan 

1 Anders Blomquist t. Mats Åmark 3.4.1923 SSBA UUB. Den av Gore antydda skriften baserades 
på tre föredrag med övertiteln Catholicism and Roman Catholicism hållna i advent 1922, se Gore 1922. 
Blomquist uppskattade dock att Johansson hade uttryckt sin beundran inför det romersk-katolska 
och tycks delvis ha sympatiserat med det. Anders Blomquist 12.9.1922 S12:1:4 SSBA:I UUB. 
2 Efter kapitlet 1923 skrev Blomquist till Åmark att han hade dåligt samvete för det som han och 
Johansson hade gjort, vilket sannolikt gällde liturgi och bruk av rökelse. Särskilt Algot Anderberg 
hade upprörts. Anders Blomquist t. Mats Åmark 22.3.1923 SSBA UUB; Anders Blomquist t. Mats 
Åmark 3.4.1923 SSBA UUB. Anderberg och två av de andra medlemmarna hade lämnat kapitlet 
och avsåg då att utträda ur brödraskapet. Algot Anderberg t. Samuel Gabrielsson 14.3.1923 SGA 
UUB. Gabrielsson ansåg att nattvardsfirande vid kapitlet hade blivit präglat av ”för mycket rökelse 
och utvärtes ting”, men medlade i konflikten. Samuel Gabrielsson t. Mats Åmark 19.4.1923 MÅEP 
UUB. 
3 Samuel Gabrielsson 19.4.1923 S12:1:4 SSBA:I UUB; Samuel Gabrielsson t. Mats Åmark 
22.10.1923 SSBA UUB. 
4 En omständighet som kan ha bidragit till att S:t Sigfrids brödraskap kom att bli mindre aktivt är 
att Åmark och Gabrielsson blev ledamöter i Diakonistyrelsens konstutskott. Deras verksamhet i 
detta utskott har betraktats som exempel på den högkyrkliga och liturgiska rörelsens inflytande på 
Diakonistyrelsens inriktning i kyrkokonstfrågor. Rosén 1988, s. 84–85, 90–91, 128–129. 
5 Brödraskapet höll sitt sista kapitel i Jäder 15–17.2.1926. Åmark kunde inte, på grund av sjukdom, 
delta men övertalades att återväljas för ännu ett år. I programmet ingick upptagning av noviser till 
nya bröder. Det beslutades att man skulle upphöra med brevboken. Det hade varit livsnerven i 
brödraskapet, och avslutet bidrog sannolikt till att brödraskapet därefter dog ut. I december 1926 
hade Åmark och Gabrielsson inte haft kontakt på nästan ett år. Mats Åmark t. Samuel Gabrielsson 
20.12.1926 SGA UUB. 
6 Mary von Rosen t. Hugo Berggren 27.12.1923 SSBA UUB. 
7 Bexell 2020, s. 106–108. Konflikten inom SSB kring Eric von Rosens inbjudan av Birgittasyst-
rarna till jubileumsfirandet i Vadstena 1923 tydliggjorde dessa motsättningar. För Greta Lagerfelt 
framstod von Rosens inbjudan av nunnorna som förvisso sympatisk, men hon menade att ingen 
utomstående skulle då kunna skilja på von Rosen och SSB. För henne och de övriga lekpersonerna 
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blev alltmer en skiljelinje inom det tidiga SSB.1 Skulle SSB tillåtas bli en platt-
form för att överbrygga klyftan mellan Svenska kyrkan och den romersk-ka-
tolska kyrkan?2 Enligt Eric von Rosen var det en viktigt poäng. Greta Lager-
felt menade att något sådant inte varit tanken när gemenskapen utformades.3 

Konflikterna gällde utöver liturgin frågor som helgontillbedjan i gudstjäns-
terna.4 Lagerfelt hade uppenbarligen inte störts nämnvärt av gudstjänsternas 
liturgiska utformning. Hon ansåg det som mindre viktigt, även om hon per-
sonligen föredrog det som inte alltför mycket liknade ”romerska bruk”.5 De 
liturgiska formerna – ”brukandet av vackra och åldriga former” – skulle där-
emot inte vara huvudsyftet med SSB, menade hon. Formerna var ett ”skal” 
med vilket vissa medlemmar kunde uttrycka en ”ödmjuk tillbedjan”.6 Därmed 

i SSB fanns inget att riskera, men för prästerna oroade hon sig. Greta Lagerfelt t. Mats och Ida 
Åmark 25.4.1923 SSBA UUB. 
1 Frågan om de katolicerande tendenserna hade diskuterats utförligt vid SSB:s generalkapitel 1922. 
I diskussionen höll Greta Lagerfelt, som en av dem som utformat stadgarna i dess tidigaste fas, ett 
anförande om SSB:s mål och syften. Hon betonade den andliga förnyelsen och ordensmedlemmar-
nas utåtriktade ansvar för andaktslivet i Svenska kyrkan liksom att verka i ”det godas tjänst”. Greta 
Lagerfelt ”Societas Sanctæ Birgittæ mål och syften. Anförande vid generalkapitlet i Vadstena år 
1922 AII:1 SSBA:I UUB. Att tidskriften Credo år 1922 rapporterade initierat om SSB:s generalka-
pitel och Birgittafirande den 23 juli väckte ytterligare frågor inom sammanslutningen. Credo rappor-
terade om den stora tillströmningen av deltagare till högtidsvespern som leddes av Berggren – 
”bekant som kännare av gammal svensk katolsk kyrkomusik” – och vid vilken Blomquist hade 
predikat i ”liturgismens tecken” genom att engagerande tala om ”det berättigade i helgonens vör-
dande och åkallande”. ”Från Credos torn” Credo 3:8 (1922), s. 202. Greta Lagerfelt stod undrande 
inför hur Credo ens kunde känna till namnet på SSB. Greta Lagerfelt t. Mats Åmark 19.8.1922 SSBA 
UUB. En fingervisning kom i det påföljande numret av tidskriften där den år 1922 upptagne SSB-
medlemmen Fleetwood deltog med en artikel som behandlade äktheten i Jesu kors reliker. Fle-
etwood, ”Kunna det heliga korsets reliker vara äkta?” Credo 3:9 (1922), s. 226. Fleetwood var otve-
tydigt företrädare för en prokatolsk linje. I en recension i Credo framställde han romersk-katolska 
kyrkan med ”fadershuset” och Svenska kyrkan som den ”förlorade sonen”. ”Credos böcker” Credo 
4:8 (1923), s. 211. Recensionen gällde P.D Steidl Legenderoser fra Vor Frues Urtegaard (1922). 
2 Greta Lagerfelt t. Mats och Ida Åmark 19.8.1922 SSBA UUB. 
3 §8 Protokoll GK SSB 24–25.7.1923 AII:1 SSBA:I UUB. De av Lagerfelt förda anteckningarna 
om diskussionen under §8 har i det ordinarie protokollet streckats över och protokollet justerades 
aldrig. En ny protokollsbok påbörjades i vilken protokollen för generalkapitlen 1920–1923 över-
fördes. 1923 års protokoll fick en förändrad och korthuggen formulering under §8 som dolde dis-
kussionen. Detta protokoll justerades. Cf §8 Protokoll GK SSB 24–25.7.1923 AII:2 SSBA:I UUB. 
4 En av SSB-systrarna, Maria Olsson, undrade med hänvisning till regulans formulering om att tjäna 
Birgittas minne och den allmänneliga kyrkan i Sverige, varför SSB skulle hålla fast vid sådant som 
de visste skulle misstänkliggöra dem. Om SSB:s präster lämnade orden och utomstående kritiserade 
gemenskapen, på vilket sätt kunde de då kunna fullgöra sin uppgift för ”Kyrkan i Sverige”? Maria 
Olsson t. Mary von Rosen 12.7.1923 SSBA UUB. 
5 Greta Lagerfelt t. Ida och Mats Åmark 4.9.1922 SSBA UUB. 
6 Greta Lagerfelt ”Societas Sanctæ Birgittæ mål och syften. Anförande vid generalkapitlet i 
Vadstena år 1922 AII:1 SSBA:I UUB. 

271 



  

     
   

   
          
     

      
      

      
       

      
       

    
      

    
  

    
        

    
    

    
 

 
                

               
          

             
            

                
               

          
                

         
             
             

           
             

             
                  

      
          

          
          

     
             

      
             

avvek Lagerfelt från något som varit betydelsefullt inom rörelsen, nämligen 
synen att liturgin manifesterade kyrkosynen och att gudstjänsten var central.1 

En maktkamp om SSB:s framtidsriktning utvecklade sig och kom särskilt 
till uttryck mellan Greta Lagerfelt och Mary von Rosen.2 De två var medvetna 
om att de representerade olika ståndpunkter gällande gudstjänst, liturgi och 
teologi.3 I en maktdemonstration gentemot dem inom SSB som hade uttryckt 
tvekan kring gudstjänstformerna, lät dock Hugo Berggren och Mary von Ro-
sen vid generalkapitlet 1923 meddela att de skulle vägra låta sig omväljas om 
inte medlemmarna ställde sig bakom den riktning, ”särskilt beträffande kult 
och liturgi”, som de hade stakat ut. En diskussion fördes om vad som egent-
ligen var SSB:s väg framåt. Berggren var den ende av prästerna i SSB som var 
närvarande. Utan att något egentligt samförstånd tycks ha nåtts skedde ändå 
ett enhälligt omval.4 Efter det kom flera av stiftarna och de ursprungliga med-
lemmarna att lämna SSB. Till dem som lämnade hörde Greta Lagerfelt.5 

En prokatolsk linje segrar 
Enligt Mary von Rosen skedde en homogenisering efter dessa år.6 Vägvalet 
hade gjorts med utgångspunkt i hur SSB skulle förhålla sig till det ’katolska’. 
Den prokatolska inriktning som blev vinnande var Mary von Rosens snarare 
än confessorn Hugo Berggrens. Berggren var vagare i sina ställningstaganden, 
betonade en evangelisk katolicitet i linje med Söderbloms uttolkning och mar-
kerade avstånd mot romersk-katolska kyrkan.7 

1 Se kap. 3 ovan, s. 138–150. Jag kan dock inte se något i Lagerfelts anförande 1922 som talar för 
att hon skulle ha ställt gudstjänstformer i motsättning till arbetet för en andlig förnyelse. Hon såg 
endast ett annat huvudsyfte med SSB. Jfr Bexell 2020, s. 97. 
2 Lagerfelt försökte uppenbart få grepp om situationen, till exempel genom att vända sig till Åmarks 
för att de fyra skulle samråda om vägen framåt. Greta Lagerfelt t. Mats Åmark 25.4.1923 SSBA 
UUB. Lagerfelt uppfattade att det hade utvecklats något slags inre hierarkier i SSB. Hon skrev till 
Mary von Rosen att för henne hade ibland ”talet om ’de främsta platserna i synagogan’ trängt sig 
på mitt sinne”. Greta Lagerfelt t. Mary von Rosen 30.7.1923 SSBA UUB. 
3 Greta Lagerfelt t. Mary von Rosen 30.7.1923 SSBA UUB. Lagerfelt ansåg att Mary von Rosen 
stod för det romersk-katolska. Greta Lagerfelt t. Mary von Rosen 13.12.1924 SSBA UUB. 
4 §8 Protokoll GK SSB 24–25.7.1923 AII:1 SSBA:I UUB. Jfr Bexell 2020, s. 106. 
5 Claës Törner, Oscar Olsson, Maria Olsson, Claës Lagerfelt och Greta Lagerfelt lämnade SSB 
under 1923–1925. Greta Lagerfelt hade alltmer tappat de övriga medlemmarnas förtroende. Brita 
Hemerlin t. Mats Åmark 7.8.1924 MÅEP UUB; Simon Lüders t. Mary von Rosen ”S. Alexii dag” 
[17.7] 1923 SSBA UUB; Anders Blomquist t. Mats Åmark 21.11.1922 SSBA UUB. Av allt att döma 
förväntade sig Lagerfelt in i det sista att makarna von Rosen skulle lämna SSB. Sigrid Hult t. Mary 
von Rosen 13.2.1924 SSBA UUB. Så blev inte fallet. Situationen blev alltmer ohållbar och vid 
generalkapitlet 1925 begärde Greta Lagerfelt och hennes make utträde ur SSB. Bexell 2020, s. 108. 
6 Mary von Rosen t. Hugo Berggren 28.12.1924 SSBA UUB. 
7 Mary von Rosen skrev i december 1923 till Berggren om sin belägenhet att slitas mellan Svenska 
kyrkan och den romersk-katolska ”Moderkyrkan” och att SSB borde vara en fristad från konflik-
terna dem emellan. Berggren svarade von Rosen utan att på något sätt bemöta hennes vånda inför 
dragningen mot ”Moderkyrkan”. Han hänvisade till en evangelisk katolicitet med en återkom-
mande betoning på den evangeliska friheten och en avvisande inställning gentemot Rom. Mary von 
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Mary von Rosen argumenterade för sin ekumeniska hållning till romersk-
katolska kyrkan med hänvisning till Söderblom, vilket är värt att notera med 
tanke på Söderbloms antikatolska inriktning.1 Inget stöd finns i källorna för 
att hon skulle ha uttryckt en kyrkosyn i likhet med Söderbloms evangeliska 
katolicitet.2 För henne var syftet med SSB att ”löda samman de brustna län-
karna i kedjan mellan Moderkyrkan och vår nutida Kyrka”. Uppenbarligen 
såg hon den romersk-katolska kyrkan som den före och efter reformationen 
oförändrade ”moderkyrkan”. SSB skulle vara en fristad i konflikter mellan 
romersk-katolskt och protestantiskt.3 Hon var sannolikt mer programmatiskt 
inriktad i detta än någon annan inom rörelsen under 1920-talet. Hennes håll-
ning speglade den personliga brottningen i dragningen mot att konvertera.4 

Det var de inom SSB som hade stått Söderblom närmast, personligt eller 
teologiskt, som inte engagerade sig eller som efter 1920-talets första stormiga 
år avvecklade sitt engagemang inom SSB.5 Söderblom hade indirekt varit en-
gagerad under bildandet, men aldrig deltagit i något generalkapitel. Greta La-
gerfelt hade försökt driva en ekumenisk linje i SSB i enhetlighet med den 

Rosen t. Hugo Berggren 27.12.1923 SSBA UUB; Hugo Berggren 28.1.1924 SSBA UUB. Stöd för 
sin prokatolska linje hade Mary von Rosen av Anders Blomquist. För honom stod SSB:s uppgift 
klar: ”det måste vara att förhindra att den Sv. Kyrkan förspiller sitt katolska arv, som den obestrid-
ligen äger”. Anders Blomquist t. Mary von Rosen 19.1.1924 SSBA UUB. 
1 Mary von Rosen t. Hugo Berggren 27.12.1923 SSBA UUB. 
2 Jfr Bexell 2020, s. 150–151. 
3 Mary von Rosen t. Mats Åmark 17.2.1922 SSBA UUB. Kongenialt med sin linje föreslog hon 
både Jean Gondret och Nils Beskow, båda kända för sina sympatier för den romersk-katolska kyr-
kan, som noviser i SSB vid generalkapitlet 1923. Ingen av dem kom dock att upptas. §11 Protokoll 
GK SSB 24–25.7.1923 AII:2 SSBA:I UUB. 
4 Mary von Rosen drev att SSB skulle vidga sitt yttre arbete. I de talrika skaror som sökte sig till 
SSB:s offentliga andakt under somrarnas generalkapitel såg hon en potential för SSB att påverka 
och växa. Det var en plikt att dela med sig av de ”skatter” som de hade och hon oroade sig knappast 
för att de skulle bli martyrer för det. Mary von Rosen t. Hugo Berggren 27.12.1923 SSBA UUB. 
Oron att bli ”martyrer” för gudstjänstens yttre förutsättningar hade dryftats i överläggningar under 
sommarens generalkapitel. Bexell 2020, s. 106. 
5 Lutteman avled den 6 april 1920 och kom således aldrig att ingå i SSB:s ledning. Gabrielsson blev 
inte medlem. Greta Lagerfelt menade att Gabrielssons avvaktande inställning berodde på de ”yt-
terligt gående tendenserna”. Hon fruktade att Anderberg skulle komma att lämna av samma skäl. 
Greta Lagerfelt t. Ida och Mats Åmark 4.9.1922 SSBA UUB. Mats Åmark, Ida Åmark, Algot An-
derberg och Anders Blomquist deltog endast sporadiskt i SSB:s sammankomster efter 1923. An-
derberg hade 1928 försummat att förnya sina löften men generalkapitlet beslöt att han skulle kvar-
stå som medlem. §3 Protokoll GK SSB 22–24.7.1928 A12 SSBA:I UUB. Blomquist hade redan 
efter generalkapitlet 1922, sannolikt i protest mot Lagerfelts hållning snarare än von Rosens, över-
vägt att utträda men kvarstod. Anders Blomquist t. Mats Åmark 26.8.1922 SSBA UUB. Han förblev 
medlem, om än ej särskilt frekvent deltagande, fram till 1930-talets början. §6 Protokoll GK SSB 
24–25.7.1933 A17 SSBA:I UUB. 
Mats och Ida Åmark deltog i SSB:s generalkapitel åren 1920–1922, 1924–1926, samt vid konvent i 
Västerås 1927. Därefter närvarade de vid ett konvent i Stockholm 1937, samt i ett konvent som de 
själva anordnade i Uppsala 1941. Berättelse SSB:s konvent 30.11–1.12.1937 B13 SSBA:I UUB; Be-
rättelse SSB:s konvent 6–8.10.1941 A38 SSBA:I UUB. 
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ekumeniska rörelsen kring Söderblom, men mötte inget gensvar.1 I stället var 
det Mary von Rosens linje som betonade det ”katolska” och ”moderkyrkan” 
som hade gått segrande. 

Under 1920-talets senare del var systraskapet till antal den dominerande 
medlemsgruppen inom SSB. Över detta utövade Mary von Rosen ett starkt 
ledarskap.2 Flera av systrarna inom SSB var påverkade av romersk-katolsk 
spiritualitet och flera stod i kontinuerlig kontakt med den romersk-katolska 
kyrkan.3 Både Mary von Rosen och Sigrid Hult hade kontinuerlig kontakt 
med Elisabeth Hesselblad och flera av de andra Birgittasystrarna, och de kom 
att arbeta aktivt för ordens återetablerande i Sverige och i Vadstena.4 

Den konflikt rörande katolicerande tendenser som hade präglat debatterna 
kring den högkyrkliga rörelsen under 1920-talets första år kom alltså att skapa 
sprickor också inom rörelsen. Men bland dem som kvarstod efter de stormiga 
åren vid 1920-talets början förstärktes den kollektiva identiteten av att stå för 
en mer enad linje. Men det var uppenbarligen fortsättningsvis inte alltid så 
enkelt. Våren 1926 vände sig Mary von Rosen till Albert Lysander med enligt 
honom ”ängsliga frågor […] som jag ofta gjort mig själv i depressions-
perioder”. Lysander hänvisade till de engelska brödraskapen och ordnarna 
som han hade besökt, vilka ”50 år före oss” hade arbetat enträget ”omgivna 
av likgiltighet, fördomar och hat”. Återigen fungerade alltså den engelska 

1 Även Greta Lagerfelts avhopp innebar en bristande koppling till Söderblom för SSB. Hon hade 
stått nära honom teologiskt och engagerade sig inom den ekumeniska rörelsen. Hon medverkade i 
flera ekumeniska konferenser och paret Lagerfelt inhyste i samband med det ofta utländska gäster 
på sitt gods. Så till exempel vid en konferens i Uppsala 1921 sammankallad av Söderblom för att 
lösa den ”polska kyrkofrågan”. Greta Lagerfelt t. Mary von Rosen 14.3.1921 EvRA RA. För sam-
manhanget, se Jonson 2014, s. 331–332. Efter de ekumeniska konferenserna 1922 uttryckte Lager-
felt en önskan att fördjupa SSB:s ekumeniska engagemang och låta SSB omfatta personer från 
andra länder. Greta Lagerfelt t. Samuel Gabrielsson 4.9.1922 SGA UUB. Förslaget avfärdades dock 
och någon ekumenisk vidgning av SSB blev det inte förrän ett par decennier senare. Bexell 2020, 
s. 110–111. Lagerfelt föreslog även den världsberömde Albert Schweitzer (1875–1965, läkare, miss-
ionär, organist, senare mottagare av Nobels fredspris) som medlem. Mary von Rosen såg det inte 
som i linje med SSB som en sammanslutning inom Svenska kyrkan. Mary von Rosen t. Hugo Berg-
gren 3.3.1922 SSBA UUB. Lagerfelt kom att bli en av Schweitzers främsta mecenater. Om Schweit-
zer och relationen till Söderblom och Lagerfelt, se Jonson 2014, s. 346–349. Några år senare kom 
dock von Rosen tillsammans med Sigrid Hult att föreslå finländarna lektorn Julius Finnberg och 
tidningsmannen Amos Andersson (1878–1961) som medlemmar som stöd för att bilda ett dotter-
konvent i Nådendal. §9 GK SSB 22–23.7.1925 A9 SSBA:I UUB. Mer om den finska högkyrklig-
heten och vidare referenser, se kap. 7 nedan, s. 289–290. 
2 Om Mary von Rosens ledarskap och systrarna i SSB, se kap. 5 ovan, s. 224–228. 
3 Hult deltog, liksom Mary von Rosen, i den romersk-katolska kyrkans gudstjänstliv. Till exempel 
deltog hon i påskfirandet i S:ta Eugeniakyrkan 1925, vilket gjorde ett starkt intryck på henne. Sigrid 
Hult t. Mary von Rosen 4.4.25; 6.4.1925; 17.5.1925 SSBA UUB. Hon hade den romersk-katolska 
kyrkans bönbok Oremus och ett Missale romanum, men beställde även ett engelskt Missale romanum 
genom SSB-novisen Maja Wiström (1891–1950). Sigrid Hult t. Mary von Rosen 8.1.1928; ”Dagen 
efter uppenbarelsedagen” [7.1] 1928 SSBA UUB. 
4 Sigrid Hult t. Mary von Rosen odat [1926–1927]; ”Stilla veckan” 1927; 4.8.1927; ”Dagen efter 
uppenbarelsedagen” [7.1] 1928; 1.3.1928; ”Lördag i passionsveckan” [4.4] 1931 SSBA UUB. 
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högkyrkligheten som en exemplarisk berättelse inom den svenska rörelsen. 
Särskilt lyfte Lysander en formulering som han ofta återkom till i Community 
of the Resurrections regelskommentar: 

Brödraskapets framtid oroar icke oss. Dess existensberättigande ligger i dess ar-
bete. Bäst vore, att det upplöstes och upphörde, om det icke finnes användning 
för det. Dess mål, hur människor än må bedöma det, är ej här på jorden. Vår sak 
skall till sist bedömas av varje enskild medlem och i den yttersta domen.1 

Lysander anförde vidare ett citat från en romersk-katolsk präst som skrivit till 
honom att ”den enhet som vi […] verka efter och bedja om, skall Gud upp-
rätta på sina vägar, som säkerligen, nu som alltid, icke äro våra”. Att denna 
uppfattning också växte bland präster och lekfolk i Svenska kyrkan såg Ly-
sander som ett resultat ”av våra strävanden och vårt lidande”. Lysander kon-
staterade att allt fler hade insett ”faran av att förfölja oss” och att ”vår rörelse” 
med säkerhet hade fortsatt att växa. Vilka former den skulle ta i framtiden var 
däremot ovisst.2 

Sammanfattande diskussion 
Den antikatolska stämningen i Svenska kyrkan på början av 1920-talet påver-
kade den högkyrkliga rörelsen, dess möjligheter till genomslag men också dess 
identitetsskapande under ett kritiskt skede i dess framväxtfas. 

Den högkyrkliga rörelsen hade ett komplext förhållande till den romersk-
katolska kyrkan. Denna betraktades som bärare av ett katolskt arv, men även 
av många missbruk. Den högkyrkliga rörelsen kunde därför närma sig den, ta 
över bruk som fanns inom den och samtidigt markera att det gällde att be-
gränsa dess inflytande i Sverige. Uppfattningen påverkades både av romersk-
katolsk och protestantisk modernism. Ett argument som anfördes inom rö-
relsen var att dess strävanden skulle uppfattas som den viktigaste väktaren 
mot ett ökat romersk-katolskt inflytande i svenskt kyrkoliv. När det högkyrk-
liga rörelsenätverket växte kom dock fler företrädare för en prokatolsk inrikt-
ning och relationer mellan högkyrkliga rörelseaktörer och romerska katoliker 
tog form. 

Rörelser kan ha olika, diskursiva eller maktpolitiska, förutsättningar för att 
nå genomslag för sina strävanden. Det måste finnas ett slags växelverkan mel-
lan tillgång och efterfrågan mellan rörelsens mål och omgivningens benägen-
het att kunna ta till sig det, för att rörelsen ska kunna bli framgångsrik.3 Denna 
överenstämmelse saknades för den högkyrkliga rörelsen. Högkyrkliga 

1 Albert Lysander t. Mary von Rosen 23.5.1926 SSBA UUB. 
2 Albert Lysander t. Mary von Rosen 23.5.1926 SSBA UUB. 
3 Se Inledningskapitlet ovan, s. 23. 
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rörelseaktörer kom återkommande under tidigt 1920-tal att förknippas med 
katolicerande tendenser. Den antikatolska diskursen i Sverige gick hand i 
hand med ett lutherskt konfessionellt medvetande, nationalisering och mo-
dernisering. Den nationella gemenskapen sammankopplades med en luthersk 
självförståelse och förutsatte ett vi och ett de, där det romersk-katolska place-
rades in i ett antinationellt och antilutherskt de.1 När högkyrkliga strävanden 
förknippades med den romersk-katolska kyrkans vitalisering blev den också 
något främmande i relation till den nationalkyrkliga identiteten. När Allmänna 
Svenska Prästföreningen organiserade det evangeliska utskottet 1923 blev den 
diskursen kyrkopolitiskt konkret. Motståndet mot den högkyrkliga rörelsens 
strävanden kom att mobilisera sig med en prästerlig opinionsbas i ryggen. Det 
skärpte konflikten och blev utgångspunkt för det trängda läge som den hög-
kyrkliga rörelsen skulle hamna i. 

Det ligger nära till hands att beteckna 1923 som ett särskilt märkesår i rö-
relsens historia. Debatterna om rörelsen och de katolicerande tendenserna var 
intensiva, men förstärkte också rörelseaktörernas upplevelse av att vara ett vi 
i solidaritet med varandra i en pågående konflikt mot ett alltmer tydligt defi-
nierat de. Det som Manuel Castells kallar en motståndsidentitet började utvecklas 
inom rörelsen. Motståndet mot så kallade katolicerande tendenser i förening 
med den exemplariska berättelsen om den engelska högkyrklighetens strävanden 
stärkte den högkyrkliga rörelsens identitet som motståndsidentitet, präglat av 
utanförskap och främlingskap i relation till en diskursiv antikatolicism och det 
evangeliska utskottets påtryckningsarbete. ASP representerade den institut-
ionellt förankrade normativa tolkning av lutherskt konfessionalism och nat-
ionalkyrklighet, ett slags samtida legitimerande identitet, som ställdes mot den 
högkyrkliga rörelsens strävanden. 

Motståndet som den högkyrkliga rörelsen upplevde i Svenska kyrkan fick 
konsekvenser för dess fortsättning. Rörelseaktörer som tog avstånd från en 
prokatolsk och liturgisk inriktning började falla ifrån. Söderblom-kopplingen 
som funnits i början genom till exempel präster i S:t Sigfrids brödraskap och 
Greta Lagerfelt försvagades. Kontinuiteten inom SSB under 1920-talet stod 
främst systrakretsen under Mary von Rosens prokatolska ledning för. Någon 
organisatör eller ledare med ett uttalat program att samlas kring framträdde 
emellertid inte, även om Albert Lysander uppfattades som en ledande person 
inom rörelsen. 

Få offentliga ställningstaganden förekom under mitten av 1920-talet från 
de högkyrkliga rörelseaktörerna, och rörelsen gick synbart in i en mer passiv 
period som ett resultat av de stormiga åren i början av 1920-talet. Vändningen 
bort från den samhällsriktade sida som funnits under 1910-talet, som påbör-
jats med de ordensliknande sammanslutningarna, blev påtaglig. 

1 Wadensjö 1968; Wadensjö 1972. 
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7. Rörelsens internationella sammanhang 

Efter att den svenska högkyrkliga rörelsen konfronterats med den anti-
katolska diskursen under tidigt 1920-tal, gick den in i vad som har 
uppfattats som en mer passiv period under några år. En motstånds-
identitet präglade rörelsen, vars övertygelser och praktiker uppfatta-

des stå i opposition mot ett etablissemang inom Svenska kyrkan.1 Det kan 
förklara varför det har sagts att den svenska högkyrkliga rörelsen under tidigt 
1900-tal framträdde i två vågor, först under 1910-talet och sedan från mitten 
av 1930-talet.2 Hur såg rörelsens internationella kontakter ut under denna pe-
riod, det vill säga mellan det som har kallats den första och andra vågen av 
svensk högkyrklighet under 1900-talet? Att undersöka det är uppgiften i detta 
kapitel. 

Den tyska högkyrkliga rörelsen delas 
Svenska högkyrkliga rörelseaktörer inom till exempel SCA och Helga Kors-
gillet hade redan under tidigt 1920-tal stått i kontakt med tysk högkyrklighet 
i Hochkirchliche Vereinigung.3 Inom denna förening hade det från början 
funnits en spänning som gällt den konfessionella prägeln. När föreningen 
1924 antog Augsburgska bekännelsen som förpliktande kom en fraktion att i 
stället bilda Hochkirchlich-Ökumenische Bund (HÖB) vilken 1925 inledde 
utgivningen av tidskriften Una Sancta.4 En skillnad mellan de två kom att gälla 
om man skulle arbeta för att reformera de tyska landskyrkorna eller inrikta sig 
på den internationella ekumeniska rörelsen.5 

1 Om det, se särskilt kap. 6 ovan. 
2 Palmqvist 1964, s. 202. 
3 Om det, se kap. 4 ovan, s. 166–168. 
4 Bieritz 1962, s. 68ff; S-E. Brodd 1982, s. 242; Riplinger 2000, s. 1801–1803. Förslaget att anta 
Augsburgska bekännelsen som bekännelsedokument för föreningen hade tidigt skapat debatt inom 
HV. Redan 1921 hade idén väckts av Heinrich Mosel, ledare inom HV. Bieritz 1962, s. 56. 
5 Gränserna mellan föreningarna förblev dock porösa och även den konfessionella flanken intres-
serade sig för det ekumeniska arbetet. Bieritz 1962, s. 71. 
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Una Sancta rapporterade, liksom Die Hochkirche, om kyrkolivet och hög-
kyrkliga rörelser i olika länder.1 Redaktionen leddes av Alfred von Martin un-
der medverkan av den rysk-ortodoxa teologen Nicolas von Arseniew, den 
danska prästen Valdemar Brenk, den schweiziska reformerta prästen och 
Hochkirchlich-Ökumenische Bund-ledaren Gustav Adolf Glinz, den tyska fi-
losofen Herman Platz, den engelska kyrkohistorikern Leighton Pullan, den 
tyska gammalkatolska teologen Otto Steinwachs samt slutligen Albert Lysan-
der.2 

Hochkirchlich-Ökumenische Bund blev ett kortlivat initiativ vars främsta 
syfte var att verka för ekumeniska förbindelser mellan lutherska, gammalka-
tolska och reformerta kyrkor med anglikanska, ortodoxa och – inte minst – 
romersk-katolska. Den romersk-katolska kyrkan hade tidigt distanserat sig 
från den ekumeniska rörelsen. Föreningens självständiga arbete upphörde 
1927 till följd av romersk-katolska kyrkans ingripande som omöjliggjorde dess 
arbete genom att bannlysa tidskriften och förbjuda romersk-katoliker att 
medverka.3 Därmed upphörde föreningens existensberättigande. Den tyska 
högkyrkliga rörelsen återförenades i Hochkirchliche Vereinigung.4 

När den högkyrkliga rörelsen som hade sitt centrum i Tyskland splittrades 
hörde alltså Lysander till de ledande namnen i Hochkirchliche-Ökumenische 
Bund som gav ut Una Sancta. Dennes och SCA:s anseende inom Hochkirch-
liche Vereinigung borgade för en sådan position. Att Lysander skulle engagera 
sig i en internationell organisation som ville verka för ekumeniska relationer 
med romersk-katolska kyrkan var knappast överraskande, sett både till hans 

1 Till exempel Auber, ”Die katholische Bewegung in der Kirche von England” US 1:1 (1925), s. 
11–12; ”Ein freikirchler über das hochkirchentum” US 1:6 (1925), s. 94–95; Sebardt, ”Von der 
Schwedischen Kirche” US 1:3 (1925), s. 47. Una Sancta utkom i tre årgångar. Från och med andra 
årgången 1926 tonades förbindelsen med Hochkirchlich-Ökumenische Bund ned och den fullstän-
diga tidskriftstiteln blev i stället Una Sancta: Ein ruf an die Christenheit. 
2 Nicolas von Arseniew (1888–1977; rysk-ortodox teolog), Valdemar Brenk (1893–1933; luthersk 
präst i Köpenhamn), Gustav Adolf Glinz (1877–1933; reformert präst, sist vagantbiskop), Herman 
Platz (1880–1945; författare, filosof), Otto Steinwachs (1882–1977; sist gammalkatolsk biskop i 
Tyskland). Una Sancta: Ein ruf an die Christenheit II. Jahrgang (1926), s. 1. Dessa personer samt den 
bulgariska ortodoxa teologen och prästen Stefan Zankow (1881–1965) återkom som huvudmän 
för den tredje årgången av tidskriften. Una Sancta: Ein ruf an die Christenheit III. Jahrgang (1927), s. 
1. 
3 Bieritz 1962, s. 74; S-E. Brodd 1982, s. 242. Den apostoliska nuntien i Berlin fick i uppgift att 
kartlägga HÖB, vilket resulterade i en omfattande rapport. Föreningen betraktades som ”extremt 
farlig” och uppfattades som försåtligt ekumenisk och ’katolsk’, och skulle riskera att förleda ro-
mersk-katoliker och sprida en falsk lära. Därtill ansåg man att den tyska ekumeniska högkyrklig-
heten bara var toppen av ett isberg. Från påvestolen (Pius XI, 1857–1939; påve 1922–1939) kom 
ett beröringsförbud med HÖB att slås fast för alla romerska katoliker. Wolf 2010, s. 232–241. 
Hållningen befästes genom Pius XI:s encyklika Mortalium Animos (1928) som inskärpte en avvisande 
position i ekumeniska frågor. Mortalium Animos, http://www.vatican.va/content/pius-
xi/en/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19280106_mortalium-animos.html (läst 2020–12–21). 
4 S-E. Brodd 1982, s. 242. 
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öppna arbete för och kontakter med den romersk-katolska kyrkan i Sverige.1 

Någon företrädare för en ensidig anpassning till den romersk-katolska kyrkan 
var Lysander emellertid inte. Han hade tidigt varit del i den ekumeniska rö-
relsen nära Söderblom och såg Svenska kyrkan som en ”’mittens kyrka’ som 
vill lära av alla och föraktar ingen”.2 

När möjligheterna grusades för denna ekumeniskt inriktade högkyrklighet 
kom tysk högkyrklighet att återförenas i Hochkirchliche Vereinigung. Det in-
nebar också att de fortsatta svenska kontakterna skedde med denna förening, 
som efter återförenandet av de två fraktionerna skulle genomgå en vitali-
sering. 

Ny ledare för den förenade tyska högkyrkligheten 
För Hochkirchliche Vereinigung blev Friedrich Heiler i det skedet särskilt 
viktig. Han kom mer än någon annan att påverka föreningen, liksom hela det 
internationella högkyrkliga rörelsenätverket, under senare delen av 1920-talet. 

Heiler var religionshistoriker och tidigare romersk-katolik, påverkad av 
den romersk-katolska modernismen samt av den protestantiska liberalteolo-
gin. Genom den religionshistoriska forskningen hade han under första världs-
kriget fått kontakt med Söderblom. I samband med ett besök i Sverige 1919 
lämnade han den romersk-katolska kyrkan.3 Heiler började odla kontakter 
inom svensk teologi och kyrkoliv. Han lärde sig svenska och kom upprepade 
gånger tillbaka till Sverige. Flera av de föredrag han höll i Sverige blev också 
utgivna som böcker, ibland innan de hade utgivits på tyska.4 Han författade 
med jämna mellanrum artiklar i svenska dagstidningar.5 Han blev en lojal och 
nära vän till Söderblom, och tog intryck av dennes teologi även om han gjorde 
egna omtolkningar av begreppet evangelisk katolicitet.6 

Under Hochkirchliche Vereinigungs första år hade Heiler varit en utom-
stående vars skrifter stundom refererades, men även kritiserades i Die 

1 Se kap. 6 ovan, s. 255–266. 
2 Lysander 1920a, s. 16; R. Ekström 1956, s. 99. 
3 Söderblom bjöd 1919 in Heiler till Sverige. Han hade hamnat i onåd inom romersk-katolska kyr-
kan på grund av sin religionshistoriska avhandling. Vid AKM i Vadstena tog han emot nattvard i 
Klosterkyrkan. Enligt kanonisk rätt var han därmed exkommunicerad ur romersk-katolska kyrkan, 
men kom inte att upptas i något protestantiskt samfund. Lange 2014, s. 303–306. 
4 Se nedan, s. 280, n. 8. 
5 Till exempel i två understreckare i SvD 1925 och 1926, se Heiler, ”Jesuiternas förföljelse av Sundar 
Singh” SvD 3.5.1925, s. 9–10; ”Rudolf Otto. En ledande tysk teolog” SvD 26.9.1926, s. 9–10. 
6 Jonson 2014, s. 341; Lange 2014, s. 333–334. Heiler kom att bli känd som en av samtidens mest 
energiska företrädare för begreppet ”evangelisk katolicitet” på ett sätt som har beskrivits som både 
syntetiskt, eklektiskt och ekumeniskt. Han hade i sin teologi inspirerats av Söderblom, men kom 
med tiden att lägga betoningarna annorlunda i sin tillämpning av evangelisk katolicitet, se vidare S-
E. Brodd 1982, s. 146–147, 186–232. 
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Hochkirche. 1 Med ett växande intresse för ekumeniken närmade han sig 
Hochkirchliche Vereinigung. Han var medlem i Hochkirchliche-Ökume-
nische Bund2 och därefter i Hochkirchliche Vereinigung 1927.3 Han blev ut-
sedd till Hochkirchliche Vereinigungs ledare år 1929 och blev redaktör för 
Die Hochkirche 1930.4 Därmed skulle han komma att utöva ett stort inflytande 
på den tyska högkyrkliga rörelsen och förde den i en mer ekumenisk riktning. 
Hochkirchliche Vereinigung kom under hans ledning att börja arbeta mer för 
att förverkliga de högkyrkliga idealen praktiskt.5 

Högkyrkodagen 1925 hade markerat inledningen på Heilers väg till ett 
större inflytande inom den internationella högkyrkliga rörelsen. Där höll han 
ett föredrag med titeln ”Evangelisches Hochkirchentum”.6 Föredraget tryck-
tes både i Die Hochkirche och Una Sancta.7 Heiler var angelägen om att appel-
lera till båda flyglarna av den högkyrkliga rörelsen. Det ekumeniska mötet i 
Stockholm 1925 hade gjort ett starkt intryck på honom och nämndes åter-
kommande i artiklarna.8 Heiler hade en ekumenisk betoning men förenade 
den med att återkommande hänvisa till Wilhelm Löhe och Augsburgska be-
kännelsen.9 Referenserna kan tolkas som utsträckta händer åt båda håll, den 
ekumeniska och den konfessionella flanken inom den högkyrkliga rörelsen. 

1 Till exempel citerades ett helt stycke berörande evangeliskt klosterliv ur Das Wesen des Katholi-
zismus, se ”Lesefrüchte” HK 2:11 (1920), s. 173. Dock kunde han också kritiseras inom HV. Bieritz 
1962, s. 76–77; S-E. Brodd 1982, s. 241. 
2 Bieritz 1962, s. 77–78. 
3 ”Mitglieder der Hochkirchlichen Vereinigung nach der Mitgliederkartei des Archives” A:1051 
AHVAB UBM; 
4 Riplinger 2000, s. 1801–1803. 
5 Bieritz 1962, s. 77. 
6 ”Vom 7. Hochkirchentag in Magdeburg” HK 8:1 (1926), s. 17; Heiler 1927. Hädanefter refereras 
i första hand till den svenska titeln och till denna hörande sidhänvisningar. 
7 Heiler ”Evangelisches Hochkirchentum” HK 8:1 (1926), s. 3–16; HK 8:2 (1926) 36–45; HK 8:3 
(1926), s. 68–75; Heiler, ”Evangelisches Hochkirchentum” US 2 (1926), s. 37–57; 128–153. 
8 Heiler 1927, s. 11–12, 38, 40, 73, 79, 85–86. Heiler var företrädare för en liberalteologisk tolkning 
av evangelisk katolicitet under första hälften av 1920-talet. Den positionen kom han alltmer att 
lämna till företräde för en särpräglad högkyrklig och ekumenisk riktning. Inför Stockholmsmötet 
gav han ut en fullständigt reviderad version av sin tidigare skrift Katholischer und evangelischer Gottesdi-
enst (1921, 1925). Den omarbetade versionen syftade till att vara en förberedande skrift tillägnad 
Stockholmsmötet och byggde, liksom tidigare Der Katholizismus (1923) på föredrag som Heiler hade 
hållit i Sverige. I fallet med Katholischer und evangelischer Gottesdienst hade föredraget hållits i Malmö 
1923 med titeln ”Den kristna gudstjänstens huvudformer” och tryckts i KVT 1924. Heiler 1925a, 
s. 5. Heiler var då påverkad av liberalteologins reduktionistiska syn på kyrkohistorien vilket hade 
genomsyrat den första upplagan av Katholischer und evangelischer Gottesdienst (1921). Cf S-E. Brodd 
1982, s. 147, 190–191. I Katholischer und evangelischer Gottesdienst 1925 framträdde Heiler med ett eku-
meniskt syfte. Som en motreaktion till det han kallade religiös subjektivitet och immanens såg Hei-
ler hur det överallt i kristenheten växte fram en insikt om att den kristna kyrkan var en gudomlig 
institution och Kristi kropp, snarare än en förening av individer. För Heiler ledde det till insikten 
om att de kristna hörde ihop över samfundsgränserna. Han kopplade också ihop den ekumeniska 
rörelsen med den samtida liturgiska rörelsen. Heiler 1925a, s. 9–10. 
9 Heiler 1927, s. 7, 9, 33, 44, 57, 63, 70. 

280 



 

  

       
 
   

   
   

           
     

    
   

  
  

    
   

  
      
      

         
    

    
      

   
    

       
     

     
      

         
     

 

 
 

        
                 

          
          

         
    

      
       
        
   
         

Han avgränsade också tydligt rörelsen mot liberalteologi och den dialektiska 
teologin.1 

Heiler anknöt till det program som Hochkirchliche Vereinigung hade fört 
fram. Han anslöt sig till den lutherska rättfärdiggörelseläran, vilket markerade 
rörelsens konfessionella hemvist. Han framförde kritik om att protestant-
ismen hade förlorat sin katolicitet, både till form och innehåll, och var i behov 
av reform. Han betonade kopplingen mellan den osynliga och synliga kyrkan 
och behovet av ett episkopat med apostolisk succession, liturgisk och sakra-
mental vitalisering av gudstjänstlivet, ett stärkt nattvardsfirande och införande 
av så kallade sekundära sakrament. Heiler förespråkade också införandet av 
någon form av evangeliskt klosterväsen.2 

Heilers programförklaring var medvetet utformad för att peka på högkyrk-
ligheten som den fasta vägen framåt för protestantismen i allmänhet och lut-
herdomen i synnerhet. Återkommande betonades vi:et i rörelsen och Heiler 
lyfte fram katolska, liturgiska och ekumeniska strävanden runtom i Europa.3 

Han anknöt också till en exemplarisk berättelse om den engelska Oxfordrö-
relsen på samma sätt som man gjort inom den svenska rörelsen.4 Det var up-
penbart hans mål att förstärka bilden av en högkyrklig kollektiv identitet med 
internationell spännvidd i ett läge då den tyska högkyrkliga rörelsen stod 
splittrad, och förse denna rörelse med ett program.5 Med sina kopplingar till 
Söderblom-ekumenik och nylutheranism fanns förutsättningar för program-
met att falla i god jord, också i Sverige. 

Ännu ett tyskt högkyrkoprogram i Sverige 
År 1920 hade stora delar av ett program från Hochkirchliche Vereinigung 
översatts till svenska av Helga Korsgillet. Sju år senare, 1927, skedde det igen 
med utgivningen av Friedrich Heilers programmatiska artiklar i en samlad 
programskrift med titeln Evangelisk högkyrklighet: ett rop till kristenheten.6 

Det var prästen Elis Erlandsson som tagit kontakt med Heiler och före-
slagit utgivningen.7 Erlandsson hade tagit intryck av Svenska Kyrkoförbundet 

1 Heiler 1927, s. 25–29. Cf Heiler 1925a, s. 8–9. 
2 Heiler 1927; S-E. Brodd 1982, s. 211–212. Som bas för att försöka förverkliga sina visioner om 
evangeliskt klosterliv och en ekumenik grundad på apostolisk succession kom Heiler redan 1927 
att bilda Evangelische Franziskanerbruderschaft der Nachfolge Christi, också kallat Evangelische 
Franziskanertertiaren, som ett slags luthersk tredjeorden i franciskansk anda. ”Zur Ordens-
bewegung” HK 9:8 (1927), s. 245–249. 
3 Heiler 1927, s. 10, 54. 
4 Heiler 1927, s. 78, 83, 86. 
5 Se till exempel Heiler 1927, s. 14, 32–33, 37, 54, 80–81. 
6 Heiler 1927. 
7 Elis Erlandsson t. Friedrich Heiler 12.3.1926 Ms. 999 UBM. 
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under 1910-talet och blev 1930 medlem i SSB.1 År 1922 hade han med statligt 
resestipendium varit i England och 1924 översatt och gett ut en antologi av 
Charles Gore. Han hade 1926 tillträtt som kyrkoherde i Nyköpings Östra för-
samling i Strängnäs stift. Församlingen kom under Erlandssons ledning att 
kännetecknas av en högre frekvens av nattvardsfirande och deltagande, lik-
som ett frekvent bruk av kyrklig skrud. 2 

Erlandsson förklarade i brev till Heiler 1926 att artiklarna om evangelisk 
högkyrklighet hade väckt stor beundran och intresse i Sverige, liksom även 
boken Der Katholizismus (1923). Heilers namn var i landet förknippat med stor 
auktoritet, menade Erlandsson, och att översätta artiklarna skulle kunna skapa 
intresse och engagemang för de högkyrkliga strävandena i Sverige.3 

Erlandsson var inte ensam om sin uppfattning. Heiler hade tidigt vunnit 
vänner och anhängare inom den svenska högkyrkliga rörelsen.4 Blomquist 
och Åmark diskuterade till exempel Heiler 1926 i brev om den svåra situation 
de fann den svenska högkyrkliga rörelsen i. Blomquist skrev att han ”fullkom-
ligt blivit förhäxad av Heiler”. Han hade med stor entusiasm läst Heilers 
böcker.5 Han menade att Der Katholizismus kunde ”tjäna som urkund för hög-
kyrkliga rörelser i protestantiska länder”.6 I upplevelse av motgång för den 
svenska rörelsen skrev Blomquist, med hänvisning till Heiler, att ”ritualismen 

1 Protokoll generalkonvent SSB 6–8.10.1930 A14 SSBA:I UUB; Wahlund 1969, s. 177. 
2 Enligt Erlandsson var behovet av ”kyrklig väckelse” stort i Svenska kyrkan. Den enligt honom 
allomgripande sekulariseringen fjärmade ”kyrkfolket” från den breda allmänheten. I sin ämbetsbe-
rättelse till prästmötet 1930 skrev Erlandsson frågande: ”Huru rädda prästen från den laicering, 
som hotar kväva hans andliga liv och hindrar hans rent religiösa verksamhet? Huru dana präster i 
eminent mening?” Ämbetsberättelse från Nyköpings Östra kontrakt avgiven till prästmötet 8– 
10.1930 F4a:17 SDA ULA. Ämbetsberättelsen avgiven av kontraktsprosten; Ämbetsberättelse från 
Nyköpings Östra kontrakt avgiven till 1936 års Prästmöte F4a:21 SDA ULA. Ämbetsberättelsen 
avgiven av kontraktsprosten. 
3 Elis Erlandsson t. Friedrich Heiler 12.3.1926 Ms. 999 UBM. 
4 Vid besök i Vadstena 1919 bodde Heiler, liksom både Söderblom och Axel Lutteman, på godset 
Qvisberg hos sedermera SSB-medlemmen Sigrid Hult. Under vistelsen höll han föredraget ”Evan-
gelisk kristendom och mystik”. E. Lutteman 1933:II s. 240; Jonson 2014, s. 341. Samuel Gabriels-
son kom att citera Heilers föredrag vid Västerås stiftsmöte några år senare. Gabrielsson, ”Varpå 
beror det ringa deltagandet i nattvardsfirandet och till vilka åtgärder kan detta föranleda”. Inled-
ningsord till samtal vid Stiftsmötet i Falun 22.8.1921 21 SGA UUB. Med Hult, SSB:s vicaria 1925– 
1944, kom Heiler fortsatt att hålla kontakt brevledes, se Sigrid Hult t. Friedrich Heiler 22.11.1923; 
17.12.1933; 16.12.1938; 21.12.1939; 12.9.1949 Ms. 999 UBM. Senare hade Heiler kontakt med Ly-
sander för att genom honom nå ut i det svenska högkyrkliga rörelsenärverket. Mary von Rosen t. 
Mats Åmark 24.2.1927 MÅEP UUB. 
5 Anders Blomquist t. Mats Åmark 1.12.1926 MÅEP UUB. 
6 Anders Blomquist t. Mary von Rosen 26.11.1926 SSBA UUB. Det föreföll som att SCA-medlem-
men Gunnar Herrlin anknöt till Heiler redan i debatten om katolicerande tendenser rörande Jean 
Gondret 1923. Han citerade då Erik Gustaf Geijers ord om att ”det går en katolsk dragning genom 
världen” och relaterade till Friedrich Heilers ord om att det fanns en framväxande ”broderskärlek” 
mellan kristna i olika samfund. Överallt, skrev Herrlin, hördes nu ropen om ”Ut Omnes Unum 
Sint”. Herrlin, ”Pastor Gondrets avskedande” DN 23.12.1923, s. 5. Geijer-citatet hade anförts av 
Heiler 1923, s. 646, samt i Die Hochkirche samma år. von Igel, ”Die Hochkirchliche Vereinigung” 
HK 5:5/6 (1923), s. 73. 
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eller liturgismen eller katolicerandet eller vad man nu kallar det, det är inte 
längre […] av Samuel Gabrielsson eller Hugo Berggren eller Mats Åmark 
o.s.v. utan den är en världsrörelse”.1 Identiteten som en internationell ”ka-
tolsk” eller högkyrklig rörelse, vilket Heiler återkommande betonade, hade 
fått fäste i Sverige redan innan Evangelisk högkyrklighet kom ut.2 

Hochkirchliche Vereinigungs relation till den svenska högkyrkliga rörelsen 
vid denna tid kan belysas på fler sätt. I Sverige hade högkyrkliga program-
skrifter eller tidskrifter inte kommit ut efter det tidiga 1920-talet. Men 
Hochkirchliche Vereinigungs skrifter lästes. En som spred dem var 
Hochkirchliche Vereinigung- och SCA-medlemmen Carl Wilhelm Palm. Han 
fick 15 nummer av Die Hochkirche varje månad. Ca 12–13 personer var prenu-
meranter genom honom. De övriga numren gav han till personer som intres-
serade sig för den högkyrkliga rörelsens sak.3 Några år senare presenterade 
Lysander Eine heilige Kirche, som 1935 kommit att ersätta Die Hochkirche, för 
bröderna i SCA och lät meddela att den skulle cirkulera inom brödraskapet.4 

När Evangelisk högkyrklighet utkom konstaterade Blomquist att det var en 
”ståtlig programskrift för våra ideal”.5 Erlandsson betraktade den som ett 
slags Oxfordtraktat.6 Han hade emellertid föreslagit för Heiler den svenska 
titeln ”Evangelisk katolicitet”. Begreppet förknippades med Söderblom vilket 
skulle ge positiva konnotationer. Högkyrklighet däremot hade inte en ”so gu-
ten und klaren Klang”.7 Heiler tycks ha varit angelägen om att högkyrklighets-
begreppet skulle kvarstå, sannolikt därför att ordet markerade ambitionen att 
fungera som samlande program för en internationell högkyrklighet. 

Att Heiler betraktades som en högkyrklig auktoritet i Sverige under flera 
år efter att Evangelisk högkyrklighet utkommit råder det ingen tvekan om. 
Gustaf Aulén kallade 1928 Heilers skrift för ett ”karaktäristiskt dokument” 
för den högkyrkliga liturgiska rörelse som tog form inom anglokatolicism och 
tysk högkyrklighet.8 När SSB 1928 förde diskussioner om att göra en ”hög-
kyrklig aktion” riktad till teologistudenter i Uppsala väcktes idén att bjuda in 

1 Anders Blomquist t. Mats Åmark 1.12.1926 MÅEP UUB. 
2 Uppfattningen om den svenska högkyrkliga rörelsen som del i en internationell ”catholic move-
ment” eller ”high church movement” hade förts fram vid flera tillfällen tidigare. Simon Lüders t. 
Axel Lutteman 26.8.1914 ALS SigtSA; Simon Lüders t. Mary von Rosen ”Dagen efter S. Alexii 
dag” [18.7] 1923 SSBA UUB. Carl Kihlén hade på samma sätt 1922 skrivit om ”katolska” rörelser 
som framträdde på olika håll i protestantiska länder. Kihlén 1922, s. 3. 
3 Carl Wilhelm Palm t. Friedrich-Wilhelm von Boltenstern 21.1.1927 A:1054 AHVAB UBM. År 
1928 hade Palm fortfarande samma roll som tidigare som mellanhand för ett antal prenumeranter 
i Sverige. Carl Wilhelm Palm t. Friedrich-Wilhelm von Boltenstern 3.1.1928 A:1054 AHVAB UBM. 
Även Herman Hedberg läste Die Hochkirche. Herman Hedberg t. Mary von Rosen ”Mikaelsmässo-
dagen” [29.9] 1933 EvRA RA. Om Hedbergs kontakter med Heiler, se nedan, s. 296, n. 4. 
4 Protokoll SCA:s vårkonvent Malmö 25.4.1935 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. 
5 Anders Blomquist t. Mats Åmark 2.5.1927 MÅEP UUB. 
6 Elis Erlandsson t. Friedrich Heiler 22.10.1926 Ms. 999 UBM. 
7 Elis Erlandsson t. Friedrich Heiler 22.10.1926 Ms. 999 UBM. 
8 Aulén 1928, s. 41–42. 
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en utländsk talare som kunde ”bära upp det hela”. Det första namn som kom 
upp var Heilers.1 Så sent som 1933 kunde Tyskland inom SSB ses som ett 
föregångsland beträffande högkyrkliga strävanden i församlingslivet.2 När de 
första kyrkodagarna i Nyköping skulle hållas av den högkyrkliga rörelsen 1935 
resonerade Mary von Rosen kring att Heiler också borde underrättas om 
dem.3 

I en tid när den svenska högkyrkliga rörelsen inte gav ut några egna tid-
skrifter fyllde Heiler och Hochkirchliche Vereinigung en lucka. Utgivningen 
av Evangelisk högkyrklighet var ett naturligt utslag av rörelsens internationella 
anknytning, som blev ett bidrag till dess identitetsskapande i en tid av mot-
gång i den egna kyrkliga kontexten. 

Högkyrkliga rörelser i de nordiska länderna 
Hochkirchliche Vereinigung hade tidigt uttryckt en ambition att utgöra platt-
form för ”gemensamma tendenser” i olika länder. Högkyrkliga rörelser växte 
fram i både Norge, Danmark och Finland under samma tid som i Sverige.4 

Någon översikt över kontakter mellan den svenska högkyrkliga rörelsen och 
motsvarande rörelser inom nordisk och tysk lutherdom under denna period 
har inte gjorts. En sådan översikt kan utgöra ett bidrag till förståelsen av den 
svenska rörelsens internationella kontext. 

Högkyrklighet i Danmark 
Under 1920-talet stod SCA i kontinuerlig kontakt med danska lutherska präs-
ter som skulle bli betydelsefulla för framväxten av en dansk högkyrklig rö-
relse, såsom Knud Müller, Valdemar Brenk, Gudmund Bruun och Johannes 
Bruun.5 Alla dessa deltog återkommande i SCA:s stilla dagar.6 

1 Gösta Karlson t. Mary von Rosen 10.1.1929 SSBA UUB. 
2 Herman Hedberg t. Mary von Rosen 29.9.1933 EvRA RA. 
3 Mary von Rosen t. Herman Hedberg ”Oc:va S:t Stephani” [2.1] 1935 SSBA UUB. Om kyrkoda-
garna i Nyköping, se kap. 8 nedan, s. 320–321. 
4 Om högkyrkliga grupper som bildades under denna period: om högkyrklighet i Norge, se Of-
testad 1970; Hestvold 2003; om högkyrklighet i Danmark, se Borregaard 1954 
http://www.quatember.de/J1954/q54041.htm (läst 2020-09-09); Borregaard 1964. 
5 Gudmund Bruun (1891–1956; dansk luthersk präst), Johannes Bruun (1871–1939; dansk luthersk 
präst). 
6 Knud Müller deltog i de stilla dagarna 1922–1925, 1927 och 1932. Deltagarförteckning stilla dagar 
1922, 1923, 1924, 1925, 1927, 1932 ACTA A1:2 SCAA MSA. Müller var anmäld flera år men kunde 
på grund av sin hälsa inte delta, Knud Müller t. Fritiof Bobeck 17.5.1931 F2:1:5 SCAA MSA. Kö-
penhamnsprästen Valdemar Brenk deltog första gången i de Stilla dagarna 1924 och kom att delta 
vid ytterligare några tillfällen. Han hade planer på att deltaga fler gånger men fick förhinder. Delta-
garförteckning stilla dagar 10–13.6.1924 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. Brenk deltog sedan i Stilla 
dagar 1925 och 1932, det sista året tillsammans med kollegan KV Anker Grøn (1888–1958; luthersk 
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Müller hade inspirerats av anglokatolicismen och kom att betraktas som 
en tidig företrädare för den samtida högkyrkliga rörelsen i Danmark.1 Brenk 
däremot upptäckte sitt intresse för den högkyrkliga rörelsen genom kontakten 
med SCA, vilket han också kom att beskriva i Die Hochkirche.2 Han blev 1925 
medlem i Hochkirchlich-Ökumenische Bund och hade tillsammans med Ly-
sander ingått i redaktionen för Una Sancta.3 I den kom han att rapportera om 
Gondret-fallet och gjorde paralleller till den danska kyrkopolitiska situat-
ionen.4 En företrädare för dansk högkyrklighet använde alltså ett exempel 
från Sverige i en internationell tidskrift med tysk förankring. Ett slags solida-
ritet kom till uttryck inom det internationella rörelsenätverket. År 1932 deltog 
både Müller och Brenk, liksom även SSB:s confessor Hugo Berggren och se-
dermera SSB-medlemmen J.E. Nyström i SCA:s stilla dagar.5 På så sätt mötte 
svenska högkyrkliga rörelseaktörer representanter för den framväxande 
danska högkyrkliga rörelsen som stod i förbindelse med tysk högkyrklighet. 

Prästerna och sysslingarna Gudmund Bruun och Johannes Bruun skulle 
få en särskild betydelse för den danska högkyrkliga rörelsen. Efter deltagande 
i SCA:s stilla dagar 1928 kom Gudmund Bruun att beskriva dagarna och SCA 
i dansk press.6 Direkt inspirerade av SCA kom sysslingarna att bli initiativta-
gare och ledare för stilla dagar i Helsingør från 1931.7 I anslutning till de stilla 

präst i Köpenhamn). Åren 1926–1930 var Brenk anmäld till SCA:s stilla dagar men förhindrad att 
delta. Deltagarförteckning stilla dagar 1925–1930, 1932 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. 
Gudmund Bruun deltog i stilla dagar 1928–1929. Johannes Bruun deltog i stilla dagar 1930, 1934– 
1936. Deltagarförteckning stilla dagar 1929–1930, 1934–1936. ACTA:I A1:2 SCAA MSA. 
1 Brenk, ”Die Hochkirchliche Bewegung in der dänischen Kirche” HK 15:5/6 (1933), s. 138. 
Müllers deltagande i de stilla dagarna betonades särskilt av Lysander i brev till SCA 1923. Albert 
Lysander t. SCA ”Påskveckan” 1923 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. 
2 Brenk, ”Die Hochkirchliche Bewegung in der dänischen Kirche” HK 15:5/6 (1933), s. 138. Brenk 
gjorde ett flertal utlandsresor och skapade uppmärksamhet omkring sig när han försökte omsätta 
sitt liturgiska intresse och verka i en ”riktning af højkirkelig Fornyelse” i Danmark. Anker Grøn t. 
Friedrich Heiler 6.10.1933 A:109 AHVAB UBM. Brenk företrädde en prokatolsk ekumenik. Han 
förespråkade skärseldsläran, förbön för de döda, mariologi och privatbikt. I liturgin fanns mycket 
att lära av romersk-katolska kyrkan. Brenk, ”Ökumenische korrespondenz” US 1:9 (1925), s. 141ff. 
Brenk avled 1933 och beskrevs då av Friedrich Heiler som en företrädare för den begynnande 
högkyrkliga rörelsen i Danmark. Heiler 1933a, s. 485; ”Pfarrer Waldemar Brenk” HK 1933, s. 344. 
3 Brenk skrev också en närmast programmatisk insändare till tidskriften som publicerades 1925 
med redaktionens bifall. Brenk beskrev där de inre stridigheterna mellan ”katolsk och evangelisk 
kristendom” i Danmark. Det fanns en omfattande antikatolsk diskurs som Brenk ifrågasatte och 
utmanade. ”Ökumenische korrespondenz” US 1:9 (1925), s. 141ff. 
4 Enligt Brenk hade fallet Gondret fått genklang även i danska folkkyrkan, där man efteråt börjat 
leta efter så kallade kättare. En dansk kyrkoledare hade använt Sverige som ett varnande exempel, 
där ”romerska tendenser” spreds i Svenska kyrkan. Brenk skrev att han hade lärt känna Gondret – 
rimligen i samband med SCA:s stilla dagar 1924 – som en ”from och klok” person. ”Ökumenische 
korrespondenz” US 1:9 (1925), s. 141ff. 
5 J.E. Nyström (1892–1945; sist kyrkoherde i Hagebyhöga). Förteckning över deltagare i stilla dagar 
för präster 13–16.6.1932 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. 
6 G. Bruun, ”Stille dage i Båstad” Svendborg Avis 3.7.1928. 
7 Brenk, ”Die Hochkirchliche Bewegung in der dänischen Kirche” HK 15:5/6 (1933), s. 139. De 
danska stilla dagarna i Helsingør hölls i S:t Mariae Kirke och kloster, före reformationen tillhörande 
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dagarna i Helsingør 1932 tog man initiativ till brödraskapet Fraternitas Sancti 
Ansgarii (FSA). Johannes Bruun blev dess förste frater superior och kvarstod 
på posten till sin död 1939, då han efterträddes av Gudmund Bruun.1 Denne 
beskrev sig stå den tyska högkyrkliga rörelsen nära och som delaktig i det som 
han kallade för den liturgiska rörelsen i Sverige och Danmark.2 Som för att 
markera gemenskapen mellan brödraskapen var två av SCA:s medlemmar 
närvarande när FSA stiftades.3 Kontakterna mellan brödraskapen fortsatte 
under åren.4 

Några år tidigare hade ett annat danskt brödraskap bildats. Vid mitten av 
1920-talet besökte den danska teologistudenten Thomas Lønborg-Jensen5 

den engelska högkyrkliga ordensgemenskapen Society of the Sacred Mission 
(SSM) och Kelham Theological College. Kontakten med SSM och prästen 
Gabriel Hebert ledde till bildandet av Teologisk Oratorium 1927.6 Teologisk 
Oratorium och FSA kom att samarbeta i flera frågor.7 

År 1929 sjösattes en dansk tidskrift, med titeln Kirken. Flera av de kända 
namnen inom den danska högkyrkliga rörelsen, såsom Johannes Bruun, med-
verkade och man tryckte ett urval av Heinrich Hansens teser ur Stimuli et Clavi. 
Tidskriften innehöll både rapporter från utländskt kyrkoliv och teologiska 

karmeliterna. Det blev en verksamhet som lockade akademiker, präster och teologer i Danmark. J. 
Bruun, ”’Stille dage’ i Helsingør” Kirken III (1931), s. 34f; J. Bruun, ”Indtryck fra de ’stille dage’ i 
Helsinør” Kirken III (1931), 65–66; Brenk, ”Die Hochkirchliche Bewegung in der dänischen Kir-
che” HK 15:5/6 (1933), s. 139. Även Knud Müller deltog vid dessa första danska stilla dagar som 
föredragshållare. J. Bruun, ”’Stille dage’ i Helsingør” Kirken III (1931), s. 34. 
1 Själva stiftandet av FSA skedde 1933. Borregaard, http://www.quatember.de/J1954/q54041.htm 
(läst 2020-09-09). Johannes Bruun hade ett intresse för gregorianik och liturgik och inspirerades i 
detta avseende i synnerhet av klostret i Beuron, vilket var den romersk-katolska liturgiska rörelsens 
centrum vid början av 1920-talet. J. Bruun, ”Den gregorianske Choral. Indtryck från Beuron” Kir-
ken I (1929), s. 339ff; J. Bruun, ”Den Katholske liturgiske Bevægelse” Kirken II (1930), s. 326–344. 
Bruun menade att intresset för tidebön och reträtter för att dana prästerskapet i andlig riktning 
hade funnits redan tidigare i Danmark. Prästen Lauritz Westengaard (1795–1853) hade under tidigt 
1800-tal försökt införa ordningar för något som kunde motsvara de ”retraites spirituelles” som 
fanns inom romersk-katolska kyrkan. Westengaard hade tagit intryck av tyska Claus Harms, vars 
program för reträtter Bruun också återgav. J. Bruun, ”’Stille dage’ i Helsingør” Kirken III (1931), s. 
39ff. Johannes Bruun förefaller även ha intresserat sig för Söderblom och Heiler, vilka båda han 
återkommande refererade till. J. Bruun, ”’Stille dage’ i Helsingør” Kirken III (1931), s. 35; ”Liturgi” 
Kirken III (1931), s. 133–141. 
2 Gudmund Bruun såg Friedrich Heiler och den av honom bildade Evangelische Franziskaner Ter-
tiär som en viktig inspirationskälla. Gudmund Bruun t. Friedrich Heiler 21.9.1933 A:109 AHVAB 
UBM. 
3 G. Bruun, ”Die dänischen Bruderschaft des heiligen Ansgar” EHK 17:1/3 1935, s. 20. 
4 Kontakter skedde genom flera medlemmar. Gudmund Bruun t. Fritiof Bobeck 19.4.1933 F2:1:5 
SCAA MSA. År 1939 sändes en inbjudan till SCA från Johannes Bruun om att delta i stilla dagar i 
Nyborg Strand. Protokoll SCA:s vårkonvent Glemminge 25.4.1939 ACTA:II A1:2 SCAA MSA. 
5 Thomas Lønborg-Jensen (1899–1970). 
6 Gabriel Hebert (1886–1963; anglikansk präst i Society of the Sacred Mission). Borregaard 1964, 
s. 240; Irvine 1993 s. 32–33, 36, 44. Mer om Hebert, se kap. 8 nedan, s. 307–311. 
7 Borregaard 1964, s. 242. 
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artiklar. Av tidskriften framgår ett intresse för såväl romersk-katolicism som 
de engelska, tyska och svenska högkyrkliga rörelserna.1 

De tidigare obeaktade sambanden mellan svensk och dansk högkyrklighet 
belyser den svenska rörelsen på nya sätt. Såväl SCA:s verksamhet som orga-
nisationsform gjorde intryck på personer som kom att forma en dansk hög-
kyrklig rörelse och organisera sig i brödraskap och ordna stilla dagar. De 
danska och svenska högkyrkliga rörelseaktörerna hade båda kontakt med 
Hochkirchliche Vereinigung och Die Hochkirche. Den danska högkyrkliga rö-
relsen ingick således i samma rörelsenätverk som de svenska och tyska hög-
kyrkliga rörelserna. 

Högkyrklighet i Norge 
De tidigaste uttrycken för en norsk högkyrklig rörelse var sammanslutningen 
Pro Ecclesia (PE) som bildades 1925 och stod öppen för både präster och 
lekfolk, kvinnor och män.2 Ledare var prästen Mikael Hertzberg. Han var en 
av de i Sverige mest kända norska kyrkomännen under mellankrigsåren.3 

Hertzberg var också verksam inom den ekumeniska rörelsen genom organi-
sationen Faith and Order.4 Han var en av Söderblom uppskattad bundsför-
vant inom den ekumeniska rörelsen och anslöt på ett självständigt sätt till 
begreppet evangelisk katolicitet.5 Han framträdde tidigt på flera internation-
ella plattformar. Till exempel skrev han i gammalkatolska Internationale Kirch-
liche Zeitschrift 1921.6 I Die Hochkirche presenterade han 1923 sju teser som ar-
gumenterade för vikten av apostolisk succession. 7 Viktigt i Hertzbergs 

1 Se tidskriften Kirken bind I–VI. Johannes Bruun beskrev till exempel den tyska liturgiska rörelsen 
i Kirken 1933, och pekade på Rudolf Otto (1869–1937; sist professor i Marburg) och Friedrich 
Heiler som samtidens två stora namn. I artikeln presenterades en liturgisk aspekt av Heilers förfat-
tarskap, med särskilt fokus på boken Katholischer und evangelischer Gottesdienst. J. Bruun, ”Liturgisk 
bevægelse i tysk-evangelisk kirkeliv” Kirken V (1933), s. 7ff. 
2 Oftestad 1970, s. 213. 
3 S-E. Brodd 1982, s. 182. Hertzberg var påverkad av den norska stiftsprosten, liturgikern och 
redaktören för Luthersk Kirketidende Gustav Jensen (1845–1922) som var en av 1800-talets mest 
inflytelserika kyrkoledare i Norge. Oftestad, ”Gustav Jensen”, https://nbl.snl.no/Gustav_Jensen 
(läst 2020-12-12). I sitt församlingsarbete verkade han i en så kallad högkyrklig riktning, genom att 
till exempel inrätta ett kapell i församlingen där han var verksam, som var öppet för bön dagtid, 
samt att han införskaffade liturgiska kläder i kyrkoårets färger. Ursin, ”Pro Ecclesia. En norsk høi-
kirkelig Bevegelse” Kirken II (1930), s. 296. 
4 Ursin, ”Pro Ecclesia. En norsk høikirkelig Bevegelse” Kirken II (1930), s. 294ff; Oftestad 1970, s. 
194–196. Söderblom uppmärksammade särskilt Hertzbergs insats för den ekumeniska rörelsen i 
sitt referat över Lausannemötet 1927, Söderblom 1927, s. 359–360. 
5 S-E. Brodd 1982, s. 182. 
6 Hertzberg, ”Die norwegische Kirche und die Einheit der Kirche” IKZ 11:1 (1921), s. 17–29; Of-
testad ”Mikael Hertzberg og Pro Ecclesia: En høykirkelig strømning i mellomkrigstidens Norge” i 
Norsk Teologisk Tidskrift 71:1 (1970), s. 194. 
7 Hertzberg, ”Die Apostolische Sukzession” HK 4:7/8 (1922), s. 193–195. De sju teserna var häm-
tade ur Hertzbergs bok Kirkens Enhet (1922) utgiven föregående år. Denna bok översattes också 
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program var nattvarsfirandet, liksom föreställningen om kyrkans katolicitet 
och betydelsen av apostolisk succession. För Hertzberg var successionen en 
betydelsefull form för enhetssträvanden inom kristendomen. 1 Han avled 
1927 under det att han deltog i det ekumeniska mötet för Faith and Order-
rörelsen i Lausanne.2 

Hertzberg formade PE:s inriktning att arbeta för den apostoliska success-
ionens återinförande i Norge.3 Verksamheten tog sig inledningsvis uttryck i 
tidskriften Kirkens Budskap til Tiden. Man anordnade även årsmöten med före-
drag av medlemmarna. De kunde ha titlar såsom ”Den høikirkelige beve-
gelse” och ”Eget og fremmed i norsk kirkekunst”.4 Från 1928 anordnade PE 
så kallade reträtter präglade av liturgiskt böneliv, meditationer och stillhet. 
Nattvardsfirandet stod i centrum och förkunnelsen intog en tillbakaskjuten 
position. Enligt kyrkohistorikern Berndt Oftestad var dessa de första reträtter 
som hölls i Norge.5 

Medlemmarna i PE skulle kollektivt abonnera på tidskrifterna Die Hochkir-
che, Una Sancta och Kirken – Tidskrift till kirkelig orientering. Tidskrifterna cirku-
lerade bland föreningens medlemmar.6 Denna norska högkyrkliga grupp tog 
alltså del av de tyska och danska högkyrkliga rörelsernas organ. Kontakterna 
mellan PE och den tyska högkyrkligheten stannade inte där. Två av stiftarna, 
Hertzberg och kyrkohistorikern Oluf Kolsrud7, var nämligen medlemmar i 
Hochkirchliche Vereinigung sedan 1923. Ytterligare en av de tidiga medlem-
marna, prästen Rasmus Johannes Slaattelid, kom att gå med i föreningen 
1929.8 För läsarna av Die Hochkirche presenterades PE 1926 som en norsk Ox-
fordrörelse.9 

senare till tyska av en av Hochkirchliche Vereinigungs medlemmar. ”Bücherschau” HK 9:9 (1927), 
s. 287. 
1 Söderblom, ”Kyrkans enhet” SvD 19.8.1923, s. 9–10. 
2 Söderblom 1927. 
3 Oftestad 1970, s. 211. I sina stadgar slog PE fast att man ville ”[…] paa apostolisk grundlag og i 
sammenheng med den kirkelige tradisjon søke aa utvikle og berike kirketanken i vaart folk”. Vidare 
skulle man därför verka för att den norska kyrkan skulle få ”del i den apostoliske sukcession i 
almenkirkelig forstand […] ikke først av historisk intresse, heller ikke ut fra dogmatiske hensyn, 
men for aa fremme den norska kirkes kommunion me andre kristne kirker”. För PE var det inte 
avgörande hur dess medlemmar och vänner tolkade successionen, utan målet att införa success-
ionen var praktiskt kyrkligt orienterat. Stadgarna citerade i Oftestad 1970, s. 196, 213. 
4 Oftestad 1970, s. 209; Ursin, ”Pro Ecclesia. En norsk høikirkelig Bevegelse” Kirken II (1930), s. 
298. 
5 Oftestad 1970, s. 210. 
6 Oftestad 1970, s. 209, 215. 
7 Oluf Kolsrud (1885–1945; sist professor i kyrkohistoria i Oslo). 
8 Rasmus Johannes Slaattelid (1889–1942). Även Valborg Hertzberg (1870–1960, g.m. Mikael 
Hertzberg) var medlem 1934–1956 och bidrog med artiklar i Die Hochkirche. ”Mitglieder der 
Hochkirchlichen Vereinigung nach der Mitgliederkartei des Archives” A:1051 AHVAB UBM. 
9 von Boltenstern, ”Pro Ecclesia. Die hochkirchliche Bewegung in Norwegen” HK 8:11 (1926), s. 
326–328. 
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När en av PE-medlemmarna 1930 beskrev sammanslutningen i danska 
tidskriften Kirken var han noga med att placera in den i sammanhang med en 
högkyrklig rörelse i Europa. I detta hänvisade han till grupper som Veilleurs, 
Schweizerischer Diakonieverein, Oxfordrörelsen, Hochkirchliche Vereini-
gung och det ”meget høikirkelige geistlige” SCA.1 

Sammanfattningsvis fanns alltså inom PE, precis som i SCA, dubbelan-
slutna medlemmar till Hochkirchliche Vereinigung och man hade, återigen 
likt SCA, satt i system att kollektivt prenumerera på tyska högkyrkliga tidskrif-
ter samt den danska tidskriften Kirken. Inga spår av direkta kontakter mellan 
PE och svenska högkyrkliga grupper har återfunnits i källorna. Däremot 
fanns alltså förbindelser med tyska och danska sammanslutningar som också 
svenska högkyrkliga stod i kontakt med. Den norska sammanslutningen bör 
även den ses i sammanhang med det internationella högkyrkliga rörelsenät-
verk som tog form under mellankrigstiden. 

Högkyrklighet i Finland 
Tidiga uttryck för en högkyrklig gudstjänstkultur formad av personer som tog 
intryck av kontakter med SSB och romersk-katolicismen, till exempel det eng-
elska birgittinklostret Syon Abbey, utvecklades under 1920-talet kring platsen 
Nådendal i Finland. Med inspiration från SSB kom personer som Julius Finn-
berg, Amos Andersson och Sven Sorthan2 att bli betydelsefulla i detta och 
introducerade en årlig Birgittavesper, i stil med SSB:s, i Nådendal 1921–1931.3 

Bland dem fanns planer på att bilda ett dotterkonvent till SSB under mitten 
av 1920-talet, men det ansågs svårgenomfört på grund av samtida nationella 
och antikatolska strömningar i Finland.4 

Senare kom en högkyrklig rörelse i Finland att ta sig uttryck i och med 
bildandet av Sanct Henrikskretsen, en stiftelse verksam i Helsingfors 1943– 
1956, som kom att utge den programmatiska Sanct Henrik: tidskrift för kyrkligt 
arbete.5 Kopplingar fanns till de personer som engagerat sig i Nådendal under 
1920-talet.6 Det fanns finska präster som hade följt skeendena inom de hög-
kyrkliga rörelserna i Sverige, Tyskland och Finland. Under 1930-talet förekom 
tecken på liturgiskt och högkyrkligt intresse i finländskt kyrkoliv och år 1941 
samlade Finlands svenska kyrkosångsutskott till en konferens på temat ”Vår 

1 Ursin, ”Pro Ecclesia. En norsk høikirkelig Bevegelse” Kirken II (1930), s. 294. Även Hertzberg 
kom att uppmärksammas i samma tidskrift, se Knutzen, ”Mikael Hertzberg. En Johannes-skikkelse 
i Norges kirke” Kirken III (1931), s. 7–22. 
2 Sven Sorthan (1906–2001; sist prost i Borgå). 
3 Kilström 1990, s. 259–260. Mer utförligt i Ahl-Waris 2010, s. 153–201. 
4 Ahl-Waris 2010, s. 191. 
5 Bengt Serenius (1884–1960; präst, redaktör) tog först ensam initiativ till tidskriften Sanct Henrik 
redan 1941 innan han 1944 överlät den till S:t Henrikskretsen. O. Johansson 1973, s. 4, 40. 
6 Ahl-Waris 2010, s. 196–198. 
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högmässa” som blev ett startskott till skeenden som skulle leda fram till 
bildandet av Sanct Henrikskretsen. När bildandet skedde gjordes det bland 
annat av personer som också skulle bli medlemmar i SSB: Bengt Serenius, 
Sigtrygg Serenius och Torsten Stenius.1 

För den finska högkyrkliga rörelse som tog form runt Bengt Serenius och 
Sanct Henrikskretsen kom de avgörande teologiska impulserna inte från Eng-
land, utan från tyska Hochkirchliche Vereinigung.2 När stiftelsen bildades tog 
den intryck av SSB:s organisering, även om SSB hade mer av ordenskaraktär 
än S:t Henrikskretsen. Förutom det tog kretsen även intryck av Gunnar Ro-
sendal.3 

Sammanfattningsvis bildades i de nordiska länderna under 1920-tal och 1930-
tal högkyrkliga sammanslutningar, bestående av präster och lekfolk, med lik-
nande mål och syften. De var inte oberoende av varandra. Flera tog intryck 
av den engelska högkyrkliga rörelsen, de stod i flera fall i förbindelse med 
varandra och hade även förbindelse med den tyska högkyrkliga rörelsen. 
Hochkirchliche Vereinigung kan ses som ett centrum i det internationella rö-
relsenätverket. 

Internationell rörelse med gemensamma mål och 
motståndare 
År 1933 uppmärksammades hundraårsminnet av Oxfordrörelsens inledning. 
Av anglokatolska kretsar utgavs en antologi med titeln Northern Catholicism: 
Centenary in the Oxford and Parallell Movements (1933).4 Där behandlades olika 
aspekter av den engelska högkyrkliga rörelsens historia, men det fanns också 
bidrag om motsvarande rörelser inom tysk lutherdom, den holländska 

1 Sigtrygg Serenius (1913–1981; teol. dr., sist kyrkoherde i Helsingfors norra svenska församling) 
och Torsten Stenius (1918–1964; tonsättare; sist organist i Olaus Petri församling i Helsingfors). S. 
Serenius 1970, s. 57–58; O. Johansson 1973, s. 7ff. 
2 Bengt Serenius t. Gunnar Rosendal 27.11.1936; 28.4.1945 GRS LUB. Cf O. Johansson 1973, s. 
9. 
3 O. Johansson 1973, s. 19–20. 
4 Titeln ”Northern Catholicism” syftade på en typ av katolicism som varken var romersk eller or-
todox men som stammade från den medeltida västkyrkan. Geografiskt gällde det de brittiska öarna, 
Skandinavien, Holland och norra Tyskland. Etnologiskt kunde den utskiljas från latin-iberiska-kel-
tiska folk i väst och från hellenistiska och slaviska folk runt medelhavsregionen. Den nordiska 
katolicismen utmärktes också genom ett antiauktoritärt drag samt en avvisande inställning mot 
upptagande av så kallade folkreligiösa inslag. Willams, s. viii–x. Mer om sammanhanget, se S-E. 
Brodd 1982, s. 206–208, 242–244. Även i Die Hochkirche uppmärksammades Oxfordrörelsens 
hundraårsjubileum genom ett temanummer 1933. Schaefer, ”Die Jahrhundertfeier der Oxford-
bewegung” HK 15:9-10 (1933), s. 244–262. 
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reformerta kyrkan, metodismen och skotska episkopalkyrkan. Presentationen 
gjordes av företrädare för de olika rörelserna.1 

Friedrich Heiler bidrog med en artikel i antologin där han presenterade 
den lutherska högkyrkliga rörelsen, som av redaktörerna kallades ”the least 
familiar for English churchmen”.2 Det ger en bild av förhållandet att den eng-
elska högkyrkligheten hade inspirerat rörelser inom flera kyrkor, men hade 
vag kunskap om dem. Kontakterna var sannolikt inte så välutvecklade. 

Heiler gav en bred bild främst av den tyska rörelsen men relaterade även 
till nordisk lutherdom och satte in den i ett större perspektiv.3 Han pekade på 
hur en rörelse av likasinnade tog form på olika håll i Norden, Baltikum, Hol-
land, Tyskland, Schweiz, Frankrike och Italien. Som representanter i Sverige 
nämndes Albert Lysander, Elis Erlandsson, Hugo Berggren och SSB.4 Precis 
som i Evangelisk högkyrklighet pekade han på en internationell rörelse med ge-
mensamma mål och visioner, men också en rörelse som möttes av ett mot-
stånd i den ”militanta protestantism” som stod med svärd i hand för att mota 
den ”katolska väckelsen”.5 I både Evangelisk högkyrklighet och Northern Catholic-
ism pekade Heiler på det svenska evangeliska utskottets tyska motsvarighet, 
Evangelischer Bund, som den högkyrkliga rörelsens huvudmotståndare. 6 

Heilers sätt att framställa den högkyrkliga rörelsen gav uttryck för ett vi i re-
lation till ett konfliktläge som svenska läsare kunde känna igen. 

Die Hochkirche ägnade samma år ett temanummer åt att ge en utblick över 
den ”evangelisk-katolska rörelsen utanför Tyskland”.7 Under den rubriken re-
dogjorde företrädare för olika rörelser i Skandinavien, Frankrike8, Schweiz9 

1 Willams och Harris (red.) 1933. Bokens redaktör, den anglokatolska Oxfordteologen N.P. Willi-
ams (1883–1943; sist professor i Oxford), pekade på hur en rörelse växt fram genom grupper inom 
de olika reformationskyrkorna som tillsammans manifesterade ett slags katolsk väckelse. Hans 
förståelse av rörelsen reflekterade ett nyvaknat engelskt intresse för rörelsens internationella 
förgrening: ”Such movements are parallel to the Oxford movement, stirrings of the same spirit – 
not derived from, and yet not uninfluenced by, the Revival which we know in England”. Williams 
1933, s. viii. 
2 Williams 1933, s. vii. 
3 Heiler 1933a, s. 478ff. 
4 Heiler skrev om ”similar Movements” med exempel i olika länder och att i ”all these countries 
there are eminent and zealous champions of the Catholic Movement”. Heiler 1933a, s. 485–486. 
5 Heiler 1933a, s. 486. 
6 Heiler 1927, s. 84; Heiler skrev att den tyska lutherska högkyrkliga rörelsen ansattes hårt av Evan-
gelischer Bund, ”a militant Protestant organisation which is always at war with the Roman Catholic 
Church, and which now includes in its objects a strong antagonism to the High Church Move-
ment”. Heiler 1933a, s. 486. 
7 Heiler var redaktör för tidskriften och för honom fanns det uppenbarligen en viss utbytbarhet 
mellan begreppen högkyrklig och evangelisk-katolsk. S-E. Brodd 1982, s. 210ff, 241. 
8 Den franska professorn Wilfred Monod presenterade det 1923 bildade franska brödraskapet Les 
Veilleurs. Monod, ”Die Wächter (Les Veilleurs)” HK 15:5/6 (1933), s. 117. 
9 Sedermera HV-medlemmen Richard Paquier (1905–1985; schweizisk präst) beskrev den väst-
schweiziska evangelisk-katolska rörelsen. Paquier, ”Die evangelisch-katholische Bewegung in der 
Westschweiz” HK 15:5/6 (1933), s. 113. Efter andra världskriget stod Paquier i kontakt med Gun-
nar Rosendal, se Richard Paquier t. Gunnar Rosendal 4.10.1946; 2.12.1946; 27.3.1947 GRS LUB. 
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och Italien,1 som kunde räknas som samstämmiga med den tyska högkyrkliga 
rörelsen, för deras respektive historik och strävanden. Den danska prästen 
Valdemar Brenk, som stod i kontakt med SCA presenterade den danska hög-
kyrkliga rörelsen.2 SSB-medlemmen Elis Erlandsson beskrev den svenska 
högkyrkliga rörelsen. Han menade att den knappt kunde betraktas som en 
rörelse, om man jämförde med HV, utan som splittrad och framträdande i 
mindre grupper här och där i landet. Däremot kunde Erlandsson ana att 
”högkyrkliga tendenser” spred sig alltmer i Sverige, bland både präster och 
lekfolk.3 

Hochkirchliche Vereinigung ville uppenbarligen betona det kollektiva och 
gemensamma i rörelserna som tog form i Europa. År 1935 gjorde föreningen 
ytterligare en ansats i sådan riktning. Då gällde det en kartläggning av evange-
liska ordensgemenskaper i Europa, vilka sågs som delar av en och samma 
rörelse.4 En översikt gavs över anglikanskt religiöst ordensliv. Efter det vid-
tog självpresentationer av företrädare för sammanslutningarna Veilleurs, 
SCA, Fraternitas Sancti Ansgarii, Michaelsbruderschaft, Evangeliska brödra-
skapet i Sachsen, Evangelisch-Katholische Eucharistische Gemeinschaft, 
Schweizerische Diakoniverein, hollänska Der Orden der Getreuen Zeugen 
vom Kommenden Christus och Evangelischer Humilatenorden. Johannes 
Bruun presenterade Fraternitas Sancti Ansgarii och betonade dess koppling 
till SCA.5 SCA i sin tur presenterades med en beskrivning av regula, syfte och 
kortfattad historik skriven av SCA-medlemmen Gunnar Rosendal.6 Att det 
inte fanns någon artikel om ”die hochkirchliche schwedische Societas Sanctae 
Birgittae” berodde enligt Heiler på att en överenskommen artikel inte hade 
levererats i tid.7 

Sammanfattningsvis ville Hochkirchliche Vereinigung med sina kartlägg-
ningar peka på en gemensam internationell rörelse vars företrädare relaterade 
till föreningen på olika sätt och att idealen hämtade ur religiöst ordensliv 

1 Den italienska prästen Ugo Janni (1865–1938) var företrädare för och beskrev en pankristen 
strömning inom den italienska gammalkatolicismen som räknade sig till den evangelisk-katolska 
rörelsen. Denna, kallad Movimento Pancristiano, såg sig som att ha varit en förlöpare till den eku-
meniska rörelsen som tagit form genom mötena i Stockholm 1925 och Lausanne 1927. Janni, ”Die 
Grundgedanken der evangelisch-katholischen Bewegung (Movimento Pancristiano) in Italien” HK 
15:5/6 (1933), s. 122. 
2 Brenk, ”Die Hochkirchliche Bewegung in der dänischen Kirche” HK 15:5/6 (1933), s. 135–136. 
3 Erlandsson, ”Schwedisches Hochkirchentum” HK 15:5/6 (1933), s. 127–130. 
4 Heiler, ”Status religionis” EHK 17:1–3 (1935), 2. Det ingick även artiklar om misslyckade försök 
till evangelisk ordensbildning, såsom de lutherska benediktinerna och Evangelisches Pflegebrüder-
Orden. Heiler menade att dessa var något man kunde dra lärdom av. Man gjorde även fördjup-
ningsartiklar om franciskanska tertiärordnar, om munkväsendet samt nunne- och ordenssysterskap. 
5 J. Bruun, ”Die dänische Bruderschaft des heiligen Ansgar” EHK 17:1/3 (1935), 20. 
6 Rosendal, ”Die schwedische Bruderschaft Sodalitium Confessionis Apostolicae” EHK 17:1–3 
(1935), s. 13–16. Sannolikt var detta den första text av Rosendal som publicerades i en internationell 
tidskrift. Jfr B. Brodd 2003, s. 117. 
7 Heiler, ”Status religionis” EHK 17:1/3 (1935), 2. 
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påverkade anknutna rörelser på olika håll i Europa. De svenska ordenslik-
nande sammanslutningarna var del av denna internationella rörelse och hade 
delvis inspirerat den. 

Högkyrklighet och ekumenik 
Enligt Friedrich Heiler erhöll den högkyrkliga rörelsen inte någon sympati 
inom den ekumeniska rörelsen som samlades inom ramen för Life and Work 
och Faith and Order.1 Hur såg de svenska högkyrkliga rörelseaktörernas för-
hållande till den ekumeniska rörelsen ut under 1920-talet då denna rörelse fick 
större genomslag? 

Tre organiserade uttryck kom att bli centrala i mellankrigstidens ekume-
niska rörelse. Dessa var International Missionary Council, Life and Work och 
Faith and Order. De kom att få olika profil och inställning till strävandena för 
kyrkans enhet, men delade bakgrund i det sena 1800-talets studentväckelse.2 

Den ekumeniska rörelsen vitaliserades emellertid efter första världskrigets 
slut. Det fanns en allmän längtan hos många kristna att delta i en kyrklig lä-
kandeprocess efter krigsslutet. Lambethkonferensen 1920, som hade samlat 
252 biskopar från den anglikanska kyrkogemenskapen, riktade en appell om 
enhet till kristenheten.3 Ur Svenska kyrkans perspektiv ska kontakterna om 
en interkommunionsöverenskommelse med Church of England 1922 ses 
som ett utslag av ekumeniska ambitioner.4 Även Söderbloms aktivitet som 
konsekrator och medverkande vid lutherska biskopsvigningar i andra länder 
under 1920-talet kan ses som ett uttryck för sådan ekumenisk inriktning.5 

Inom Helga Korsgillet hade tidigt en alternativ ekumenisk linje kommit 
till uttryck. Den normerande riktlinjen för ekumeniken skulle vara den apo-
stoliska bekännelsens formulering: ”Vi tro på en helig, allmännelig kyrka”.6 

Carl Kihlén hade redan 1917 betonat att världskriget tvingade kyrkorna att 

1 Heiler 1933a, s. 486–487. 
2 International Missionary Council hade bildats efter Edinburgh-konferensen 1910. Denna konfe-
rens ses ofta som startskottet på den moderna ekumeniska rörelsen. Life and Work var ett svar på 
de sociala utmaningar som uppträdde efter första världskriget. Inom den blev Söderblom tidigt en 
centralgestalt. Här ansåg man att vägen mot enhet började i praktiskt arbete. Faith and Order me-
nade att man först måste komma överens om lära och tro för att kunna mötas över konfessions-
gränser. Jonson 2008, s. 17, 106. Ytterligare en organisation av betydelse var Världsförbundet för 
mellanfolkligt samförstånd genom kyrkosamfunden, bildat 1914, vars verksamhet återupptogs efter 
freden 1919. 
3 Frieling 1992, s. 51. 
4 Lyttkens 1970; Hermansson 2018. 
5 Söderblom hade vigt biskopar i Baltikum och Slovakien, samt medverkat till att en svensk-kyrklig 
episkopal linje införts i Sydafrika och Indien. Han hade även försökt påverka kejsar Wilhelm II av 
Tyskland (1859–1941; regeringstid 1888–1918) att införa biskopsämbetet i den tyska lutherska kyr-
kan. Denna förhoppning hade inte infriats. Furberg 2004, s. 131–133; Jonson 2011, s. 151. 
6 Kihlén 1919b, s. 1. 
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omvärdera synen på sina bekännelseskrifter. Det var den kyrkliga fragmenti-
seringen som hade möjliggjort världskriget och läget krävde nu att kyrkorna 
skulle gripa in: ”Weltfriede und Weltkirche gehören zusammen”.1 Enhetsar-
betet i Jesus Kristus var den övergripande lojaliteten för alla kristna och de 
olika kyrkornas bekännelseskrifter måste läsas utifrån ett katolicitetsperspek-
tiv. Endast kyrklig enhet kunde leda till världsfred. Politiken skulle aldrig lösa 
problemen.2 

Men ekumeniken kunde inte vara villkorslös, menade Kihlén. I enlighet 
med programmet för sakramental kristendom betonade han betydelsen av 
den apostoliska successionen för ekumeniskt arbete: ”Träd endast i andlig 
gemenskap med den kyrka som kan uppvisa det av hennes biskopar från 
apostlarnas tid ärvda uppdraget”.3 Sann enhet måste bygga på sann katolicitet 
och enhetssträvandena måste bygga på tanken om en Kristi kropp. Svenska 
kyrkan borde betona samhörigheten med ”hela kristenheten på jorden” i stäl-
let för nationell eller konfessionell isolering.4 

Förhållningssättet till apostolisk succession skilde sig mellan olika hög-
kyrkliga rörelseaktörer, men de flesta var överens om att successionen hade 
betydelse. För Helga Korsgillet var den avgörande för all ekumenisk aktivitet. 
Bland flera av prästerna inom S:t Sigfrids brödraskap och SSB förefaller den 
främst ha tjänat till att ge legitimitet åt Svenska kyrkan som en del i den all-
mänkyrkliga traditionen, om än inte på ett sätt som exkluderade kyrkor utan 
succession från kyrklig gemenskap.5 

I Genève hölls 1920 två ekumeniska konferenser efter varandra. Först en 
konferens anordnad av Faith and Order. Därefter sammanträdde en konfe-
rens som syftade till att förbereda ett ekumeniskt möte, det som skulle komma 
att bli Stockholmsmötet. Den omedelbara närheten i tid möjliggjorde möten 
mellan deltagare från de båda konferenserna.6 Life and Work-rörelsen skulle 
få sitt mest främsta uttryck i Stockholmsmötet 1925.7 

1 Kihlén, ”Augsburger-Bekenntnis und Katholizismus” i IKZ 7:2 (1917), s. 169. Kihlén hade redan 
1915 i SKFT berört frågan om den europeiska kristenhetens ansvar och skuld i krigsfrågan, Kihlén, 
”Kyrklig krönika” SKFT 5:7-8 (1915), s. 54–55. 
2 Den Augsburgska bekännelsen måste enligt Kihlén tolkas utifrån dess katolicitet genom dess an-
knytning till de fornkyrkliga bekännelserna. Kihlén, ”Augsburger-Bekenntnis und Katholizismus” 
i IKZ 7:2 (1917), s. 169; Kihlén 1922, s. 4–5. 
3 Kihlén 1919b, s. 4; ”Trettio teser om kyrkan” SvD 24.8.1920, s. 8–9. 
4 Kihlén 1922, s. 6. Cf Palm 1921, s. 1, 6. Förbindelser med Augustanasynoden eller med de ”s.k. 
kyrkorna i Finland, Norge, Danmark och det protestantiska Tyskland” var uteslutna. Emellertid 
lyfte Kihlén fram Hochkirchliche Vereinigung som en positiv ”kyrklig väckelse” i Tyskland att 
knyta an till. Svenska kyrkan skulle satsa på relationerna med episkopala kyrkor som Church of 
England, Amerikas episkopala kyrka, den ”ryska martyrkyrkan” samt de gammalkatolska kyrkorna 
i Holland, Schweiz och Tyskland. Kihlén 1919b, s. 3. 
5 Se ovan kap. 5, s. 217–218. 
6 Frieling 1992, s. 62. 
7 Om detta möte, se Sandegren 1926; Söderblom 1926; Sundkler 1968; Lange 2011; Hansson 2014; 
Jonson 2014. 
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Några av de tidiga högkyrkliga rörelseaktörerna, såsom Greta Lagerfelt i 
SSB, Albert Lysander i SCA och SSB, samt Samuel Gabrielsson i S:t Sigfrids 
brödraskap samarbetade med Söderblom och var verksamma inom den eku-
meniska rörelsen.1 Men när det stora ekumeniska mötet hölls 1925 i Stock-
holm, där stora delar av kristenheten möttes, väckte det vad det verkar ett 
ljumt intresse inom den svenska högkyrkliga rörelsen.2 Elis Schröderheim och 
Mary von Rosen, som båda med sina Stockholmsanknytningar naturligt hade 
kunnat närvara, reste utomlands under perioden då mötet hölls.3 Schröder-
heim hade tillfrågats av Söderblom att medverka som liturg vid högtidsguds-
tjänsten, men förfrågan hade enligt honom kommit för sent.4 I stället kom 
han, som ett märkligt efterspel till konferensen, att hamna i en kortvarig po-
lemik med Söderblom.5 

Inom Hochkirchliche Vereinigung kom en syn på ekumenik och aposto-
lisk succession som liknande Helga Korsgillets till uttryck.6 Friedrich Heiler 
kom 1929, utifrån sina föreställningar om den apostoliska successionens be-
tydelse för ekumeniska strävanden, att bilda Evangelisch-Katholische Eu-
charistische Gemeinschaft som en gemenskap inom de tyska landskyrkorna 
och en plattform för ekumeniska strävanden.7 Han lät sig vigas till biskop för 

1 Om Greta Lagerfelts ekumeniska engagemang se kap. 4 ovan, s. 183. Samuel Gabrielsson företog 
en studieresa till England under sommaren 1920 i syfte att göra en insats för ”den söndrade kris-
tenhetens enande” och att bevaka Lambethkonferensen. Samuel Gabrielssons dagbok 1920 odat. 
[juli] 1920 16 SGA UUB. Resultatet av resan blev två längre artiklar i Nya Dagligt Allehanda. Gabri-
elsson, ”Lambeth-konferensen och kristenhetens återförening” NDA 18.9.1920; 26.9.1920. Lysan-
der deltog, tillsammans med Gustaf Aulén och Yngve Brilioth, i den svenska delegation till Genève 
1920 som hade handplockats och leddes av Söderblom. Lysander 1920a, s. 143ff, 160. 
2 Simon Lüders erbjöd sig på förhand att ta hand om internationella gäster i sin prästgård i Jäder. 
Simon Lüders t. Nathan Söderblom 6.8.1924 NSS UUB. Samuel Gabrielsson sympatiserade av allt 
att döma med mötets inriktning och föreläste vid samma tid på temat ”Kyrkans enhet” i sina 
hemtrakter i Dalarna. Gabrielsson, ”Kyrkans Enhet. Blötberget 6.9.1925” (Föredrag) 21 SGA 
UUB. Eric von Rosen skrev en understreckare i Svenska Dagbladet där han hyllade ärkebiskop Sö-
derblom för planering och förberedelse av mötet, vilket var ”ett av de vackraste och mest storslagna 
uttrycken av verklig katolsk anda sedan apostlakyrkans tid”. E. von Rosen, ”De ’katolicerande ten-
denserna’ inom Svenska kyrkan” SvD 22.2.1925, s. 10. Om de svenska romersk-katolikerna ansåg 
Eric von Rosen att de säkert kände sig vemodiga då påven inte visat samma ”katolska sinne” som 
patriarken i Konstantinopel och ärkebiskopen i Uppsala. 
3 Sigrid Hult t. Mary von Rosen 19.8.1925 SSBA UUB. I korrespondensen mellan Mary von Rosen 
och Hult finns inget omnämnande av Stockholmsmötet. 
4 Elis Schröderheim t. Nathan Söderblom 17.9.1925 NSS UUB. 
5 Detta efter att Svenska Dagbladet uppmärksammat att Schröderheim från predikstolen några veckor 
efter Stockholmsmötet riktat obefogad kritik mot mötet för att det skulle ha underlåtit att behandla 
krigsskuldfrågan. ”Ekumenerna vågade ej lägga Kristi egna ord till grund för mötet” SvD 
13.10.1925, s. 1. Söderblom kom att i skarpa ordalag vederlägga de påståenden som SvD menade 
att Schröderheim gjort. ”Skarpt uttalande av ärkebiskopen” SvD 14.10.1925, s. 3. Schröderheim 
som menade att han blivit felciterad kom några dagar efter ordväxlingarna att vädja till ärkebisko-
pen att uttala sig till hans fördel. Elis Schröderheim t. Nathan Söderblom 18.10.1925 NSS UUB. 
6 Bieritz 1962, s. 110–111. 
7 Heiler betraktade successionen som nödvändig för ekumeniken och för biskopsämbetets och 
därmed kyrkans fullständiga evangeliska katolicitet. Han laborerade senare med tanken på ett 
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denna sammanslutning 1930 av HV-medlemmen Gustav Adolf Glinz och Pi-
erre Gaston Vigue1, vilken i sin tur hade vigts av vagantbiskopen Joseph René 
Vilatte.2 Inom Hochkirchliche Vereinigung kom flera redan ordinerade präs-
ter att vigas av Heiler för att erhålla succession. Företeelsen blev omstridd 
inom HV.3 Projektet blev misslyckat och Heilers anseende inom rörelsen 
kom med tiden att avta.4 

Sammanfattande diskussion 
Den svenska högkyrkliga rörelsen var en del av ett internationellt högkyrkligt 
rörelsenätverk bestående av församlingspräster och lekfolk med liknande te-
ologiska tyngdpunkter och agenda för att påverka kyrkolivet. 

Flera sammanslutningar av motsvarande karaktär bildades på olika håll i 
Europa under mellankrigstiden. I dem fanns likheter med de svenska ordens-
liknande sammanslutningarna och de formades av intryck och impulser inom 

pneumatiskt ämbete till skillnad från det apostoliska. Han omfattade av allt att döma ett synsätt 
liknande Söderbloms att successionen inte innebar annat än en symbolisk bekräftelse på kontinui-
teten med urkyrkan. Att sätta likhetstecken mellan ett på den mekaniska successionens beroende 
giltigt ämbete och ett därmed giltigt sakrament avvisade Heiler. Han anknöt tydligt till Wilhelm 
Löhes förståelse att det var sakramentsförvaltningen som gav ämbetet dess auktoritet, och inte att 
det rätt vigda ämbetet garanterade sakramentets giltighet. Heiler 1927, s. 44; S-E. Brodd 1982, s. 
213–214. Däremot, betonade han i Evangelisk högkyrklighet, var biskoparnas roll som kyrkoledare 
mycket betydelsefull för ekumeniken. Han betraktade det som ett uttryck för sekterism och illoja-
litet med den kyrkliga traditionen att inte eftersträva apostolisk succession. Även om det var en 
symbolisk fråga, hade successionen en viktig funktion. Heiler 1927, s. 37–39. 
1 Pierre Gaston Vigue (1872–1963; schweizisk vagantbiskop). 
2 Joseph René Vilatte (1854–1929; fransk-amerikansk vagantbiskop). Glinz biskopsvigdes av Vi-
gues dagens före Heiler, och deltog sedan i vigningen av Heiler. Om det och mer om Vilatte, se 
Brandreth 1947, s. 31–44. Cf S-E. Brodd 1982, s. 228–230. 
3 Bieritz 1962, s. 82–83. 
4 Syftet med en eukaristisk gemenskap av denna karaktär ledd av biskopar med apostolisk success-
ion var att skapa en ekumenisk plattform och mötesplats för den högkyrkliga rörelsen och de epis-
kopala samfund som inte accepterade förbindelser med samfund som saknade apostolisk success-
ion. Heilers vagantepiskopat misslyckades eftersom få utomstående övertygades om dess validitet. 
Han medgav senare att det hela inte blev så lyckat. Evangelisch-Katholische Eucharistische Geme-
inschaft kom med tiden att bli relativt isolerat. Bieritz 1962, s. 82–83; S-E. Brodd 1982, s. 231–232. 
En som emellertid satte tilltro till Heilers vigning var diakonen, sedermera prästen och kaplanen i 
SSB, Herman Hedberg. Han hade 1933–1934 planer på att låta sig prästvigas av Heiler. Stolt 2016, 
s. 34–35; Herman Hedberg t. Friedrich Heiler [Kopia] 19.1.1934 SSBA UUB. Om detta stod Hed-
berg i kontakt Mary von Rosen under flera år. Hon diskuterade frågan om Heilers vigning av Hed-
berg med Elis Schröderheim och Albert Lysander vid ett särskilt möte i Stockholm 1934 och de 
kom överens om att avstyrka Hedbergs planer. Mary von Rosen t. Herman Hedberg 19.2.1934 
SSBA UUB. Hon fortsatte dock att verka för Hedbergs sak, och vände sig 1937 till Gunnar Ro-
sendal som ”känner Heiler och har goda försänkningar bland de tyska högkyrkliga”. Mary von 
Rosen t. Herman Hedberg 18.5.1937 SSBA UUB. Mer om Rosendals kontakter med tysk högkyrk-
lighet, se kap. 9 nedan. Hedberg kom till slut, 1944, att prästvigas av Gustaf Aulén. Jonson 2011, 
s. 183–184; Stolt 2016, s. 94–96. 
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det internationella rörelsenätverket. En övergripande kartläggning av hög-
kyrkliga rörelser i Norden och Tyskland och deras relationer har här placerat 
in den svenska högkyrkliga rörelsen i ett internationellt sammanhang. 

Hochkirchliche Vereinigung blev en kontaktyta mellan likasinnade rörel-
ser som anknöt till Oxfordrörelsen och bidrog till att forma den svenska hög-
kyrkliga rörelsen utifrån en internationell kollektiv högkyrklig identitet. Den 
motståndsidentitet som svenska högkyrkliga rörelseaktörer upplevde i sin in-
hemska kontext kunde Heiler ge uttryck för ur ett internationellt perspektiv. 
Under hans ledning kom Hochkirchliche Vereinigung att kartlägga den euro-
peiska högkyrkligheten och lät företrädare för de nationella sammanslutning-
arna presentera sig för varandra i Die Hochkirche. Heilers programmatiska syn 
på evangelisk högkyrklighet blev känt i Sverige och försåg den svenska hög-
kyrkliga rörelsen med en programskrift och en självförståelse av delaktighet i 
en internationell rörelse. 

Anknytningen till det tyska stämmer in i bilden av tysk dominans som all-
mänt präglade det svenska kulturklimatet fram till andra världskriget.1 Rörel-
sen hade förvisso internationella kontakter och impulser från England som 
var ovanliga i Svenska kyrkan i samtiden. Men kontakterna med ett tyskt och 
även vidare nordeuropeiskt rörelsenätverk som har presenterats här vidgar 
synen på den högkyrkliga rörelsens internationella impulser. Det utvecklade 
tidnings- och bokläsandet brukar ses som en förutsättning för att gemen-
skaper ska kunna föreställas som är större än den egna lokala gruppen. För 
de framväxande nationella föreställda gemenskaperna fick tidningsläsandet en 
närmast rituell funktion.2 Den högkyrkliga rörelsen i Sverige hade ingen egen 
tidskrift som kunde binda den samman under denna tid. Däremot tog rörel-
seaktörer, liksom inom motsvarande rörelser i andra länder, del av den tyska 
högkyrkliga rörelsens tidskrifter och böcker. Rörelsens strävanden och iden-
titet kunde på så sätt knytas till ett nätverk av likasinnade på olika håll i 
Europa. 

Den ekumeniska rörelse som tog form i Europa under mellankrigstiden 
förefaller inte ha tilldragit sig något överdrivet intresse från svenska högkyrk-
liga rörelseaktörer. I Tyskland hade också den högkyrkliga rörelsen hamnat 
vid sidan av den ekumeniska rörelsen. Något särskilt avtryck gjorde inte heller 
de svenska högkyrkliga rörelseaktörerna inom den ekumeniska rörelsen. Möj-
ligen omfattades av vissa inom rörelsen en betoning på apostolisk succession 
som nödvändig för ekumenik på sätt som Helga Korsgillet med emfas hade 
framfört under tidigt 1920-tal. 

1 Müssener 1979, s. 7; Wingren 1979, s. 150–158. 
2 B. Anderson 1993; Thidevall 2000, s. 54. 
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8. Medvind, kris och vändpunkt för rörelsen 

Under tidigt 1930-tal väcktes återigen debatter om katolicerande ten-
denser i Svenska kyrkan, med udden riktad mot den högkyrkliga rö-
relsen. Enskilda personer skulle komma att agera på sätt som påver-

kade hela rörelsen. Flera rörelseaktörer kom att inse behovet av att samordna 
rörelsen. De initiativ som nu togs skulle på avgörande sätt påverka rörelsens 
fortsättning. 

Skiftet mellan 1920-tal och 1930-tal blev en viktig vändpunkt för Svenska 
kyrkan. Under de sista åren av 1920-talet accelererade moderniseringen av det 
svenska samhället. Mellan 1929 och 1932 års depressioner skedde den slutgil-
tiga förvandlingen av Sverige från traditionellt till modernt samhälle. Under 
samma tid kom flera reformer att ske i kyrkolivet. Till exempel reformerades 
den lokala strukturen genom 1930-års församlingsstyrelselag varmed kyrko-
fullmäktige infördes. Vid mitten av 1930-talet kunde Svenska kyrkans diako-
nistyrelse konstatera att kyrkolivet hade genomgått en omgestaltning under 
åren sedan 1910. Samtidigt nådde den kyrkliga seden nya bottennivåer. Även 
om det fortfarande gick att tala om ett kyrkligt Syd- och Västsverige hade 
kyrksamheten i Svenska kyrkan minskat även där under 1900-talets första de-
cennier.1 

Med 1930-talet kom också de politiska utopiernas tid. I Sverige tog folk-
hemstanken form som ideologisk och politisk målbild för det moderna sam-
hället.2 Svenska kyrkan kännetecknades av upplevelsen att befinna sig i en kris 
som särskilt gällde kontakten med samtidsmänniskorna.3 Olika sätt att ta itu 
med situationen formulerades. Prästen och socialdemokratiska riksdagsman-
nen Harald Hallén4 var en som tidigt hade riktat in sig på denna problematik 
och verkade i enlighet med en liberalteologisk folkkyrkoteologi med utgångs-
punkt i folket som kyrkans subjekt. Trelleborgsprästen och SCA-medlemmen 
Gunnar Rosendal, som skulle komma att få en avgörande roll inom den hög-
kyrkliga rörelsen, hade 1933 skrivit med inriktning på Svenska kyrkans kris att 
i stället för att anpassa den kristna tron efter samtiden, måste samtidens 

1 Heckscher 1971, s. 330; Thidevall 2000, s. 24, 28–30, 94. 
2 Hirdman 2012, s. 200–231. 
3 Det uttrycktes till exempel i biskopsbrev i tiden och i andra böcker av kyrkliga företrädare. Brodd 
2017, s. 164–167. 
4 Harald Hallén (1884–1967; sist kyrkoherde i Arvika och riksdagsman). Om honom, se Claesson 
2004. 
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människor formas av den kristna tron. Svenska kyrkans kris, skrev Rosendal, 
handlade inte om en förlorad kontakt med ”den samtida generationen”, utan 
en förlorad förbindelse med Gud. Lösningen såg han i det han kallade ”nå-
demedelskristendom”.1 

De etablerade svenska folkrörelserna institutionaliserades och nya mobili-
serades. Folkrörelsetanken var fortfarande aktuell i Sverige och påverkade så-
väl Svenska kyrkan som frikyrkorna. De äldre väckelserörelserna stabilisera-
des och Pingströrelsen trädde fram. År 1929 ingav de svenska biskoparna en 
gemensam motion till kyrkomötet som formulerade en folkkyrkovision uti-
från ett folkrörelseinspirerat ideal där Svenska kyrkan framstod som en platt-
form för en sammanhållande nationell gemenskap i det framväxande välfärds-
samhället. Även om riksdagen kom att välja en annan väg, hade programmet 
förankring i Svenska kyrkan och ledde till att den billingska folkkyrkoteologin 
fick spridning.2 

Det var ett samhälle kännetecknat av villkor kopplade till Gesellschaft, 
såsom konkurrens och målinriktning, som slog igenom vid denna tid. Sam-
hället präglades både i politiskt och kyrkligt hänseende av olika rörelsers mo-
bilisering och profilering. Folkkyrkoprogram formulerades som svar på det 
nya samhällets villkor och för att utforma en plats åt Svenska kyrkan i denna 
nya offentlighet. Även den högkyrkliga rörelsen gick nu mot en ny tid. Att 
undersöka hur rörelsen påverkades av sin samtid och förändrades under åren 
1928–1935 är uppgiften i detta kapitel. 

Liturgi och andaktsliv i Svenska kyrkan 
Den högkyrkliga rörelsen hade tidigt betonat nattvardens ställning liksom att 
Svenska kyrkans allmänkyrkliga anknytning skulle ta sig uttryck i liturgi och 
andaktsliv. Under senare delen av 1920-talet kom sådana övertygelser att få 
inflytelserika företrädare även utanför rörelsen. Därmed förändrades till viss 
del förutsättningarna för den högkyrkliga rörelsen i Sverige. 

Debatter om Svenska kyrkans gudstjänstliv 
Att det fanns företrädare för inställningar liknande den högkyrkliga rörelsens 
hade kommit till uttryck i 1920-talet diskussioner om en ny kyrkohandbok för 

1 Rosendal 1933a, s. 9–17, 42–49, 135–136. Cf Brodd 2017, s. 164–167. Mer om Rosendal se nedan 
särskilt, s. 321–324 samt kap. 9. 
2 Thidevall 2000, s. 77, 122–123, 146. 
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Svenska kyrkan.1 Viktiga frågor blev skriftermålets infogande i högmässan lik-
som nattvardens stärkta ställning.2 Två huvudlinjer framträdde i debatten. 

Den ena linjen bejakade samtida internationella liturgiska och ekumeniska 
strömningar enligt vilka nattvarden skulle ges en mer central roll i gudstjänst-
livet. Bland dessa fanns ärkebiskop Söderblom, Edvard Rodhe, Yngve Brili-
oth och Gustaf Aulén.3 Aulén och Brilioth var påverkade av Söderblom och 
av internationella strömningar inom teologin. De kom att träda fram som in-
flytelserika och självständiga professorer som påverkade den svenska debat-
ten om liturgi under 1920-talet. Brilioth hade tagit intryck av den angloka-
tolska rörelsen och kom att förknippas med en sakramental och allmänkyrklig 
orientering, inte minst genom boken Nattvarden i evangeliskt gudstjänstliv som 
kom 1926.4 Boken hade bidragit till skärpt beredskapsläge inom ASP:s anti-
katolska falang.5 Aulén kom att verka för en motsvarande riktning under 
1900-talets första hälft.6 Även han hade tagit intryck av engelsk högkyrklighet 
och tilltalades av dess betoning på kyrka, ämbete och sakrament.7 Han argu-
menterade för en balans mellan nattvard och predikan i gudstjänsten.8 De 
kom båda att bli biskopar under 1930-talet, Aulén i Strängnäs 1933 och Brili-
oth i Växjö 1938. 

1 HB 1917 hade endast inneburit små detaljändringar av HB 1894 men hade omgärdats av en litur-
gisk debatt där flera alternativa förslag presenterades, bland annat av biskop Ullman, av Lunds 
teologiska sällskap och ASP. På grund av det missnöje med HB 1917 som uttrycktes från olika håll 
och stimulans från internationella liturgiska rörelser fortsatte den liturgiska debatten i Svenska kyr-
kan under 1920-talet. Martling 1992, s. 135–138. 
2 Eckerdal 1970; Brohed 2005, s. 54–55. 
3 L. Eckerdal 1970, s. 249–159; Martling 1992, s. 141; Jonson 2014, s. 246. 
4 Brilioth var ekumeniskt inriktad och hade genom studieresor och forskning utvecklat ett intresse 
för den anglokatolska rörelsen som han tog intryck av i sin egen teologi. Under tidigt 1920-tal 
ägnade sig Brilioth åt studier av Oxfordrörelsen under 1800-talet som publicerades i Kyrkohistorisk 
årsskrift. Brilioth 1921, s. 86–184. Han samlade sin forskning om det i The Anglican Revival. Studies in 
the Oxford Movement 1925. Boken Nattvarden i evangeliskt gudstjänstliv har betraktats som en program-
skrift vars inflytande är svårmätbart men ovedersägligt i Svenska kyrkan. Han betonade särskilt ett 
allmänkyrkligt orienterat nattvardsfirandes centrala plats i Svenska kyrkans gudstjänstliv, till skill-
nad från det ”ordets tyranni” som hade kommit att dominera detsamma. L. Eckerdal 1970, s. 345; 
M. Eckerdal 2016, s. 107ff, 160–161. Brilioth var svärson till Nathan Söderblom och hade bland 
annat genom denna kontakt utövat ett inflytande på HBF 1926. L. Eckerdal 1970, s. 204ff; M. 
Eckerdal 2016, s. 159–180, 185–209. Om Brilioth se, Bexell (red.) 1997; Hallencreutz 2002; Hans-
son 2014; M. Eckerdal 2016; M. Eckerdal 2018a; M. Eckerdal 2018b. 
5 L. Eckerdal 1970, s. 342ff. 
6 Jonson 2011, s. 175. Efter studier och forskning i Uppsala där Aulén kom i kontakt med ungkyr-
korörelsen och den ekumeniska rörelsen, blev han professor i dogmatik i Lund 1913. Auléns ut-
gångspunkt var dogmatiken och han förblev livet igenom i första hand en systematisk-teologisk 
teoretiker. Jonson 2011, 57–64. För en sammanfattning av Auléns kritik mot den av Stadener an-
förda linjen, och utblickar över Svenska kyrkans liturgiska liv, se Aulén 1928. 
7 Jonson 2011, s. 73–76. 
8 Jonson 2011, s. 123–125. 
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Den andra linjen i debatterna om HBF 1926 representerades främst av 
Sam Stadener.1 Stadener, som hörde till ASP:s ledning, hade vid flera tillfällen 
under 1920-talet, fört fram sin idé om det predikade ordet som den ”evange-
liska kristendomens egenart”. Han motarbetade ”oevangeliska” strävanden 
inom Svenska kyrkan som med intryck utifrån försökte likställa nattvarden 
med predikan eller till och med överordna den. Ordets gudstjänst och natt-
varden skulle, menade Stadener, enligt urkyrklig och luthersk uttolkning skil-
jas åt. Nattvard skulle firas vid enstaka och särskilt utformade tillfällen. Den 
söndagliga högmässan skulle vara en ”ordets liturgi”. Stadener kom att an-
vända sitt inflytande i ASP för att driva sin linje.2 En allierad hade han i Ema-
nuel Linderholm som företrädde en liberalteologi. De två kunde trots olika 
teologiska hållningar förenas i motståndet mot ”all ny- och högkyrklighet”.3 

Det var Stadeners och Linderholms linje som kom att följas av en majori-
tet i kyrkomötet, vilket ledde till att HBF 1926 föll. Motsättningarna mellan 
en predikocentrerad och en nattvardscentrerad högmässosyn kom fortsatt att 
prägla diskussionen om liturgin under 1900-talet.4 

När Friedrich Heilers bok Evangelisk högkyrklighet gavs ut i Sverige 1927 
uppfattades den som ett inlägg från den högkyrkliga rörelsen i den pågående 
debatten. Evangeliska utskottets Lars Wollmer beskrev boken som en ”appell 
till den evangeliska kristenheten i vårt land att äntligen vakna och med kraft 
reagera mot ritualistbacillen”.5 Översättaren Elis Erlandsson hade förberett 
Heiler på kritik av detta slag och förklarat det svåra läget: allt som uppfattades 
som katolicerande strävanden i Sverige motarbetades av ASP, ”eine gefähr-
liche Bollwerk für protest-luth. Dogmatik”.6 Erlandssons upplysningar visar 
att den högkyrkliga rörelsen fortfarande 1927 upplevde sig motarbetad av 
ASP.7 

1 Martling 1992, s. 138–139. 
2 L. Eckerdal 1970, s. 207–213. 
3 Linderholm var av meningen att nattvarden var högst exklusiv och utgjorde ett ”mysterium för 
de invigda”. Den skulle alltså inte ingå i den söndagliga högmässan. Försöken att ställa nattvarden 
i centrum för högmässan betraktades av Linderholm och Stadener som uttryck för enligt dem ne-
gativa anglikaniserande tendenser. Martling 1992, s. 144. 
4 Martling 1992, s. 144. 
5 Wollmer citerad i L. Eckerdal 1970, s. 341–342. Wollmer kritiserade även Brilioths bok Nattvarden 
i evangeliskt gudstjänstliv och det första numret av Una Sancta, för vilken Albert Lysander var en av 
redaktörerna. S-E. Brodd 1982, s. 147. Brilioths bok fick förvisso beröm av Wollmer för sitt ve-
tenskapliga bidrag, men som programskrift för ett sakramentalt orienterat gudstjänstliv fick den 
svidande kritik. Wollmer menade att bokens titel borde vara ”ekumenisk” eller ”anglikansk” snarare 
än ”evangelisk” och att den framför allt var värdefull som en bild av vad man önskade att det 
svenska gudstjänstlivet inte skulle komma att gestalta sig i framtiden. L. Eckerdal 1970, s. 342. 
6 Elis Erlandsson t. Friedrich Heiler 23.2.1927 Ms. 999 UBM. 
7 Ett exempel på hur opinionsyttringar som kom från eller liknade den högkyrkliga rörelsen be-
möttes när en debattör i SKT 1927 under signaturen ”Evangelisk-luthersk katolik” hamnade i dis-
kussion som ytterst gällde handboksfrågan med kyrkoherden i Älvkarleby Frans Tivell. Tivell in-
vände mot den okände debattörens uppfattning om Svenska kyrkan katolicitet. Inlägget hävdade 

302 



 

  

    
         

       
      

    
       

   
      

      
  

     
       

       
           
     

   

 
 
           
   

             
        

            
           
              

         
               

            
              

             
          

        
                

            
            

   
        
               

               
          

       
                 

           
           
             

           
       

    
      

I Brilioth och Aulén fick den högkyrkliga rörelsen ett slags allierade i två 
etablerade teologer utanför rörelsen. De kom att uppträda på samma sida i en 
konflikt som gällde centrala frågor för den högkyrkliga rörelsen, om Svenska 
kyrkans allmänkyrkliga liturgiska arv och sakramentala inriktning, i motstånd 
mot den linje som företräddes av ASP.1 Bland högkyrkliga rörelseaktörer ut-
trycktes höga förhoppningar om Brilioth, men även om Aulén.2 Erlandsson 
bedömde 1933 deras framträdande som att den så kallade ”kyrkotanken” för-
knippad med ungkyrkorörelsen höll på att tappa sitt grepp om svensk teologi, 
och att i stället en ny apostoliskt och allmänkyrkligt orienterad kyrkosyn var i 
antågande.3 

Aulén och Brilioth kom båda att ha kontakter och samarbeten med hög-
kyrkliga rörelseaktörer, men ingen av dem ville betrakta sig själv som en del 
av rörelsen.4 Aulén kom emellertid att bli SSB:s visitator från 1937 och kvar-
stod på den positionen till 1959.5 Från att ha haft en nära relation till den 
högkyrkliga rörelsen under 1920-tal och 1930-tal kom de båda senare alltmer 
att accentuera skillnaderna mellan sin egen respektive hållning och den 

stöd från Söderbloms böcker men hänvisade också till Heilers i Sverige nyutkomna bok. S-E. Brodd 
1982, s. 143. 
1 Jonson 2011, s. 122, 172. Brilioth bemötte kritiken om katolicerande och anglikaniserande ten-
denser genom att påpeka att han vägrade erkänna motsatsen mellan evangelisk kristendom och 
liturgiska strävanden. En utvecklad liturgi med nattvarden i centrum handlade om att ta del av det 
fulla arvet efter reformationen och den allmänneliga kyrkan. Brilioth menade att Svenska kyrkan 
hade rätt att ta fram det ur ”den allmänneliga kyrkans rika skattkammare” som kunde ”tjäna till 
församlingens uppbyggelse i evangelisk anda”. Martling 1992, s. 146. 
2 Flera rörelseaktörer hade tolkat Brilioths inriktning som tecken på att deras strävanden var på 
frammarsch. E. von Rosen, ”De ’katolicerande tendenserna’ inom Svenska kyrkan” SvD 22.2.1925, 
s. 9; Mats Åmark t. Samuel Gabrielsson 20.12.1926 SGA UUB; Anders Blomquist t. Mats Åmark 
1.12.1926 MÅEP UUB. Erlandsson skrev att Aulén och Brilioth var det närmaste två företrädare 
som rörelsen hade och att Brilioth var att betrakta som ”klar hochkirchlig und wir hoffen viel von 
ihm”. Elis Erlandsson t. Friedrich Heiler 23.2.1927 Ms. 999 UBM. SSB-medlemmen Gösta Karl-
sons uppfattning var, efter att ha stått i kontakt med Söderblom och Brilioth 1930 i ett ärende, att 
”[v]i behöva ej känna oss i opposition mot vår Kyrka”. Gösta Karlson (Kallner) t. Mary von Rosen 
7.11.1930 SSBA UUB. Även Gunnar Rosendal tog intryck av Brilioths nattvardsbok. Eckerdal, M 
2018b, s. 162. 
3 Erlandsson, ”Schwedisches Hochkirchentum” HK 15:5/6 (1933), s. 130. 
4 Brilioth samarbetade med Lysander under sin tid som professor och domprost i Lund, bland 
annat genom att han tog med sig teologistudenter till Lysanders gudstjänster i S:t Petri. M. Eckerdal 
2016, s. 244ff. Liksom Brilioth värjde Aulén sig mot att kategoriseras med beteckningar som hög-
kyrklig. Han stod personligen nära flera av de högkyrkliga rörelseaktörerna, särskilt Lysander och 
med tiden Lüders, och han deltog vid flera tillfällen i SCA:s stilla dagar. Efter angrepp mot SCA 
och Lysander i samband med Rom eller Wittenberg? 1922 tog Aulén indirekt ställning för den hög-
kyrkliga rörelsen. Han försvarade dess strävanden och nyanserade synen på den romersk-katolska 
kyrkan i boken Evangeliskt och romerskt 1922. Se Aulén 1922b; Werner 1996a, s. 262; Jonson 2011, 
s. 172. Aulén deltog vid SCA:s stilla dagar 1922 och förklarade sitt avståndstagande mot föredrags-
serien Rom eller Wittenberg. Algot Anderberg 15–16.6.1922 S12:1:4 SSBA:I UUB; Deltagarförteck-
ning stilla dagar 12–15.6.1922 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. 
5 Bexell 2020, s. 115–116. 
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högkyrkliga rörelsen.1 Men det var först på 1950-talet och i ett annat kyrko-
politiskt läge.2 Av betydelse här är att konstatera att det i den kyrkliga debatten 
under 1920-talet började framträda inflytelserika teologer i Svenska kyrkan 
med positiv anknytning till den högkyrkliga rörelsen och som verkade för ett 
program enligt dess ideal. 

Tidegärdens och gregorianikens renässans 
Samtidigt med debatterna om gudstjänstlivet framträdde i Svenska kyrkan en 
ny liturgisk rörelse med frågor om liturgi, tidegärd och kyrkomusik i centrum. 
År 1924 utkom den första utgåvan av andaktsboken Evangelisk tidegärd, sam-
manställd av Knut Peters och Arthur Adell. Den innebar en nystart för ett 
böneliv organiserat efter tidegärden i Svenska kyrkan. Adell och Peters utgick 
från fördjupade studier av gregorianik och luthersk bönetradition och var på-
verkade av den äldre liturgiska rörelsen som tagit form inom Kyrkosångens 
Vänner.3 Samma influenser påverkade alltså dem som också hade påverkat 
den högkyrkliga rörelsen. År 1934 utkom Adell och Peters med Veckans tide-
böner och sedan 1939 Svensk tidegärd.4 Deras ideella arbete skulle få betydelse 
för omdaningen av Svenska kyrkans gudstjänstliv under 1900-talet. 

Men även den högkyrkliga rörelsen kom att i fråga om liturgi att påverka 
Svenska kyrkan under 1920-talet. Det experimentarbete som hade bedrivits 
inom de högkyrkliga sammanslutningarna kom att bära frukt. Mats Åmark 
ingick i den kommitté som arbetade fram ett nytt Vesperale och Psalterium för 
Svenska kyrkan, vilka presenterades 1925.5 Åmark lät medlemmarna i S:t 

1 Maria Eckerdal har studerat hur relationen mellan Brilioth och den högkyrkliga rörelsen utveck-
lade sig under 1900-talets första hälft. M. Eckerdal 2018b, s. 147–205. Om Auléns relation till den 
högkyrkliga rörelsen, se Jonson 2011, s. 169–180; Bexell 2020, s. 115–116. 
2 Se kap. 11 nedan, s. 390–391, 426–433. 
3 Göteborgsbördige Knut Peters (1894–1950; teol. lic., sist kyrkoherde i Söndrum) influerades un-
der studietiden i Uppsala på 1910-talet av bland annat Edvard Rodhes liturgihistoriska forskning 
om gudstjänstliv i det efterreformatoriska Sverige. Han tog även intryck av företrädare för den äldre 
liturgiska rörelsen med dess rötter i det utgående 1800-talet och vars sammanhang var Kyrkosång-
ens Vänner. Edwall 1991, s. 19. 
Arthur Adell (1894–1962; teol. dr. h.c., sist kyrkoherde i Söderköping). Ragnar Holte menar att det 
var genom Peters inflytande som Adell kom att intressera sig för gregorianik. En annan uppgift, 
härstammande från Greta Lagerfelt 1923, gör gällande att Adells intresse för ”äldre kyrkomusik” 
hade väckts av att möta Hugo Berggren. Greta Lagerfelt t. Mary von Rosen 25.3.1923 SSBA UUB. 
Jfr Holte 1991, s. 24. Med Lagerfelt delade Adell fascinationen för Albert Schweitzer. 
4 Edwall 1991, s. 19. 
5 Kilström har noterat Åmarks medverkan i utarbetandet av 1925 års Vesperale. Kilström 1990, s. 
67, dock utan att betrakta det i ett större sammanhang. En glimt av förarbetet till Vesperale och 
Psalterium 1925 beskrivs i Eckerdal 2018a. Där framgår att Åmark tillhörde en grupp sammankallad 
av Söderblom, som i övrigt bestod av Brilioth, domprosten i Uppsala Gustaf Lizell (1874–1937; 
sist där) samt organisten, sedermera prästen och professorn, Georg Kempff (1893–1975; sist pro-
fessor i Johannesburg), se M. Eckerdal 2018a, s. 288–289. 
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Sigfrids brödraskap bidra till utformningen.1 Resultatet blev ett pionjärarbete 
för gregorianikens återinförande i Svenska kyrkans officiellt antagna böcker. 
Syftet var att det skulle användas i församlingarnas gudstjänstliv.2 

För S:t Sigfrids brödraskap innebar dessa böcker en betydande landvin-
ning. ”Kunde man ha drömt om något sådant” skrev Anders Blomquist, och 
vidare: 

Det är ju våra djärvaste förhoppningar i vackert tryck. Må det nu också vinna 
kyrkomötets sanktion. Jag har redan tagit böckerna i bruk. I söndags hade vi ma-
tutin i kyrksalen med ”Venite” och psalmodi och Te Deum, säkert och vackert 
besvarat av en liten missionskör.3 

SCA-medlemmen och Trelleborgsprästen Gunnar Rosendal bedömde att 
Vesperalet hade sina brister men att varje ”liturgiskt intresserad präst [måste] 
vara tacksam för detta vesperale och arbeta efter dess linjer”.4 Delar av de 
förändringar som Svenska kyrkans andaktsliv genomgick under 1920-talet 
hade den högkyrkliga rörelsen därmed påverkat. 

En milstolpe för den liturgiska rörelsen blev 1926 tillkomsten av Tidskrift 
för kyrkomusik och svenskt gudstjänstliv (TKG). Den skulle svara mot det stigande 
intresset för kyrkomusik och liturgi under 1920-talet. Peters och Adell hörde 
till redaktionen, den sistnämnde var utgivare.5 TKG blev den liturgiska rörel-
sens organ under 1920-talet och kom att instämma i motståndet mot Sta-
deners linje i debatten om HBF 1926. I tidskriften förenades initierade ana-
lyser av svensk kyrkomusik, liturgi och teologi med artiklar om och rapporter 

1 Vesperalet hade under arbetets gång cirkulerat från Åmark för synpunkter inom S:t Sigfrids bröd-
raskap. Åmark och Blomquist utarbetade tillsammans förslaget till Del D i vespern. Med resultatet 
var man utomordentligt nöjda. Åmark skrev att ”[n]u först finns möjlighet beredd till ett dagligt 
officium även hos oss!” Mats Åmark t. Samuel Gabrielsson 26.10.1925 SGA UUB. 
2 Jullander 2019, s. 38–43. Hellerström bedömer att Vesperale 1925 anslöt tydligare till ”den trad-
itionella formen” än Ullmans och Moréns förslag 1914. Hellerström 1954, s. 264. Om Svenska 
kyrkans gudstjänst och missalen under 1900-talet, se Axner 2014. 
3 Anders Blomquist t. Mats Åmark 17.10.1925 MÅEP UUB. De nya kyrkliga böckerna anbefalldes 
omedelbart till användning inom S:t Sigfrids brödraskap. ”Agenda vid S:t Sigfrids brödraskaps 11.
Årskapitel i Jäder” 15–17.2.1926 S9 SSBA:I UUB. 
4 Rosendal, ”Nutida liturgiska och kyrkomusikaliska strävanden” TA 11.10.1927. 
5 ”Anmälan” TKG 1:1 (1926), s. 1–2. Även tonsättarna och organisterna Svante Sjöberg (1873– 
1935; sist organist i Karlskrona) och Otto Olsson (1879–1964; sist professor vid Kungl. Musikkon-
servatoriet) ingick i redaktionen. 
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från det liturgiska och kyrkomusikaliska läget på olika håll i Europa.1 Flera 
skribenter anknöt särskilt till den samtida tyska liturgiska rörelsen.2 

Inom den högkyrkliga rörelsen kom Adells och Peters tidegärdsböcker 
snabbt att tas i bruk.3 Frågan om huruvida de två var en del av rörelsen har 
diskuterats inom tidigare forskning.4 De värnade om att inte göra sitt ti-
degärdsarbete till en partifråga för den högkyrkliga rörelsen.5 Men flera kopp-
lingar fanns. De såg den högkyrkliga rörelsen som ett sammanhang att an-
knyta till i sina strävanden och under 1920-talet var den högkyrkliga rörelsen 
genom SCA och SSB viktiga anknytningspunkter för den liturgiska rörelsen. 
Adell deltog i SCA:s sammankomster och blev också medlem.6 Både Adell 
och Peters deltog i SCA:s stilla dagar 1929.7 Peters var vän med SSB-medlem-
men Herman Hedberg och deltog vid en samling för högkyrkliga rörelseak-
törer som prästen Fredrik Kjellander8 anordnade i Stenstorp 1928.9 

Den högkyrkliga rörelsen och den liturgiska rörelsen var olika företeelser, 
men de framträdde med liknande strävanden och gynnade varandras 

1 I det första numret påbörjades en artikelserie med tematiken ”Liturgisk-kyrkomusikaliska strä-
vanden i nutidens västerländska kristenhet”. Syftet var att i olika artiklar behandla det tyska, nor-
diska och engelska läget med sådan tematik. Serien inleddes med ett antal artiklar skrivna av Knut 
Peters som behandlade den romersk-katolska kyrkan. Peters, ”Liturgisk-musikaliska strävanden i 
nutidens västerländska kristenhet. Den romersk-katolska kyrkan. 1” TKG 1:1 (1926), s. 10ff. TKG 
anknöt återkommande till den samtida tyska liturgiska rörelsen. 
2 KSV:s ordförande och en av de mest aktiva inom den nya tidskriften, Fredrik Martin Allard, slog 
i den första årgången fast att Tyskland var det land som hade haft störst betydelse för Sverige ur 
liturgiskt och kyrkomusikaliskt hänseende. Allard, ”Liturgisk-musikaliska strävanden i nutidens väs-
terländska kristenhet. Tysklands evangeliska kristenhet” TKG 1:7-8 (1926), s. 105ff. Tyska liturgiska 
rörelser beskrevs i de första årgångarna. Allard, ”Liturgisk-musikaliska strävanden i nutidens väs-
terländska kristenhet. Den romersk-katolska kyrkan. 1” TKG 1:1 (1926), s. 10ff. Privatdocenten i 
praktisk teologi från Gießen, Adolf Allwohn (1893–1975; sist professor i Frankfurt am Main) teck-
nade i två artiklar 1800- och 1900-talets liturgiska strömningar i Tyskland. Allwohn beskrev tre 
strömningar inom den samtida tyska liturgiska rörelsen: den konstnärliga, den mystiska och den 
högkyrkliga. Allwohn, ”Liturgiska reformsträvanden i det evangeliska Tyskland” TKG 2:7/8 (1927), 
s. 114–123; Liturgiska reformsträvanden i det evangeliska Tyskland” TKG 2:9 (1927), s. 137–140. 
Om Allwohn, se Jarlert 1995a, s. 76–77. 
3 Mattias Lundberg 2020, s. 214–215. Agenda SCA:s stilla dagar 10–13.6.1929 ACTA:I A1:2 SCAA 
MSA. 
4 Kilström 1990; Holte 1991; Mattias Lundberg 2020. I den mån Adells påstådda högkyrklighet har 
avfärdats har det gjorts framför allt med hänvisning till hans bristande engagemang för SSB. Adells 
bror kom att bli medlem i SSB och Adell själv deltog vid flertalet av SSB:s Vadstenasamlingar bland 
annat som sångledare. Adells och Peters tidegärd användes också inom SSB. 
5 Holte 1991, s. 28. 
6 Protokoll SCA:s vinterkonvent 16–17.3.1926 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. År 1927 ledde Adell sext 
vid de stilla dagarna och instruerade deltagarna om tidebönsliturgin. Agenda SCA:s stilla dagar 13– 
16.6.1927 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. Arthur Adell blev medlem i SCA 1931. Protokoll SCA:s års-
högtid 6–7.10.1931 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. 
7 Deltagarförteckning SCA:s stilla dagar 10–13.6.1929 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. 
8 Fredrik Kjellander (1870–1958, sist kyrkoherde i Stenstorp). 
9 Om det, se nedan, s. 307–311. 
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genomslag.1 Från högkyrkligt håll fanns det förhoppningar på TKG.2 Hög-
kyrkliga rörelseaktörer kom också att höra till tidskriftens medarbetare, så till 
exempel Gunnar Rosendal.3 Även prästen Harald Andersson ingick bland 
medarbetarna. Han hade influerats av Svenska Kyrkoförbundet och Helga 
Korsgillet samt av Lysanders och Gabrielssons böcker om engelskt kyrkoliv.4 

Andersson skrev 1932 i TKG om Wilhelm Löhes teologi och Die Hochkirche.5 

Efter det kom TKG att uppmärksammas som en systertidskrift i Die Hochkir-
che.6 

Sammanfattningsvis kom strävanden i Svenska kyrkans gudstjänst- och 
andaktsliv som den högkyrkliga rörelsen väl kunde instämma i att få flera fö-
reträdare i kyrkolivet under 1920-talet. Det fanns alltså fog för uppfattningen 
inom rörelsen att dess idéer var på frammarsch.7 

Gabriel Hebert och det högkyrkliga rörelsenätverket 
Som vid flera tillfällen tidigare stimulerades den högkyrkliga rörelsen i sin 
framväxt i ett växelspel mellan svenska och internationella kontakter. De 
svenska högkyrkliga rörelseaktörerna hade tagit intryck av engelsk högkyrk-
lighet redan under 1910-talet och 1920-talet. Charles Gore och Community 
of the Resurrection i Mirfield hade varit en viktig inspirationskälla.8 Men nå-
gon särskild rörelsenätverksgemenskap fanns av allt att döma inte då. 

Det ekumeniska mötet i Stockholm 1925 blev ett incitament till nya kon-
takter mellan engelsk och svensk högkyrklighet. I den anglikanska delegat-
ionen till mötet ingick prästen Reginald Tribe i brödraskapet Society of the 

1 Adell förnekade på senare år, han avled 1965, sin koppling till högkyrkliga rörelsen. Holte 1991, 
s. 28. Det gjorde flera personer efter 1950-talet och 1960-talet när den högkyrkliga rörelsen alltmer 
kom att isoleras och det blivit inopportunt att associeras med den. Till exempel kom Gustaf Aulén 
att tona ned sitt engagemang inom den högkyrkliga rörelsen. Jonson 2011, s. 172. 
2 Elis Erlandsson t. Friedrich Heiler 23.2.1927 Ms. 999 UBM. 
3 För översikt, se innehållsförteckning för andra årgången, TKG 2:1 (1927). 
4 Senare skulle Andersson höra till grundarna av Laurentiistiftelsen i Lund och bli medlem i SCA 
och SSB. H. Andersson, ”Föredrag av Harald Andersson om den kyrkliga förnyelsens börjans” 
odat. ms. I:1c SSBA:I UUB. I föredraget ger Andersson en återblick på den högkyrkliga rörelsens 
tillflöden och tidiga historik utifrån ett personligt perspektiv. Han berättar bland annat hur han och 
en studiekamrat år 1920 vid en gudstjänst i Västra Ryd utanför Stockholm fick fungera liturgiskt 
som ministranter åt Schröderheim, iklädda ”ett par lilleputtsmässkjortor som passade alldeles ut-
märkt som korgossedräkt”. Mer om Laurentiistiftelsen, se kap 10 nedan s. 372–374. 
5 H. Andersson, ”Fader Löhe” TKG 7:4 (1932), s. 49–51. 
6 Heiler, ”Die liturgische Bewegung in Schweden” HK 15:5/6 (1933), s. 147. 
7 Anders Blomquist t. Mats Åmark 9.3.1926 MÅEP UUB. 
8 Se kap. 5 ovan, s. 220–223. Lysander skrev 1929 att han under en resa i England 1928 med hän-
visning till sina ”besök och förbindelser med Cowley och Mirfield” tydliggjort sina sympatier hög-
kyrkligheten. Lysander 1929, s. 78–79. Elis Erlandsson betraktade Gore som samtidens viktigaste 
engelska teolog. Erlandsson ”Företal” i Gore 1924, s. 5–8. 
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Sacred Mission (SSM) från Kelham i England.1 Han lärde där känna prästen 
Fredrik Kjellander, verksam i Skara stift. Kjellander var under 1920-talet en 
fristående företrädare för en internationellt inspirerad högkyrklighet, men 
kom senare att bli medlem i SSB.2 Efter Tribes och Kjellanders kontakt skick-
ades SSM-prästen Gabriel Hebert till Sverige i syfte att lära känna Svenska 
kyrkan.3 Han kom att bli betydelsefull som kontaktskapare mellan SSM och 
olika företrädare för teologi och högkyrklighet i Skandinavien. Han lärde sig 
snabbt svenska och utvecklade under de kommande åren ett brett kontaktnät 
och en förtrogenhet med Svenska kyrkan och dess kyrkliga och teologiska 
förutsättningar. Hebert intog en aktiv roll i förbindelserna mellan kyrkorna 
och hade kontakt både med teologer såsom Brilioth och Aulén i Sverige och 
inte minst den högkyrkliga rörelsen. Han kom att översätta böcker av flera 
svenska teologer, såsom Gustaf Aulén, till engelska.4 

Vid sin ankomst till Sverige i augusti 1928 fick Gabriel Hebert möta flera 
inom det svenska högkyrkliga rörelsenätverket. Han välkomnades av Albert 
Lysander i Malmö och reste sedan vidare till Skara, där Kjellander tog emot 
honom och de umgicks under några veckors tid.5 Kjellander anordnade en 
sammankomst i Stenstorp, där han var verksam, för högkyrkliga rörelseaktö-
rer från olika delar av Sverige. Förutom Hebert och Kjellander närvarade di-
akonerna Nils Finn, Johannes Jakobsson och Herman Hedberg, prästerna 
Knut Peters, Sven Danell, Olof Elmgren-Warberg, Olof Magnusson, Simon 
Lüders samt kyrkoherden i den engelska församlingen St. Andrews i Göte-
borg Thomas Jesson.6 

Dessa personer ingick på olika sätt i det högkyrkliga rörelsenätverket.7 

Lüders var en av dess centrumpunkter. Hedberg hade upptagits i SSB 1927 

1 Reginald Tribe (1881–1945; anglikansk präst i Society of the Sacred Mission). SSM hade en eku-
menisk profil som kan liknas vid Söderbloms evangeliska katolicitet. De hade en syn om ett slags 
federativ katolicitet som ville förverkliga enhet i mångfald, där nationalkyrkorna ingick i en union 
men behöll sin särprägel. Irvine 1993, s. 26–28. 
2 Om Kjellander, se Magnusson 1987; Stolt 2020. Kjellander var känd för prästerna i S:t Sigfrids 
brödraskap och SSB, åtminstone sedan 1922. Anders Blomquist ”Dagen före Kristi Himmelsfärds 
dag” [25.5] 1922 S12:1:4 SSBA:I UUB. 
3 Irvine 1993, s. 28, 32–33. Hebert hade dessutom redan ett kontaktnät i Danmark genom Teolo-
gisk Oratorium, se kap. 7 ovan s. 286. 
4 Om Heberts kontaktnät i Skandinavien, se Irvine 1993. 
5 Även SSB-medlemmen Olof Magnusson spenderade några dagar med Kjellander och Hebert. 
Olof Magnussons dagbok 21–22.8.1928 S11:68:65 SSBA:I UUB. 
6 Nils Finn (1904–1976; diakon), Johannes Jakobsson (1896–1944; diakon), Sven Danell (1903– 
1981; sist biskop i Skara), Thomas Jesson (1878–1947; anglikansk präst, verksam i Göteborg St. 
Andrews). Olof Magnussons dagbok 27.8.1928 S11:68:65 SSBA:I UUB. De närvarande svenskarna 
var alla rörelseaktörer inom den högkyrkliga rörelsen. Flera av dem, som Hedberg, Magnusson, 
Kjellander och Lüders hade bara veckor tidigare deltagit i SSB:s generalkapitel tillsammans. Olof 
Magnussons dagbok 25.7.1928 S11:68:65 SSBA:I UUB. 
7 Noteras kan att diakonen Johannes Jakobsson, verksam vid Ersta, medverkade liturgiskt vid Elis 
Erlandssons kyrkoherdeinstallation 1928. Olof Magnussons dagbok 22.5.1928 S11:68:65 SSBA:I 
UUB. 
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och stod Peters nära.1 Magnusson hade redan 1925 godkänts för upptagande 
i S:t Sigfrids brödraskap, rekommenderad av Kåre Johansson (Skredsvik).2 

Han blev liksom Kjellander, Elmgren-Warberg och Peters också föreslagen 
som medlem i SSB åren 1927–1929.3 Sven Danell var vid tiden medlem i So-
cietas Sancti Christofer, ett brödraskap bildat av teologistudenter i Uppsala 
1921 under studentikosa former, men som med tiden utvecklades till ett slags 
brödraskap. Han hade i det sammanhanget haft kontakt med Hebert redan 
tidigare.4 Mot Sven Danell fanns en misstänksamhet då hans far, Hjalmar Da-
nell, var biskop i Skara.5 Därför fick han av ”politiska skäl” i uppgift av Lüders 
att celebrera ett nattvardsfirande assisterad av två diakoner, Hedberg i dalma-
tika och Jakobsson i röcklin. Tanken var att han därmed skulle ”sylta in sig 
ordentligt” i den händelse att sammankomsten skulle bli känd i stiftet.6 Den 
misstänksamma behandlingen är värd att nämna då den vittnar om motsätt-
ningar i kyrkolivet och den motståndsidentitet som fanns inom den högkyrk-
liga rörelsen. Nya rörelseaktörer behövde bevisa sig lojala med rörelsens prak-
tiker och övertygelser. 

Syftet med sammankomsten i Stenstorp var dels att ge Hebert möjlighet 
att lära känna fler svenskar, dels att han skulle kunna dela med sig av sina 
erfarenheter om den anglokatolska rörelsens arbete.7 Han talade bland annat 

1 Hedberg hade efter SSB:s generalkapitel 1928 rest vidare för att tillbringa en vecka hos Peters. 
Olof Magnussons dagbok 25.7.1928 S11:68:65 SSBA:I UUB. 
2 Mats Åmark t. Samuel Gabrielsson 18.6.1925 SGA UUB. Han hade emellertid inte hunnit upp-
tagas i brödraskapet innan det upplöstes. Mats Åmark 4.2.1927 SSBA:I UUB. 
3 Magnusson och Kjellander upptogs som noviser 1928 och som medlemmar 1929 respektive 1930. 
§9 Protokoll GK 23–24.7.1927 A11 SSBA:I UUB; §5 Protokoll GK 22–24.7.1928 A:12 SSBA:I 
UUB; §9 Protokoll GK 22–24.7.1929 A13 SSBA:I UUB; Protokoll generalkonvent 6–8.11.1930 
A14 SSBA:I UUB. För Magnusson skedde upptagandet i SSB efter många års längtan. Han tog 
med sig röcklin, vit stola och biretta för att ”vara rustad”. Olof Magnusson dagbok 23.7.1928 
S11:68:65 SSBA:I UUB. 
4 Om Societas Sancti Cristofer, verksamt till 1931, se Rönnblom ms. 2020. Flera i Societas Sancti 
Christofer hade från 1920-talets mitt egna kontakter med såväl den svenska som internationella 
högkyrkliga rörelsen, till exempel med Teologisk Oratorium och med Gabriel Hebert och SSM i 
Kelham, England. Gruppen hade också egna kontakter med tyskt kyrkoliv och teologi, däribland 
med Rudolf Otto och benediktinklostret Maria Laach, som båda representerade inflytelserika linjer 
i den samtida liturgiska rörelsen. Rönnblom (opubl.) 2020, s. 44ff. Medlemmar i Societas Sancti 
Cristofer hade också kontakt med Samuel Gabrielsson. Samuel Gabrielsson t. Mats Åmark odat. 
1922 J3264:33 SSBA UUB. 
5 De övriga hade noterat Danells högkyrkliga inriktning, men det fanns misstankar om att han 
skulle agera ”spion” åt fadern. Olof Magnussons dagbok 27.8.1928 S11:68:65 SSBA:I UUB. 
6 Olof Magnussons dagbok 29.8.1928 S11:68:65 SSBA:I UUB. Enligt samtida vittnesbörd från 
Hedberg var det ”den högtidligaste mässan jag tjänstgjort vid”. Man hade bland annat använt prim-
klocka vid elevationen, vilket hade imponerat på de engelska gästerna. Herman Hedberg t. Mary 
von Rosen 3.9.1928 SSBA UUB. 
7 Irvine 1993, s. 34. Dagarna i Stenstorp blev dessutom ett sätt för svenska högkyrkliga rörelseak-
törer från olika delar i landet att knyta an till och lära känna varandra. Olof Magnussons dagbok 
27.8.1928 S11:68:65 SSBA:I UUB. Tidigare har benämningen ”Kyrkodagarna i Stenstorp” använts. 
Det ger ett missvisande intryck av att de skulle höra samman med de senare uppkomna 
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om dess strävanden för ett sakramentalt församlingsliv. Han uttryckte också 
en självkritik, i det att han ansåg att anglokatolicismen hade bidragit till en 
högkyrklig partianda. En sådan utveckling var en självmotsägelse för en rö-
relse som ville hävda sin katolicitet, menade Hebert. Katolicitetens essens, i 
en nationalkyrka som Church of England eller Svenska kyrkan, var erfaren-
heten av att vara en del i den allmänneliga kyrkan. Hebert menade att lojalitet 
mot kyrklig tradition utmärktes av förhållandet mellan kontinuitet och för-
ändring, snarare än konservatism eller romantisering, vilka handlade om att 
bevara föreställningar om det förflutna.1 

Heberts framträdande gjorde intryck på de närvarande vid Stenstorpsmö-
tet och ryktet spred sig inom rörelsen om den engelska prästen.2 Den inrikt-
ning som Hebert pekat ut skulle kunna utgöra ”grundval för att på den samla 
och uppbygga svensk högkyrklighet, som hittills nog varit rätt famlande och 
oviss”, skrev SSB-medlemmen Olof Magnusson i sin dagbok efteråt.3 Våren 
1929 kom Hebert att göra ett besök i Uppsala bland teologistudenterna. Idén 
kom från SSB-medlemmen Gösta Karlsons (Kallner), men han hade från bör-
jan tänkt sig Friedrich Heiler för uppdraget. Karlson (Kallner) besökte Hebert 
i London 1929, och på distans planerade han Heberts Uppsala besök tillsam-
mans med dåvarande teol. stud. Bo Giertz.4 Vid sitt besök i Sverige bodde 
Hebert hos Simon Lüders.5 

Den hållning som uttrycktes av Hebert att högkyrkliga strävanden måste 
genomsyra hela kyrkolivet och inte ligga till grund för en partibildning var 
fortsättningsvis formativ för den högkyrkliga rörelsen.6 Därför blev också Fri-
edrich Heilers förhoppningar om att den svenska högkyrkliga rörelsen borde 
skapa en organisation under dessa år fruktlösa.7 Samma avvisande inställning 

”Kyrkodagarna kring ord och sakrament”. Därför undviks benämningen här. Jfr Kilström 1990, s. 
137; Stolt 2016, s. 31. Om kyrkodagarna, se nedan, s. 320–321 samt kap. 10, s. 357–366. 
1 Irvine 1993, s. 35. 
2 Herman Hedberg t. Mary von Rosen 3.9.1928 SSBA UUB; Olof Magnussons dagbok 28.8.1928 
S11:68:65 SSBA:I UUB. 
3 Olof Magnussons dagbok 28.8.1928 S11:68:65 SSBA:I UUB. 
4 Gösta Karlson (Kallner) t. Bo Giertz 26.3.1929; 2.4.1929; 12.4.1929; 27.4.1929 BGA LUB; Ga-
briel Hebert t. Bo Giertz 27.2.1929 BGA LUB. Även om Giertz verkar ha ansett att det hela blivit 
ett fiasko var alla nöjda med den stilla dagen, inte minst Hebert själv. 32 studenter deltog och 
Torsten Ysander (1893–1960; senare biskop i Visby, sist biskop i Linköping) bistod i att leda dagen. 
Gabriel Hebert t. Bo Giertz 28.4.1929 BGA LUB. Ysanders medverkan är värd att notera och kan 
ses i relation till de kontakter mellan högkyrklighet och Oxfordgrupprörelse som också Giertz pe-
kade på. Mer om det, se kap. 11 nedan, s. 383–386. 
5 Gabriel Hebert t. Bo Giertz 14.4.1929 BGA LUB. 
6 Se till exempel Simon Lüders t. Hugo Berggren 7.7.1939 SSBA UUB. Samma uppfattning gav 
Rosendal också senare uttryck för. Hagberg 2020, s. 297–298. 
7 Till exempel hade Heiler uttryckt sina förhoppningar om en svensk högkyrklig förening i kontak-
ten med Erlandsson 1927, vilket framgår av Erlandssons svar: ”Ihrer Wünschung betreffend dass 
wir hochkirchliche hier in Schweden eine Hochk. Vereinung sollten kann ich nunmals nichts so 
sagen”. Erlandsson hoppades att utgivningen av Heilers programskrift i Sverige skulle kunna bli ett 
startskott. Elis Erlandsson t. Friedrich Heiler 23.2.1927 Ms. 999 UBM. 
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till föreningsbildande och organisation hade för övrigt funnits inom rörelsen 
från början.1 I fråga om organisering kom inflytandet från engelsk högkyrk-
lighet fortsatt att dominera. 

Sammanfattningsvis blev kontakterna med Hebert från slutet av 1920-talet 
ett tidigt uttryck för en rörelsenätverksgemenskap med engelsk högkyrklighet 
som skulle fortsätta formas under 1930-talet. Hebert gjorde ett inspirerande 
intryck på de svenska högkyrkliga rörelseaktörerna och inskärpte betydelsen 
av att inte bilda föreningar eller göra ett parti av högkyrkligheten. Det blev en 
viktig påminnelse inför de ansträngningar till samordning av rörelsen som nu 
stod i begrepp att göras. 

Planer på en svensk ”högkyrkodag” 
Kort efter Heberts första besök i Sverige inleddes planer inom SCA och SSB 
på ett samarbete för att organisera en offentlig sammankomst och manifes-
tation riktad till en bredare allmänhet. I vilken mån det var relaterat direkt till 
Heberts besök kan inte beläggas. 

Vid SCA:s årsmöte i september 1928 väcktes idén att anordna ”’Kyrkoda-
gar’, i likhet med Södertäljekonferenserna, till det andl. Livets fördjupande”.2 

Södertäljekonferenserna var ett sedan 1898 arrangerat möte av uppbyggelse-
karaktär inspirerat av Kenswickkonferenserna i England.3 En arbetsgrupp 
inom SCA utsågs för att ta fram ett förslag.4 När brödraskapet samlades till 
årsmöte 1929 hade ett förslag i stället inkommit från SSB om att gemensamt 
anordna så kallade ”högkyrkodagar” i Vadstena.5 Vid SSB:s generalkapitel 
hade man nämligen beslutat att, med tanke på ”den framtida utvecklingen”, 
anordna en ”högkyrkodag” med nattvardsgudstjänst och tidegärdsböner 
öppna för allmänheten. 6 Med tanke på hur välorienterad den svenska 

Även till Kihlén 1931 hade Heiler uttryckt förhoppning om en högkyrklig organisation skulle 
komma till stånd. Heiler menade att en ”noch so loser Zusammenschluß würde sicher der Sache 
förderlich sein”. Friedrich Heiler t. Carl Kihlén 30.1.1931 [Kopia] A:109 AHVAB UBM. År 1931 
hade Kihlén emellertid inte varit engagerad inom den högkyrkliga rörelsen på flera år och hade 
alltmer isolerats från den resterande rörelsen. Utsikten var minimal för Kihlén att uppbåda en mo-
bilisering av rörelsen. 
1 Se kap. 5 ovan, s. 215–223. 
2 Protokoll SCA:s årshögtid 25–26.9.1928 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. 
3 Initiativtagare och ledare var prins Oscar Bernadotte (1859–1953, prins av Sverige) och KFUM-
ledaren Karl Fries (1861–1943; generalsekreterare för KFUM:s världsförbund). Södertäljekonferen-
serna. Minnesskrift med anledning av 50-årsjubileet 1948. Dessa hölls årligen under 1900-talets första 
hälft. Om Södertäljekonferenserna och vidare referenser, se Wejderstam 2019, s. 97 n. 281. 
4 Protokoll SCA:s årshögtid 25–26.9.1928 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. 
5 Protokoll SCA:s årshögtid 28–29.10.1929 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. Cf Kilström 1978, s. 104. 
6 En arbetsgrupp föreslogs bestående av Hugo Berggren, Mats Åmark, Albert Lysander, Samuel 
Gabrielsson, Simon Lüders och Mary von Rosen. §7 Protokoll generalkapitel 22–24.7.1929 A13 
SSBA:I UUB. 
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högkyrkliga rörelsen var i Hochkirchliche Vereinigungs verksamhet torde be-
greppet högkyrkodag ha inspirerats av dess Hochkirchentag som var väleta-
blerad i Tyskland men saknade motsvarighet i England. 

SSB genomgick vid denna tid ett inte helt friktionsfritt generationsskifte. 
Det förekom återigen konflikter om dess riktning. Flera äldre medlemmar 
slutade engagera sig och nya trädde fram.1 Att arrangera en högkyrkodag med 
tanke på den framtida utvecklingen kan möjligen relateras till debatterna om 
gudstjänstlivet under det sena 1920-talet. Nederlaget för det sakramentalt in-
riktade kyrkohandboksförslaget 1926 accentuerade intrycket av att en pre-
dikocentrerad inriktning hade medvind i den kyrkliga debatten och en mobi-
lisering därför sågs som aktuell. 

SCA och SSB hade under hela sin verksamhetstid haft kontakt med 
varandra och hade separat anordnat offentliga gudstjänster där rörelsens ideal 
och strävanden manifesterades. Men att de två sammanslutningarna nu över-
vägde idén om en samling där de riktade sig till allmänheten i ett slags kollektiv 
handling var ett steg i en ny riktning. Planerna på en gemensam högkyrkodag 
fortsatte att diskuteras och uppfattades som ett betydelsefullt arbete inom rö-
relsen.2 

Men i ett tidsläge som kännetecknades av skarpare konturer kring partier, 
rörelser och riktningar låg det däremot inte för den högkyrkliga rörelsen att 
organisera sig som en folkrörelse, förening eller ett parti. Denna uppfattning 
hade Hebert nyligen inskärpt hos flera av rörelseaktörerna. Rörelsen skulle bli 
tvungen att hitta sina egna former för påverkan. 

Nya debatter om katolicerande tendenser 
Planeringen av en gemensam högkyrkodag skedde samtidigt som den kyrko-
politiska debatten kring rörelsen på nytt hettade till. Det kom att få en direkt 
inverkan på det upplevda behovet att samordna rörelsen.

År 1930 utkom den tidigare medlemmen i S:t Sigfrids brödraskap Kåre 
Skredsvik (tidigare Johansson) med ett tryckt förslag till mässordning, Den 
heliga mässan i Svenska kyrkan (1930). Liturgiförslaget innebar en polemik mot 
det som han uppfattade som estetiska och liberalteologiskt subjektiva tenden-
ser i Svenska kyrkan. 3 Skredsvik förespråkade en mässoffersyn och 

1 Gösta Kallner t. Hugo Berggren 28.7.1932 SSBA UUB. 
2 Vid generalkonventet 1930 fastslogs att man skulle anordna en öppen ”högkyrkodag” med ”mor-
gonmässa, föredrag, tidegärder och vesper”. §6 Protokoll generalkonvent 6–8.10.1930 A14 SSBA:I 
UUB. När planen på högkyrkodagen 1931 inställdes är inte klart, men så sent som i april 1931 
uttryckte Hult en förhoppning om att man vid ett planeringsmöte inför generalkapitlet skulle 
komma till ”goda beslut rörande högkyrkodagen i sommar”. Sigrid Hult t. Mary von Rosen 
9.4.1931 SSBA UUB. 
3 Skredsvik 1930; Bexell 1976. 

312 



 

  

      
 

   

   
     

       
       

  
      

     
    

       
   

 

                 
        

          
       

 
      

   
          
     

     
      

   
 

  
  

 
 

  
    
         
     
           
        
             

          
        

                 
            

              
            

         

liturgiförslaget var eklektiskt sammansatt med inspiration från HB 1917, 
”äldre protestantiska handböcker”, Johan III:s liturgi, Missale Romanum och 
den ”liberala katolska kyrkan”.1 I en polemisk kommentarstext uppmanade 
Skredsvik Svenska kyrkan att återvända till den tidiga kyrkans sakramentssyn. 
Endast en ”eukaristisk vår” kunde leda till förnyelse av kyrkolivet.2 Förslaget 
kom att driva igång den så kallade ”Skredsviksaffären”. Skredsvik gjorde nya 
polemiska uttalanden i pressen riktade mot såväl Luther som Olaus Petri, och 
till försvar för jungfru Maria.3 Biskop Viktor Rundgren kom på biskopsmö-
tets anmodan att ge Skredsvik en varning. Situationen lugnade sig.4 

Effekten av Skredsviksaffären blev dock att debatten om katolicerande 
tendenser i Svenska kyrkan fick förnyad aktualitet. På nytt uttalade sig präster 
och akademiker i pressen om faran med sådana tendenser.5 SSB-medlemmen 
Fredrik Kjellander trädde fram med en polemisk artikel i vilken han gjorde 
gällande att inte bara han själv och Skredsvik utan uppskattningsvis minst 100 
präster i Svenska kyrkan fann Skredsviks liturgiförslag helt i sin ordning: 

Vad som sker stort sker tyst. Vid våra möten för bröder och systrar i tron fira vi 
här och där i landet dagligen nattvarden, inte bara som kommunion utan lika 
mycket som det heliga offret för både levande och döda. Celebranten assisteras 
alltid av en altartjänare, diakon eller präst.6 

Kjellanders uppgift om hur omfattande gruppen av präster var som skulle 
stödja detta förslag väckte intresse och misstro, inte minst bland flera av de 
biskopar som uttalade sig om saken.7 Kjellander var sedan ett halvår tillbaka 
medlem i SSB, men det han avsåg i sitt uttalande var den högkyrkliga rörelsen 
i stort.8 I Svensk kyrkotidning jämförde Evangeliska utskottets Lars Wollmer de 
”ritualistiska” prästerna med pingstinfluerade präster i Svenska kyrkan och 
efterlyste konsekvens och handfasthet från Svenska kyrkans ledning beträf-
fande båda företeelserna.9 

Med sitt agerande gjorde Kjellander den högkyrkliga rörelsen en björn-
tjänst och utlöste en smärre intern kris inom SSB. För personer både inom 

1 Skredsvik 1930. 
2 Skredsvik 1930, s. 19ff. 
3 ”Protestantismen en bruten kvist satt i vatten” SvD 14.1.1931, s. 3, 11. 
4 Bexell 1976, s. 26–27. 
5 ”Protestantismens kvist bryts ej av Skredsviks rituella mysteriekult” SvD 15.1.1931, s. 3. 
6 ”Prästernas katolska inriktning” SvD 21.1.1931, s. 3, 22. 
7 Både biskopen i Skara Hjalmar Danell och ärkebiskop Söderblom ifrågasatte uppgifterna ”Minst 
100 katolicerande präster” SvD 21.1.1931, s. 22; ”Katolskt i svenska kyrkan” DN 23.1.1931, s. 8; 
Wollmer, ”Präster och svenska kyrkans ordning” SKT 1.4.1931. 
8 Jfr Bexell 2020, s. 112. Att så var fallet bekräftades också i en försvarsartikel som Kjellander 
inkom med ett par veckor senare, där han talade om ”de prästerliga sammanslutningarna” i plural. 
”Lika dragen till påven som till Efraims söner” SvD 6.2.1931, s. 10. I SvD nämndes det ritualistiska 
brödraskapet SCA men man ställde sig tveksam till att detta skulle stå bakom Skredsviks liturgi. 
9 Wollmer, ”Präster och svenska kyrkans ordning” SKT 1.4.1931. 
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och utom det högkyrkliga rörelsenätverket var det alltför uppenbart att SSB 
var del av det som han hade beskrivit. Flera problem uppstod därmed. För 
det första gavs bilden av rörelsen och SSB som katolicerande. Dessutom var 
det fortfarande vid denna tid ett kyrkorättsligt brott att låta en icke-prästvigd 
person assistera vid nattvardsdistribution, vilket Kjellander upplyst om. Kyr-
koherden i Vadstena Claës Törner hotade att stänga ute SSB från Klosterkyr-
kan på grund av Kjellanders uttalanden och Mary von Rosen fick resa till 
biskop Erik Aurelius1 i Linköping för att övertyga honom om att varken Kjel-
landers eller Skredsviks hållning var SSB:s.2 Kjellanders medlemskap i SSB 
hade från början varit omtvistat.3 Konflikten kring honom lugnade sig genom 
att han så småningom utträdde ur SSB, om än först efter ett par år.4 Trots ett 
försök till förmildrande av sitt uttalande i pressen hade Kjellander bidragit till 
att inför allmänheten stämpla den högkyrkliga rörelsen som katolicerande. 
Inte minst på grund av hans kommentar att SSB inte borde kallas för romani-
serande eller något annat, utan endast ”högkyrkligt”.5 På så sätt underströk 
han associationerna till katolicerande tendenser i fråga om beteckningen hög-
kyrklig. 

Skredsviksaffären inträffade strax innan Allmänna kyrkliga mötet skulle 
samlas i Stockholm våren 1931. Debatten om katolicerande och ritualistiska 
tendenser i Svenska kyrkan kom därför att föras upp på en rikskyrklig nivå. 
Prästen Gustaf Lindberg6 gav i en artikel en framställning av de ”ritualistiska” 
tendenserna i Svenska kyrkan vilka han också kopplade till Friedrich Heilers 
Evangelisk högkyrklighet. Han beskrev rörelsen som uttryck för en objektivistisk 
tendens som skulle ta sig uttryck i liturgin och en uppvärdering av prästäm-
betet. Han menade att det var skillnad på denna anglokatolskt och romersk-
katolskt influerade liturgiska rörelse och den äldre tysk-orienterade liturgiska 
rörelsen med anknytning till Kyrkans Vänner. Den nya rörelsen borde inte 
avvisas helt, men inte heller bejakas oproblematiskt. Den ”evangeliska prin-
cipen” behövde skyddas från ritualismen.7 

1 Erik Aurelius (1874–1935; sist biskop i Linköping). 
2 Bexell 2020, s. 113. 
3 När Kjellander och Schröderheim angavs som möjliga noviser i SSB vid generalkapitlet 1928, 
ställde sig flera medlemmar, bland andra Hugo Berggren, tveksamma till deras inträde. Schröder-
heim hade enligt Berggren ”sin egen sammanslutning i Stockholm” och Kjellander skulle kunna 
vålla dem en del svårigheter, ansåg han. Berggren ansåg därför att man borde rösta nej till dem 
båda. Vad kommentaren om Schröderheims ”sammanslutning” skulle innebära framgår inte av 
källan. Hugo Berggren t. Brita Hermelin 5.10.1928 E1c:4 BHA ESA. 
4 Bexell 2020, s. 112–115. Det blev en tid då inre oro kom att prägla stämningen inom SSB och 
frågor om protestantiskt och katolskt diskuterades återigen internt. Mary von Rosen t. Brita Her-
melin 17.2.1932 E1c:4 BHA ESA. 
5 ”Lika dragen till påven som till Efraims söner” SvD 6.2.1931, s. 10; ”Fallet Skredsvik avvecklas” 
SKT 11.2.1931, s. 70. 
6 Gustaf Lindberg (1883–1938; teol. dr., sist docent vid Uppsala universitet). 
7 Gustaf Lindberg, ”Ritualistiska strömningar i vår kyrka” SKT 11.3.1931, s. 125–126. Se vidare, 
”Katolikerna åter på krigsstig mot svenska kyrkan” SKT 26.5.1931. 
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Emanuel Linderholm däremot kritiserade en katolicerande rörelse inom 
Svenska kyrkan och pekade ut personer som under åren varit aktuella i debat-
ten, såsom Skredsvik, Kjellander, Carl Kihlén, Albert Lysander, Samuel Ga-
brielsson och Hugo Berggren. Han kopplade även ihop rörelsen med Aulén 
och Brilioth, där särskilt den sistnämnde kritiserades.1 

Linderholms angrepp var sannolikt det som föranledde att Söderblom tog 
upp frågan vid AKM. Han talade om en framväxande ”rörelse” och ”väck-
else” inom Svenska kyrkan som arbetade för ett sakramentalt präglat guds-
tjänstliv och en tydligare centralisering kring nattvarden. Söderblom gick för-
modligen därmed delvis i försvar för Brilioth, men han förefaller också ha 
åsyftat den högkyrkliga rörelsen.2 Söderblom hade några år tidigare uttryckt 
att han borde ha gjort mer för att stödja denna ”väckelse”, vilken enligt hans 
mening satte fingret på den svagaste punkten i Svenska kyrkans liv: nattvar-
den. Även om han själv inte fann den så kallade ”ritualismen” som sin väg, 
ansåg Söderblom att den riktning som företrädde en rikare liturgi och mer 
fokus på nattvarden var mer luthersk än de som betraktade denna riktning 
som ”romaniserande”.3 

Linderholm ifrågasatte Söderbloms sätt att förbinda sakramentalism och 
ritualism med begreppet ”väckelse”.4 Söderblom avled strax efter AKM 1931, 
vilket inom den högkyrkliga rörelsen upplevdes som ett avbräck. Det och de 
kontroverser som rörelsen varit inblandad i fick Elis Erlandsson att anta att 
aktiviteten inom rörelsen skulle komma att avta.5 

Till råga på allt återupplivades föreställningen om ett hot från den ro-
mersk-katolska kyrkan vid kyrkomötet 1932. 6 Ecklesiastikminister Arthur 
Engberg förklarade där sin syn på den romersk-katolska kyrkan som ett hot 
mot det svenska nationsbygget och menade sig på sådan grund vilja verka för 

1 Linderholm 1931a, s. 55–68. Cf S-E. Brodd 1982, s. 144. 
2 ”Ärkebiskopens tal” Församlingsbladet 28 (1931), s. 245–248; ”Hjältemodet prisas inför kyrkofol-
ket” SvD 14.4.1931, s. 26. Cf Lenhammar 1977, s. 91; S-E. Brodd 1982, s. 140ff. Till yttermera 
visso, kanske för att markera sitt stöd till den högkyrkliga ”väckelsen” och för att markera rörelsens 
mer moderata sidor, hade Gabrielsson, som på förhand hade anförts av Linderholm som del av 
den katolicerande rörelsen i Svenska kyrkan, utsetts att predika vid mötet. Mary von Rosen var 
sedvanligt på plats vid AKM och tog intryck av Gabrielssons predikan. Mary von Rosen t. Samuel 
Gabrielsson 28.4.1931 SGA UUB. 
3 Stolt 2016, s. 32. 
4 Linderholm 1931b, s. 79–80. SCA hade, som av en slump, vid sitt vårkonvent några veckor före 
AKM 1931 beslutat att sommarens stilla dagar skulle ha föredrag om ”väckelsekristendom” och 
”sakramental kristendom”. SCA:s vårkonvent 26.3.1921 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. SCA-bröderna 
teol. lic. Gustaf Persson (1882–1947; sist kyrkoherde i Oderljunga) och Albert Lysander höll före-
dragen. Agenda stilla dagar 8–11.1931 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. 
5 Elis Erlandsson t. David Glimborg 15.7.1931 SSBA UUB; Olof Magnusson t. Hugo Berggren 
”Tredje böndagen” 1933 SSBA UUB. 
6 Det var det första där socialdemokrater deltog, vilken var en konsekvens av 1930 års församlings-
styrelselag vilken hade gjort partiväsendet till en del av den kyrkliga beslutsstrukturen. Thidevall 
2000, s. 279. 

315 



  

     
    

       
     

 
      

         
       

   
   

       
 

     
     

    
    

     
     

     
 

 
     

       
   

      
 

 
 

         
         
               

       
          

   
     
        
            

            
    

           
       

 
     

att säkra den svenska statskyrkan.1 Därför blev det särskilt prekärt för den 
högkyrkliga rörelsen när Skredsvik följande sommar trädde fram i tidskriften 
Fönstret med ett vidlyftigt utspel om de katolicerande tendenserna i Svenska 
kyrkan. Han gav en kritisk syn på Svenska kyrkan och romantiserade romersk 
katolicism. Han förklarade att det fanns flera katolicerande präster i Svenska 
kyrkan som likt honom såg den romersk-katolska kyrkan som ”Moderkyr-
kan” och han pekade ut SCA och SSB som de bärande katolicerande ordnarna 
för rörelsen.2 Därmed var debatterna åter igång. Kritik riktades mot den hög-
kyrkliga rörelsen och de ”katolicerande ordnarna” SCA och SSB namngavs 
återkommande i tidningen.3 Även Sam Stadener kom att rikta kritik mot 
katolicerande präster i sitt herdabrev till Växjö stift utgivet vid samma tid.4 

I och med att Skredsvik dragit in SCA:s namn i debatten beslöt brödra-
skapet meddela att de tog avstånd från honom.5 Vid samma tid anmälde fem 
medlemmar sitt utträde ur SSB.6 På hösten 1933 fortsatte kontroverserna 
kring Skredsvik, och fick till följd att han beslöt nedlägga prästämbetet 1934.7 

Debatten om Skredsvik och de katolicerande tendenserna hade fått konse-
kvenser för honom själv och för den högkyrkliga rörelsen i stort. Rörelsen 
fick något subkulturellt över sig. Det vill säga som en företeelse som med 
utgångspunkt i fördomar betraktas som fånig, främmande eller farlig, präglad 
av svårbegripliga praktiker och uttryckssätt.8 

Sammanfattningsvis hade den högkyrkliga rörelsen vid 1930-talets början 
återigen hamnat i ett trängt läge. Rörelsen saknade både ett organ, en platt-
form och en tydlig ledare men skapade rubriker i rikspress och hamnade i 
centrum för den kyrkliga debatten. Tumultet kring så kallade katolicerande 
tendenser blev ett incitament till uppfattningen om att tydligare samordning 
nu behövdes. 

1 Thidevall 2000, s. 280; Jonson 2011, s. 169. 
2 Skredsvik, ”Katolicerande tendenser inom svenska kyrkan” Fönstret 4:2 (1933), s. 7. 
3 Wihlborg, ”I romerska kyrkans tjänst” SKT 8.6.1933, s. 328–329; Wollmer, ”Än en gång Kåre 
Skredsvik och den svenska kyrkan” SKT 29.6.1933, s. 369; John Nilsson, ”Församlingsbladet och 
kyrkoherde Skredsvik” SKT 3.8.1933, s. 433; Magnus Pfannenstill, ”På vägen till Rom” SKT 
23.11.1933, s. 339–342. 
4 Stadener 1933, s. 33–38. 
5 Protokoll SCA:s årshögtid 10–11.10.1933 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. 
6 Dessa var Anders Blomquist, Fredrik Kjellander, Axel Hærberger (1887–1961; sist kyrkoherde i 
Viby), Harald Fleetwood och Ivar Alm. §6 Protokoll GK SSB 24–25.7.1933 A17 SSBA:I UUB. Cf 
Kilström 1978, s. 104. 
7 Bexell 1976, s. 27; Skredsvik 2009, s. 82–83. Om upprörda reaktioner i pressen, se till exempel 
”Skandalen Skredsvik” SvD 15.11.1933, s. 10; ”Skredsviks-sakens avveckling” SKT 23.11.1933, s. 
654. 
8 Haenfler 2014, s. 2–3. 
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Vägen mot de första kyrkodagarna 
På våren 1933 var Friedrich Heiler åter i Sverige och träffade Elis Erlandsson 
i Stockholm. Heiler gjorde en kartläggning av högkyrkliga rörelser i Europa i 
samband med Oxfordrörelsens hundraårsjubileum och tilldelade Erlandsson 
uppdraget att skriva för Die Hochkirche om den svenska högkyrkliga rörelsen.1 

Arbetet hade gett Erlandsson anledning att reflektera över den svenska hög-
kyrkliga rörelsens historik och han klagade inför Heiler över rörelsens ”oklar-
het och famlande”.2 Den saknade organisation och samordning.3 

Det var i detta skede som planerna på en ”högkyrkodag” återigen tog fart 
efter några års uppehåll. Erlandsson tog kontakt med de båda SCA-medlem-
marna Albert Lysander och Gunnar Rosendal. Rosendal hade 1933 börjat 
väcka intresse inom den högkyrkliga rörelsen genom att, som Erlandsson ut-
tryckte det, skriva ”ypperliga artiklar […] i högkyrkliga ämnen”.4 Han be-
dömde att Rosendal var lovande och rapporterade till SSB:s confessor Hugo 
Berggren att han stått i livlig kontakt med Rosendal under en tid.5 Han skrev 
att Rosendal ivrade ”bestämt på en sammanslutning med högkyrkligt pro-
gram” och de menade att det nu, med uttrycklig hänvisning till Skredsviksaf-
fären, var tid att samordna rörelsen. Dess strävanden kunde inte fortsätta ut-
lämnas åt enskilda individers ageranden. Skredsviksaffären och dess efterspel 
hade blivit ett avskräckande exempel på hur rörelsen motarbetades. Rosendal 
skulle ta ansvar för Sydsverige medan SSB skulle ansvara för Mellansverige.6 

En bidragande orsak var rimligen också att intern kritik hade riktats mot SSB:s 
ledning för att den inte gjorde tillräckligt i ”förverkligandet av de ideal och 
principer” som rörelsen stod för.7 

Vid generalkapitlet 1933, mitt under krisen med Skredsvik, anhöll Mary 
von Rosen, Erlandsson, Lüders och Berggren om att ”tillsammans med me-
ningsfränderna i Södra Sverige”, det vill säga SCA, få planera för öppna 

1 Om det, se kap. 7 ovan s. 291–292. 
2 Elis Erlandsson t. Friedrich Heiler 10.4.1933 A:1055 AHVAB UBM. 
3 Erlandsson, ”Schwedisches Hochkirchentum” HK 15:5/6 (1933), s. 130. 
4 Elis Erlandsson t. Hugo Berggren 12.7.1933 SSBA UUB. Sannolikt åsyftade Erlandsson bland 
annat Rosendals artiklar ”Vad är fädernas kyrka I” Nya Dagligt Allehanda 5.3.1933, s. 6, och ”Vad 
är fädernas kyrka II” Nya Dagligt Allehanda 6.3.1933, s. 4, där delar av hans program och uppgörelse 
med folkkyrkotänkandet tidigt kom till uttryck. Han avfärdade folkkyrkobegreppet och pekade på 
Svenska kyrkan som en ”hierarkisk kyrka, en prästkyrka”. Cf Bexell 2017, s. 130–131. 
5 Elis Erlandsson t. Hugo Berggren 12.7.1933 SSBA UUB. Dessa brev har inte bevarats i GRS. 
Senare brev från Erlandsson till Rosendal, från 1938 och framåt finns kvar. Som exempel på Ro-
sendals artiklar i pressen från denna tid kan nämnas ”Om saklighet i fromhetslivet” som först pub-
licerades i Sydsvenska dagbladet och sedan återtrycktes i SKT 2.3.1933, s. 119–121. Artikeln uttryckte 
delar av det program som Rosendal senare skulle ge uttryck för i boken Kyrklig förnyelse 1935. Mer 
om den se kap. 9. 
6 Elis Erlandsson t. Hugo Berggren 12.7.1933 SSBA UUB. 
7 Detta var en av anledningarna till Axel Hærbergers utträde ur SSB, vilket denne hade meddelat 
inför generalkapitlet 1933. Axel Hærberger t. Hugo Berggren 7.7.1933 SSBA UUB. 
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”högkyrkodagar”.1 Fortfarande i detta skede användes alltså högkyrkodagar 
som begrepp för det man planerade. Erlandsson blev betydelsefull för rörel-
sen vid denna tid. Det var han som drev på för ”ett sammanträffande mellan 
oss högkyrkliga till konsolidering och aktivitet” och Rosendal instämde.2 Efter 
kontakten med Heiler och Hochkirchliche Vereinigung, som hade gällt Ox-
fordrörelsens jubileum och en beskrivning av den svenska högkyrkliga rörel-
sen, hade alltså Erlandsson tagit på sig rollen som katalysator och samordnare. 

Planering av högkyrkodagarna skedde i samverkan mellan SCA och SSB 
under 1934.3 Det framkom under planeringsstadiet att lekfolk och präster i 
stift där ”låg- och frikyrkliga riktningar voro förhärskande, men för vilka hög-
kyrklig och sakramental väckelse inom Sv. Kyrkan vore ett livsintresse” hade 
uttryckt önskan om ”ett sammanträffande med likasinnade präster från andra 
stift”.4 Sonderande samtal hade alltså förts med personer utanför samman-
slutningarna. Beteckningen högkyrkodagar ersattes nu av det mer neutrala 
”Ord och sakrament”. Dagarna skulle ha en ”uttalad sakramental inställning”. 
En polemisk prägel skulle undvikas men ”det ideliga misstänkliggörandet av 
sakramentalt betonad kristendom måste avvisas”. Upplägget skulle inspireras 
av SCA:s stilla dagar.5 

Vid förfrågan ställde sig biskop Aulén positiv och förklarade sig villig att 
både delta i dagarna och hålla föredrag vid dem. Han hade så sent som 1932 
deltagit som föredragshållare i SCA:s stilla dagar.6 Kontakten med honom 
fördes genom Erlandsson.7 På grund av anknytningen till Aulén ansågs det 
lämpligt att dagarna skulle hållas i Strängnäs stift. Erlandsson var kyrkoherde 
i Nyköping, så mötet fick hållas där. En arbetsgrupp bestående av biskop 
Aulén, SCA:s frater superior Edvard Wessberg, SSB:s confessor Hugo Berggren 
samt Elis Erlandsson, Albert Lysander, Simon Lüders, Gösta Karlson (Kall-
ner) och Mary von Rosen samlades i Stockholm hösten 1934. Man författade 

1 §11 Protokoll GK SSB 24–25.7.1933 A17 SSBA:I UUB. 
2 Gunnar Rosendal t. Hugo Berggren 2.7.1933 SSBA UUB. Betoning i brevet är Rosendals egen. 
Sådana samt bruket av versaler var återkommande i Rosendals lite yviga, uttrycksfulla skriftspråk. 
3 SSB tog initiativet och SCA ställde sig positivt till idén om samverkan. Den dubbelanslutne Ly-
sander utsågs av naturliga skäl till kontaktman. Protokoll SCA:s årshögtid 10–11.10.1933 ACTA:I 
A1:2 SCAA MSA. 
4 §3 Protokoll GK SSB 24–25.7.1934 A18 SSBA:I UUB. 
5 §3 Protokoll GK SSB 24–25.7.1934 A18 SSBA:I UUB. Av SSB mottogs förslaget med stor entu-
siasm, men man slog vakt om att dagarna skulle stå öppna också för lekfolk, vilket blev fallet. SCA 
ansåg att man skulle inbjuda präster och teologie studerande, vilket alltså SSB vände sig emot. 
Vidare ansåg man från SSB:s håll att dagarna borde hållas i Strängnäs, och betonade att det skulle 
bli verkligt stilla dagar och att SSB:s sedvanliga samlingsdagar omkring den 23 juli inte skulle tas i 
anspråk. §3 Protokoll generalkapitel 24–25.7.1934 A18 SSBA:I UUB. Elis Erlandsson och Gösta 
Karlson, komminister i Flen, utsågs till ombud från SSB för att fortsätta planeringen med SCA. 
6 Aulén föreläste över ämnet ”Prästämbetet, försoningens ämbete”, Agenda stilla dagar 13–16.1932 
ACTA:I A1:2 SCAA MSA. 
7 Tidigt på året 1934 presenterade Erlandsson planerna för Aulén i syftet om att hålla dem redan 
samma år. På grund av att tiden inte fungerade för Aulén fick det uppskjutas. Elis Erlandsson t. 
Gustaf Aulén 23.2.1934; 6.4.1934 GAS LUB. 
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ett upprop och gjorde en programplanering. En PM sändes ut till ett antal 
präster och lekfolk i varje stift som kunde tänkas stå som inbjudare.1 Gunnar 
Rosendal ingick inte i arbetsgruppen.2 Inbjudan skulle inte utgå från SCA och 
SSB, trots att de stod bakom initiativet. I stället skulle den skickas ut från ett 
antal präster och representanter för lekfolket från olika stift.3 

I inbjudan 1935 anknöt man till en samtida upplevelse av ett slags andlig 
kris i Svenska kyrkan. Det betonades att många i samtiden längtade efter ”ny, 
samlad andekraft till själens frid och fyllande av uppgiften i livet”. Här gällde 
det att inte vända sina hjärtan till människor, utan till Gud som möter genom 
ord och sakrament.4 En sådan inriktning var samstämmig med de svar på 
samtidens kris som Rosendal tidigare hade presenterat och med uppfattningar 
som fanns inom rörelsen.5 Syftet med kyrkodagarna var andlig och teologisk 
fördjupning i det som man menade var samtidens viktigaste kyrkliga fråga: 
Svenska kyrkans sakramentala liv. Dagarna skulle vara en ”stilla samvaro kring 
Kyrkans livskällor och till helgad, broderlig gemenskap”. Nattvarden skulle, 
på grund av sin förbisedda ställning i Svenska kyrkan, stå i centrum.6 

Inbjudan undertecknades av 19 personer, varav majoriteten bestod av 
präster men även två kvinnor och en man ur lekfolket. Inbjudarna var Hugo 
Berggren, Anders Blomquist, Elis Erlandsson, Mattis Erlandsson, professorn 
i exegetik vid Uppsala universitet Anton Fridrichsen, löjtnanten och sekrete-
raren i Svenska kyrkans diakonistyrelse Gert Friberg, Samuel Gabrielsson, 
prästen Bo Giertz, kyrkoherden och SSB:s vicarius David Glimborg, kyrko-
herden och liturgikern A.O.T. Hellerström, fil. och teol. kand. Martin Lind-
ström, Albert Lysander, Simon Lüders, Olof Magnusson, kyrkoadjunkten 
Evert Palmer, Gunnar Rosendal, Mary von Rosen, Elis Schröderheim och 
Edward Wessberg.7 Många av inbjudarna hade länge varit aktiva inom rörel-
sen. Men bland inbjudarna fanns även personer som ännu inte var etablerade 
i sammanhanget, såsom den nyligen prästvigde Bo Giertz och studenten 

1 Gustaf Aulén t. Mats Åmark 23.10.1934 MÅEP UUB. 
2 Jfr Bexell 2003b, s. 41, som menar att Rosendal skulle ha varit initiativtagare till kyrkodagarna. 
3 §3 Protokoll GK SSB 24–25.7.1934 A18 SSBA:I UUB. 
4 Nyköping 5–6.3.1935 S16:I SSBA:I UUB. 
5 Mary von Rosen skrev att dagarna skulle ”bli oss alla till en oerhörd hjälp genom att visa styrkan 
hos den sak, vi kämpa för, och kärleken till denna sak hos oss”. Hon menade också att det handlade 
om att skapa sakramental medvetenhet bland de så många präster som saknade just det. Mary von 
Rosen t. Herman Hedberg ”Oc:va S:t Stephani” [2.1] 1935 SSBA UUB. 
6 Nyköping 5–6.3.1935 S16:I SSBA:I UUB. 
7 Mattis Erlandsson (1889–1972; bosatt i Nyköping, g.m. Elis Erlandsson), Anton Fridrichsen 
(1888–1953; sist professor i exegetik i Uppsala), Gert Friberg (1899–1988; löjtnant), David Glim-
borg (1889–1969; sist kyrkoherde i Norrköpings S:t Johannes), A.O.T. Hellerström (1881–1972; 
sist kyrkoherde i Danderyd), Martin Lindström (1904–2000; sist biskop i Lund), Evert Palmer 
(1897–1978; sist kyrkoherde i S:t Jacobs församling i Stockholm). Nyköping 5–6.3.1935 S16:1 
SSBA:I UUB. 
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Martin Lindström, vilka båda senare blev biskopar.1 Aulén hade inte lagt sitt 
namn till listan av inbjudare. Däremot hänvisade Erlandsson till att Aulén 
ingick i planeringsgruppen vid rekryteringen av undertecknare.2 

Nyköping 1935 – en vändpunkt för rörelsen 
Vid Dagar kring ord och sakrament i Nyköping (hädanefter ”Nyköpingsda-
garna”) 1935 deltog 104 personer varav en majoritet var präster, ungefär en 
tredjedel kvinnor ur lekfolket och därutöver ett mindre antal lekmän, diako-
nissor, diakoner samt biskop Aulén. Inbjudan lockade många rörelseaktörer 
som hade engagerat sig under åren, men även nya deltog. Från SSB och SCA 
deltog flertalet medlemmar3 och flera av deltagarna kom att träda in i SSB 
senare.4 Rörelseaktörer med koppling till samtliga de sammanslutningar som 
dittills hade bildats under 1900-talets första hälft fanns med. 

Programmet innehöll gudstjänster, nattvardsfirande, tideböner, föredrag 
och meditationer. Föredragen hölls första dagen och meditationer andra da-
gen. Tidegärdens rytm följdes med matutin, sext, vesper och completorium. 
Programmet angav sidangivelser till den nyligen utgivna Veckans Tideböner 
(1934) av Adell och Peters. Första dagen inleddes med högmässa vid vilken 
Lysander var predikant och celebrant och Berggren och Erlandsson funge-
rade som liturgiska diakoner iklädda dalmatikor.5 På kvällen hölls skriftermål 
och det gavs tillfälle till enskild bikt, varpå completorium följde.6 Följande 
dag, som var Askonsdagen, hade karaktär av en stilla dag. Valet av datum ger 
intrycket av att ha varit ett medvetet val för att markera kyrkoåret, något som 
var långt ifrån allmänt vedertaget.7 Askonsdagen inleddes med en så kallad 

1 Samma år kom de två tillsammans med Olov Hartman (1906–1982; präst, sist direktor vid Sigtu-
nastiftelsen), John Nilsson (1898–1974; sist kyrkoherde i Engelbrekts församling Stockholm) och 
Gunnar Sundqvist (1897–1966; rektor) att ge ut antologin Kulturkris i vilken de i olika artiklarna 
påtalade det akuta behovet av andlig nyorientering i samtidskulturen. Lindström et al 1935. 
2 Elis Erlandsson t. Gustaf Aulén 23.10.1934 GAS LUB. 
3 Från SCA deltog 8 medlemmar. Från SSB deltog 15 medlemmar, varav 7 systrar och 2 lekbröder. 
Bland deltagarna fanns även de ur SSB utträdda Anders Blomquist och Axel Hærberger. Prästerna 
Fritz Wetterholm (1874–1947; sist kyrkoherde i Falköping) och Kurt Hillström (1905–1985; sist 
kyrkoherde i Ulricehamn) var också med. De kom att anordna kyrkodagar i Levene i Skara stift 
1940 tillsammans med Olof Magnusson. Ytterligare en person som kan nämnas är stiftsadjunkten 
Sture Wiklund (1902–1981; sist kyrkoherde i Hille), ledande inom brödraskapet Sodalitium Sancti 
Christofori. Deltagarlista Nyköping 5–6.3.1935 S16:5 SSBA:I UUB. Cf Hagberg 2020. 
4 Dessa var Berndt Bäcklund (1903–1982; teol. lic., sist kyrkoherde i Längbro), medlem 1942, Alf 
Corell (1910–2001; sist kyrkoherde Kortedala, SSB:s confessor 1965–1983), medlem 1943, Gert 
Friberg, medlem 1936, Åke Strömberg (1914–1969; sist kyrkoherde i Öja), medlem 1937, Sune 
Wiman, medlem 1942. 
5 Olof Magnussons dagbok 5.3.1935 S11:72:88 SSBA:I UUB. 
6 Nyköping 5–6.3.1935 S16:I SSBA:I UUB. 
7 Firande av askonsdagen hade sedan länge fallit ur bruk i Svenska kyrkan. Det återtog sin plats i 
Svenska kyrkans evangeliebok först 1983, vilket medförde att den tydligare kom att markera 
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stilla mässa ledd av Lüders med Kallner som assisterande. Wessberg i SCA 
ledde en meditation på förmiddagen och Blomquist en meditation på efter-
middagen. Vid kvällens vesper predikade Samuel Gabrielsson. Hugo Berg-
gren och Nyköpingsprästen Heinrich Junger tjänstgjorde som liturger.1 

Det första föredraget hölls av biskop Aulén på temat ”Nattvarden”.2 Ar-
rangörerna hade försökt övertala Samuel Gabrielsson att hålla ett föredrag på 
temat ”Nattvardslivet i vår kyrka”. Han hade dock avböjt men tackat ja till att 
predika vid andra dagens vesper. 3 Nästan som en gränsmarkör i rörelsens 
historia blev det när Gabrielsson, som hade tillhört de ledande bland rörelsens 
entreprenörer, ersattes som föredragshållare av Gunnar Rosendal, som skulle 
komma att bli den främsta ledaren i det skede som nu förestod. Rosendal, 
som 1934 hade tillträtt som kyrkoherde i Osby församling och där inlett en 
konkret pastoral gestaltning av sitt högkyrkliga program, kunde berätta om 
sitt arbete för de närvarande. Redan vid tiden för Nyköpingsdagarna kom 
Rosendal att uppmärksammas i pressen.4 

Gunnar Rosendal i den högkyrkliga rörelsen 
Gunnar Rosendal var från barndomen påverkad av en schartauansk riktning 
och kom senare att bli påverkad av teologer som på olika sätt hade gett im-
pulser till den högkyrkliga rörelsen, såsom Gustaf Aulén, Yngve Brilioth och 
Edvard Rodhe. Han stod också personligen i förbindelse med dessa.5 Tidigt i 
sin teologiska författarbana ägnade han sig främst åt studier av svensk och 
tysk teologi under 1500–1800-tal.6 Han utvecklade tidigt ett internationellt 

inledningen av fastetiden. Bexell 2015, s. 51. Kunskap fanns om detta bland Nyköpingsdagarnas 
arrangörer. SSB-medlemmen Olof Magnusson noterade: ”Här, där verkliga petitesser iakttagas, an-
sågo de ej att fastan började förrän onsdagen eft. Fastlagssöndag”. Olof Magnussons dagbok 
5.3.1935 S11:72:88 SSBA:I UUB. 
1 Heinrich Junger (1878–1963; sist komminister i Nyköping). Nyköping 5–6.3.1935 S16:I SSBA:I 
UUB. 
2 Nyköping 5–6.3.1935 S16:1 SSBA:I UUB. 
3 Elis Erlandsson t. Samuel Gabrielsson 27.12.1934 SGA UUB. 
4 ”Procession med katolicerande kyrkoherde” Aftonbladet 21.2.1935, s. 18; ”Processioner med kru-
cifix i Osby kyrka” Trelleborgstidningen 23.2.1935, s. 5. 
5 Både Aulén och Rodhe hade varit Rosendals handledare under doktorandtiden. Rodhe blev bis-
kop i Lunds stift 1925 och därmed Rosendals stiftschef. Med Rodhe stod Rosendal i kontinuerlig 
kontakt, till exempel gällande liturgiska eller ekumeniska initiativ som han företog i församlingen. 
Bexell 2003b, s. 47, 54; Fransson 2006. Brilioth hade Rosendal kommit i kontakt med redan under 
unga år och de två hade kontinuerlig kontakt, särskilt under tiden som Brilioth var domprost och 
professor i praktisk teologi i Lund. Bexell 2003b, s. 25. 
6 Från 1931 påbörjade han en bokserie som han kallade ”rätte lärare” i vilken han presenterade 
svenska och tyska lutherska teologer under 1500–1800-tal. Dessa var Johann Arndt (1555–1621), 
Christian Scriver, Magnus Friedrich Roos (1727–1803), Jesper Svedberg, Anders Nohrborg (1725– 
1767) och Henric Schartau samt reformatorerna Olaus Petri och Laurentius Petri. År 1944 kom-
pletterades serien med en bok om Carl-Olof Rosenius (1816–1868; predikant och redaktör). År 
1932 gav han ut en kommentar till Martin Luthers lilla katekes för konfirmandarbete liksom en 
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kontaktnät som vidgades med åren. Han reste till och korresponderade med 
präster, lekfolk och kyrkoledare av olika konfession i olika länder. Han be-
härskade förutom tyska även franska och engelska, vilket bidrog till att han 
kunde ta intryck av teologi från ett brett språkligt fält.1 Rosendal kom med 
tiden att bli vad som kan beskrivas som en eklektiker i teologisk och liturgisk 
bemärkelse, vilket kan härledas till hans föreställning om kyrkans allmänneliga 
tradition och ett gemensamt kyrkligt arv.2 År 1934 tillträdde han som kyrko-
herde i Osby. Där tog han över en kyrksam och aktiv församling, präglad av 
gammalkyrklig fromhet. Han satte genast igång med att omsätta ett program 
för ett sakramentalt präglat församlingsliv i praktisk handling. Han började 
successivt köpa in nya kyrkliga textilier, såsom mässhakar, albor och antepen-
dier, för att kunna markera kyrkoårets skiftningar. Nya ljusstakar, procession-
skors och krucifix införskaffades och togs i bruk. Söndaglig mässa med natt-
vard firades och i anslutning till den praktiserades sådant som processioner, 
elevation, knäfall och korstecken. Bönelivet centrerades kring tidegärden, där 
rökelse användes vid vespern, gregorianskt inspirerad sång infördes och bik-
ten introducerades.3 Han anknöt till och utvecklade traditionsskapandet ge-
nom praktiker, materiella och visuella faktorer som inom rörelsen syftade till 
att gestalta föreställningen om att ingå i en allmänkyrklig gemenskap.4 Det 
gick inte helt smärtfritt, och Rosendal fick möta motstånd både från försam-
lingsbor och i pressen.5 

Rosendal hade under slutet av 1920-talet och början av 1930-talet blivit en 
del av den högkyrkliga rörelsen i Sverige.6 Medlemskapet i SCA 1927 blev 
formativt.7 Vid brödraskapets stilla dagar fick han möta högkyrkliga rörelse-
aktörer från olika sammanslutningar verksamma under 1910-talet och 1920-

förkortad utgåva av den tyska lutherska prästen och författaren Christian Scrivers Själaskatt. Sitt 
eget kyrkliga program började Rosendal vid samma tid benämna ”nådemedelskristendom”. Han 
förde fram problemformuleringen att samhällets religiösa liv inte främst karaktäriserades av av-
kristning utan av okyrklighet. Bexell 2003b s. 30. 
1 Rosendals ekumeniska engagemang och kontakter har studerats i tidigare forskning, se B. Brodd 
2003; Werner 2003; Fransson 2006. 
2 Bexell 1999a; Blückert 2003, s. 152. 
3 Werner 2003, s. 76–77. Cf Ljungman 1997. 
4 Om det, se kap. 5 ovan, s. 228–235. 
5 Rosendal hade i Osby övertagit en kyrksam och gudstjänstfirande, delvis sakramentalt och gam-
malkyrkligt präglad församling. Hans omorientering av församlingen blev inte friktionsfri. Både 
Kjell Blückert och Yvonne Maria Werner har pekat på Rosendals inriktning på utökade nattvards-
tillfällen som en satsning på en ”kärntrupp”, och att 20 procent av alla nattvardstillfällen som rap-
porterades var sjukkommunioner som han infört. Interna motsättningar kom att prägla hans första 
år i Osby. Blückert 2003, s. 168–170; Werner 2003, s. 76–79. 
6 Enligt Christian Braw kom Rosendal i kontakt med en av SCA:s grundare, Axel Nordstrandh, 
redan 1921, ett år före sin prästvigning. Något större intryck på Rosendal torde det inte ha gjort. 
Braw 1999, s. 233–234. 
7 Rosendal upptogs i SCA 1927. Protokoll SCA:s årshögtid 27–28.9.1927 ACTA:I A1:2 SCAA 
MSA. 
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talet samt personer ur det internationella rörelsenätverket.1 Simon Lüders i 
SSB lärde Rosendal känna 1932.2 Som framgått korresponderade han vid 
samma tid även med SSB-medlemmen Elis Erlandsson.3 Han hade alltså re-
dan under tidigt 1930-tal kommit i kontakt med rörelseaktörer inom både 
sydsvensk och mellansvensk högkyrklighet som varit aktiva under 1910- och 
1920-talet. 

Genom kontakterna inom den svenska högkyrkliga rörelsen började Ro-
sendal bygga sitt internationella kontaktnät. Han stod i förbindelse med såväl 
engelsk som tysk och dansk högkyrklighet vid mitten av 1930-talet.4 År 1928 
betonade Rosendal Tyskland som den evangelisk-lutherska kristenhetens 
centrum. Därför var kyrkomusikaliska och liturgiska skeenden där relevanta 
också för Svenska kyrkan.5 Han hade kontakt med Berneuchenerkretsen och 
Michaelsbruderschaft under tidigt 1930-tal.6 De var del av en tysk liturgisk 
rörelse som växt fram under 1900-talet och alltmer närmat sig den högkyrk-
liga rörelsen. 7 Michaelsbruderschaft bjöd in representanter för olika 

1 Under SCA:s stilla dagar kunde han redan 1926 möta flera äldre rörelseaktörer från olika sam-
manslutningar, såsom Elis Schröderheim, Carl Wilhelm Palm och S:t Sigfridsbrodern Sixten Ols-
son. Braw 1999; Deltagarförteckning SCA:s stilla dagar 7–10.6.1926 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. 
Vid 1927 års stilla dagar deltog en av den danska högkyrkliga rörelsens företrädare, Knud Müller 
och Arthur Adell medverkade för att instruerade deltagarna i tideböner. Deltagarförteckning SCA:s 
stilla dagar 13–16.6.1927 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. 
Under de kommande årens stilla dagar fick han tillfälle att möta flera högkyrkliga rörelseaktörer. Så 
till exempel Hugo Berggren, Hugo Blennow (1900–1965; sist komminister i Kallinge), Valdemar 
Brenk, Johannes Bruun, Gudmund Bruun, J.E. Nyström och Knut Peters. Deltagarförteckning 
SCA:s stilla dagar 11–14.6.1928; 10–13.6.1929; 16–19.6.1930; 8–11.6.1931 ACTA:I A1:2 SCAA 
MSA. 
2 Lüders bevistade 1932 ett kyrkligt möte i Halmstad där Rosendal var föredragshållare. Rosendal 
talade om helgonen i den evangeliska kyrkan med utgångspunkt i Augsburgska bekännelsen och 
om sakramentens betydelse. Efteråt hade Lüders tillfrågat Rosendal att hålla samma föredrag i 
Strängnäs stift. Gunnar Rosendal t. Albert Lysander 15.8.1932 F2:1:4 SCAA MSA. 
3 Om det se ovan. Erlandsson deltog när Rosendal installerades som kyrkoherde i Osby församling. 
”Gunnar Rosendal högtidligen installerad i går” Trelleborgstidningen 30.7.1934, s. 2. 
4 B. Brodd 2003; Fransson 2006, s. 63. I och med att källmaterial om Rosendals verksamhet före 
mitten av 1930-talet har visat sig svårfunnet kan ingen tydlig bild av Rosendals tidiga internationella 
kontakter tecknas. Se materialdiskussion i inledningskapitlet ovan, s. 40–41. 
5 Rosendal beskrev i en artikel den tyska liturgiska rörelsen och dess olika riktningar företrädda av 
Friedrich Spitta, Rudolf Otto och Hochkirchliche Vereinigung, vars tidskrift Die Hochkirche han 
också nämnde för läsarna. Rosendal, ”Nutida liturgiska och kyrkomusikaliska strävanden” TA 
11.10.1928. Braw har pekat på Rudolf Otto som en impuls för Rosendal. Braw 1999, s. 236–239. 
6 Till exempel framförde Rosendal en hälsning till SCA:s medlemmar från den tyska prästen, teo-
logen och ledaren för Stettins prästseminarium Otto Hændler (1890–1981) medlem i Michaels-
bruderschaft, efter att denne också deltagit i SCA:s stilla dagar under sommaren 1933. Om Hænd-
ler, se Birnbaum 1970, s. 79–81. Vid samma tillfälle framförde Rosendal även en hälsning från en 
prof. Stedin som inbjöd SCA till Berneuchenerkretsens sammankomst i Marburg. Protokoll SCA:s 
årshögtid 10–11.10.1933 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. Det tidigaste bevarade brevet från Hændler 
till Rosendal är från 1946. Otto Hændler t. Gunnar Rosendal 25.6.1946 GRS LUB. Rosendal rap-
porterade om sina möten med den tyska liturgiska rörelsen med artikeln ”På besök i Tysklands 
evangeliska kyrka” Sydsvenska Dagbladet Snällposten 20.10.1934, s. 4. Cf Braw 2013, s. 31–32. 
7 Birnbaum 1970, s. 25–31. 
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protestantiska brödraskap till sitt årskonvent 1934. Rosendal var representant 
för SCA och Johannes Bruun representerade Fraternitas Sancti Ansgarii. Med 
fanns också en representant för det nyligen bildade norska brödraskapet Ordo 
Crucis1 liksom en engelsk teolog som ombud för biskopen av Chichester Ge-
orge Bell.2 Rosendal i sin tur bjöd in representanter för denna tyska liturgiska 
rörelse, liksom en anglikansk präst och två präster ur danska Fraternitas St. 
Ansgarii, till sin kyrkoherdeinstallation i Osby.3 De markerade närvaron av 
tyska och danska sammanslutningar som stod i förbindelse med SCA. 

När det gäller Rosendals tidiga kontakter med England är det höljt i dunkel 
på grund av att konkreta uppgifter saknas i källorna.4 Klart är i alla fall att han 
hade kommit i kontakt med engelsk högkyrklig teologi under 1920-talet.5 

Sammanfattningsvis hade Rosendal odlat sina kontakter med högkyrkliga 
rörelseaktörer både i Sverige och utomlands under 1920-talet och början av 
1930-talet genom de befintliga högkyrkliga rörelsenätverk som växt fram un-
der 1920- och 1930-talet. 

En arbetsplan presenteras 
Första kvällen i Nyköping hölls ett enskilt sammanträde på Rosendals initiativ 
med några av de medverkande prästerna och biskop Aulén. Även om man 
tidigare inom SSB hade upprätthållit en prästcentrering, hade planeringsar-
bete och riktningsgivande överläggningar gjorts i samråd mellan kvinnor och 
män. Här tycks emellertid inga kvinnor ha deltagit. Möjligen underskattade 
Rosendal vid tiden Mary von Rosens roll inom rörelsen. Det skulle kunna 
förklara varför hon inte deltog, trots att hon var på plats i Nyköping. Erlands-
son satt ordförande, men i övrigt är Rosendal och Aulén de enda bekräftade 
deltagarna.6 

Huvudpunkten var ett anförande i vilket Rosendal presenterade ett arbets-
program för realiserandet av ”vårt mötes fortsatta uppgifter”. Rosendal lan-
serade en plan för att kunna göra en framstöt för rörelsens idéer och 

1 Om Ordo Crucis, se Hestvold 2003. 
2 Rosendal, ”På besök i Tysklands evangeliska kyrka” Sydsvenska Dagbladet Snällposten 20.10.1934, s. 
4. 
3 Gunnar Rosendal t. Edvard Rodhe 8.2.1934 ERS LUB. Otto Hændler uppgav senare att han 
medverkade vid vigningen i egenskap av att vara den representant för Michaelsbruderschaft som 
bodde närmast Sverige. Hændler 1972, s. 120. 
4 Bengt Stolt pekar på Rosendals egen uppgift att han under en cykelsemester i England i början 
av 1930-talet skulle ha knutit egna kontakter till högkyrkliga företrädare i Church of England. Stolt 
2003, s. 394. 
5 Rosendal hade kontakt med engelskt influerade teologer som Aulén och Brilioth under 1920-talet. 
Senast 1926 hade han i alla fall läst Samuel Gabrielssons Kyrkostudier från 1910, och han hade om 
inte annat så genom SCA och Lysander stött på en del av den engelska inspirationen inom den 
högkyrkliga rörelsen sedan sitt upptagande i SCA. Fransson 2006, s. 63. 
6 §3 Protokoll vid Enskilda sammanträdet vid Kyrkodagarne i Nyköping å S Annes hus 5.3.1935 
S16:3 SSBA:I UUB. 
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strävanden. För det första ansåg han att kyrkodagar i stil med Nyköpingsda-
garna skulle fortsätta hållas årligen. För det andra menade han att en ”intensiv 
upplysningsverksamhet borde startas”. För att ”sprida litteratur i mötets 
syfte” meddelade han att han hade startat ett eget bokförlag. För det tredje 
ansåg han att brödraskap och lekmannaförbund borde bildas i varje stift och 
att samtliga dessa sedan skulle sända ombud till ett generalkonvent, det vill 
säga till ett slags högkyrklig centralorganisation. Planeringsgruppen bakom 
Nyköpingsmötet, som ju inkluderat medlemmar från befintliga sammanslut-
ningar inom rörelsen, kunde tills vidare utgöra detta generalkonvent.1 Rosen-
dal var fast besluten att förnya rörelsens strategi och framträdande. Rörelsens 
organisatör hade äntrat scenen. 

Efter en kort diskussionen, ”varvid man i huvudsak var av samma mening 
som inledaren och biskopen rekommenderat ovan anförda synpunkter” 
ställde sig de närvarande enhälligt bakom förslaget. Innan sammanträdet upp-
löstes samlade sig gruppen till gemensam psalmsång. Den enda psalmvers 
som sjöngs fångar stämningsläget präglat av kamplust och markerar rörelsens 
motståndsidentitet. Versen hämtades ur psalmen Upp kristen, upp till kamp och 
strid: 

Här gäller liv, här gäller död; Och vill du livet vinna, Så strid! I Gud, som striden 
bjöd, Du hjälpen ock skall finna. Men skyr du mödan feg och svag, Så förestår 
dig nederlag och fångenskap och döden.2 

Om man från ledande håll inom SSB och SCA hade betraktat Nyköpingsda-
garna som ett slags samlande stilla dagar, hade de för Rosendal från början 
innebörden av ”konferens och arbetsdagar”.3 För honom blev de epokgö-
rande. Olof Magnusson återger i sin dagbok Rosendals ord om att ”aldrig förr 
hade högkyrkligheten framträtt på detta sätt i samlad trupp och med episkopal 
välsignelse”.4 

”Den katolska väckelsen var sanktionerad av en biskop” 
Den arbetsglädje och frimodighet som skulle komma att prägla den högkyrk-
liga rörelsen efter Nyköpingsdagarna var inte endast betingad av Rosendals 

1 §3 Protokoll vid Enskilda sammanträdet vid Kyrkodagarne i Nyköping å S Annes hus 5.3.1935 
S16:3 SSBA:I UUB. Cf Hagberg 2020, s. 306–307. 
2 Sv. Ps 1819: 211:4 (Sv. Ps 1986: 567:2); §4 Protokoll vid Enskilda sammanträdet vid Kyrkoda-
garna i Nyköping å S Annes hus 5.3.1935 S:16:3 SSBA:I UUB. 
3 Stilla dagar var för Rosendal något annat än kyrkodagarna, och de stilla dagarna skulle enligt hans 
förståelse ordnas separat för präster, lekmän och kvinnor. Gunnar Rosendal t. Mary von Rosen 
2.3.1936 EvRA RA. 
4 Olof Magnussons dagbok 6.3.1935 S11:72:88 SSBA:I UUB. 
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framträdande.1 Biskop Aulén förundrade deltagarna. Inte endast hade han va-
rit där, utan att han hade visat ett livligt intresse för rörelsens sak. Magnusson 
noterade i sin dagbok efter den första dagen i Nyköping: 

[Nog] är det en märklig biskop, som tagit dessa högkyrkliga under sitt beskydd. 
Det ser visst ut att äntligen dagas i vår kyrka. […] Det är ju ngt märkligt, att en 
biskop talar så o. är med här o. läser tidebönen o. beder med o. ser alla yttre ting 
utan att skria o. ropa ”katolskt!”. Man kan ju rent av hoppas på en ny, kyrklig 
vårtid, all denna högkyrkliga syn, länge så bortglömd, kunde ses […] på nytt.2 

Biskop Aulén var en av de personer som i debatter mot Stadener och ASP 
trätt fram på ett sätt som svarade mot den högkyrkliga rörelsen. Dessutom 
kände han flera av rörelseaktörerna väl.3 Förutom sina kontakter med SCA, 
särskilt Lysander, hade han god kontakt med flera inom SSB, såsom Simon 
Lüders och familjen von Rosen.4 Aulén hörde också till de svenskar som Ga-
briel Hebert hade fått kontakt med i samband med sina besök i Sverige på 
slutet av 1920-talet. Hebert och Aulén utvecklade ett samarbete och en vän-
skap. De hade liknande tankar om den högkyrkliga rörelsen i Sverige, nämli-
gen att den skulle förbli trogen sitt lutherska arv och inte låta sig påverkas av 
det som Hebert kallade för ett trångsynt anglokatolskt inflytande.5 

Aulén höll föredrag om nattvarden den första dagen av Nyköpingsda-
garna. När den andra dagens stilla morgonmässa hölls och Aulén deltog för-
undrades SSB-medlemmen Olof Magnusson av att det ”var som i Vadstena 
och detta i biskopens närvaro! […] Har det verkligen hunnit så långt åt-
minstone i ett stift […] Jag upphör ej att häpna över biskop Aulén. Tänk, att 
han är så rättsinnig!”.6 Magnusson fick också tillfälle att tala enskilt med 

1 Flera initiativ togs efter mötet i rörelsens riktning av rörelseaktörerna. Hugo Berggren, Elis Er-
landsson, Samuel Gabrielsson, Herman Hedberg, Albert Lysander, Simon Lüders, Evert Palmer 
och Mary von Rosen författade omedelbart efteråt en skrivelse till AKM som skulle hållas i Stock-
holm i maj 1935. Skrivelsen gällde att man skulle intensifiera nattvardsfirandet under det stora 
mötets gudstjänster. Resultatet blev att fler nattvardsgångar ordnades under AKM 1935. Lenham-
mar 1977, s. 127. Ett annat företag i Nyköpingsdagarnas anda var att Rosendal och SCA-medlem-
men Gunnar Herrlin ordnade stilla dagar för lekmän, vid vilka man tog initiativ till bildande av ett 
brödraskap för lekmän. Protokoll SCA:s sammanträde 19.6.1935 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. §7 
SCA:s vårkonvent 1.3.1937 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. SCA kom emellertid att göra en ändring i 
moderatare riktningar av de föreslagna stadgarna. Rosendal hade föreslagit en skrivelse om att med-
lemmarna skulle kommunicera ”gärna varje söndag l. ock om möjligt en gång i månaden”. Man 
ändrade detta till ”kommunicera om möjligt minst en gång i månaden”. 
2 Olof Magnussons dagbok 5.3.1935 S11:72:88 SSBA:I UUB. 
3 Aulén hade varit Gunnar Rosendals handledare under dennes arbete med doktorsavhandlingen. 
Braw 1999, s. 252. 
4 Simon Lüders t. Gustaf Aulén 8.5.1933 GAS LUB; Jonson 2011, s. 145–146. 
5 Jonson 2011, s. 104–105. Aulén hade 1929 varit med och tagit initiativ till de anglo-skandinaviska 
teologkonferenserna. Vid den andra upplagan av denna konferens, som hölls på Sparreholm 1931, 
deltog Gabriel Hebert och man besökte under konferensen familjen von Rosen på Rockelstad. 
Jonson 2011, s. 75, 101–103. 
6 Olof Magnussons dagbok 6.3.1935 S11:72:88 SSBA:I UUB. 
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Aulén, varvid biskopen påtalade att de borde försöka få till ett brödraskap i 
Skara stift. Förslaget var i linje med Rosendals arbetsplan och visar att Aulén 
inte endast accepterade idén utan avsåg att aktivt agera för dess förverkli-
gande. Aulén hoppades att den nytillträdde biskopen i Skara stift Gustaf 
Ljunggren1 skulle visa förståelse för rörelsen.2 En öppning i denna riktning 
antyddes också då Ljunggren följande år, 1936, deltog och predikade vid 
Kyrkodagar kring Ord och Sakrament i Falköping.3 Det blev de första av 
många följande kyrkodagar.4 

Vid Nyköpingsdagarnas avslutande gudstjänst stod ljus och blommor på 
altaret. En lång procession av präster i röcklin och violetta stolor gick genom 
kyrkan anförda av kors- och ljusbärare. Församlingen sjöng en process-
ionspsalm diktad av Erlandsson till melodin till psalmen Upp min tunga, att 
lovsjunga.5 När processionen gick fram genom kyrkan reste sig Aulén och 
”sjöng med all kraft”. För Magnusson framstod det som ett ”verkligt under i 
vår Kyrkas historia. Den katolska väckelsen var sanktionerad av en biskop”.6 

SSB ryckte snabbt fram för att få Strängnäsbiskopens understöd i flera 
frågor. Under de kommande åren kom Aulén att inviga Edelweissförbundets 
gudstjänstlokal, S:t Mikaelskapellet i Stockholm, föra SSB:s talan i relation till 
kyrkoherde Claës Törner i Vadstena samt tillträda som SSB:s förste visitator.7 

Sammanfattningsvis fick Gustaf Aulén betydelse för den högkyrkliga rö-
relsen som ett slags möjliggörare. I sin roll som biskop kunde han både upp-
rätthålla sin självständiga ställning gentemot rörelsen samtidigt som han blev 
alltmer engagerad. Genom Nyköpingsdagarna hade Aulén visat sin positiva 
inställning. I honom fick rörelsen en beskyddare med inflytande i Svenska 
kyrkan. I ett senare skede skulle han komma ändra sin inställning till rörelsen, 
särskilt i relation till Rosendals med tiden allt starkare ställning inom rörelsen, 
och han kom att bli mindre aktiv i relationen till SSB.8 

En ”kyrkoförnyelse” presenteras 
Nyköpingsdagarna kom i efterhand att uppmärksammas i pressen. En av del-
tagarna, SCA-medlemmen Paul Söderlind, sammanställde ett referat för Vår 
Lösen där han redogjorde för dagarnas innehåll och beskrev dem som uttryck 
för en högkyrkorörelse, men också som en ”kyrko-förnyelse” [Söderlinds kursi-
vering] med ekumenisk anknytning till liknande strävanden i andra kyrkor i 

1 Gustaf Ljunggren (1883–1950; sist biskop i Skara). 
2 Olof Magnussons dagbok 6.3.1935 S11:72:88 SSBA:I UUB. 
3 Rosendal i Krönikebok 1, s. 59. 
4 Om det, se kap. 10 nedan, s. 357–366. 
5 Sv. Ps 1819/1937:106, 1986:147. 
6 Olof Magnussons dagbok 6.3.1935 S11:72:88 SSBA:I UUB. 
7 Jonson 2011, s. 177; Bexell 2020, s. 115–116. 
8 Mer om det, se kap. 11 nedan, s. 390–391. 
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världen såsom ”övriga skandinaviska kyrkor, i Tyskland, England, Frankrike, 
Nord-Amerikas lutherska kristenhet; ja t.o.m. hos Waldenserkyrkan i Italien”. 
Söderlind slog fast att ”denna kyrkoförnyelse är av stor interkonfessionell 
omfattning. Och med modifikation kan man tala om en liknande ’högkyrko-
rörelse’ inom Roms kristenhet”. I enlighet med Heberts råd till rörelsen fram-
förde Söderlind att det inte handlade om en rörelse med några särintressen, 
utan att den endast ville verka för en ”inre förnyelse av Kristi kyrka sådan den 
framträdde under sina första dagar i kraft och skönhet”.1 

Därmed kan det noteras att benämningen ”kyrkoförnyelse” för förmodli-
gen första gången i det korta referatet användes om den högkyrkliga rörelsen, 
flera gånger och kursiverat. Dessutom presenterades rörelsen som del av en 
internationell rörelse. 

Att en högkyrklig rörelse växte fram omvittnades också i Göteborgs Stifts-
Tidning som gav erkännande av hur den satte fingret på brister i gudstjänstlivet 
och betonade sådant såsom ämbetets auktoritet, sakrament, bekännelse och 
bikt – företeelser som alltid varit en del av den västsvenska fromheten. Arti-
keln plockades också upp av Vår Lösen som återtryckte delar av den.2 Svensk 
kyrkotidning kom under mars och april 1935 att behandla ämnen som ”Ord 
och sacrament” och ”Nattvardsnöd och nattvardsrenässans”.3 Nyköpingsda-
garna ledde till att den högkyrkliga rörelsen formulerades på egna villkor och 
satte avtryck i den kyrkliga debatten. 

Sammanfattande diskussion 
De konflikter som präglat den högkyrkliga rörelsen under det tidiga 1920-
talet hade efter några år fallit i glömska. Personer med inflytande i kyrkolivet 
som företrädde idéer som liknade rörelsen liksom de högkyrkliga rörelseak-
törerna upplevde medvind för sina strävanden. En liturgiskt och sakramentalt 
inriktad rörelse tog form i Svenska kyrkan. Den högkyrkliga rörelsen kom att 
samverka med den och upplevde sig stå på samma sida i de debatter som 
pågick. Den nya liturgiska rörelsen och den högkyrkliga rörelsen var inte 
samma sak, men de kom att stödja varandra. Det vittnade om ett förändrat 
stämningsläge under senare delen av 1920-talet. 

Nya internationella kontakter med engelsk högkyrklighet etablerades även 
i slutet av 1920-talet. Gabriel Hebert påbörjade ett inspirerande kontaktskap-
ande med svenska teologer och högkyrkliga rörelseaktörer. Han inskärpte vik-
ten av att undvika en högkyrklig partibildning i Svenska kyrkan. Därmed 

1 Söderlind, ”Kyrkodagarna i Nyköping den 4–7 mars. En redogörelse och några reflexioner” Vår 
Lösen 26:4 (1935), s. 100–101. 
2 ”Göteborgs Stiftstidning om högkyrkligheten” Vår Lösen 26:4 (1935), s. 107. 
3 ”Nattvardsnöd och nattvardsrenässans” SKT 21.3.1935; ”Ord och sacrament” SKT 25.4.1935. 
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underströk han de kulturorienterade rörelseideal som hela tiden präglat den 
högkyrkliga rörelsens framväxt. 

Men under 1930-talets första år drogs rörelsen igen in i mediala och kyr-
kopolitiska debatter om katolicerande tendenser. Kåre Skredsvik, som tidi-
gare varit medlem i S:t Sigfrids brödraskap, och Fredrik Kjellander kom att 
skapa negativ uppmärksamhet kring rörelsen. Det blev incitament för en be-
gynnande samordning av rörelsen med utgångspunkt i en motståndsidentitet. 
Därmed kan också rörelsen anses reflektera sin samtid som präglades av just 
organisering och mobilisering. Det var en tid då konturerna blev skarpare 
kring olika samhälleliga och kyrkliga gruppidentiteter. Det hör till den logik 
som i ökande grad präglade samhället som Gesellschaft att ett marknadstän-
kande får betydelse och en målinriktning blir överordnad och leder till att 
medlet, sättet att organisera sig, sker på ett sätt som gagnar målet och inte 
endast uttrycker enhet mellan tanke och handling.1 Skeendena runt början av 
1930-talet kan tolkas som uttryck för att den högkyrkliga rörelsen påbörjade 
en gradvis anpassning till ett sådant samhället. 

Nyköpingsdagarna 1935 blev en vändpunkt och nyckelhändelse för den 
högkyrkliga rörelsen under 1900-talets första hälft. Det var där som en ge-
mensam plattform för rörelsen skapades. Biskop Aulén, som hade blivit en 
företrädare för en inriktning i kyrkodebatten som låg nära rörelsen, höll sin 
hand över initiativet och deltog både i planering och genomförande med stor 
entusiasm. Av de drygt hundra deltagare som samlades var huvudparten rö-
relseaktörer som varit verksamma inom rörelsen under lång tid, vissa sedan 
1910-talet. Dagarna markerade en kollektiv identitet av delaktighet i en hög-
kyrklig rörelse. 

Initiativet till kyrkodagarna i Nyköping kan beskrivas som ett slags över-
gångsfas i rörelsens identitetsskapande, från att primärt ha utgjorts av mot-
ståndsidentitet till att gå mot en projektidentitet. Castells tankar om en sådan iden-
titet överfört till en kyrklig kontext fångar det som den högkyrkliga rörelsen 
gick igenom. Det handlade om att den beslutade bygga upp en ny identitet 
kring ett gemensamt projekt som syftade till att omvärdera deras position i 
Svenska kyrkan och bidra till en omgestaltning av kyrkolivet baserad på rö-
relsens identitet. Upplevelsen av motstånd var fortfarande påtaglig, men ini-
tiativet visade på ambitionen att bli mer utåtriktad.2 Den andliga krisen hade 
enligt rörelsen sitt svar i ett sakramentalt gudstjänstliv. Rörelsen, som nu utåt 
började benämna sig ”kyrkoförnyelsen”, hade ett program för att verka så, 
inte som ett parti men som ett nätverk av individer som ville manifestera fö-
reställningen om Svenska kyrka som en del av Kristi kyrka i världen. 

Gunnar Rosendal hade inte ingått i arbetsgruppen som planerade Nykö-
pingsdagarna, men kom däremot vid dem att gripa tillfället att presentera sig 

1 Asplund 1991, s. 79–81. 
2 Castells 2004, s. 10. 
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och sitt arbetsprogram för rörelsen. Han började omedelbart att samla rörel-
seaktörer omkring sig själv och presenterade riktlinjer för det fortsatta arbetet. 
Hans förslag till fortsatt organisering var i linje med de kulturorienterade 
rörelseideal som präglade rörelsen. På så sätt var han som skulle bli rörelsens 
organisatör presenterad. Genom den plattform som kyrkodagarna skulle bli 
stod Rosendal på tidigare rörelseaktörers axlar. 

Den högkyrkliga rörelsen kom ut på andra sidan av Nyköpingsdagarna 
1935 som en delvis förnyad rörelse. I en tid som kännetecknades av före-
ningsanda och politisering valde rörelsen inte att bilda en organisation eller 
förening som sammanhållande band, utan en samlingsform som kunde kom-
binera identitetsskapande, fördjupning och anknytning till omgivningen. Det 
handlade om att genom praktiker, föredrag och nätverksbyggande både stärka 
den kollektiva identiteten och inspirera till arbete i församlingslivet. När den 
högkyrkliga rörelsen upplevde ett tryck från det kyrkopolitiska läget att sam-
ordna sig gjorde den det utifrån sin egen kulturorienterade rörelselogik. 
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9. Högkyrklig förnyelse 

Nyköpingsdagarna i mars 1935 blev en vändpunkt för den högkyrkliga 
rörelsen. Gunnar Rosendal kom där på ett programmatiskt sätt att 
presentera sig inför rörelsen med en arbetsplan som väckte entusiasm 

kring rörelsens strävanden. Senare samma år skulle han ge ut boken Kyrklig 
förnyelse. Boken kom att markera en nyansats för rörelsen. 

Tidigare forskning har på olika sätt bidragit till en förståelse av Rosendal 
och hans verksamhet.1 I denna studie står Rosendals betydelse för den sär-
skilda framväxten av den högkyrkliga rörelsen under 1900-talets första hälft i 
centrum. Rosendals program behöver därför presenteras översiktligt. Fokus i 
kapitlet ligger på att undersöka Rosendals program för den högkyrkliga rörel-
sen och hur han bidrog till ett högkyrkligt identitetsskapande. 

Programskrift för en prästerlig församlingsrörelse 
I början av november 1935 utkom Rosendal med boken Kyrklig förnyelse och 
han betraktade den själv som en ”omfattande programskrift”.2 Redan 1932 
hade Rosendal påtalat för Albert Lysander att den högkyrkliga rörelsen sak-
nade en röst i den kyrkliga debatten. Det behövdes enligt honom något som 
kunde samla rörelsen.3 Boktitelns strof fanns som en formulering i SCA:s 

1 Om Rosendals biografi hänvisas i första hand till Bexell 1999a; Bexell 2003b. Se även Braw 1994; 
Braw 1999; Ljungman 1997; Fransson 2006. Tomas Fransson har inom ramen för sin analys av 
Rosendals syn på biskopsämbetet på ett fördjupat sätt analyserat Rosendals teologiska impulser 
och kontext. En kontextualiserande teologisk analys av boken Kyrklig förnyelse har på senare tid 
gjorts av Oloph Bexell. Bexell analyserar de fyra grunddrag som Rosendal själv utgår från och 
placerar boken i ett större sammanhang utifrån Rosendals verksamhet och i relation till hans samtid. 
Bexell 2017. Även Dag Sandahl har behandlat Kyrklig förnyelse i Sandahl 2010, s. 22–42. 
2 Rosendal i Krönikebok 1, s. 52. Enligt Rosendals uppgift hade den ett knappt år senare sålt i 1 500 
exemplar. Gunnar Rosendal t. Gustaf Aulén 2.10.1936 GAS LUB. 
3 Gunnar Rosendal t. Albert Lysander 15.8.1932 F2:1:4 SCAA MSA. Han var inte först att peka på 
det behovet. Gösta Karlson (Kallner) och Kåre Skredsvik försökte redan 1929 ta initiativ till ”hög-
kyrklig tidskrift” med namnet ”Kyrkan, svensk-katolsk tidskrift” och skrev en ansökan till justitie-
departementet om det. Gösta Karlson (Kallner) t. Mary von Rosen 10.1.1929 SSBA UUB. Det är 
oklart hur långt projektet kom. 
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regula1, men det var Gustaf Aulén som hade föreslagit titeln för Rosendal i 
anslutning till Nyköpingsdagarna 1935.2 Rosendals SCA-broder Paul Söder-
lind var den som först hade använt termen för att beskriva rörelsen utåt, det 
i samband med kyrkodagarna i Nyköping.3 Titeln, liksom programmet, ank-
nöt till den rörelse som Rosendal stod i. 

Huvuddragen i det program som Rosendal skulle presentera i Kyrklig för-
nyelse hade han framfört i olika tidningsartiklar och föredrag under slutet av 
1920-talet och början av 1930-talet. Vid SSB:s Vadstenadagar 1934 hade han 
hållit ett föredrag om en ”högkyrklig väckelse”, ett program som skulle bli 
utgångspunkt för boken.4 Han började sprida sina idéer om den ”kyrkliga för-
nyelsen” bland yngre präster i sin omgivning.5 Att de idéer han gav uttryck 
för sjöd inom rörelsen visar flera artiklar i den av Rosendal utgivna Kyrkans år 
1936, utkommen samma år och med uppsatser på ämnet kyrkan skrivna av 
flera rörelseaktörer.6 Rosendal kom också senare att lyfta fram att idéerna inte 
var hans egna, utan var det som han plockat upp inom rörelsen.7 I boken 
Kyrklig förnyelse framstod Rosendal som ett språkrör för en rörelse. Han skrev 

1 Bexell 2017, s. 121. Som Oloph Bexell noterat hade uttrycket ”kyrklig förnyelse” också förekom-
mit redan i Henning Sjögrens bok Tankar om Den svenska kyrkan, dess ställning och uppgift i närvarande 
tid 1910. Sjögren 1910a, s. 18. 
2 Bexell 2003b, s. 31; Bexell 2017, s. 120–121. Rosendal hade tidigare haft titeln ”Kyrklig väckelse”. 
Rosendal och Aulén diskuterade ”väckelse” kontra ”förnyelse” i brev: ”Beträffande uttrycket 
’Kyrklig väckelse’ resp. ’Kyrklig förnyelse’ finner jag att det senare är vackrare, men det förra slag-
kraftigare. Jag skall tänka på denna sak”. Gunnar Rosendal t. Gustaf Aulén 11.3.1935 GAS LUB. 
Senare skrev Rosendal till Aulén: ”jag tackar för det goda rådet beträffande namnet!” Gunnar Ro-
sendal t. Gustaf Aulén 19.8.1935 GAS LUB. 
3 Om det, se kap. 8 ovan, s. 327–328. 
4 Bexell 2003b, s. 35 n. 47; Bexell 2017. Berättelse SSB GK 23–26.7.1934 B19 SSBA:I UUB. En 
del av tematiken som Rosendal berörde hade han också behandlat i föredragsform inför medlem-
marna i SCA. Rosendal behandlade till exempel frågan om dogm, lära och liv i Rosendal 1935b, s. 
35–36. Ett föredrag på detta tema hade han hållit vid SCA:s årshögtid redan 1928. Protokoll SCA:s 
årshögtid 25–26.9.1928 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. 
5 Han gav uttryck för en frustration över att inte fler följde honom i att försöka påverka försam-
lingslivet på samma sätt som han menade sig ha gjort i Osby. Alla verkade enligt honom vara av 
samma åsikt och mena programmet var fullständigt riktigt, men att de själva inte kunde förverkliga 
det. Gunnar Rosendal t. Gustaf Aulén 3.7.1935 GAS LUB. 
6 Se här till exempel Gösta Karlson, ”Kristi kyrka – en helig kyrka”, Bengt Strömberg (1909–1979; 
teol. dr., sist kyrkoherde i Svenska församlingen i Paris), SCA, ”Kyrkans enhet”, Arthur Anderberg 
(1909–1962; sist komminister i Helsingborg), SCA, ”Den osynliga kyrkan” och Paul Söderlind, 
SCA, ”Den fullständiga högmässan” och ”Om prästämbetet”. Författarna i boken förutom de 
nämnda Ragnar Ekström (1910–1973; teol. dr., sist kyrkoherde i Landskrona), SCA, Bo Giertz, 
Carl Kihlén, tidigare Svenska Kyrkoförbundet och Helga korsgillet, Albert Lysander, SCA och SSB, 
Carl Lönroth (1866–1941; sist kyrkoherde i Örebro Nikolai), Olof Mörk (1896–1979; sist prost i 
Stora Harrie), SCA, Johannes Norrby, J.E. Nyström, SCA och SSB, Sven-Åke Rosenberg (1909– 
1993; teol. dr. h.c., senare kyrkoherde i Allhelgona i Lund, sist komminister i Klippan), Gunnar 
Rosendal, SCA, och Einar Wickström (1900–1971; sist kyrkoherde i Västra Skrävlinge). Rosendal 
1935a (red.). 
7 Bexell 2017, s. 141. 
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där vad ”den kyrkliga förnyelsen” ville verka för.1 Ordet ”högkyrklig” hade 
vid det laget inte någon positiv laddning, men Rosendals programmatiska in-
sats gjorde att rörelsen kunde benämna sig som ”den kyrkliga förnyelsen”. 
Uttrycket kom snabbt att omfattas inom rörelsen, och användes omväxlande 
med ”högkyrklighet”.2 

För läsarna av Die Hochkirche, till vilka Rosendal och flera andra inom rö-
relsen hörde, låg det tyska ”Kirchliche Erneuerung”, nära till hands efter att i 
variationer ha figurerat i artikelrubriker under 1934. Dock utan att där sam-
mankopplas med något särskilt program.3 Vid högkyrkodagen i Berlin 1935 
diskuterade Hochkirchliche Vereinigung en ”Erneuerung der Kirche”, en för-
nyelse av kyrkan, och lade fram ett program i vilket strävan efter en återgång 
till biblisk sanning i lära och förkunnelse, till kyrkans apostoliska ämbete, ett 
bekännelsetroget sakramentalt liv och ett ekumeniskt medvetande betona-
des.4 

Rosendal hade börjat utveckla sina kontakter med Hochkirchliche Verei-
nigung samma år. Han hade först medverkat i Eine heilige Kirche, vilken hade 
ersatt Die Hochkirche.5 Vid SCA:s stilla dagar i juni meddelade han att en in-
bjudan kommit från Hochkirchliche Vereinigung till SCA att delta i hög-
kyrkodagarna i Berlin.6 Rosendal utsändes från SCA att delta som gäst vid 
Hochkirchliche Vereinigungs högkyrkodagar.7 Tomas Fransson har noterat 
Rosendals närvaro och pekat på parallellerna i det som diskuterades och in-
nehållet i Kyrklig förnyelse, dock utan att överdriva tolkningen att Rosendal 
skulle ha påverkats från tyskt håll.8 Rosendal hade successivt fört fram sitt 

1 Se till exempel Rosendal 1935b, s. 193. 
2 Se till exempel, Mary von Rosen t. Gunnar Rosendal 4.6.1937; 10.31938 GRS LUB; Harald An-
dersson t. Kjell Barnekow 24.2.1942 KBA LLA; Simon Lüders t. Lechard Johannesson 1.10.1943 
LJA RA. När SSB planerade att uppta Bengt Serenius som medlem beskrevs det som att denne 
skulle kunna verka för ”kyrklig förnyelse inom Finlands kyrka”. §3 Berättelse SSB:s konvent 2– 
3.12.1941 B21 SSBA:I UUB. 
3 Schorlemmer, ”Berneucher Kreis und evangelisch-katholische Bewegung in gemeinsamen Dienst 
kirchlicher Erneuerung. HK 16 (1934), s. 34; Lau-Tugemann, ”Vom Fortgang der volksliturgischen 
Erneuerungsbewegung in der katholischen Kirche” HK 16 (1934), s. 45; ”Gedanken zur 
Erneuerung der römisch-katholischen Kirche” HK 16 (1934), s. 50. 
4 Fransson 2006, s. 102, 267. 
5 Rosendal, ”Die Schwedische Bruderschaft Sodalitium Confessionis Apostolicae” EHK 17:1–3 
(1935), s. 13–16. Det var sannolikt första gången Rosendal publicerat sig i en utländsk tidskrift. Jfr 
Bexell 1999a; B. Brodd 2003, s. 117. Om HV i relation till kyrkokampen i Tyskland vid denna tid, 
se kap. 11 nedan, s. 391–392. 
6 Protokoll SCA:s sammanträde 19.6.1935 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. Inbjudan hade kommit från 
Heiler. Bexell 2003b, s. 44; B. Brodd 2003, s. 118. 
7 Fransson 2006, s. 79. Inom HV betraktades det som inspirerande för det ekumeniska arbetet att 
Rosendal och en rysk-ortodox präst deltagit i nattvardsfirandet vid en högmässa. Protokoll 
Hochkirchentag Berlin-Spandau 8–10.7.1935 A:2021 AHVAB UBM. 
8 Fransson 2006, s. 102, 267. En alternativ tolkning, som är svår att belägga, är att Rosendal kan ha 
påverkat diskussionerna inom Hochkirchliche Vereinigung vid högkyrkodagen 1935. 
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program under flera års tid. Parallellerna stärker snarast bilden av hur han var 
en del av ett internationellt rörelsenätverk. 

Reformprogram på kyrkans egna villkor 
Det program som Rosendal presenterade med boken Kyrklig förnyelse har ana-
lyserats i forskningen, framför allt inom ramen för hans teologiska författar-
skap i stort.1 Han disponerade boken i fyra huvuddelar inramade av en inled-
ning och avslutning. Programmet ”den kyrkliga förnyelsen” hade fyra di-
mensioner: bekännelsetrogenhet, sakramentalitet, hierarki och liturgi.2 I det 
följande ska några centrala drag i Kyrklig förnyelse belysas utifrån bokens bety-
delse för den högkyrkliga rörelsen. 

Rosendal inledde boken med att kritisera olika företeelser såsom frikyrk-
lighet, liberalteologi, lågkyrklighet och prästerskapets byråkratisering. Fram-
för allt vände han sig emot de olika försök att förnya församlingslivet i 
Svenska kyrkan som gjorts under 1900-talets första decennier genom att 
bygga församlingshem och ordna ”församlingsaftnar, ungdomsmöten, syför-
eningsmöten, missionskvällar”. Men all kyrklig föreningsiver hade urholkat 
det kyrkliga livet av meditation, bön och gudstjänst. Nattvardslivet hade fort-
satt att stagnera och intresset för en förnyelse av gudstjänstlivet hade varit 
klent. Ingen förnyelse hade skett genom ”det frivilliga församlingsarbetet” 
och en reflektion över ”Kyrkans sanna väsen” hade saknats.3 Kritiken var rik-
tad mot ungkyrkligheten.4 

Rosendal betonade en syn på kyrkan som något annorlunda än det övriga 
samhället. Bokens ärende var att peka på hur kyrklig reform behövde komma 
inifrån ”Kyrkan själv”. Reformer skulle inte ske genom impulser ”utifrån, från 
folkopinionen eller tidsandan eller modeåsikter”.5 Betoningen på inomkyrklig 
anknytning till traditionen som grund för förnyelse hade varit ett genomgå-
ende drag i den högkyrkliga rörelsen även tidigare. 6 Rosendals syn på 

1 Se Heikkinen 1990; Heikkinen 2003; Blückert 2003; Fransson 2006; Bexell 2017. 
2 Rosendal 1935b. 
3 Rosendal 1935b, s. 8–14, 175–190. 
4 Bexell 2003b, s. 32; B. Brodd 2003, s. 113; Bexell 2017, s. 121. Rosendal bekräftade det själv i 
brev till Aulén. Gunnar Rosendal t. Gustaf Aulén 2.10.1936 GAS LUB. Det kan dock invändas att 
det var församlingsrörelsen i dess olika former, vilka ungkyrkorörelsen hade tagit över, som Ro-
sendal kritiserade. Sandahl 2010, s. 26. Att Rosendal själv hade praktiserat dylika verksamhetsfor-
mer i församlingslivet i Trelleborg har visats av Markus Hagberg. Se Hagberg (opubl.) 1999, s. 6– 
22. 
5 Rosendal 1935b, s. 16, 175. 
6 Carl Kihlén hade till exempel 1911 skrivit att de lutherska bekännelseskrifterna var ”en kyrkans 
egen förnyelse på den gamla grunden”. Kihlén 1911a, s. 6. Rörelsens organisering i ordensliknande 
sammanslutningar kan tolkas som uttryck för samma tanke. Se kap 5 ovan, s. 215–228. Cf Blückert 
2003, s. 171. 
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relationen mellan kyrkan och världen framgår av beskrivningen av process-
ionen som en kyrklig praktik. Den manifesterade 

Kyrkans högtidliga framträdande inför menigheten, ett framvisande av hennes i 
synlig gestalt givna gudomliga härlighet, som är Kristi härlighet. I processionen 
hävdar sig Kyrkan gentemot världen.1 

Rosendal betraktade Svenska kyrkan som en del av Kristi kropp. Den var 
synlig och konkret och skulle förstås som gudomligt inrättad och samtidigt 
mänsklig, med sina egna uttrycksformer. Dess tecken var ord, sakrament, äm-
bete och församling.2 Det var utifrån dessa tecken som en kyrklig gemenskap 
kunde föreställas. Kyrkan var inte jämförbar med begrepp som samhälle, för-
ening eller organisation. Ofta använde Rosendal begreppet Kyrkan med stort 
K för att markera synen på Svenska kyrkan som en del av den enda, världsvida 
kyrkan som stod i kontinuitet med urkyrkan.3 Kontinuiteten markerades av 
den apostoliska successionen och vigningen av präster och biskopar, vilket 
gjorde Svenska kyrkan till en legitim arvtagare av den allmänkyrkliga tradit-
ionen i form av liturgi och tidegärd.4 

I uttrycklig kritik mot liberalteologin som menat att dogmer stod i vägen 
för kristet liv, menade Rosendal att dogm och liv hörde ihop.5 Trohet till be-
kännelsen innebar ett ”översättningsarbete” där innehållet i dokument av be-
kännelsekaraktär inlevelsefullt och lojalt skulle överföras till samtiden.6 Han 
avfärdade tanken på att han själv skulle införa något nytt och uttryckte en 
självförståelse av att vilja vara brygga mellan den kyrkliga traditionens san-
ningar och samtidens behov av förnyelse. Samtidigt uppvisade han en rymlig 
förståelse av bekännelsetrohet. Det innefattade lojalitet till urkyrkliga sym-
bola, lutherska och svenskkyrkliga bekännelseskrifter, kyrkohandboken, li-
turgi och ”kyrkoceremonier”, liksom till Svenska kyrkans ”ordning och in-
stitutionella inrättning, ämbeten och lagar”.7 Självförståelsen av att verka i en 
lutherskt bekännelsetrogen tradition med särskild betoning på den 
Augsburgska bekännelsen hade från början utmärkt den högkyrkliga rörelsen, 
och kan ses som ett arv från nylutheranismen. Även en lojalitet mot en 

1 Rosendal 1935b, s. 177–178; Blückert 2003, s. 166. 
2 Rosendal 1935b, s. 130, 155–156. Cf Blückert 2003, s. 161. 
3 Kjell Blückert har noterat hur ”Rosendals språkestetik är en del av hans teologiska analys”. Ofta 
skrivs just Kyrka, Ämbete, Sakrament, Ord, Evangeliet med stora begynnelsebokstäver för att mar-
kera deras teologiska vikt. Blückert 2003, s. 149. Rosendal avfärdade begreppet ’moderkyrkan’ vil-
ket hade använts av till exempel Mary von Rosen. Det var enligt Rosendal ett historiskt felaktigt 
uttryck. Rosendal 1935b, s. 182–185. Han anknöt inte heller till begreppet evangelisk katolicitet 
som förknippades med Söderblom och som hade förekommit inom den högkyrkliga rörelsen under 
1920-talet. S-E. Brodd 1982. 
4 Rosendal 1935b, s. 185. Cf Blückert 2003, s. 157. 
5 Rosendal 1935b, s. 35–49. Cf Blückert 2003, s. 158. 
6 Rosendal 1935b, s. 22. 
7 Rosendal 1935b, s. 21. 
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specifikt svenskkyrklig tradition och vurm för den lutherska ortodoxin hade 
betonats tidigare inom rörelsen.1 Det fortsatte hos Rosendal som såg en kon-
tinuitet mellan den medeltida kyrkan, reformationen och ortodoxin, där den 
sista blev betraktad som en guldålder där Svenska kyrkan kom till uttryck på 
sina egna villkor. Under upplysningstiden och under inflytande av liberalteo-
logi hade det allmänkyrkliga arvet i Svenska kyrkan förvanskats.2 Han föreföll 
förutsätta att de lutherska bekännelseskrifterna uttryckte en samlad teologi 
och kunde användas som uppslagsverk för en bibliskt grundad kyrkosyn.3 Det 
specifikt svenska i Svenska kyrkan markerades, men inte som ett kyrkans
tecken. Även om han förutsatte en nationalkyrka som ram så var inte en nat-
ionalkyrklig retorik framträdande hos honom.4 

Att betona kyrklig reform genom prästerskapet var etablerat inom den 
högkyrkliga rörelsen.5 Kyrklig förnyelses primära målgrupp var också prästerna i 
Svenska kyrkan. Det var de som skulle omsätta bokens pastorala och sakra-
mentala program. 6 Korrelationen mellan ett enligt Rosendal rätt värderat 
prästämbete och ett välfungerande församlingsliv var viktig.7 Att betona det 
hierarkiska ”herdeämbetets auktoritet” var kyrkopolitiskt laddat, särskilt då 
Rosendal menade att ämbetsbärarna hade prioritet över församlingen beträf-
fande ordets och sakramentens förvaltning.8 I utformningen av sin hierar-
kiska syn på kyrkan var Rosendal inspirerad av den framväxande nya exege-
tiska skolan.9 Vigningen slog ”vakt om ämbetets helighet” och att prästen ge-
nom kopplingen till den apostoliska succession blev präst först och främst i 
”hela Kyrkan”.10 Han var medveten om att det som han kallade det hierarkiska 
draget skulle komma att betraktas som det mest kontroversiella i boken.11 

1 Se kap. 2 ovan, s. 90–91 och kap. 3 ovan, s. 132. Se till exempel Kihlén 1911a, s. 4–7. 
2 Bexell 2017, s. 145–146. 
3 Studiet av luthersk ortodoxi hade varit fokus för Rosendals doktorsavhandling och hans tidiga 
bokserie om så kallade rätte lärare. Det som Rosendal kallade för det bekännelsetrogna draget ut-
gick delvis från förståelsen av Augsburgska bekännelsen som juridisk-legal bekännelsenorm utfor-
mad under ortodoxin vars syfte det varit att försvara en luthersk tolkning av kristen tro. Rosendal 
1935b, s. 32–33. Pleijel 1937b, s. 239–240; Bexell 2017, s. 124. 
4 Blückert 2003, s. 165. 
5 Se ovan, kap. 5, s. 215–220; Cf Fransson 2006, 137–138. 
6 Rosendal 1935b, s. 15–16, 171. 
7 Rosendal skrev: ”Där prästen är medveten om att han är Guds tjänare och har sin fullmakt av 
Gud genom Kyrkan, där fostras folket i vad vi kunna kalla liturgisk stil: Till daglig morgon- och 
aftonandakt, gärna i kyrkan, till regelbunden bibelläsning och kyrkogång och till ett sakramentalt 
präglat liv i Dopets heliga förbund under gemenskapen med Herren Kristus i Herrens heliga Natt-
vard”. Rosendal 1935b, s. 16. 
8 Rosendal 1935b, s. 102; Fransson 2006, s. 144. 
9 Fransson 2006, s. 144. Mer om det, se kap. 11 nedan, s. 386–387. 
10 Rosendal 1935b, s. 95. I enlighet med det var Rosendals förståelse av biskopsämbetet på ett 
självklart sätt kopplat till den allmänneliga kyrkans enhet. Fransson 2006, s. 178. 
11 Rosendal 1935b, s. 87. Rosendal hade redan tidigare diskuterat ordet hierarki i dagspressen som 
ett kontroversiellt begrepp. Bexell 2017, s. 130. Betoningen på prästämbetet hade framförts tidigare 
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Rosendal förväntade sig kritik om ”katolicerande tendenser” varför han 
ägnade ett avsnitt i boken åt relationen mellan kyrklig förnyelse och det ro-
merskt katolska. Han förordade en ekumenisk inställning men tog samtidigt 
avstånd från romersk-katolsk kyrkosyn för dess exklusivitetsanspråk. 1 

Svenska kyrkan var lika mycket en del av den allmänneliga kyrkan som den 
romersk-katolska kyrkan. Inom romersk-katolska kyrkan fanns både sådant 
som var rätt och missbruk. Men även protestantismen hade anledning till 
självkritik. Evangelisk anda var inte detsamma som motstånd mot den ro-
mersk-katolska kyrkan och luthersk var inte en motsats mot romersk-katolsk.2 

Rosendal menade att det verkliga hotet om romersk-katolskt inflytande i 
Sverige berodde på sådant som liberalisering, sekularisering och avsakra-
mentalisering.3 Han anslöt till upplevelsen i Svenska kyrkan av en andlig kris 
i samtidskulturen och menade att bortvändheten från kyrkolivet gjorde sam-
tidsmänniskorna olyckliga. Subjektivism, individualisering, rationalism och li-
beralteologi hade lett till bortvändhet från Gud, från liv i bön och till en tro 
som bar ”dödens och förstelningens prägel”. Som en motpol till sådan bort-
vändhet betonade Rosendal ett liturgiskt liv, det vill säga tjänst inför Gud, i 
både vardaglig och gudstjänstfokuserad mening.4 Vardagens liturgi handlade 
om liv i bön, framför allt genom ett återupplivande av tidegärden i försam-
lingskyrkorna och ett andligt självmedvetande bland människorna. Även om 
”den kyrkliga förnyelsen” var prästcentrerad, syftade den till en förnyelse av 
församlingslivet och till en lekmannaväckelse. Liksom tidigare Svenska Kyr-
koförbundet kopplade han samman sin samhällskritik med ortodoxiromantik. 
Ortodoxins människor med dess fromma böneliv blev föredöme i visionen.5 

Det enda som kunde skydda Sverige mot hotet från Rom var den förnyelse 
som den högkyrkliga rörelsen förespråkade. Även ett sådant sätt att argumen-
tera var i linje med vad Svenska Kyrkoförbundet tidigare hade framfört.6 

Rosendals kyrkosyn och argument hade flera likheter med vad som tidi-
gare förts fram inom den dogmatiskt högkyrkliga riktningen. Svenska kyrkan 
skulle förnyas och bli relevant i det moderna samhället genom att hävda sin 
kyrkliga egenart som Kristi kropp, inte genom att anknyta till samtida ström-
ningar eller föreningsideal. 

av Svenska Kyrkoförbundet och Helga Korsgillet. Kihlén 1911a. Cf Fransson 2006, s. 144; Olofs-
son 1999, s. 267. Se även kap. 4, s. 198–199 och kap. 5 ovan, s. 215–220. 
1 Rosendal 1935b, s. 182–185. 
2 Rosendal 1935b, s. 175–187. 
3 Rosendal 1935b, s. 180. Cf Blückert 2003, s. 165. 
4 Rosendal 1935b, s. 123–138. Cf Blückert 2003, s. 171. 
5 Rosendal 1935b, s. 131–136. Se ovan i kap. 2, s. 90–92. 
6 Rosendal 1935b, s. 180. Se kap. 6 ovan, s. 249. 
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Kristi kyrka i stället för folkets kyrka 
Olika typer av folkkyrkotänkande dominerade Svenska kyrkan i början av 
1930-talet. En viktig fråga gällde hur Svenska kyrkan skulle kunna hitta sin 
roll i ljuset av det moderna svenska nationsbygget.1 Folkkyrkoretoriken hade 
genom det svenska biskopskollegiet ett brett inomkyrkligt stöd, som kom till 
uttryck i biskopsmotionen 1929. Den pekade ut en folkrörelseorienterad vis-
ion om Svenska kyrkan. Men i stället för biskopsmotionens program kom 
genom riksdagens beslut Svenska kyrkan att organiseras utifrån ett slags myn-
dighetsmodell som speglade den kommunala organisationen. Med 1930 års 
församlingsstyrelselag, som trädde i kraft 1932, kom de politiska partierna att 
bli en del av den kyrkliga organisationen.2 Det var en utveckling som man 
inom Svenska Kyrkoförbundet hade varnat för redan under 1910-talet.3 En 
folkkyrkosyn som i någon mån kom att komplettera denna utveckling föret-
räddes av den socialdemokratiska riksdagsmannen Harald Hallén. 4 Enligt 
Hallén, som var inspirerad av J.A. Eklund och Magnus Pfannenstill, var Sve-
riges folk ett kristet folk och i folket fanns etiska ideal som pekade mot Guds-
riket. Till skillnad från den av Einar Billing anförda folkkyrkosynen, där folket 
blev kyrkans objekt kom Hallén att förmedla en demokratiskt motiverad folk-
kyrkosyn som kunde komplettera folkhemsbygget i den moderna nationen 
Sverige.5 

Rosendal avvisade begreppet ”folkkyrka” då det bar med sig föreställ-
ningar om folket som kyrkans subjekt och även hade en problematisk demo-
kratisk prägel. Kyrkan var, skrev Rosendal, ”Kristi kyrka” och inte ”folkets 
kyrka”.6 Särskilt den folkkyrkosyn som Hallén representerade var en antites 
till Rosendals och den högkyrkliga rörelsens kyrkosyn. Den kyrkliga förnyel-
sen var enligt Rosendal folklig därför att den sökte ”omskapa församlingen”, 
inte genom att den anpassade sig efter folkviljan eller tidsandan. Det var ge-
nom nådemedlen, ord och sakrament, i församlingen och genom klerikal led-
ning som förnyelsen skulle ske. Genom prästernas hierarkiska ledning skulle 
folket omdanas ”från att vara den profana hopen till att bliva en bedjande 
församling”.7 Även om också lekfolket behövde vara en del av förnyelsen, så 
hade de ingen aktiv roll i förnyelsearbetet. Församlingen kunde inte ens för-
väntas veta vad den egentligen ville ha, och kunde i vissa fall göra motstånd 
mot förnyelsen. Men hade folket fått bestämma hade inte någon reformation 
blivit genomförd i Sverige, menade Rosendal.8 I Kyrklig förnyelse betonades en 

1 Se inledningskap. ovan, s. 16–18. 
2 Thidevall 2000, s. 240–243. 
3 Om det, se kap. 3 ovan, s. 139. 
4 Halléns folkkyrkoprogram har analyserats av Claesson 2004. 
5 Claesson 2004, s. 340, 344. 
6 Rosendal 1935b, s. 92–93, 102. 
7 Rosendal 1935b, s. 171–172. 
8 Rosendal 1935b, s. 153. 
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ämbets- och kyrkosyn som gick stick i stäv med de folkrörelseorienterade 
folkkyrkoprogram som låg i tiden.1 

En annan aspekt av 1930 års församlingsstyrelselag var att synen på präs-
ten förändrades. Sven Thidevall har konstaterat att arvet av prästerlig aukto-
ritet från det traditionella samhället i förening med rollen som ett slags kom-
munal expert, fick till resultat en prästroll som ”motsvarade eller överträffade 
den traditionella patriarkala rollen”.2 Rosendals hierarkiska ämbetssyn kan 
tolkas som ett slags religiös motsvarighet, om än teologiskt diametralt an-
norlunda, till den förstärkta betoningen på prästens roll i församlingen som 
markerades i den nya församlingsstyrelselagen.3 

Övergripande organisationsfrågor rörande Svenska kyrkans synodala or-
ganisation eller dess utformning på riksnivå, som på flera sätt var aktuella i 
samtiden och i den kyrkopolitiska debatten, behandlades inte av Rosendal. 
För honom förutsattes den nationella och rikstäckande Svenska kyrkan, men 
den spelade ingen avgörande roll i hans eget program. Församlingen var enligt 
Rosendal det primära uttrycket för den allmänneliga kyrkan med gudstjänst-
firandet, och nattvarden i centrum, som nav. I Rosendals beskrivning av hur 
församlingslivet skulle forma människorna ingick inte någon reflektion över 
kyrkostämmans, eller på större orter kyrkofullmäktiges, betydelse. Det folk-
kyrkliga pastorala handlingsprogrammet efter förenings- och folkrörelsemo-
dell som kan kopplas till biskopsmotionen 1929 avfärdades.4 Betoningen låg 
på ”en förnyelse av det sakramentala livet” genom prästämbetet. 

Synen på prästen som oumbärlig för det pastorala livet hade funnits inom 
rörelsen före Rosendal och bar på drag av det patriarkala och traditionella 
bondesamhällets struktur i enlighet med den lutherska hustavlan, där prästen 
sågs som ansvarig för församlingsbornas salighet.5 Den högkyrkliga rörelsen 
hade tidigare huvudsakligen fungerat som ett slags kulturorienterad rörelse i 
syfte att genom individers andliga fördjupning bidra till en förnyelse av 
Svenska kyrkan. Rosendal sammanställde rörelsens kyrkosyn och andliga livs-
reformideal till ett pastoralt program orienterat kring prästens auktoritet. Där-
med förenade han de dogmatiska och praktiska inriktningar som funnits inom 
rörelsen. En syn på församlingen som exklusiv och kollektivistisk gemenskap 
präglad av vad som kan ses som det traditionella Gemeinschaft-samhällets 

1 Det patriarkala och hierarkiska i rörelsens pastorala program är helt förbisett i den jämförelse med 
folkkyrkobegreppet som görs i R. Ekström 1963, s. 221. 
2 Thidevall 2000, s. 218–223, 299–300. 
3 I Kyrklig förnyelse i församlingskyrkan (1937) konstaterade Rosendal att nu ”rådande lagstiftning 
måste från prästerskapets sida betraktas såsom idealisk” då prästen hade rätt att närvara vid fattig-
vårdsstyrelsens, skolstyrelsens och barnavårdsnämndens sammanträden men slapp vara ordfö-
rande i dem. Därmed kunde prästen fokusera på att verka för ett ”kristligt kärleksarbete” i dessa 
sammanhang, och fokusera på sin uppgift som församlingens herde och ledare i gudstjänstliv och 
själavård. Rosendal 1937, s. 217–218. 
4 Om detta program och dess omsättning, se Thidevall 2003, s. 41. 
5 Thidevall 2000, s. 44–46; 
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personliga relationer förtydligas i Rosendals syn på relationen mellan präst 
och församling, men motiverades genom anknytning till föreställningen om 
församlingen som den synliga gestaltningen av en allmänkyrklig gemenskap. 
Till skillnad från vad som var tanken i den lutherska hustavlan var det hög-
kyrkliga programmet inte del av ett samhälleligt program.1 Det hierarkiskt 
ordnade prästämbetet blev den konkreta kopplingen till den allmänkyrkliga 
gemenskap som församlingen gestaltade och fungerade som förmedlare av 
lära, sakramental och liturgisk gemenskap. I det finns anledning att jämföra 
med Einar Billings syn på prästen som ett slags förkroppsligande av försam-
lingen i folkkyrkan, dock utan att denne anslöt sig till en ämbetssyn beroende 
av apostolisk succession.2 

Det individuella och subjektiva hade visserligen en plats i det kristna livet 
men det hade i samtiden blivit alltför överbetonat, menade Rosendal. Sakra-
menten var Guds nåds förmedling på ett objektivt sätt. Därför skulle särskilt 
nattvarden, den mest försummade och mest centrala beståndsdelen i det 
kristna livet, betonas.3 Det var i linje med rörelsens tidigare inriktning, liksom 
att betona bruket av kyrklig skrud som ett sätt att markera ämbetets och litur-
gins sakramentala och objektiva karaktär.4 

Sammanfattningsvis presenterade Rosendal med Kyrklig förnyelse ett inom 
den högkyrkliga rörelsen på flera sätt välförankrat program som pekade på en 
kyrklig reform inifrån där ”Kyrkan” ställdes gentemot världen, och där Kristi 
kyrka kontrasterades mot folkets kyrka. Rosendal manifesterade den högkyrk-
liga rörelsens pastorala program. Det var inriktat på församlingen med an-
knytning till en föreställning om att den gestaltade en allmänkyrklig gemen-
skap centrerad kring gudstjänstlivet. Kyrkosyn med utgångspunkt i folket el-
ler organisationsformer hämtade utanför kyrkan kunde inte komma i fråga 
för att en förnyelse skulle kunna ske. Det var prästerna och den gudstjänstfi-
rande församlingen som programmet inriktade sig på och det var genom en 
prästerligt ledd församlingsrörelse som programmet skulle omsättas. 

1 För en framställning av ”hustavlans värld” som samhällsvision i det traditionella bondesamhället, 
se Pleijel 1951. Om Gemeinschaft och Gesellschaft, se Asplund 1991, s. 63–64, passim. 
2 J. Eckerdal 2012, s. 91–97. 
3 Rosendal 1935b, s. 53–55. Dopet togs också upp, om än inte i samma utsträckning. Huvudsaken 
för Rosendal med att betona det sakramentala draget var att poängtera Guds handlande genom de 
objektiva nådemedlen. Han ägnade också stort utrymme åt predikan och Guds ord som nödvändigt 
för en sakramental förnyelse. Predikan behövdes för att rikta åhörarna mot det sakramentala livet 
och i synnerhet mot nattvarden. Rosendal 1935b, s. 71–73. Cf Blückert 2003, s. 173. 
4 Rosendal 1935b, s. 70, 78. Cf Heikkinen 2003, s. 189. 

342 



 

  

    
        

     
       

      
         

  

  
      

    
     

  
    

     
  

      
    

    
    

   
      

   
   

   
      

      
  

       
  

 
 

           
          

          
            

       
                

            
   

          
          

Rosendal som rörelsens organisatör 
En rörelses organisatör är en person som förmår framställa rörelsens program 
för personer inom och utom den på ett angeläget sätt och lyckas förklara var-
för den är relevant. Det är kopplat till ett slags genombrott för rörelsen, som 
innebär tydligare konturer kring den där idéer och gemensamma föreställ-
ningar utvecklas. Denna person drar också nytta av sina nätverk för att orga-
nisera rörelsen. En arbetsfördelning kan ske och organisatören får då en le-
dande roll. Organisatörens nätverk, förmåga att leda och inspirera, samt möj-
ligheter att investera tid och energi i rörelsen blir avgörande.1 

Det har sagts om Rosendal att han var emot en övergripande organisation 
av den högkyrkliga rörelsen och därför endast tog initiativ till sammanslut-
ningar med karaktär av bönegemenskaper, och inte några ”expansiva aktions-
grupper”.2 En skepsis mot organisation och föreningsbildande var karaktär-
istisk för den högkyrkliga rörelsen, vilket Rosendal instämde i. Men det är 
missvisande att säga att han inte tog några initiativ till någon organisation. Det 
är snarast en fråga om vad som avses med organisation.3 

Med start i Nyköping 1935 kom Rosendal hängivet att verka för att den 
högkyrkliga rörelsen skulle organisera sig på olika sätt. Han menade att en 
centralisering och samordning av rörelsen behövdes och föreslog för SSB och 
SCA att ett generalkonvent skulle inrättas med manliga och kvinnliga ledare 
samt representanter för olika bönegemenskaper och brödraskap. Organise-
ringen skulle vara hierarkisk, inte parlamentarisk, och ledas av en prior som 
helst skulle vara biskop. Vidare behövdes en utåtriktad verksamhet. Varje 
sammanslutning skulle utse personer som ansvarade för att skriva i pressen 
om aktiviteter och kyrkliga händelser i anslutning till den högkyrkliga rörelsen. 
Därtill borde rörelsen ha en ”duplicerad eller stencilerad högkyrklig tidskrift, 
varigenom vi alla kunde stå i förbindelse med varandra”.4 Han ville introdu-
cera retreatverksamhet, studiehem, samt brödraskap och systraskap för per-
soner ur lekfolket.5 Han tog själv initiativ till ett brödraskap för män ur lek-
folket 1937 kallat Det heliga dopets brödraskap.6 Energiskt manade han till 

1 Enligt Lars-Erik Olssons modell för frivilliga organisationers framväxt är organisatörens framträ-
dande kopplad till rörelsens ”tillblivelsefas”. L-E. Olsson 1998, s. 147–151. 
2 Bexell 2003b, s. 59; Cf Kilström 1990, s. 187. 
3 Till exempel tog Rosendal 1948 initiativ till Sällskapet för apostoliska tron och ämbetets försva-
rare och 1950 till den internationella organisationen International League for Apostolic Faith and 
Order. B. Brodd 2003, s. 134; Hagberg 2006b; Hagberg 2020, s. 299. Se även kap. 11 ovan, s. 430. 
4 Gunnar Rosendal t. SCA och SSB 11.3.1935 SSBA UUB; Protokoll SCA:s vårkonvent Malmö 
25.4.1935 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. 
5 Gunnar Rosendal t. Mary von Rosen 2.3.1936 EvRA RA. 
6 §7 Protokoll vårkonvent SCA 1.3.1937 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. 
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aktivitet inom rörelsen.1 Det var viktigt, skrev han att de ”verkliga arbetarna i 
kyrklig förnyelse” samordnade och organiserade sig på ett målmedvetet sätt.2 

Men Rosendals förslag till organisering och målinriktat arbete fick inte det 
gensvar han hade hoppats på inom SCA och SSB. Något generalkonvent upp-
rättades inte och inte heller realiserades planen på de stiftsanknutna brödra-
skap som gjorts upp i Nyköping.3 Frustrerad menade han att många präster 
saknade ”MOD OCH ENERGI”. Han uttryckte besvikelse över SCA ”som jag av 
allt mitt hjärta älskar och som jag har så mycket att tacka för” var för ”fleg-
matiskt” och gick alltför långsamt fram.4 Det var hans förklaringsmodell. Det 
kan samtidigt konstateras att uppslutningen bakom honom inte var enig. Han 
mötte kritik inom rörelsen för att han i alltför hög grad gick sin egen väg.5 

Kanske var det av denna anledning som Rosendal alltmer började forma 
en egen krets runt sig själv inom rörelsen. Med Kyrklig förnyelse hade han for-
mulerat den högkyrkliga rörelsens program på ett sätt som kom att samla både 
äldre och nya högkyrkliga rörelseaktörer. Till exempel Mary von Rosen tog 
starkt intryck av den och menade att spridningen av Rosendals idéer var att 

1 ”Säkert är också att vi måste arbeta på lång sikt innan det kan förverkligas. Men låt oss BÖRJA! I 
DEN HELIGA TREENIGHETENS NAMN BÖRJA!” Gunnar Rosendal t. Mary von Rosen 6.7.1937 EvRA 
RA. 
2 Gunnar Rosendal t. Mary von Rosen 2.3.1936 EvRA RA. År 1937 skrev Rosendal till Mary von 
Rosen att det var viktigt att den högkyrkliga rörelsen i sitt sätt att organisera sig tog intryck av hur 
högkyrkligheten hade arbetat i England men att de också kunde lära från tyskt håll. Detta i fråga 
om sådan ”organisk sammanhållning och målmedvetet arbete” som nationalsocialismen vunnit se-
gern genom. Han menade att den högkyrkliga rörelsen måste akta sig ”för att likna det tidigare 
Tysklands Kyrka med dess ideologi ins blaue hinein och praktiska oförmåga”. Gunnar Rosendal t. 
Mary von Rosen 3.8.1937 EvRA RA. Citatet förefaller snarast syfta på handlingskraft. Enligt To-
mas Fransson underströk Rosendal vid samma tid att han inte var någon anhängare av national-
socialismen. Fransson 2006, s. 81. För sammanhang, se kap. 11 nedan, s. 391–395. 
3 Elis Erlandsson försökte genomföra idén om stiftsanknutna brödraskap i Strängnäs stift. Förslag 
till regula för ett S:t Eskils brödraskap tillsändes Aulén i december 1935. Erlandsson framträdde 
emellertid som en ambivalent förespråkare och pekade på en risk för ”bigotteri och prästerligt 
rättshaveri” som måste undanröjas innan förslaget kunde godtas. Dessutom blockerades förverkli-
gandet enligt honom av SSB. Lüders och Gösta Karlson (Kallner) hade inte ansett det möjligt att 
ingå och förklarat sig ”tvungna att stanna hos grev. v R i S. S. Birgittæ”. Elis Erlandsson t. Gustaf 
Aulén 13.12.1935 GAS LUB. Om Mary von Rosen hade ställt SSB:s präster inför valet att ingå i 
den ena eller andra gemenskapen tycks utsikterna ha blivit små för denna plan. Saken utlöste en 
inre konflikt och Erlandsson anmälde hastigt sitt utträde ur SSB. Elis Erlandsson t. SSB ”St. Annas 
dag” [26.7] 1935 SSBA UUB. Han skulle dock övertalas att bli kvar inom sammanslutningen. Vid 
SSB:s generalkapitel 1939 konstaterade han att idén om stiftsanknutna brödraskap inte hade gått 
att förverkliga. Elis Erlandsson t. Hugo Berggren 29.6.1937 SSBA UUB; §5 GK SSB 22.7.1939 
A23 SSBA:I UUB. 
4 Gunnar Rosendal t. Gustaf Aulén 3.7.1935 GAS LUB. Versaler i skrift av Rosendal. 
5 Till exempel SCA-medlemmen Nils Ehrenberg (1904–1996; sist kyrkoherde i Östra Hoby) riktade 
1936 kritik mot Rosendal för att gå sin egen väg utan att ha sin församling eller den högkyrkliga 
rörelsen bakom sig. Ehrenberg lät antyda att Rosendal fjärmat sig från Lysander som annars kunde 
”stävja de vildaste påfunden”. Nils Ehrenberg t. Gunnar Rosendal 16.11.1936 GRS LUB. Ehren-
berg medverkade vid samma tid i den av Rosendal utgivna Kyrkans år 1937. Ehrenberg 1936, s. 94– 
98. 

344 



 

  

       
         

     
       

   
        

    
  

     
   

    
    

    
  

 
 

           
              

                
            

   
              

            
             

          
       
               

          
              

          
        

           
             

   
               

          
           

              
          

            
         

           
 

         
          

             
       

       

verka för rörelsens sak.1 De unga prästerna Jan Redin2 och Lechard Johan-
nesson3 var två som drogs in i rörelsen genom Rosendal och som skulle bli 
betydelsefulla rörelseaktörer nära Rosendal under det kommande decenniet. 

Med boken Kyrklig förnyelse lades en grund för det som skulle bli ett kän-
disskap för Rosendal i Svenska kyrkan, och som gjorde rörelsens program 
känt. Till det hörde att det spreds en bild av hur han själv omsatte sitt program 
i Osby församling. Centrum för programmet var nattvardslivets renässans. 
Högmässa med nattvard varje söndag skulle utgöra församlingens nav. Han 
kom även att införliva bikt och tidegärd i det pastorala livet.4 Genom före-
dragsresor samt medvetna mediala strategier blev många medvetna om hur 
det pastorala arbetet i Osby församling utformades.5 Rosendal vidgade stra-
tegiskt rörelsens beröringspunkter med allmänheten genom att medverka i 
tidningar med stor läsekrets.6 I samband med det uppmanade han andra rö-
relseaktörer att uttala sitt intresse för fler artiklar om kyrklig förnyelse.7 

1 Mary von Rosen t. Gunnar Rosendal 6.2.1938; 25.3.1938; 16.1.1939 GRS LUB. 
2 Jan Redin (1907–1998; teol. lic., sist kyrkoherde i Långasjö) kom i kontakt med Rosendal kort 
efter att han läst Kyrklig förnyelse. Han reste till Osby för att meddela att han gärna ville medverka i 
arbetet för att sprida programmet. Det första mötet med Rosendal gjorde ett starkt intryck på Re-
din. Om Redin, se Bexell 2002, s. 277–291. 
3 Lechard Johannesson (1904–1989; fil. dr., teol. dr. h.c., sist lektor i Stockholm) var prästvigd 1934 
för Skara stift och kom att tjänstgöra som sjömanspastor i Dunkerque och Calais 1936–1938. Han 
skrev 1936 till Rosendal att han upptäckt ”kyrkan och sakramenten” genom Rosendals böcker och 
en vistelse i England. Under studietiden hade han varit ”ganska ’liberal’”. Från föräldrahemmet 
hade han präglats av en schartauansk fromhet men inte funnit den tillräcklig. Han beskrev det själv 
som att han i mötet med den högkyrkliga rörelsen gick från att betona ”nattvarden och kyrkan” till 
”Nattvarden och Kyrkan”. I ett öppenhjärtigt brev under de tidigaste kontakterna med Rosendal 
talade han om vikten av att ämbete, bikt, nattvard fick sina rättmätiga platser i kyrkolivet. Lechard 
Johannesson t. Gunnar Rosendal 6.4.1936 GRS LUB. År 1955 konverterade Johannesson till ro-
mersk-katolska kyrkan. Senare var han verksam som lektor i Skövde och Stockholm. 
4 Det senare genom att använda Peters och Adells Veckans tideböner. Bexell 2003b, s. 34–36. Mer 
om hur Rosendal omsatte sitt program och vidare referenser, se kap. 8 ovan, s. 322. 
5 Stolt 2003, s. 379–383. 
6 Till exempel medverkade han i ett reportage om församlingslivet i Osby i tidningen Husmodern 
vars huvudsakliga målgrupp var kvinnor. Reportaget var skrivet av journalisten Thyra Ekegårdh, 
senare Öhrvall (1891–1985; journalist) och gav en välvillig och ljus bild av familjen Rosendal och 
församlingslivet. Stolt 2003, s. 378–379. Reportaget kom också att citeras i andra tidningar, såsom 
”Från Gunnar Rosendals prästgård i Osby” Trelleborgstidningen 8.4.1937, s. 4. Det förefaller som om 
Rosendal spred reportaget även till kontakter i Hochkirchliche Vereinigung. En medlem berättade 
1937 för Rosendal att en av föreningens ledare, Konrad Minkner (1903–1976; tysk luthersk präst, 
sist kyrkoherde i Blankenburg), hade visat honom ett reportage om Rosendal och församlingslivet 
i Osby. Sigfried Spiegelberg t. Gunnar Rosendal 17.8.1937 GRS LUB. 
7 Rosendal gjorde en rundskrivelse i rörelsenätverket med uppmaning att höra av sig till Husmoderns 
redaktion: ”JAG VET ATT OM SÅ SKER KOMMER HUSMODERN MED SINA HALVA MILLION LÄSARE ATT 
TRÄDA IN FÖR KYRKLIG FÖRNYELSE I FLER ARTIKLAR. Därför ytterst viktigt att du verkligen gör vad 
jag beder om”. Gunnar Rosendal t. Mary von Rosen ”Konfidentiellt. Viktigt.” (Rundskrivelse) 
[5.4.1937] EvRA RA. Versaler i skrift av Rosendal. 
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Bildande av Ora et Labora 
Redan hösten 1935 tog Rosendal initiativ till bildandet av Ora et Labora.1 Det 
var en handlingsinriktad informell gemenskap som föddes genom att Rosen-
dal inbjöd några personer till Osby för gemenskap kring ord och sakrament 
och diskussion om ”åtgärder till en kyrklig förnyelse”. Deltagare var kyrko-
herdarna Paul Söderlind och J.E. Nyström, som båda deltagit i Nyköpingsda-
garna samma år, stadskomministern Einar Wickström, pastorsadjunkten 
Bengt Strömberg och pastorsadjunkten i Osby Arthur Anderberg.2 Söderlind, 
Nyström och Anderberg var medlemmar i SCA.3 Bengt Strömberg kom att 
upptas i SCA 1938.4 Nyström var även medlem i SSB sedan 1934.5 Under 
konventet firades gudstjänster, andakter och deltagarna höll föredrag för 
varandra.6 Konventet avslutades med att Rosendal och två av de andra delta-
garna ”avlade löfte att ’bedja och arbeta’ för Kyrklig förnyelse med beslut-
samhet och utan rädsla för människor”. Någon förening eller brödraskap me-
nade man sig inte utgöra.7 Ora et Labora kom årligen att samlas till konvent i 
Osby. Fler anslöt till gemenskapen, såsom Jan Redin, Lechard Johannesson, 
Gustaf Adolf Danell, Göran Fahlström, kyrkoherden i Burseryd Wilhelm 
Harsten, Stockholmsprästen Lars Lindhagen, kyrkoherden Gustaf Linderoth, 

1 Bexell 2003b, s. 40–41. 
2 Rosendal i Krönikebok 1, s. 49ff. 
3 Nyström upptogs 1929, Söderlind 1933 och Anderberg 1935. Protokoll SCA:s årshögtid 28– 
29.10.1929 ACTA:I A1:2 SCAA MSA; Protokoll SCA:s årshögtid 10–11.10.1933 ACTA:I A1:2 
SCAA MSA; Protokoll SCA:s årshögtid 17–18.9.1935 ACTA:I A1:2 SCAA MSA. 
4 Protokoll SCA:s årshögtid 19.9.1938 ACTA:II A1:2 SCAA MSA. 
5 §9 Protokoll GK SSB 6–8.11.1930 A11 SSBA:I UUB; §7 Protokoll GK SSB 24–25.7.1934 A18 
SSBA:I UUB. 
6 Söderlind talade vid konventet om ”kyrklig förnyelse i andra Kyrkors samfund, om Pius Parsch 
(1884–1954; romersk-katolsk präst i Klosterneuburg), Benediktinerna, Anglican Revival, Ugo Janni 
och valdenserna m.m.”. Bengt Strömberg talade om apostolisk succession och Rosendal om för-
samlingsförnyelse. Rosendal i Krönikebok 1, s. 49ff. Det är sannolikt att Söderlind här introducerade 
den senare för Rosendal så viktiga Pius Parsch. Cf B. Brodd 2003, s. 131. 
7 Rosendal i Krönikebok 1, s. 51. Som gemensam symbol till påminnelse om dessa strävanden skulle 
de som avlade löftet bära en guldring med ett Kristusmonogram samt inskriptionen OL35 och sina 
initialer ingraverade. Ringen skulle ”påsättas på morgonen kl. 8 vid högaltaret i brödernas kyrka 
under ömsesidig förbön”. Om det sistnämnda verkligen genomfördes har inte framgått av källorna, 
men förefaller osannolikt. När Jan Redin trädde in i gemenskapen, enligt honom själv 1936, verkar 
det inte som att man höll på med något sådant längre. Redin 1972, s. 307. 
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och Ove Swenje.1 Både Redin, Swenje och Lindhagen kom efter några år att 
upptas i SSB.2 Swenje och Harsten blev medlemmar i SCA.3 

Genom Ora et Labora växte även det högkyrkliga rörelsenätverket, och 
ett nytt tillflöde skulle komma att knytas till rörelsen. Bengt Strömberg och 
Lechard Johannesson hörde båda till en grupp av präster, studenter och dok-
torander i Lund som vid slutet av 1930-talet samlades till tidebön under dom-
kyrkokomministern Arthur Adells ledning i Lunds domkyrka. Till gruppen 
hörde prästerna Harald Andersson, Ingvar Hector, Kjell Barnekow liksom 
något senare Ragnar Ekström och Olle Herrlin.4 Flera av dem hade tagit in-
tryck av engelsk högkyrklighet och skulle komma att ta intryck av Rosendal.5 

Samtliga var eller skulle bli medlemmar i SCA eller SSB under slutet av 1930-
talet och början av 1940-talet.6 Gruppen stod också i kontakt med Henning 
Sjögren, tidigare ledare och redaktör i Svenska Kyrkoförbundet, som efter 
pensionen flyttat till Lund.7 Andersson hade dessutom tagit intryck av Schrö-
derheim och Svenska Kyrkoförbundet under sin uppväxt i Stockholm. Det 
nya inflödet av rörelseaktörer var förtrogna med den dogmatiskt högkyrkliga 
riktning som funnits under 1910-talet. 

En samordning för det fortsatta arbetet för kyrklig förnyelse var i linje med 
den arbetsplan som Rosendal hade försökt verka för inom SSB och SCA, men 
inte fått gehör för. De som samlades i kretsen kring Rosendal var till stor del 
teologistudenter och yngre präster med anknytning till SSB och SCA. Flera 
av dem kom att agera på sätt som gynnade hans ställning och bilden av ho-
nom utåt. De kunde till exempel sluta upp till försvar i tider då Rosendal och 

1 Gustaf Adolf Danell (1908–2000; sist domprost i Växjö), Göran Fahlström (1914–1976; senare 
präst i Västerås stift, sist kyrkoherde i romersk-katolska församlingen i Lund), Wilhelm Harsten 
(1894–1981; sist kyrkoherde i Burseryd), Gustaf Linderoth (1859–1947; sist kyrkoherde i Oskars-
hamn), Lars Lindhagen (1906–1982; sist kyrkoherde i Saltsjöbaden), Ove Swenje (1905–1980; sist 
lektor i Mölndal). Rosendal i Krönikebok 1, s. 78, 105, 136; Lechard Johannesson t. Gunnar Rosendal 
23.1.1938 GRS LUB; Göran Fahlström t. Gunnar Rosendal 25.1.1941 GRS LUB; Redin 1972, s. 
310. 
2 §5 Protokoll GK SSB 22–23.7.1943 A38 SSBA:I UUB; §7 Protokoll GK SSB 21–24.7.1945 A40 
SSBA:I UUB. 
3 Protokoll SCA årshögtid 20.9.1939 ACTA:II A1:2 SCAA MSA. 
4 Ingvar Hector (1907–1994; sist föreståndare Hjelmserydsstiftelsen), Kjell Barnekow (1910–1990; 
teol. dr., sist kyrkoherde i Ystad). Barnekow 1983, s. 226; Braw 2013, s. 35–36. 
5 Särskilt Harald Andersson, Bengt Strömberg och Ragnar Ekström hade tagit intryck av engelsk 
högkyrklighet. Barnekow 1983, s. 226–230. 
6 Ragnar Ekström blev medlem i SCA 1934, Barnekow blev medlem i SCA 1938, Johannesson blev 
medlem i SCA 1939 och SSB 1945, Hector blev medlem i SCA 1940, Andersson blev medlem i 
SSB 1943. Gruppen samlades till stilla dagar hos SCA-medlemmen och kyrkoherde Emil Lundblad 
(1887–1965; sist kyrkoherde i Dalby) 1938. Göran Fahlström t. Gunnar Rosendal 21.4.1938 GRS 
LUB. 
7 Sjögren flyttade efter pensionen till Lund och fick då omedelbart kontakt med den så kallade 
tidebönsgruppen. Henning Sjögren t. Lennart Löthner 10.7.1947 SSBA UUB. 
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församlingslivet i Osby angreps i pressen. 1 Med tiden skulle Ora et Laboras 
arbete vidgas och bli betydelsefullt för rörelsen.2 

Sammanfattningsvis stämmer Rosendal väl in i beskrivningen som den 
högkyrkliga rörelsens organisatör. Efter att ha fått sitt genombrott inom rö-
relsen kom Rosendal att formulera både arbetsplan och en programskrift som 
var förankrad i rörelsens strävanden men han presenterade programmet på 
ett nytt sätt. Det var främst Rosendals pastorala arbete som borgade för hans 
starka ställning inom rörelsen. Även om kritik tidvis riktades mot Rosendal 
kom högkyrkliga rörelseaktörer som varit aktiva inom rörelsen länge att sluta 
upp bakom honom.3 För dem var det påtagligt att rörelsen växte tack vare 
hans aktivitet. Mary von Rosen konstaterade 1937 att det ”numera [är] en hel 
skara inom Kyrkan i Sverige, som nitiskt och med gott mod arbetar åt samma, 
höga mål”.4 Osby kom att fungera som en mönsterförsamling inom rörelsen. 
Genom att ta med ungdomar och andra dit kunde rörelseaktörer visa ”vad 
vår rörelse innerst vill: ’det andliga livets fördjupning’”.5 Rosendals roll som 
organisatör befästes genom kombinationen av skriftlig utgivning och praktisk 
verksamhet och kom att göra att det högkyrkliga rörelsenätverkets centrum 
alltmer centrerades kring honom. 

Rosendals internationella anknytning 
I rollen som rörelsens organisatör kom Rosendal att verka för att sprida sitt 
program i Kyrklig förnyelse även inom rörelsens internationella sammanhang. 

Rosendal anlitades tidigt som föredragshållare i både England och Tysk-
land för att tala om Kyrklig förnyelse.6 Några månader efter att boken hade ut-
kommit fick Rosendal möjlighet att kortfattat presentera sitt program för lä-
sarna av Hochkirchliche Vereinigungs Eine heilige Kirche. 7 Han pekade på 

1 Som svar på kritik som riktade mot Rosendals pastorala ledarskap kom till exempel Göran Fahl-
ström, en av de unga högkyrkliga rörelseaktörer som fanns runt Rosendal, att skriva en insändare 
med signaturen ”Församlingsmedlem” där han försvarade Rosendal. Fahlström instruerade också 
Lechard Johannesson om att gå i försvar för Rosendal, och rapporterade sedan till Rosendal om 
det. Göran Fahlström t. Gunnar Rosendal 22.5.1939 GRS LUB. Rosendal kunde senare uppmana 
Lechard Johannesson att anonymt skriva i pressen om en positiv syn på högkyrkliga gudstjänster 
genom att diktera vad han skulle skriva om Rosendal. Gunnar Rosendal t. Lechard Johannesson 
”fred. e. Askonsd” [1.3] 1941 LJA RA. 
2 Om det, se kap. 10 nedan, s. 366–371. 
3 Mary von Rosen t. Gunnar Rosendal 10.9.1939 GRS LUB; Anders Blomquist t. Gunnar Rosendal 
15.2.1941 GRS LUB. Anders Blomquist, som ju varit engagerad inom flera högkyrkliga samman-
slutningar sedan 1917 såg Rosendal som en person som upplyst hans egna synsätt och tackade 
Rosendal för den ”väckelse” som han bidragit till. Anders Blomquist t. Gunnar Rosendal 2.6.1942 
GRS LUB. 
4 Mary von Rosen t. Gunnar Rosendal 1.5.1937 GRS LUB. 
5 Simon Lüders t. Gunnar Rosendal odat. [ca 1938–1939] GRS LUB. 
6 B. Brodd 2003, s. 123–124. 
7 Rosendal, ”Der Fortschritt der evangelischen Katholizität in der schwedischen Kirche” EHK 
18:1/2 (1936), s. 32–33. I samma nummer medverkade danska Fraternitas Sancti Ansgariis frater 
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utgivningen av Kyrklig förnyelse och det som han kallade för den kyrkliga för-
nyelsens bokförlag, Pro Ecclesia, bildandet av nya brödraskap och kyrkoda-
garna i Nyköping. Han förklarade att rörelsen genom sitt bekännelsetrogna 
drag var både svensk och allmänkyrklig. Svenska kyrkan var inget annat är 
Kristi kyrka i Sverige, ”[da] liegt ihre Katholizität”.1 

År 1936 var Rosendal i England och deltog i en ekumenisk konferens. Där 
träffade han Gabriel Hebert, som sedan tidigare var bekant i det svenska hög-
kyrkliga rörelsenätverket, och idén väckes att anordna en motsvarande kon-
ferens i Osby, vilket också skedde samma sommar.2 I konferensen deltog Ro-
sendal, kyrkoherden Jöns Källblad, kyrkoadjunkten i Osby Torvid Rosen-
gren3 samt Wilhelm Harsten och Lechard Johannesson. Deltog gjorde även 
Gabriel Hebert och en annan präst i Society of Sacred Mission, de åländska 
prästerna Sven Sorthan och Valdemar Nyman4, den rysk-ortodoxa prästen i 
Stockholm Alexander de Roubetz, den estniska prästen August Grünberg 
samt den danska teologistudenten och ledaren för Teologisk Oratorium Hol-
ger Dahl5, den danska prästen och ledaren för Fraternitas St. Ansgarii Johan-
nes Bruun samt ytterligare två danska präster. Till sist deltog även Hochkirch-
liche Vereinigungs ordförande Walter Drobnitzky. 6 De församlade firade 
gudstjänster och tideböner, samt höll föredrag för varandra under några da-
gar.7 

Konferensen blev alltså en mötespunkt där företrädare för dansk, engelsk, 
finländsk, svensk och tysk högkyrklighet möttes.8 Under veckorna före den 
ekumeniska konferensen i Osby 1936 hade flera internationella gäster vistats 

superior Johannes Bruun med en redogörelse för motsvarande strävanden i Danmark. Bruun, 
”Evangelische Katholizität in der dänischen Kirche” EHK 18:1/2 (1936), s. 34–38. 
1 Rosendal, ”Der Fortschritt der evangelischen Katholizität in der schwedischen Kirche” EHK 
18:1/2 (1936), s. 33. 
2 Werner 2003, s. 86; B. Brodd 2003, s. 113. Konferensens deltagare finns på fotografi i Braw 2017, 
s. 130. 
3 Jöns Källblad (1860–1948; sist kyrkoherde i Östra Göinge), Torvid Rosengren (1905–1966; sist 
komminister i Olofström). 
4 Valdemar Nyman (1909–1998; sist kyrkoherde i Finström), sedermera skönlitterär författare, hade 
påverkats av Yngve Brilioth under dennes år i Åbo och genom Brilioth fått ett intresse för den 
engelska högkyrkliga rörelsen. Nyman inspirerades även av Söderbloms ekumeniska arbete. Widén, 
”Nyman, Valdemar” http://www2.sls.fi/blf/artikel.php?id=9530 [läst 2021-07-13]. 
5 Alexander de Roubetz (1882–1956; rysk-ortodox präst, sist lektor vid Handelshögskolan i Stock-
holm), August Grünberg, senare Arumäe (1895–1976; estnisk luthersk präst, sist i Häädemeeste), 
Holger Dahl (1910–1974; dansk luthersk präst; sist kyrkoherde i Daugbjerg). 
6 Walter Drobnitzky (1900–1988; tysk luthersk präst, sist kyrkoherde i Münster). 
7 Rosendal i Krönikebok 1, s. 66ff. En delegation från Norge skulle ha deltagit, men fick förhinder. 
Rosendal hade även i sista stund bjudit in biskop Aulén som avböjde. Gunnar Rosendal t. Gustaf 
Aulén 8.8.1936 GAS LUB. 
8 Lechard Johannesson var efter konferensen särskilt tacksam för att ha fått lära känna ”Drobnitzky 
och den riktning han företrädde samt med den ryska kyrkoherden och hans kyrka”. Gabriel Hebert 
hade Johannesson däremot träffat tidigare. Lechard Johannesson t. Gunnar Rosendal 28.8.1936 
GRS LUB. 
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i församlingen. Till exempel vistades Dahl och andra medlemmar ur Teolo-
gisk Oratorium i Osby samtidigt som Walter Drobnitzky och den anglikanska 
teologen C.B. Moss.1 Hos Rosendal sammanstrålade således den tyska hög-
kyrkliga rörelsens ledare med en av de ledande personerna för Church of 
Englands ekumeniska arbete under några dagar.2 

Kontakterna med Hochkirchliche Vereinigung följdes upp redan hösten 
1936. Rosendal deltog då vid högkyrkodagar i Berlin tillsammans med 
Lechard Johannesson och dansken, sedermera SSB-medlemmen, Svend 
Jacobsen3 som varit i Osby under sommaren.4 Rosendal tillbringade några da-
gar tillsammans med den tyska lutherska prästen Konrad Minkner, som till-
hörde Hochkirchliche Vereinigungs ledarskap. De firade mässor och Rosen-
dal höll föredrag om Svenska kyrkan.5 Några månader senare reste Rosendal 
till Berlin igen för att tala om kyrklig förnyelse. Han höll fyra föredrag och 
bodde hos den lutherska prästen och Hochkirchliche Vereinigung-medlem-
men Friedrich Klein.6 Efteråt meddelade Klein att besöket fått till följd att 
Berlinavdelningen av Evangelischer Bund hade tagit strid mot katolicerande 
tendenser och avsåg hålla en offentlig debatt. Klein skulle fungera som de-
battör för den av Rosendal företrädda riktningen.7 

Samtidigt som Rosendal skapade sig en roll inom den svenska högkyrkliga 
rörelsen fortsatte han att vidga kontakterna internationellt. Arbetet med att 
sprida de idéer han fört fram i Kyrklig förnyelse fortgick samtidigt i Sverige och 
i det internationella högkyrkliga rörelsenätverket. 

Sammanfattande diskussion 
Med boken Kyrklig förnyelse kom Rosendal att presentera ett kyrkligt reform-
program i enlighet med den kyrkosyn och de kulturorienterade rörelseideal 
som tidigt hade kommit till uttryck inom den högkyrkliga rörelsen. I boken 
fanns mycket som erinrade om den dogmatiskt inriktade högkyrklighet som 
Svenska Kyrkoförbundet och Helga Korsgillet hade representerat. Men 

1 C.B. Moss (1888–1964; anglikansk präst och teolog). Rosendal i Krönikebok 1, s. 65. Om Moss 
och senare kontakter med Rosendal, se Hermansson 2018, s. 406–407. 
2 Rosendal i Krönikebok 1, s. 65–66. Cf Fransson 2006, s. 162–163. 
3 Svend Jacobsen (1896–1968; dansk luthersk präst). Jacobsen blev novis i SSB 1940 och upptogs 
som medlem 1946. Han kom sedermera att utträda 1951. 
4 Protokoll Hochkirchentag Berlin-Spandau 21–23.10.1936 A:2021 AHVAB UBM; Svend Jacob-
sen t. Gunnar Rosendal 22.1.1937 GRS LUB. Om HV i relation till det politiska landskapet i Tysk-
land och kyrkokampen, se kap. 11 nedan, s. 391–392. 
5 Rosendal i Krönikebok 1, s. 72. 
6 Friedrich Klein (1905–1944; tysk, luthersk präst i Berlin). Rosendal i Krönikebok 1, s. 78; ”Mitgli-
eder der Hochkirchlichen Vereinigung nach der Mitgliederkartei des Archives” A:1051 AHVAB 
UBM. 
7 Friedrich Klein t. Gunnar Rosendal 12.2.1937 GRS LUB. 
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Rosendal förenade det med en praktiskt inriktad högkyrklighet, som han också 
verkade för att omsätta pastoralt i Osby församling. En av Rosendals centrala 
bedrifter ur ett rörelseperspektiv, och det som borgade för hans ställning 
inom rörelsen, var enligt min bedömning att han förenade dessa inriktningar 
i ett sammanhållet pastoralt program. 

I Kyrklig förnyelse markerade Rosendal Svenska kyrkans annorlundaskap i 
relation till samhället. Det fanns ett avståndstagande mot sådana former för 
organisering eller logik som kännetecknade det samtida civilsamhället. Kyr-
kan var en gudomligt instiftad Kristi kropp. Kyrklig reform behövde därför 
komma inifrån kyrkan själv, inte genom inspiration utifrån eller genom att 
förlägga kyrkosynen till folket. Den nationella kyrkan var en ram för den kyrk-
liga förnyelsen, men inte en del av dess identitet. Frågor om den nationella 
kyrkan och dess organisering i det moderna samhället, som annars låg i tiden, 
intresserade inte Rosendal. Liksom tidigare inom den högkyrkliga rörelsen 
betonades en kyrkosyn som var vidare än den nationella och konkretiserad på 
ett synligt sätt i den bedjande och gudstjänstfirande församlingen. Föreställ-
ningen om delaktigheten i en allmänkyrklig gemenskap tog sig synligt uttryck 
i det lokala och knöts särskilt till prästämbetet. 

På tvärs mot samtida demokratisering och folkrörelseideal, som präglade 
folkkyrkotänkandet, hävdade Rosendal en förnyelse av församlingen genom 
det hierarkiska ämbetet. Förnyelsen gällde även lekfolket, men dess inflytande 
i omställningen avvisades. Det aktualiserar slutsatsen från kap. 5 om den hög-
kyrkliga rörelsen som maktorienterad underifrån, men förstärker dess kon-
centrering till en traditionell och patriarkalt orienterad församlingssyn. I den 
kulturorienterade rörelselogik som präglade rörelsens organisering med sär-
skilt fokus på relation mellan individuell andlig fördjupning och kyrklig för-
nyelse kunde även kvinnor ha betydelse. Men i det pastorala handlingspro-
gram som Rosendal presenterade fanns ingen särskild roll för kvinnor. Präst-
centreringen blev tydligare och den särskilda form av maktorientering som 
anats i rörelsen tidigare kom till förtydligat uttryck. 

I likhet med tidigare Svenska Kyrkoförbundet romantiserades den lut-
herska ortodoxin. Rosendal anknöt till den samtida föreställningen i Svenska 
kyrkan om en andlig kris. Hos honom kontrasterades ett historiebruk om or-
todoxins människors liv i bön och andakt, med samtidsmänniskornas olyck-
liga försök att fylla hålet efter det andliga livet med sådant som den samtida 
kulturen tillhandahöll. 

Rosendals verksamhet efter Nyköpingsdagarna och utgivningen av Kyrklig 
förnyelse blev inledningen av hans roll som organisatör inom den högkyrkliga 
rörelsen. Inte i den meningen att han försökte organisera föreningar, utan så 
att han programmatiskt kom att formulera rörelsens program på ett sätt som 
både kunde samla tidigare och nya rörelseaktörer, men också presentera pro-
grammet för omgivningen. Detta gjorde han inom det svenska och internat-
ionella högkyrkliga rörelsenätverk som hade utvecklats under 1920- och 1930-
talet. Genom tid, resurser och nätverk försökte han samordna och målinrikta 
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den högkyrkliga rörelsens verksamhet för att den skulle kunna nå genomslag 
i kyrkolivet. Han kom successivt att samla en inre krets kring sig av yngre 
präster och teologistudenter. Intrycket är att han på så sätt försökte förflytta 
rörelsens mittpunkt till sig själv. Rosendals församlingsarbete i Osby blev ett 
mönster för rörelsen och hans ställning som ledare kom med det att stärkas. 

Den väg som rörelsen hade slagit in på i och med Nyköpingsdagarna 1935 
var den som Rosendal skulle vidareutveckla. Övergången i självförståelse och 
beskrivning av rörelsen från ”högkyrklighet” till ”kyrklig förnyelse” markerar 
hur rörelsens motståndsidentitet fortsatte mot en öppnare benämning i linje med 
den projektidentitet som började ta form. Siktet var inställt på att anknyta till 
omgivningen och försöka påverka den i rörelsens riktning. Med utgångspunkt 
i en sådan ambition och identitet skulle rörelsen under de kommande åren 
fortsätta växa och finna sina former i Svenska kyrkan. 
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10. Samordning utan organisation 

Inom den högkyrkliga rörelsen hade idéer om att organisera sig i likhet 
med samtida rörelser och föreningsliv tidigt avvisats. De högkyrkliga sam-
manslutningarna SCA och SSB kom att bli rörelsens organisatoriska bas 

under 1920-talet. Informella kontakter mellan rörelseaktörer och kontakter 
med det internationella rörelsenätverket hade även fungerat sammanhållande 
för rörelsen. 

När Gunnar Rosendal i Kyrklig förnyelse i församlingskyrkan 1937 påstod att 
det inte fanns någon ”’rörelse’ med mer eller mindre stark organisation, som 
tagit den kyrkliga förnyelsen som sin uppgift” var det ett komplicerat påstå-
ende.1 Han hade själv sedan 1935 förordat olika sätt att samordna den hög-
kyrkliga rörelsen. Han hade betonat behovet av en publicistisk verksamhet, 
årliga kyrkodagar, ett sammanhållande tidskriftsorgan samt någon form av 
övergripande generalkonvent för rörelsen som i sin tur kunde organiseras ge-
nom lokala brödraskap. Ora et Labora hade bildats som en informell krets 
runt honom som skulle verka för kyrklig förnyelse i sina respektive pastorala 
sammanhang.2 

Vid Nyköpingsdagarna 1935 hade initiativ tagits och tonen slagits an mot 
en projektidentitet inom rörelsen. Rosendals bok Kyrklig förnyelse samma år och 
hans fortsatta verksamhet inom rörelsen tydde på att det fortsatt var en sådan 
utåtriktad identitet som satte sin prägel på rörelsen under åren som följde. 
Rosendal hade dock inte alla i rörelsen bakom sig. SSB-medlemmen Gösta 
Kallner och Bo Giertz menade redan 1937 att det var något ”fel med den 
rosendalska ståndpunkten”. Rosendals betoning på form och yttre ting riske-
rade att leda rörelsen fel, mot en gärningslära.3 Dessutom menade de att han 

1 Rosendal 1937, s. 90. 
2 Se kap. 9 ovan, s. 346–348. 
3 Gösta Kallner t. Bo Giertz 20.1.1937 BGA LUB; Bo Giertz t. Gösta Kallner [Kopia] 21.1.1937 
BGA LUB. En av Giertz tidigaste kontakter med rörelsen torde ha varit Nyköpingsdagarna 1935. 
Om det, se kap. 8 ovan, s. 319. Vidare se, Gustavsson 2005, s. 31; Fransson 2006, s. 49. Giertz 
engagerade sig på olika sätt i rörelsen och var till exempel med vid bildandet av Stiftelsen för kyrklig 
förnyelse och deltog vid SSB:s generalkapitel 1937. Mary von Rosen t. Gunnar Rosendal 5.8.1937 
GRS LUB. Giertz var däremot inte medlem i Ora et Labora. Jfr Fransson 2006, s. 49. 
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hade svårt att hålla ihop rörelsen.1 En spänning fanns inom rörelsen som med 
tiden skulle ta sig tydligare uttryck.2 

Hur olika initiativ till samordning av den högkyrkliga rörelsen realiserades 
och bidrog till rörelsens identitetsskapande och etablering i kyrkolivet under 
slutet av 1930-talet och början av 1940-talet undersöks i detta kapitel. 

Ett eget bokförlag 
Ett av de förslag som Rosendal presenterat var en bokutgivning med litteratur 
som kunde föra fram rörelsens program inför allmänheten. Det var betingat 
av praktiska erfarenheter. Enligt Rosendal själv hade hans manus till Kyrklig 
förnyelse refuserats av Svenska Kyrkans Diakonistyrelses bokförlag och det 
hade varit den primära bakgrunden till att han startat det egna bokförlaget 
Pro Ecclesia. Förlaget drevs av en bokhandlare i Osby men Rosendal ägnade 
det stort engagemang. Förlaget utökade 1939 sin verksamhet till paramenta-
försäljning.3 

Genom främst Rosendals författarskap blev Pro Ecclesias utgivning upp-
märksammad för att vara ett så litet förlag. Genombrottet blev givetvis utgiv-
ningen av Kyrklig förnyelse 1935, men redan tidigare samma år gav Rosendal ut 
årsboken Kyrkans år 1936 vilken innehöll uppsatser och en kyrkokalender över 
kommande års sön- och helgdagar med instruktioner för liturgisk färg och 
psalmval.4 Bland dem som bidrog med uppsatser till den var Bo Giertz och 
Lechard Johannesson.5 Kyrkans år skulle komma att fortsätta ges ur årligen 
under 1930-talet. Boken Kyrklig förnyelse kom att bli den första i en serie av nio 
böcker utgivna av Rosendal under åren 1935–1972, varav den andra var Kyrk-
lig förnyelse i församlingskyrkan (1937) och den tredje Kyrkans framtid (1943). Un-
der denna tid utkom även Rosendals teologiska behandling av nattvarden i 
boken Vår Herres Jesu Kristi lekamens och blods sakrament (1938), liksom den av 
Pius Parsch6 inspirerade Nådens År. En kyrkokalender 1–3 (1940–1941).7 

Boken Kyrklig förnyelse bidrog till att den högkyrkliga rörelsen från 1935 
alltmer kom att ses som just en rörelse i Svenska kyrkan. Kyrklig förnyelse 

1 Gösta Kallner (Karlson) t. Bo Giertz 16.3.1938 BGA LUB. 
2 Se kap. 11 nedan, s. 398–408. 
3 Bexell 2003b, s. 31–32. 
4 En kuriositet är att Kyrkans år 1936 utgick från kalenderåret, och inte kyrkoåret, och inleddes 
därmed på nyårsdagen. Rosendal (red.) 1935b, s. 7. 
5 Rosendal (red.) 1935a. 
6 Braw 1999. Parsch var en ledande gestalt inom den romersk-katolska liturgiska rörelsen under 
1900-talets första hälft. Rosendal stod i brevkontakt med Parsch och tog avgörande intryck av hans 
bok Das Jahr des Heiles (1923). 
7 Rosendal 1940–1941. För en översikt över Rosendals bibliografi och verk hänvisas till Bexell 
1999a, s. 507. 
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diskuterades i den kyrkliga debatten i Sverige.1 Den fick flera positiva reakt-
ioner. I Svensk kyrkotidning, som tidigare under året 1935 på ledarplats hade 
fört fram kritik mot Rosendal för att vara katolicerande,2 fick den en välvillig 
recension, vilket kan ha berott på ett redaktionellt misstag i att låta kyrkoad-
junkten Sven Ljung recensera boken.3 Ljung samarbetade vid tiden med Ro-
sendal i flera publikationer utgivna av Pro Ecclesia.4 Yngve Brilioth, som Ro-
sendal samverkat med tidigare, recenserade boken i Svensk Teologisk Kvartal-
skrift.5 Både Brilioth och Ljung såg boken som programmatiskt uttryck för en 
växande högkyrklig rörelse med ”förgreningar [som] sträcka sig med varje dag 
allt längre ut”.6 Brilioth framförde viss kritik mot Rosendal och den högkyrk-
liga rörelsen men förhöll sig samtidigt i grunden positiv.7 

Men Kyrklig förnyelse kom också att möta uttalad kritik. Den fick en kritisk 
belysning i Vår Lösen i en lång, osignerad ledarartikel som särskilt problema-
tiserade det hierarkiska draget i det som Rosendal fört fram.8 I flera artiklar i 
Vår Lösen fortsatte en diskussion med utgångspunkt i Rosendals bok.9 Relig-
ionshistorikern i Lund Efraim Briem10 uppmärksammade Kyrklig förnyelse och 
den högkyrkliga rörelsen 1936 vid det femte nordiska prästmötet i Visby. 
Briem talade om Oxfordgrupprörelsen och den högkyrkliga rörelsen som 
andliga strömningar i samtiden. Den ”extrema högkyrkligheten” var den in-
dividualistiskt orienterade grupprörelsens motsats. Rörelsen, bedömde 
Briem, betonade Kristi kropp, prästämbetet och sakramenten på bekostnad 
av predikan och Guds ord.11 Tor Andræ beklagade att när betydelsen av 

1 Stolt 2003, s. 377; Sandahl 2010, s. 17; Braw 2017, s. 133–134. 
2 Stolt 2003, s. 376–377; Sandal 2010, s. 17. 
3 Sven Ljung (1897–1962; sist kyrkoherde i Veinge) lyfte fram som positivt bidrag att fokusera på 
det objektiva, vilket kunde vinna över mycket av det subjektiva och individualistiska som fanns 
inom svensk samtida andlighet. Därtill uppmärksammade recensenten Rosendals förmåga att slag-
kraftigt och medryckande peka på det glömda och ”övervuxna” i det svenska kyrkolivet som kunde 
ge nya vägar framåt. Boken anbefalldes till läsning och uppgavs kunna ge svar på många av de 
problem som den kyrkliga samtiden stod inför. Ljung, ”Kyrklig förnyelse” SKT 51 (1935), s. 869. 
4 Ljung hade nämligen samarbetat med Rosendal i utgivningen av till exempel den lilla skriftserien 
Uppsatser kring Ord och Sakrament i Kristi Kyrka som på Rosendals initiativ utkom i fyra delar under 
1935 på bokförlaget Pro Ecclesia. Bland övriga medverkande i serien fanns Rosendal, Gustaf 
Aulén, Yngve Brilioth, Johannes Norrby, Albert Lysander, Gunnar Herrlin, Anders Blomquist, 
Knut Peters och Gösta Karlson (Kallner). Se Rosendal 1935d. Ljung var också en uppsatsförfat-
tarna i Kyrkans år 1936 som utkom 1935. Rosendal 1935a (red.), s. 64–69, samt i En Svensk Kyrko-
postilla som utkom 1936. Rosendal 1936 (red.). 
5 M. Eckerdal 2018b, s. 160–168. 
6 Ljung, ”Kyrklig förnyelse” SKT 51 (1935), s. 869; M. Eckerdal 2018b, s. 168–169. 
7 M. Eckerdal 2018b, s. 168–170. 
8 ”Kyrklig förnyelse” Vår Lösen 27:3 (1936), s. 49–52. 
9 Henrik Hägglund, ”Ritualismens vanmakt” Vår Lösen 27:4 (1936), s. 84–85; Tomas Arvedson, 
”Ritualismen och Nya Testamentet” Vår Lösen 27:7 (1936), s. 154–156. 
10 Efraim Briem (1890–1946; sist professor i religionshistoria och religionspsykologi i Lund). 
11 ”Gamla märken i nya tider: tal i Visby” DN 2.9.1936, s. 17. I den mer konservativt inriktade SvD 
lade man delvis andra ord i mun på Briem och refererade: ”den extrema högkyrklighet, vars 
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gemenskap nu började betonas och en ny ”kyrkans epok” hade inträtt, nalka-
des också ”en falsk katolicitet, som vill binda andens fria gemenskap vid in-
stitutioner och traditioner, som icke äga och icke kunna äga annat än historisk 
betydelse”. 1 Några månader efter utgivningen av Kyrklig förnyelse varnade 
Andræ för att den ”katolska faran” för Svenska kyrkan inte kom från den 
romersk-katolska kyrkan, utan inifrån Svenska kyrkan själv genom den ”ritu-
alistiska rörelsen” av präster med romerska uppfattningar om ämbetet och 
sakrament.2 

Det var emellertid inte endast Rosendals böcker som förlaget gav ut. År 
1936 gav förlaget, under Rosendals ledning ut En svensk Kyrko-Postilla (1936), 
i vilken Rosendal, Gustaf Aulén, Elis Erlandsson, Arthur Anderberg, Benny 
Benktsson3, Bengt Strömberg och Paul Söderlind medverkade. Samtliga, för-
utom Aulén, var eller skulle bli medlemmar i SCA eller SSB. Aulén var i stället 
SSB:s visitator.4 Emil Helmer, som tidigare under 1920-talet hade kritiserat 
den högkyrkliga rörelsen, recenserade postillan i Svensk kyrkotidning. Helmer 
menade att boken, som tydligen skulle tjäna en ”högkyrklig förnyelse”, för-
visso innehöll en del allmängiltiga sanningar men också mycket, särskilt äm-
betssyn och sakramentssyn, som för en luthersk kristen var ”verklighetsfräm-
mande” och obibliskt.5 

Fler personer med anknytning till den högkyrkliga rörelsen gav ut böcker 
på förlaget. Som exempel under de första åren kan nämnas SCA-medlemmen 
Arthur Anderbergs Ur svenska kyrkans bekännelseskrifter och lagar (1936), SSB-
medlemmen Elis Erlandssons Adoratio: en samling dikter om kyrkan (1936), 
SCA-medlemmen Harald Anderssons Om gudstjänstliga bruk och ceremonier: till 
frågan om ett svenskt ceremoniale (1937) samt de båda folkskollärarna Fred Lin-
deroths och Sven Norbrinks bok Den svenska kyrkan (1937).6 Böcker som Pro 
Ecclesia gav ut fick uppmärksamhet i den kyrkliga debatten och recenserades 

pompösa kulturapparat bara hör hemma i romerska kyrkan”. ”Andligt liv vaknar åter i vår kyrka” 
SvD 2.9.1936, s. 7. 
1 ”Andligt liv vaknar åter i vår kyrka” SvD 2.9.1936, s. 7. 
2 ”Varningsord av biskop Andræ” SKT 5.3.1936, s. 155–156. 
3 Benny Benktsson (1892–1973; sist kyrkoherde i Örebro Nikolai). 
4 Rosendal (red.) 1936. 
5 Helmer, ”En svensk kyrkopostilla” SKT 12.11.1936, s. 799. Mer om Helmers kritik mot den hög-
kyrkliga rörelsen, se kap. 6 ovan, s. 256. 
6 Fred Linderoth (1901–1980; sist folkskollärare i Norrköping), Sven Norbrink (1901–1978; sist 
folkskollärare i Norrtälje). Se, Linderoth och Norbrink 1937. I samband med Skredsviksaffären 
1933 kontaktade de två folkskollärarna, då i Göteborg, SSB:s confessor Hugo Berggren för inform-
ation om SSB. De var positivt inställda. Fred Linderoth och Sven Norbrink t. Hugo Berggren 
28.7.1933 SSBA UUB. Den fullständiga titeln på deras bok var Den svenska kyrkan. Läsebok i kyrko-
kunskap för kyrka, skola och hem. Boken mottogs väl i TKG där recensenten Bengt Cnattingius (1899– 
1993; konsthistoriker, sist landsantikvarie i Östergötland) något oväntat jämförde den med Percy 
Dearmers Parson’s Handbook. Cnattingius, ”Svensk kyrkokunskap” TKG 12:4 (1937), s. 177. Boken 
blev en succé och utkom i fem upplagor fram till 1960. Från och med andra upplagan utgavs den 
av Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag. 
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i tidningarna.1 År 1938 menade en skribent i Dagens Nyheter att en högkyrklig 
rörelse var på frammarsch inom Svenska kyrkan och att bokförlaget Pro 
Ecclesia hade en viktig del i detta.2 Samtidigt motsvarade inte bokförsälj-
ningen alltid förhoppningarna. Lechard Johannessons förklaring var att rörel-
sen inte, som till exempel Kyrkliga förbundet för evangelisk luthersk tro, hade 
”en oss given kyrklighet, bestämda områden i vår kyrka, till vilka vi vända 
oss”. Inte heller hade rörelsen som ”t.ex. pingstvännerna bestämda grupper 
som känna sig fast slutna samman” eller ”samma arbetsmetoder som t.ex. 
ungkyrkligheten”.3 Rosendal uppmanade det högkyrkliga rörelsenätverket att 
förvärva böcker när de inte sålde tillräckligt bra.4 Karaktären av rörelsenät-
verk bidrog till upplevelsen att rörelsen inte hade en fast ’kyrklighet’ som den 
anknöt till. Samtidigt hade redan Kyrklig förnyelse visat potentialen att nå nya 
grupper inom kyrkan.5 

Sammanfattningsvis kom en viktig del av Rosendals arbetsplan för den 
högkyrkliga rörelsen i och med Pro Ecclesias förlagsverksamhet att förverk-
ligas. Rörelsens program nådde ut i olika form till allmänheten och diskutera-
des i såväl kyrklig press som dagstidningar. Bokutgivningen bidrog till rörel-
sens etablering i svenskt kyrkoliv. 

Kyrkodagar 
Nyköpingsdagarna 1935 betraktades i allmänhet som en succé inom den hög-
kyrkliga rörelsen.6 Det ansågs självklart att liknande kyrkodagar skulle fort-
sätta hållas på olika håll i landet, vilket var i enlighet med Rosendals arbets-
plan. Under kommande år utvecklades denna arbetsmodell inom rörelsen. 
Teman som togs upp i föredrag kunde gälla olika aspekter av det kristna livet 

1 Förutom ovan nämnda exempel på recensioner av Rosendal kan till exempel anföras att Harald 
Anderssons bok recenserades i både TKG, av Algot Anderberg, och i SvD, av Åke V. Ström. ”Re-
censioner” TKG 12:2 (1937), s. 86–87; Ström, ”Liturgiska lärdomar” SvD 27.6.1937, s. 7. Även Elis 
Erlandssons diktning kunde betraktas som exempel på en av de ”tankeriktningar” som fanns före-
trädda bland Svenska kyrkans präster. Erlandsson ansågs representera en högkyrklig riktning till 
skillnad från ungkyrklig. ”Sånger och sångare” DN 3.8.1936, s. 4. 
2 ”Präster från sju stift i Smålands Burseryd” DN 23.2.1938, s. 4. 
3 Lechard Johannesson t. Gunnar Rosendal 17.5.1937 GRS LUB. Kyrkliga förbundet för evangelisk 
luthersk tro bildades 1923 i Göteborg som ett organ för gammalkyrkligheten. 
4 Gunnar Rosendal t. Mary von Rosen 14.5.1937 EvRA RA; Mary von Rosen t. Gunnar Rosendal 
4.6.1937 GRS LUB; Lechard Johannesson t. Gunnar Rosendal 17.5.1937 GRS LUB; Lechard Jo-
hannesson t. Gunnar Rosendal 18.10.1938 GRS LUB. 
5 I Skara stift hade det till exempel startats en studiecirkel kring boken för präster och prästfruar, 
där man diskuterade hur programmet kunde tillämpas praktiskt. Lechard Johannesson hade med 
viss förvåning rapporterat att många tycktes sluta upp kring ”vår sak” och att det i boken fanns en 
”samlande kyrkosyn” som omvärlden verkade vara redo för. Lechard Johannesson t. Gunnar Ro-
sendal 7.7.1936 GRS LUB. 
6 Om dessa, se kap. 8 ovan, s. 317–321. 
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och programmet utformades alltid med tidegärd och gudstjänster med natt-
vard. 

De första uppföljande kyrkodagarna blev Kyrkodagar kring Ord och Sak-
rament i Falköping 1936. De präglades, såsom Rosendal tänkte sig, av ti-
degärd och nattvardsfirande. Paul Söderlind och Rosendal, båda i SCA och 
Ora et Labora, höll föredrag.1 SSB-medlemmen Elis Erlandsson, som varit en 
nyckelperson i förarbetet till Nyköpingsdagarna, och Rosendal fungerade 
som planeringsgrupp. Kyrkodagarna 1936 samlade 125 deltagare. Bland dem 
fanns Mary von Rosen och flera av systrarna i SSB, Olof Magnusson och 
Lechard Johannesson. Biskopen i Skara Gustaf Ljunggren medverkade och 
gav så episkopal sanktion.2 Till följd av en intern konflikt inom SSB hade dock 
flera av dess präster dragit sig ur samarbetet detta år. Rosendal såg allvarligt 
på läget och betonade att den högkyrkliga rörelsen måste stå enad. Kyrkoda-
garna var rörelsens gemensamma manifestation och rörelsens ”motståndare” 
fick inte uppfatta den som splittrad inifrån. Rörelsen var i ett kritiskt skede 
och, skrev Rosendal, ”vår enighet kring Falköping kommer att vara ett vitt-
nesbörd för hela Svenska kyrkan”. 3 Rosendals agerande understryker in-
trycket av honom som en organisatör inom rörelsen. 

Gunnar Rosendals framträdande i Falköping ger en bild av hans betydelse 
för rörelsen vid denna tid. Han talade där inlevelsefullt om ”våra bekännelse-
skrifters vittnesbörd och efterlevnad”. Enligt SSB-medlemmen Olof Magnus-
sons utförliga dagboksanteckningar överväldigades Rosendal av sinnesrörelse 
under en bön som avslutade föredraget och talade om hur ”man såg synen 
och trodde på nytt, att vår Kyrka kan få liv, men endast och allenast på de 
vägar och under de förutsättningar som högkyrkligheten framträtt”.4 Rosen-
dal uppträdde här som karismatisk ledare och förkunnare. Från olika håll 
inom den högkyrkliga rörelsen skulle man under kommande år betona vikten 
av Rosendals närvaro vid kyrkodagar och andra samlingar. Det var inte bara 
innehållet i programmet som hade betydelse för den högkyrkliga rörelsen, det 
var också hur Rosendal på ett medryckande sätt framförde det. 

I Falköping beslutades det att Elis Erlandsson, Knut Peters, Gunnar Ro-
sendal och Mary von Rosen skulle bilda en kommitté för kyrkodagarnas fort-
satta planering och arbete. 5 Under samordnad organisering hölls därefter 
kyrkodagar i Enköping och Burseryd 1937, återigen i Burseryd 1938 och i 
Eskilstuna 1939.6 

1 Rosendal i Krönikebok 1, s. 59. 
2 ”Kyrkodagar i Falköping” Falköpings tidning 21.3.1936; Lechard Johannesson t. Gunnar Rosendal 
6.4.1936 GRS LUB. 
3 Gunnar Rosendal t. Mary von Rosen 19.2.1936 SSBA UUB. 
4 Olof Magnussons dagbok 18.3.1936 S11:73:92 SSBA:I UUB. 
5 Olof Magnussons dagbok 18.3.1936 S11:73:92 SSBA:I UUB. 
6 Rosendal i Krönikebok 1, s. 81, 97, 106–109, 140; ”Kyrkodagarna i Enköping” DN 11.3.1937, s. 
11. 
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Medialt genomslag med kyrkodagar i Burseryd 1938 
Det stora mediala genombrottet för kyrkodagarna blev Burseryd 1938. Temat 
för dessa dagar var äktenskapet, som uppfattades vara i kris i samtiden.1 Det 
omedelbara intrycket bland flera deltagande rörelseaktörer var att dessa 
kyrkodagar blivit de ”starkaste och mest givande” och de ”bästa, mest frimo-
diga och innehållsrika hittills”.2 Dagarna kom också att leda till stor publicitet 
för rörelsen på sätt som dock inte alla var nöjda med. 

Rosendal hade velat skapa uppmärksamhet kring rörelsen och han hade 
därför på förhand uppmanat kyrkoherden i Burseryd, SCA- och OL-medlem-
men Wilhelm Harsten, att kalla in journalister som kunde rapportera från 
kyrkodagarna.3 Flera rikstäckande tidningar rapporterade.4 Nya Dagligt Alle-
handa kom att göra ett reportage med en uppseendeväckande rubriksättning 
om en högkyrklig ”idériktning” med knäfall, Maria-vördnad, processioner, 
korstecken och bikt.5 Dagen efter gjorde Nya Dagligt Allehanda en uppföljning 
av sitt reportage med ännu en iögonfallande rubrik med hänsyftning på ro-
mersk katolicism där olika präster intervjuades om det som refererats om 
kyrkodagarna.6 Under flera veckor skrevs det sedan i olika tidningar, på olika 
håll i landet, om kyrkodagarna i Burseryd och om den ”ritualistiska” och 
”katolicerande” och ”nya” högkyrkliga rörelsen. Flera präster i landet uttalade 
sig.7 Rosendal och församlingslivet i Osby uppmärksammades.8 Kyrkoda-
garna fick också genklang internationellt. 9 På uppdrag av Hochkirchliche 

1 I Kyrkans År 1939 trycktes uppsatser på samma tema av Gustaf Adolf Danell, Bo Giertz, Wilhelm 
Harsten, Lechard Johannesson, Jan Redin och Gunnar Rosendal. Rosendal (red.) 1938. 
2 Rosendal i Krönikebok 1, s. 106–109; Mary von Rosen t. Gunnar Rosendal 1.3.1938 GRS LUB. 
3 Gunnar Rosendal t. Bo Giertz BGA 4.3.1938 BGA LUB. 
4 Se till exempel, ”Präster från sju stift i Smålands Burseryd” DN 23.2.1938, s. 4; ”Reformerad 
gudstjänst i Burseryd” SvD 23.2.1938, s. 7. SvD hade redan föregående dag i en notis redogjort för 
den första dagen under kyrkodagarna. ”Kyrkodagar i Smålands Burseryd” SvD 22.2.1938, s. 20. Jfr 
Stolt 2003, s. 382, därtill Eckerdal 2018b, s. 180. 
5 ”Burseryd: Korstecken, knäfall, bikt och tidebön, kyrkoprocessioner och Maria-’vördnad’” NDA 
23.2.1938, s. 1. 
6 ”Sverige öppnad för katolicism? Vägen till Rom går över Burseryd… Farliga signaler eller ingen-
ting att vara rädd för?” NDA 24.2.1938, s. 1. Cf Stolt 2003, s. 382–383. Dag Sandahl har kallat 
rubriken en av ”den kyrkliga förnyelsens klassiska legender”. Sandahl 2010, s. 47. Dock hade ämnet 
visat sig så kontroversiellt att flera av de tillfrågade vägrade uttala sig. Stolt 2003, s. 382. Personerna 
som man valt att intervjua var knappast opartiskt inställda. Till exempel fanns SKT-redaktören 
Alfred Wihlborg, känd motståndare till den högkyrkliga rörelsen sedan decennier, och kyrkoad-
junkten i Storkyrkan i Stockholm Evert Palmer, själv en av dem som stått bakom Nyköpingsda-
garna som inbjudare. 
7 Rosendal i Krönikebok 1, s. 106–109. Till exempel ”Vägen till Rom går över Burseryd” Trelleborgs-
tidningen 26.2.1938, s. 4; ”Den ritualistiska högkyrkliga rörelsen” Sydsvenska dagbladet 31.3.1938. 
8 ”Kyrkoherden blir alltmer katolsk” SvD 10.3.1938, s. 12. 
9 De omskrevs först i Katholisches Kirchenblatt für das Bistum Berlin. ”Die schwedische Kirche auf dem 
Wege nach Rom?” Katholisches Kirchenblatt 16.4.1938, s. 8. Wilhelm Harsten intervjuades i den tyska 
Alt-Katholisches Volksblatt. ”Ist die schwedische Kirche auf dem Wege nach Rom?” Alt-Katholisches 
Volksblatt 21 (1938), s. 166. 
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Vereinigung-medlemmen Johannes Krinke1 skrev Rosendal ett refererat om 
dagarna för föreningens medlemstidning Augustana-Bote. Den svenska och 
tyska högkyrkliga rörelsen stod, framhöll Krinke, enade i frågan om den 
”hochkirchliche Erneuerung” som tog form i Sverige.2 

Rosendal försökte ta kontroll över pressrapporteringen. Teologistudenten 
och SSB-novisen Göran Fahlström fick i uppgift att skriva ett referat som 
försvarade bruket av korstecken, processioner och tidegärd i Credo. Fahlström 
avsåg också att skriva mer allmänt hållna refererat till Svensk kyrkotidning och 
Församlingsbladet – Evangeliskt Veckoblad.3 Det var angeläget att rörelsen pre-
senterade sig på ett strategiskt sätt. 

Reaktionerna inom den högkyrkliga rörelsen på uppmärksamheten kring 
kyrkodagarna varierade. Rörelseaktörerna inom den så kallade tidebönsgrup-
pen i Lunds domkyrka verkade, enligt Rosendal, inte så oroade och till exem-
pel Fred Linderoth hade skrivit att ”Burseryd hade bildat epok”.4 Rosendal 
gav uttryck för rörelsens motståndsidentitet när han menade att den inte var 
redo ”för framgång men behöva slipas mot och stärkas i kampen mot mycken 
kritik”, och att deras lidande var en välsignelse till skillnad mot den ”enda 
verkliga faran”, vilken var en ”förhastad framgång som [gjort kyrklig förny-
else] till en modesak”.5 Men återigen hade han inte alla bakom sig. Både SSB-
medlemmen Gösta Kallner och Bo Giertz var djupt bekymrade.6 Kallner var 
kritisk mot Rosendals motståndsretorik: 

Vi här uppe i Mellansverige ha nog ingenting emot att kämpa för ett sakramentalt 
kristendomsliv. Men då skall det vara kamp. Du talar om i dina brev, hur du får 
lida för din tro. Sådant ha vi heller ingenting att säga om. Men det skall vara en 
verklig tro. Som det nu är, faller det ett löjets skimmer över alltsammans. Ingen 
står emot oss, ty man ser i detta blott några excentriska prästers barnsliga lek. Då 
kan det ju inte bli någon kamp av. Och själva måste vi säga, att detta är icke vår 
innersta övertygelse. Ty vår tro är någonting annat än det som Harsten i sin inter-
vju talat om. […] i ett sådant här uttalande borde ha funnits en enda sak, som över-
ensstämt med vad man själv känner är det väsentliga. […] Tänk så mycken tid det 
tager att klara upp sådana historier som Burseryd! Tiden är dyrbar. Läget är också 
så pass allvarligt att vi inte ha rättighet att syssla med oväsentligheter.7 

1 Johannes Krinke (1909–1990; luthersk präst, ledare inom Hochkirchliche Vereinigung, sist präst 
i Kerpen). 
2 Johannes Krinke t. Gunnar Rosendal 3.5.1938 GRS LUB, Rosendal, ”Eine Kirchentagung in 
Schweden” Augustana-Bote 4:6 (1938), s. 88–90. 
3 Göran Fahlström t. Gunnar Rosendal 4.3.1938 GRS LUB. ”Kyrkodagarna i Burseryd” Credo 19:3 
(1938), s. 62ff. 
4 Rosendal i Krönikebok 1, s. 108. 
5 Rosendal i Krönikebok 1, s. 106–109; Gunnar Rosendal t. Bo Giertz 4.3.1938 BGA LUB. 
6 Bo Giertz t. Gunnar Rosendal 28.2.1938 [Kopia] BGA LUB; Bo Giertz t. Gunnar Rosendal 
7.3.1938 [Kopia] BGA LUB. 
7 Gösta Kallner t. Gunnar Rosendal odat. 1938 GRS LUB. Wilhelm Harsten hade i en tidning 
uttalat sig om kyrkodagarna och därtill talat nedsättande om gammalkyrklighet. Han kom senare 
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Det som hamnat i fokus var liturgiska bruk och skrudar som stämningshö-
jande. Kallner menade att den högkyrkliga rörelsen handlade om något annat. 
Bo Giertz, som var angelägen om att anknyta till det gammalkyrkliga arvet, 
instämde i kritiken och menade att Burseryd på en vecka hade raserat vad 
rörelsen hade byggt upp under flera år.1 Om den ”kyrkliga förnyelsen” skulle 
komma att förknippas med kryptokatolicism skulle han ta avstånd från den i 
sitt fortsatta arbete.2 Rosendal försökte reparera relationen till Giertz och 
undvika splittring. Men deras relation kom successivt att försämras under de 
kommande åren.3 

Sammanfattningsvis hade Rosendals initiativ att kalla in pressen till kyrko-
dagarna i Burseryd fått varierande konsekvenser. Kyrkodagarna hade satt den 
högkyrkliga rörelsen på kartan och gett den ett medialt genomslag, men till 
priset av inre konflikter och risken att rörelsen fortsatt skulle misstänkliggöras 
som katolicerande och ritualistisk. 

Generalmönstring och propagandadagar 
Kyrkodagarna blev från senare delen av 1930-talet en viktig plattform för att 
sprida den högkyrkliga rörelsens övertygelser och praktiker.4 Eftersom det 
fanns ett grundupplägg att utgå ifrån var det enklare för lokalt engagerade 
präster organisera dagarna, möjligen i samarbete med den kyrkodagskom-
mitté som tillsatts i Falköping 1936.5 Därmed kunde dagarna anpassas efter 
lokala förutsättningar. Information om program kunde spridas bland engage-
rade präster och representanter ur lekfolket i stiftet. Kyrkodagarna kom, i en-
lighet med den idé Rosendal lagt i dem från början, att betraktas som ”upp-
lysnings- , ja missionsdagar”.6 Vid kyrkodagarna knöts också nya kontakter 
inom det växande högkyrkliga rörelsenätverket. Personer från Sydsverige och 
Mellansverige, från SCA och SSB, kunde mötas. På så sätt utgjorde de en 
naturlig fortsättning på den högkyrkliga rörelsens kulturorienterade inställ-
ning; syftet var inte att rekrytera medlemmar till en organisation eller förening, 
utan att genom en öppen plattform sprida ett kyrkligt reformprogram i enlig-
het med rörelsens kyrkosyn. 

att göra ett uttalande med en ursäkt, i vilken han särskilt bedyrade Schartaus betydelse i hans eget 
andliga liv. 
1 Bo Giertz t. Gunnar Rosendal 28.2.1938 [Kopia] BGA LUB. Cf Gustavsson 2005, s. 33. 
2 Bo Giertz t. Gunnar Rosendal 7.3.1938 [Kopia] BGA LUB. 
3 Gustavsson 2005, s. 33–34. Mer om det, se kap. 11 nedan, s. 398–403. 
4 Rosendal kallade dagarna för ”mönster” där allting gick ”rätt” till, och för ”den kyrkliga förnyel-
sens missionsverksamhet”. Gunnar Rosendal t. Bo Giertz 4.3.1938 BGA LUB. 
5 Det antyds av hur Rosendal förefaller ha samverkat med lokalt engagerade präster för att ”vi” 
skulle få komma och hålla kyrkodagar. Gunnar Rosendal t. Gustaf Aulén 9.12.1938 GAS LUB. 
6 Gunnar Rosendal t. Bo Giertz 4.3.1938 BGA LUB; Mary von Rosen t. Gunnar Rosendal 
14.4.1944 GRS LUB. 
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Inom rörelsen höjdes emellertid även kritiska röster mot en alltför tydlig 
organisering i och med kyrkodagarna. Det hade inom rörelsen länge funnits 
en misstänksam inställning mot organisering. Gösta Kallner ansåg att kyrko-
dagarna var ett misstag: 

Jag tror ytterst litet på organiserad högkyrklighet. […] Jag tror också, att det bästa 
vore att i fortsättningen inställa kyrkodagarna. Vi skola i stället arbeta i det tysta. 
Vår gemenskap skall vara av andligt slag. Jag har endast varit med på de första 
kyrkodagarna i Nyköping. Där fick man dock det intrycket, att dessa dagar icke 
nämnvärt skiljer sig från alla andra kyrkliga dagar. Vi ha så många andra möjlig-
heter att arbeta. Låt oss söka föra in ett sakramentalt liv i våra församlingar. Det 
kan göras på ett förståndigt sätt. Vi behöva ej alls vara utmanande.1 

Kallner utgjorde en motpol inom rörelsen till Rosendals strävanden att cent-
ralisera och samordna. För Kallner var alla försök till föreningar inom den 
högkyrkliga rörelsen en självmotsägelse. Det som tilltalade honom var just 
”den kyrkliga förnyelsens brist på föreningar och partibildningar” Det gjorde 
den till den ”verkligt katolska rörelsen i vår tid” och ”mer ekumenisk än den 
ekumeniska rörelsen”.2 Principen skulle enligt honom vara ”först liv sedan 
institution”. Ett varnande exempel på det omvända förhållandet såg han i 
Lekmannaskolan i Sigtuna. Han hade tidigare vädjat till Rosendal att inte leda 
den högkyrkliga rörelsen in ”på samma vägar som ungkyrkligheten med en 
massa föreningar och institutioner”.3 Bo Giertz anslöt sig till den kritiska in-
ställningen och menade att kyrkodagarna riskerade att ge den högkyrkliga rö-
relsen en partistämpel.4 

Efter kyrkodagarna i Eskilstuna 1939 fick emellertid arrangörsgruppen an-
ledning att reflektera över kyrkodagarnas effektivitet. Kyrkodagarna hade syf-
tat till att vara ”propagandadagar” och hade på så sätt under de första åren 
fyllt sin uppgift. Men till Eskilstuna 1939 hade endast femtio präster kommit, 
varav de flesta enligt arrangörerna redan var ”vunna för den kyrkliga förnyel-
sen”.5 Möjligen hade kyrkodagarna i Burseryd bidragit till att stigmatisera kon-
ceptet och gett dem en högkyrklig partistämpel. Inbjudare till kyrkodagarna i 
Eskilstuna var till stor del högkyrkliga rörelseaktörer.6 Problemet blev då ut-
formningen av kyrkodagarna – om de var utåtriktade propagandadagar kunde 

1 Gösta Kallner t. Gunnar Rosendal odat. 1938 GRS LUB. 
2 Gösta Kallner t. Gunnar Rosendal 9.11.1937 GRS LUB. 
3 Gösta Kallner t. Gunnar Rosendal 23.9.1937 GRS LUB. 
4 Bo Giertz t. Gunnar Rosendal 28.2.1938 [Kopia] BGA LUB. 
5 Gunnar Rosendal t. Gustaf Aulén 23.2.1939 GAS LUB. 
6 De personer som stod som inbjudare och som kunde associeras med det högkyrkliga rörelsenät-
verket var Harald Andersson, Alf Corell, Benny Benktson, Gustaf Adolf Danell, Axel Hansson, 
senare Engdegård, (1897–1987; medlem i SSB 1940, sist kyrkoherde i Gustafs, Västerås stift), Wil-
helm Harsten, Lechard Johannesson, Fred Linderoth, Simon Lüders, Axel Rappe (1904–1983; sist 
domkyrkokomminister och prost i Strängnäs), Jan Redin, Mary von Rosen, Gunnar Rosendal och 
Bengt Strömberg. ”Kyrkodagar i Eskilstuna 13–15.2.1939” S16:2 SSBA:I UUB. 
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de inte samtidigt var alltför liturgiskt och sakramentalt fördjupande, något 
som samtidigt de redan initierade förväntade sig. För att lösa problemet före-
slog arrangörsgruppen att två slags kyrkodagar skulle hållas i fortsättningen. 
Den ena skulle vara ett slags ”riksretreat förlagd till Osby vartill endast en 
krets inbjudes av liturgiskt och sakramentalt intresserade och där allting kan 
tillgå RÄTT utan att dock några liturgiska extravaganser tillåtas”. Vid sidan av 
dessa kunde så kallade propagandadagar hållas stiftsvis med fokus på föredrag 
men med daglig nattvard, ”dock gärna celebrerad av en av pastores loci efter 
ortens sätt, kanske svagt modifierad till det bättre”.1 På så sätt kunde rörelsens 
organisering anpassas för att både gynna identitetsskapandet och påverkans-
arbetet i relation till omgivningen. 

Förslaget realiserades 1940 då både kyrkodagar som samling för den hög-
kyrkliga rörelsen i Osby hölls och lokala ”propagandadagar” anordnades i 
församlingar som Gustafs, St. Skedvi, Bollnäs, Södertälje, Levene och Djurs-
holm. De lokalt anordnade kyrkodagarna utgick från ungefär samma program 
där tideböner, nattvardsfirande, föredrag och diskussioner varvades. Uppläg-
get varierade mellan 1–3 dagar.2 De anordnades ofta av lokalt verksamma 
präster med SSB-anknytning såsom Axel Hansson i Gustafs, Östen Hårdh 
och Bengt Collste i Bollnäs,3 Simon Lüders i Strängnäs stift och Lars Lindha-
gen i Stockholm. Med sådana rörelseaktörer kom rörelsens övertygelser till 
uttryck i det lokala med anknytning till de former för organisering som rörel-
sen utvecklade. Rosendal deltog vid nästan samtliga lokalt hållna kyrkodagar 
som hölls runt om i landet. Ofta ledde han gudstjänster och höll föredrag.4 

Med tanke på det karismatiska intryck han gav hade det betydelse för hur 
rörelsens idéer och praktiker spreds.5 Han fortsatte i sin roll som rörelsens 
organisatör att genom nätverk, resurser och energi verka för rörelsens expans-
ion. Han tyckte sig se att den ”liturgiska och sakramentala kyrkoförnyelsen” 
nu stod inför ett genombrott.6 

1 Gunnar Rosendal t. Gustaf Aulén 23.2.1939 GAS LUB. Förslaget framfördes av Mary von Rosen 
vid SSB:s generalkapitel 1939. §5 Protokoll GK SSB 22.7.1939 A23 SSBA:I UUB. 
2 Se till exempel, ”Kyrkodagar kring ord och sakrament i Bollnäs kyrka 20–22.9.1940” i brevsam-
lingen i GRS LUB. Arrangörerna uppmanade alla grupper i församlingen att deltaga och anordnade 
en ungdomsdag i anslutning till kyrkodagarna. 
3 Östen Hårdh (1905–1978; medlem i SSB 1943, sist kyrkoherde i Ronneby), Bengt Collste (1913– 
2015; medlem i SSB 1942, sist kyrkoherde i Bromma). 
4 Rosendal i Krönikebok 1, s. 177. Som exempel på det lokala kan nämnas hur Lars Lindhagen 1942 
på Örjansgården i Stockholm höll ett föredrag på temat ”Kyrkan sedd utifrån den högkyrkliga 
rörelsen för kyrklig förnyelse” DN 14.1.1942, s. 5. 
5 Till exempel räknade Simon Lüders just Rosendal som den ”förnämste representanten för en 
högkyrklig kyrkosyn” och att hans ”andliga hängivelse” var en av hans viktigaste egenskaper. Simon 
Lüders t. Gunnar Rosendal 26.8.1940 GRS LUB. 
6 Rosendal i Krönikebok 1, s. 177. 
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Valet av inbjudare till de utåtriktade kyrkodagarna var strategiskt viktigt 
för att undvika onödig kritik från rörelsens ”motståndare”.1 Som uttryck för 
rörelsens projektidentitet menade man att det var viktigt att nå spridning 
också bland dem som hade en avvaktande inställning till den högkyrkliga rö-
relsens strävanden.2 Eftersom syftet inte var att rekrytera medlemmar, utan 
att nå ut med rörelsens strävanden och idéer ansågs det särskilt viktigt att 
agera försiktigt och medvetet och väga varje ord för att inte skapa oro för 
”romanism” som skulle riskera leda till att ”hela högkyrkligheten” avfärda-
des.3 När till exempel kyrkodagar anordnades i Södertälje 1940 hade inbjudan, 
enligt Simon Lüders som var ansvarig för planeringen, undertecknats av lek-
folk och präster av ”skiftande kyrklig ståndpunkt” för att nå ut också till det 
”lågkyrkliga och ungkyrkliga lägret”. Personer tillhörande sådana riktningar 
kunde därmed få komma till tals, men det var fortfarande ”vi”, genom till 
exempel Lüders, Aulén, Rosendal och Anton Fridrichsen, som kontrollerade 
mötet.4 De lokalt anordnade kyrkodagarna hade fortsatt betydelse för att föra 
ut rörelsens program och strävanden på olika håll i landet under 1940-talets 
första år.5 

De första kyrkodagarna i Osby hölls den 15–18 januari 1940 och ca 70 
personer deltog, av vilka majoriteten var präster. I enlighet med planen hade 

1 Lechard Johannesson t. Gunnar Rosendal 19.2.1938 GRS LUB. Till exempel bad Simon Lüders 
att Rosendal skulle stryka SCA- och SSB-medlemmen J.E. Nyström från inbjudarlistan till kyrko-
dagarna 1943. Nyström hade varit inblandad i en generande pressrapportering och om han stod 
med skulle flera avstå från att komma, menade Lüders. Simon Lüders t. Gunnar Rosendal 25.2.1943 
GRS LUB. 
2 Detta gällde också hur man tog kontakt med personer som man ansåg borde komma till kyrko-
dagarna. Lüders ansåg att det var bäst att ringa till personer man ville få med. Då fanns mindre 
utrymme för dem att tveka eller tänka efter. Simon Lüders t. Gunnar Rosendal 2.2.1942 GRS LUB. 
3 Simon Lüders t. Gunnar Rosendal 26.8.1940 GRS LUB. 
4 Simon Lüders t. Gunnar Rosendal 26.8.1940 GRS LUB. Bland inbjudarna fanns rörelseaktörerna 
Simon Lüders, Mary von Rosen och Elis Erlandsson. De övriga undertecknarna var: Bertil Abra-
hamsson (1893–1971; sist kyrkoherde i Sköllersta), Edvin Aspling (1878–1944; sist överlärare i 
Strängnäs), biskop Auléns hustru Kristine Aulén (1882–1959), Carl-Mårten Fleetwood (1885–1966; 
friherre, kammarherre, sist landskamrerare i Södermanlands län), Sonja Francke (1897–1975; sist 
bosatt på Stäringe i Årdala), Knut Garde (1888–1958; sist kyrkoherde i Södertälje), K-O Gullhol-
mer (1902–1974; sist kyrkoherde i Askersund), Gunvall Hallinder (1905–1991; sist kantor i Malm-
köping), Gunnar Högqvist (1890–1952; sist fastighetsdirektör, kyrkvärd i Salem), Anna Jansson, 
Edith Kylander (1891–1976; bosatt i Eskilstuna, sist i Strängnäs), Carl Lönroth, Elis Malmeström 
(1895–1977; sist biskop i Växjö), Axel Rappe, Folke Tyrbjörn (1908–1995; sist kyrkoherde i 
Frustuna) och A. Vikt. Wellander (1879–1945; ägare till godset Brännelund i Jäder). ”Kyrkodagar i 
Södertälje 23–25.9.1940” GRS LUB. 
5 Lokalt anordnade kyrkodagar fortsatte att hållas på olika håll i landet. Stockholmsprästerna Evert 
Palmer och Lars Lindhagen organiserade till exempel kyrkodagar i Stockholm och Uppsala stift. 
Den 21–22 februari 1942 ordnade de ”Kyrkodagar för tidebön” i Storkyrkan i Stockholm. Löthner, 
”Kyrkodagar för tidebön” RBoKF 2:3 (1942), s. 6; ”Kyrkodagar för tidebön i Stockholms Stork-
yrka” Vår Kyrka 81:6 (1942). I september 1942 hölls kyrkodagar i Fröjeslunda där Palmer och 
Lindhagen medverkade. Kilström, ”Från församlingarna” RBoKF 2:10 (1942), s. 6. I Göteborg an-
ordnades 21–22.10.1942 kyrkodagar där Fredrik Kjellander och Wilhelm Harsten medverkade. 
”Kyrkodagar” RBoKF 2:11 (1942), s. 6. 
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de en mer fördjupande karaktär med ett relativt intensivt program. Varje dag 
hölls mässa och fyra tideböner (laudes, sext, vesper och completorium). Det 
hölls totalt åtta föredrag om kyrkoåret och gudstjänstfirande.1 En av dagarna 
ägnades åt särskild utbildning för präster i det praktiska i gudstjänstfirandet.2 

Medverkade gjorde båda biskoparna Aulén och Rodhe. Utöver dem och Ro-
sendal medverkade som predikanter eller föredragshållare Kjell Barnekow, 
Jan Redin, kyrkoherden Oscar Krook, SSB:s vicarius kyrkoherden David 
Glimborg, Ingvar Hector, Knut Peters, Bengt Strömberg, Gunnar Herrlin 
och Anton Fridrichsen.3 Att Bo Giertz deltog såg Simon Lüders som ett sär-
skilt lovande tecken på att kyrkodagarna i Osby hade blivit rörelsens sam-
lingspunkt: ”Högkyrkligheten håller på att konsolidera sig!”.4 

Kyrkodagarna i Osby skulle också bli en central gemensam plattform för 
rörelsens samling och identitetsskapande, särskilt för präster. De kunde, skrev 
Lechard Johannesson, bli det kitt där den högkyrkliga rörelsen från landets 
olika delar kunde mötas, utbyta erfarenhet och ”förstå varandra”.5 Redan ef-
ter 1941 års kyrkodagar i Osby konstaterade Jan Redin att dagarna blivit det 
tillfälle på året då ”den svenska högkyrkligheten [har] sin generalmönstring”.6 

Det var så som kyrkodagarna skulle komma att fungera. De betraktades som 
så betydelsefulla och formativa för unga människor att en ”Sancta Elins 
Hjälpfond” bildades 1942 på Fredrik Kjellanders initiativ och under hans för-
valtning. Syftet var att genom ekonomiskt stöd möjliggöra för mindre bemed-
lade studenter och gymnasister att delta i ”kyrkodagar och därmed likställda 
sammankomster”.7 Med likställda sammankomster åsyftades förmodligen till 
exempel de stilla dagar för ungdomar som ordnades av präster med 

1 Föredragen hölls 16–17 januari 1940. Jan Redin talade om ”Kyrkoårets uppbyggnad”, Oscar 
Krook om ”Kyrkoåret och förkunnelsen”, David Glimborg om ”Kyrkoårets fristående högtidsda-
gar”, Knut Peters om ”Kyrkoårets tideböner”, Gunnar Rosendal om ”Kyrkans inre”, Bengt Ström-
berg och Gunnar Herrlin talade båda om ”Högmässans firning”. Slutligen talade Rosendal över 
ämnet ”Det inre livets vård”. Rosendal i Krönikebok 1, s. 164. 
2 Dagen fungerade som en ”instruktionsdag” kring frågor som ”hur firar man riktigt en mässa, hur 
tillvaratager man det överblivna, hur läser man en tidebön, vad är och hur påsättes ett halslin? Det 
är många saker, som behöva läras”. Gunnar Rosendal t. Gustaf Aulén 15.8.1939 GAS LUB. 
3 Oscar Krook (1879–1949; teol. dr., sist kyrkoherde i Kungsholmens församling). Programblad 
bifogat av Rosendal i Krönikebok 1, s. 164. 
4 Simon Lüders t. Gunnar Rosendal 25.1.1940 GRS LUB. Lüders hade delat rum med Benny 
Benktson och tagit med sig sina ”andliga barn”, gymnasisterna Rolf Lyshöi, senare Lyshöj (1918–
1999; senare präst i Örebro, konverterade till romersk-katolska kyrkan 1959, åter till Svenska kyrkan 
1968, sist komminister i Danderyd), och Eric Segelberg. De var alla överens om att det varit mycket 
inspirerande dagar. Lyshöi kom senare att göra studieresor till anglikanska kyrkan i USA och blev 
efter det verksam som präst i området Stjärnhusen i Örebro, där han drev ett högkyrkligt och 
liturgiskt inriktat gudstjänstliv. SOU 1974:67, s. 50. 
5 Lechard Johannesson t. Gunnar Rosendal 21.3.1940 GRS LUB. 
6 Redin, ”Kyrkodagarna i Osby” RBoKF 1:6–7 (1941), s. 2. 
7 ”Sancta Elins Hjälpfond” RBoKF 2:11 (1942), s. 8. 
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anknytning till den högkyrkliga rörelsen.1 Kyrkodagarna kom årligen att hållas 
i Osby fram till 1947. Efter det övertogs de av Hjelmserydsstiftelsen under 
Ingvar Hectors ledning.2 

Sammanfattningsvis blev kyrkodagarna, både de lokala samt de i Osby, ett 
kontinuerligt inslag och en pågående manifestation av den högkyrkliga rörel-
sen i det samtida svenska kyrkolivet från den senare delen av 1930-talet. Som 
sådana blev kyrkodagarna utgångspunkt både för att sprida rörelsens idéer 
och strävanden i linje med rörelsens utåtriktade projektidentitet, men också 
för dess kollektiva identitetsskapande. 

Rundbrev om Kyrklig Förnyelse 
Den högkyrkliga rörelsen i Sverige hade aldrig haft ett sammanhållande tid-
skriftsorgan. Det närmaste som uppbådats i sådan väg var Svenska Kyrkoför-
bundets tidskrift som utgavs 1911–1917 under rörelsens förberedelsefas. Något 
samlande organ för den högkyrkliga rörelsen vid denna tid blev den dock inte. 
Rundbrev om Kyrklig Förnyelse skulle bli ett viktigt steg i den samordning av den 
högkyrkliga rörelsen som Rosendal presenterat i samband med Nyköpings-
dagarna 1935. 

Arbetsgemenskap för kyrklig förnyelse 
Genom Ora et Labora hade högkyrkliga rörelseaktörer tillhörande SSB och 
SCA förenats med församlingspräster på olika håll i landet i en krets kring 
Rosendal. Trots sina försök att hålla ihop rörelsen, lyckades han inte övertyga 
alla om tanken att samlas runt honom på detta sätt.3 Ora et Labora kom med 
tiden att utvecklas till något mer än ett informellt nätverk som samlades till 
konvent. I januari 1938 tog gruppen beslut om att bilda en ”arbetsgemenskap 
för kyrklig förnyelse”. I själva verket var det fortfarande Ora et Labora som 
utgjorde arbetsgemenskapen. Lechard Johannesson utsågs till gruppens sek-
reterare.4 Det motsvarade ”arbeitsgemeinschaft” som i samtiden användes 
både inom Hochkirchliche Vereinigung5 och Oxfordgrupprörelsen.6 Det be-
slöts att arbetsgemenskapen skulle ha ombud, som skulle ordna ”små impro-
viserade konvent av intresserade bröder”, i de olika stiften, vilka årligen skulle 

1 Till exempel hölls stilla dagar för ungdomar i Linköpings stift. ”Något om kyrklig förnyelse i 
Linköpings stift” RBoKF 2:11 (1941), s. 5–6. 
2 Redin 1972, s. 314; Om Hjelmserydsstiftelsen, se Braw 2013, s. 89–174. 
3 Rosendal försökte till exempel utan framgång knyta till sig prästerna Gösta Kallner, Bo Giertz 
och Evert Palmer. Gunnar Rosendal t. Bo Giertz 9.3.1938 BGA LUB. 
4 Rosendal i Krönikebok 1, s. 105; Lechard Johannesson t. Gunnar Rosendal 23.1.1938 GRS LUB. 
5 Se kap. 4 ovan, s. 166. 
6 Jarlert 1995a, s. 427–434. 
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samlas och planera det kommande årets arbete och fördela arbetet på de olika 
stiften.1 Trots motsträvigheten mot samtida föreningsideal och bristen på for-
mella strukturer, fanns här en organisatorisk vision som åtminstone på ytan 
påminde om ett slags hierarkiskt orienterad inverterad folkrörelsemodell. Jo-
hannesson skrev att det var av stor betydelse att den högkyrkliga rörelsen 
skulle få en centraliserad styrning och en enhetlighet genom årliga konvent i 
Osby: ”[…] det får inte bli så att en liten klick här och en annan där utbildar 
sin egen lilla ’kyrkoförnyelse’. ENHETLIGHETEN OCH DEN ALDRIG UPPHÖ-
RANDE DJUPBORRNINGEN MÅSTE SÅ FÖLJAS ÅT”.2 Rosendal menade att trots 
samordningen var arbetsgemenskapen inte att räkna som en partibildning el-
ler organisation. Det handlade om att hålla samman och fördjupa så att inte 
förnyelsen stannade på en ytlig nivå.3 

Johannesson drev på den utvecklingen i kontakten med Rosendal. Han 
hade tidigt framfört att den högkyrkliga rörelsen behövde ett gemensamt or-
gan i likhet med Vår Lösen. Det var genom den som ungkyrkorörelsen hade 
vunnit mark och hållits ihop under åren. Även den engelska högkyrkligheten 
hade, enligt Johannesson, vunnit inflytande ”genom fasta sammanslutningar 
och genom tidningar och tidskrifter”.4 Tanken på en högkyrklig tidning över-
tygade dock inte Rosendal.5 Johannesson var medveten om att hans syn på 
högkyrklig organisering gick på tvärs mot en härskande rörelselogik inom rö-
relsen. Men han ansåg att det bara var ” räddhågade varningar” och att sådana 
invändningar var ”små och kortsynta”: 

”Parti” eller ”tidskrift” eller vilka namn eller slagord som helst betyder bra litet i 
det långa loppet. En annan sak är att av taktiska skäl väja undan på en eller annan 
punkt och för någon tid, om detta kan ske utan att vara otrogen mot det uppdrag 
som vi uppfatta som vårt. Allt kommer dock till slut an på att linjerna bli så klara 
som möjligt för dem som nu stå i spetsen för det kyrkliga förnyelsearbetet och att 
en klar grunduppfattning betr. de väsentliga sidorna av Kyrkans liv utkristalliserar 
sig och att sedan ORGAN SKAPAS FÖR DETTA ARBETE varigenom det blir möjligt 
för den ena generationen efter den andra att arbeta för uppnående av samma mål6 

Den högkyrkliga rörelsen hade börjat växa genom Pro Ecclesias utgivning 
och kyrkodagarna på olika håll i landet. Det fanns en uppfattning bland flera 
rörelseaktörer om att rörelsen behövde hålla ihop och inte utvecklas i för olika 
riktning och splittras.7 

1 Rosendal i Krönikebok 1, s. 105; Lechard Johannesson t. Gunnar Rosendal 2.2.1938 GRS LUB; 
Gunnar Rosendal t. Bo Giertz 2.2.1938 BGA LUB. 
2 Lechard Johannesson t. Gunnar Rosendal 2.2.1938 GRS LUB. Skrift i versaler av Johaneeson. 
3 Gunnar Rosendal t. Bo Giertz 2.2.1938 BGA LUB. 
4 Lechard Johannesson t. Gunnar Rosendal 2.1.1937 GRS LUB. 
5 Gunnar Rosendal t. Bo Giertz 30.9.1937 BGA LUB 
6 Lechard Johannesson t. Gunnar Rosendal 2.2.1938 GRS LUB. 
7 Gunnar Rosendal t. Bo Giertz 2.2.1938 BGA LUB; Lechard Johannesson t. Gunnar Rosendal 
20.9.1941 GRS LUB. 
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Rundbrevet ges ut 
I december 1940 skickades ett stencilerat rundbrev till ett antal personer inom 
den högkyrkliga rörelsen. Efter Rosendals böcker och den term som nu av 
allt fler hade börjat användas för att beteckna den högkyrkliga rörelsen blev 
titeln Rundbrev om Kyrklig Förnyelse (RBoKF). I rundbrevets programförklaring 
betonade Rosendal sambandet mellan den ”verksamhetskrets” som ville 
verka för ”kyrklig förnyelse genom Ordet och sakramenten” och det tidigare 
Svenska Kyrkoförbundet. Så kom kontinuiteten inom rörelsen tydligt till ut-
tryck. Rundbrevet skulle vara det föreningsband som Svenska Kyrkoförbun-
det en gång hade försökt bli.1 Det skulle sammanföra dem som på olika håll i 
landet ville ”arbeta för kyrklig förnyelse” och det sammanhang som kyrkoda-
garna gav. Inom några månader erhöll drygt 200 personer rundbrevet.2 Efter 
det första halvåret hade rundbrevet passerat 300 abonnenter.3 Redaktionen 
leddes 1940–1944 av Lechard Johannesson med framför allt dåvarande teol. 
stud. Göran Fahlström som praktisk hjälpreda. Studenter bistod med det 
praktiska arbetet.4 Jan Redin var från början kassör men övertog redaktör-
skapet från 1944.5 Redin kvarstod som redaktör fram till dess Rundbrev om 
Kyrklig Förnyelse lades ner 1969.6 

Ekonomiskt stöd kom genom frivilliga bidrag från abonnenterna, det 
fanns inget fastslaget abonnentpris. Några bidrog med större summor till 
rundbrevet och de inbetalade summorna från abonnenter redovisades i varje 
nummer tillsammans med personuppgifter. Bland dem som utmärkte sig för 
sina ekonomiska bidrag under den tidiga perioden hörde Fredrik Kjellander, 
Sigrid Hult, Gunnar Rosendal och Henning Sjögren.7 Det kan noteras att de 
var rörelseaktörer från olika delar av landet med koppling till det tidigare 
Svenska Kyrkoförbundet, SSB och SCA. SSB beslutade enligt Johannesson 
vid ett konvent redan 1941 att samtliga medlemmar skulle abonnera på 

1 Rosendal, ”Till detta rundbrevs läsare” RBoKF 0:1 (1940), s. 1. Kopplingen accentuerades även 
av Henning Sjögren som två nummer senare kortfattat summerade Svenska Kyrkoförbundets pro-
gram och lyckönskade de yngre som med ”större kompetens” tagit på sig att verka för samma 
strävanden. Sjögren, ”God fortsättning!” RBoKF 1:2 (1941), s. 1. Sjögren medverkade i fler nummer 
senare, se till exempel Sjögren, ”Bön om tro” RBoKF 5:7 (1945), s. 9; Sjögren, ”Korstecknet” 
RBoKF 5:6 (1945), s. 2–3. 
2 ”Rundbrevens finansiering” 1:3 (1941), s. 8. Enligt Johannesson var det redan i mars 1941 227 
personer som fick rundbrevet. Lechard Johannesson t. Gunnar Rosendal 19.3.1941 GRS LUB. 
3 Johanneson PM ”Utgivningen och finansiering av ’Rundbrev om Kyrklig Förnyelse’”, bilaga till 
Lechard Johannesson t. Gunnar Rosendal 13.1.1942 GRS LUB. 
4 ”Till rundbrevets läsare” RBoKF 3:2 (1943), s. 3. Fahlström prästvigdes för Västerås stift 1945. 
5 Mer om redaktörsskiftet, se kap. 11 nedan, s. 403–408. 
6 Redin 1982, s. 280. I Kilströms mycket knapphändiga redogörelse för RBoKF feldateras dess 
första utgivning till 1939 och Lechard Johannessons redaktörskap nämns inte. Jfr Kilström 1990, 
s. 187. 
7 Johanneson PM ”Utgivningen och finansiering av ’Rundbrev om Kyrklig Förnyelse’”, bilaga till 
Lechard Johannesson t. Gunnar Rosendal 13.1.1942 GRS LUB; ”Till rundbrevets läsare” RBoKF 
3:2 (1943), s. 3. 
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rundbrevet.1 Någon prenumerationsförteckning finns inte bevarad, men ett 
överslag baserat på inkomna bidrag under de första åren ger vid handen att 
abonnenterna fanns i stora delar av hela landet. Medlemmar i SCA, SSB och 
Ora et Labora var väl representerade bland abonnenterna. Majoriteten av 
abonnenterna förefaller ha varit män.2 

Innehåll och identitetsskapande 
Rundbrev om Kyrklig förnyelse innebar helt nya möjligheter till sammanhållning 
och kontinuerligt identitetsbyggande inom den högkyrkliga rörelsen. Syftet 
var inte främst att vara en röst i den kyrkliga debatten eller gå in i polemik 
med andra rörelser, utan att vara en gemensam plattform för rörelsen. Det 
handlade enligt redaktören Johannesson om att ”söka kontakt med de olika 
högkyrkliga grupperingarna inom landets olika delar så att de ej isoleras och 
var och en gå sina egna vägar”.3 Därmed kan det ses som ett initiativ i linje 
med den högkyrkliga rörelsens kulturorientering. 

Rundbrev om Kyrklig Förnyelse bestod i regel av 8 A4-sidor maskinskriven 
text. De innehöll vanligtvis en ledarartikel, ofta med anknytning till kyrkoåret 
samt reflektioner över aktuella spörsmål och debattinlägg. En del artiklar i 
rundbrevet hade en upplysande funktion, till exempel om liturgiska spörsmål 
eller kyrkoåret.4 Gustaf Adolf Danell redogjorde i ett nummer för hur argu-
ment som ifrågasatte Jesu övernaturliga födelse kunde bemötas.5 Rundbrev om 
Kyrklig Förnyelse innehöll också en kortfattad kyrkokalender med angivande 
för varje söndag och högtidsdag av liturgisk färg, förslag på psalmer samt 

1 Lechard Johannesson t. Gunnar Rosendal 13.1.1942 GRS LUB. 
2 Bidragsgivarna, som inte nödvändigtvis var detsamma som abonnenter, redovisades med viss re-
gelbundenhet. Under de första två årgångarna redovisades totalt 157 unika namn (vissa återkom i 
uppräkningarna) i RBoKF 1:8/9 (1941); 1:10 (1941); 1:11 (1941); 2:3 (1942); 2:4 (1942); 2:5/6 (1942); 
2:10 (1942). Dock inte med alla personers fullständiga namn, titel eller hemort vilket gör det svårt 
att kartlägga exakt. Ett överslag ger vid handen att studentstäderna Lund (ca 30) och Uppsala (ca 
25) samlade den största gruppen bidragsgivare. Från Växjö (ca 20), Skara (ca 20), Strängnäs (ca 20) 
stift samt Stockholm (ca 20) var det ungefär jämnt fördelat. Något färre kom från Linköpings (ca 
10) och Göteborgs (ca 10) stift. Västerås, Härnösand och Luleå förefaller ha varit fåtaligt represen-
terade (sammanlagt ca 5) medan inga bidragsgivare från Karlstads stift har identifierats. Ett fåtal 
personer i Finland fanns bland bidragsgivarna, såsom Gustav Adolf Danell, då verksam i Åbo, och 
Bengt Serenius i Helsingfors. 
3 Lechard Johannesson t. Mary von Rosen 16.8.1943 SSBA UUB. 
4 Till exempel skrev Rosendal en artikel om fastan, betydelsen av den och hur den skulle uppmärk-
sammas. Rosendal, ”Om fastan” RBoKF 1:3 (1941), s. 1–2. Ett annat exempel på en upplysande 
kyrkoårsanknuten ledartext är Anders Blomquist, ”Låtom oss nu gå till Betlehem och se vad där 
har skett!” RBoKF 2:12 (1942), s. 1–2. De följdes av en text av Rosendal om ”En rätt julfirning” 
RBoKF 2:12 (1942), s. 2–3. Andra exempel är Redin, ”Altarets linnedukar” RBoKF 1:8–9 (1941), s. 
6–7; Redin, ”Blommorna på altaret” RBoKF 1:10 (1941), s. 5–6. 
5 Danell, ”Avlad av den helige Ande – Född av jungfru Maria” RBoKF 1:3 (1941), s. 2–3. 

369 



  

        
  

   
     

      
         

   
       

    
     

    
       

  
    

      
   

   
     

   
     

      
     

  

 
 

            
         

            
 

            
              

          
          

        
          

            
  
        

             
        

        
            
               

       
        

övergripande förklaring av aktuellt tema i kyrkoåret.1 Det syftade till en för-
djupad förståelse av kyrkoåret som längre fram skulle komma att allmänt iakt-
tas i Svenska kyrkan.2 Så rustades rundbrevets abonnenter med kunskap och 
argument om sådant som hörde till rörelsens praktiker och övertygelser. Ut-
över att idéer spreds mellan enskilda och utvecklades olika på olika håll, er-
bjöds möjligheter till samtidiga och enhetliga strävanden runt om i landet. 

Ett annat inslag av betydelse var att Rundbrev om kyrklig förnyelse rapporte-
rade händelser runt om i den högkyrkliga rörelsen. Till exempel om SSB:s och 
SCA:s sammankomster, om kyrkodagar och stilla dagar som anordnades på 
olika håll i landet.3 Ett betydelsefullt inslag under de första åren var rapporte-
ringen om det församlingsarbete som bedrevs av högkyrkliga rörelseaktörer 
på olika håll i Sverige.4 Det kunde innefatta längre redogörelser för hur det 
praktiska församlingsarbetet kunde utföras. Till exempel beskrev Albert Ly-
sander arbetet med så kallad ”stilla communion” i Malmö S:t Petri.5 Syftet 
med denna rapportering var att synliggöra det arbete som genomfördes i för-
samlingarna och att visa för andra inom rörelsen att programmet faktiskt om-
sattes pastoralt på olika håll i landet. I det fanns ett tydligt identitetsskapande 
som underströk rörelsens projektidentitet under dessa år. Efter några år avtog 
denna rapportering. En recensionsavdelning infördes med tiden med kortfat-
tade anmälningar av aktuell kyrklig och teologisk litteratur.6 

Rundbrevet blev också plats för interna debatter och diskussioner inom 
rörelsen.7 Det förekom artiklar och inlägg som anknöt till den aktuella kyrko-
politiska debatten, till exempel gällande sådant som kyrkohandboksfrågan8 

1 Se till exempel, ”Kyrkokalender för mars månad” RBoKF 1:3 (1941), s. 6–7; ”Kyrkokalender för 
april månad” RBoKF 1:4 (1941), s. 5–6; Redin, ”Kyrkokalender för juli månad” RBoKF 1:6–7 (1941), 
s. 7. Kyrkokalendern i rundbrevet var utformad efter Rosendals kyrkokalender Nådens år (1940– 
1941). 
2 Om tillämpningen av kyrkoåret i Svenska kyrkan under 1900-talet, se Bexell 2015. 
3 Se här som exempel under de första åren, ”Kyrkodagarna i Osby” RBoKF 1:4 (1941), s. 8; Redin, 
”Kyrkodagarna i Osby” RBoKF 1:6–7 (1941), s. 2; Segelberg, ”S:t Birgittas dag den 7 oktober” 
RBoKF 1:11 (1941), s. 8; Blomberg, ”SSB:s konvent” RBoKF 1:12 (1941), s. 6–7.”’Stilla dagar’ i 
Strängnäs” RBoKF 2:1 (1942), s. 8; ”Kyrkodagar kring ordet och sakramenten i Osby 13–16 april 
1942” RBoKF 2:3 (1942), s. 7–8; Lindhagen, ”Från årets kyrkodagar i Osby” RBoKF 2:5–6 (1942), 
s. 8; Lysander, ”De stilla dagarna” RBoKF 2:8–9 (1942), s. 6–7; ”Kyrkodagar” RBoKF 2:11 (1942), 
s. 6. 
4 Se till exempel den återkommande rubriken ”Från församlingarna” i RBoKF 1:3 (1941), s. 5–6; 
RBoKF 1:4 (1941), s. 3–4; RBoKF 1:6–7 (1941), s. 2–3; RBoKF 1:11 (1941), s. 5–6; RBoKF 1:12 
(1941), s. 6; RBoKF 2:10 (1942), s. 6. 
5 Lysander, ”Stilla communion” RBoKF 1:8–9 (1941), s. 1–2. 
6 Rosendal, ”Tre böcker” RBoKF 1:11 (1941), s. 7; Rosendal, ”Böcker” RBoKF 2:2 (1942), s. 7–8. 
7 Se till exempel Redin, ”Vad är svensk kyrklig tradition?” i RBoKF 2:2 (1942), s. 4–5; Johannesson, 
”Vad är svensk kyrklig tradition?” i RBoKF 2:2 (1942), s. 5–7. 
8 Se till exempel, ”Handboksförslaget” RBoKF 1:6–7 (1941), s. 8. 

370 



 

  

        
  

    
 

        
         

   
      

   
    

   
  

      
    

     
      

     
  

        
 

   
     

     
     

      
       
    

 
 

       
            

    
      
           

             
            

          
               

          
                

  

och om konfirmationsundervisningen.1 På så sätt synliggjordes i rundbrevet 
hur rörelseaktörer förhöll sig i aktuella kyrkopolitiska frågor.2 

Sammanfattningsvis hade Rundbrev om Kyrklig förnyelse betydelse för den 
högkyrkliga rörelsens sammanhållning och kollektiva identitetsbygge med att 
uppvisa ett ”vi” som i solidaritet växte fram på olika håll i Svenska kyrkan. 
Det kom att synliggöra det arbete som utfördes och kunde utföras pastoralt 
av högkyrkliga rörelseaktörer. Det rapporterades också om högkyrkliga sam-
mankomster såsom stilla dagar och kyrkodagar. Rörelsenätverket växte och 
det bidrog sannolikt även till den gemensamma självidentifieringen att rörel-
seaktörer såg varandras namn i redovisningarna av gåvor. 

Ungdomar och studenter 
Det kunde ovan konstateras att det tidigt inom den högkyrkliga rörelsen fanns 
ett fokus på ungdomar, studenter och särskilt blivande präster.3 Detta arbete 
blev särskilt målmedvetet vid slutet av 1930-talet och kom att få betydelse för 
rörelsens etablering i svenskt kyrkoliv. Rosendal framhöll till exempel bety-
delsen av att rörelsen förberedde en stiftelse för att kunna stödja upprättandet 
av ett religiöst ordensväsende i Svenska kyrkan som ett sätt att möta de ung-
domar som fostrats i ett sakramentalt församlingsliv. Ett religiöst ordensliv 
var en given del av den högkyrkliga rörelsens vision.4 Initiativet kom inte att 
förverkligas. 

Högkyrkliga studiehem och stiftelser 
Tidigt väcktes tankar på flera håll inom rörelsen om högkyrkliga studiehem i 
Uppsala och Lund.5 År 1937 bildades Stiftelsen för kyrklig förnyelse med syftet att 
”verka för Kyrklig förnyelse” genom att inrätta ett studiehem för ”studier och 
det andliga livets vård” i Uppsala. Närvarande i Nyköping vid bildandet var 
Gunnar Rosendal, Elis Erlandsson, David Glimborg, Axel Hærberger, Simon 
Lüders, Bo Giertz, Gustaf Adolf Danell, Herman Hedberg och Mary von 

1 ”Några uttalanden om konfirmationsundervisningen” RBoKF 2:11 (1942), s. 1–3. 
2 En sådan inställning syns till exempel i enkäten ”Några uttalanden om konfirmationsundervis-
ningen” RBoKF 2:11 (1942), s. 1–3. 
3 Om det, se kap. 5 ovan, s. 239–241. 
4 En sådan påtänkt organisation skulle heta S:t Johannes sällskap och skulle samla in ekonomiska 
medel för att främja den kyrkliga förnyelsen genom att uppväcka och stödja religiösa ordnar inom 
Svenska kyrkan. Planen var långsiktig. Saken togs upp inom SSB vid generalkapitlet 1937 och 
väckte ett livligt intresse. Även Bo Giertz var med vid detta tillfälle. Gunnar Rosendal t. Mary von 
Rosen 6.7.1936 EvRA RA; Mary von Rosen t. Gunnar Rosendal 5.8.1937 GRS LUB. Om religiöst 
ordensliv i Svenska kyrkan och kopplingen till den högkyrkliga rörelsen, se Laghé 2004, s. 154–166. 
5 Rosendal diskuterade det med Mary von Rosen redan 1936. Gunnar Rosendal t. Mary von Rosen 
2.3.1936 EvRA RA. 
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Rosen.1 Planerna var långsiktiga och en styrelse valdes på fem år.2 Engage-
manget var till att börja med livligt, men kom inte att leda till några resultat. 
Efter ett försök till nystart 1942 rann det ut i sanden.3 Några år senare skulle 
emellertid flera personer som varit engagerade i planerna, såsom Gustaf Adolf 
Danell och SSB-medlemmen Eric Segelberg, tillhöra initiativtagarna till S:t 
Ansgars stiftelse som bildades 1949.4 

Samtidigt som planer på ett studiehem i Uppsala först hade tagit form på-
gick liknande planering i Lund. Rörelseaktörerna bakom de olika initiativen 
till studiehem var väl medvetna om varandras initiativ.5 Vid kyrkodagarna i 
Burseryd 1938 skulle ”planerna på ett högkyrkligt centrum” och reträtthus i 
Lund diskuteras. Lechard Johannesson såg framför sig ett ”nytt Sigtuna” med 
Community of the Resurrection i Mirfield som särskild förebild.6 I Burseryd 
utvecklades i stället planerna på ett studenthem i Lund. Drivande blev Bengt 
Strömberg, Harald Andersson, Lechard Johannesson, Ingvar Hector, Kjell 
Barnekow och Ragnar Ekström.7 De föreslog bildandet av en fond för ett 

1 §3 Protokoll vid konstituerande sammanträde med ”Stiftelsen för Kyrklig förnyelse” i Nyköping 
18.10.1937 M7 SSBA:I UUB; §1 Stadgar Stiftelsen för kyrklig förnyelse M7 SSBA:I UUB. 
2 Styrelsen bestod av Rosendal, Hærberger, Hedberg, Glimborg och Gustaf Adolf Danell. §4 Pro-
tokoll vid konstituerande sammanträde med ”Stiftelsen för Kyrklig förnyelse” i Nyköping 
18.10.1937 M7 SSBA:I UUB. Stiftelsen ställdes enligt gällande lag under Diakonistyrelsens överin-
seende. §2 Stadgar Stiftelsen för kyrklig förnyelse M7 SSBA:I UUB. Diakonistyrelsen krävde i sin 
tur att stiftelsen skulle ha en inspektor, varpå stiftelsen föreslog Aulén. §9 Protokoll ord. Samman-
träde med Stiftelsen för Kyrklig förnyelse i Norrköping 17.11.1938 M7 SSBA:I UUB. 
3 Man hade tydligen svårt att komma överens om stiftelsens inriktning. Axel Hærberger föresprå-
kade en klosterstiftelse, medan Herman Hedberg verkade för ett studenthem. Axel Hærberger t. 
David Glimborg 23.11.1938 SSBA UUB; Axel Hærberger t. David Glimborg 4.5.1940 SSBA UUB. 
År 1942 bytte stiftelsen namn till S:t Petri Stiftelse och syftet omdirigerades till att i enlighet med 
Herman Hedbergs önskemål verka för ett högkyrkligt studenthem i Uppsala. Protokoll Stiftelsen 
för kyrklig förnyelse 1.12.1942 M7 SSBA:I UUB; Protokoll S:t Petri stiftelse 7.10.1943 M7 SSBA: 
UUB. Stiftelsen tycks inte ha vunnit någon terräng under de närmaste åren, trots att man engage-
rade nya personer och tog fram ett ritningsförslag på byggnadens uppförande. Rosendal hade innan 
S:t Petri stiftelse bildats meddelat sitt avhopp. Gunnar Rosendal t. David Glimborg 26.11.1942 
SSBA UUB. SSB:s vicaria Sigrid Hult talade om potentialen för det som en ”högkyrklighetens hög-
borg” i Uppsala. Sigrid Hult t. Gunnar Rosendal 29.11.1937 GRS LUB. 
4 Om S:t Ansgars stiftelse se Stolt 2019, s. 49, passim. Denna förhistoria till S:t Ansgars stiftelse är 
inte uppmärksammad av Stolt. 
5 Lechard Johannesson t. Gunnar Rosendal 14.3.1938 GRS LUB. 
6 Det hade, menade Johannesson, blivit ett misslyckande för lundahögkyrkligheten att dess före-
trädare blivit biskopar som inte kunnat sätta några bestående spår. Därför, menade han, ville de 
inte ha Rosendal som domprost eller biskop, utan som ”en ny Gore i ett svenskt Mirfield”. Lechard 
Johannesson t. Gunnar Rosendal 2.2.1938 GRS LUB. Charles Gore, som flera av de tidiga hög-
kyrkliga rörelseentreprenörerna hade inspirerats av, utövade fortfarande vid denna tid ett inflytande 
på den svenska rörelsen. Bexell 2006; Se även Bo Giertz t. Gunnar Rosendal odat. 1940 GRS LUB. 
SCA-medlemmen Ragnar Ekström skrev sin doktorsavhandling om Charles Gores teologi. R. Ek-
ström 1944. 
7 Barnekow 1958, s. 7–8; Braw 2013, s. 35–36. Johannesson hade först inte varit särskilt entusiastisk 
inför tanken på ett studiehem likt det som planerades i Uppsala. Lechard Johannesson t. Gunnar 
Rosendal 2.2.1938 GRS LUB. Men efter Burseryd blev han involverad tillsammans med Strömberg 
och Barnekow för att planera och dra upp riktlinjer för arbetet. Dessa tre beslöt att knyta Harald 
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studenthem med namnet ”Laurentiuscollegiet”, med syftning på de medeltida 
studenthemmen. Då Strömberg hade mest erfarenhet av engelskt kyrkoliv ut-
sågs han till ordförande. Syftet var enligt Johannessons rapportering till Ro-
sendal att ”PRAKTISKT visa hur de högkyrkliga tankarna ser ut förverkligade” 
och på så sätt försöka påverka präster och inflytelserika personer i olika sam-
hällsställningar. Det viktigaste var emellertid att fostra nästa prästgeneration 
in i ”KYRKANS FORMER, IN I KYRKANS LIV, IN I KYRKANS LÄRA”.1 Det slutliga 
namnet blev Laurentiistiftelsen och stiftandet skedde på hösten 1938. Föru-
tom de ovan nämnda fanns även Olof Herrlin i styrelsen och bland stiftelsens 
undertecknare återfanns Albert Lysander och Gunnar Herrlin.2 Styrelsens an-
sökte också om biskop Edvard Rodhes sanktion och stöd och stiftelsen knöts 
både till biskopen i Lund och Akademiska föreningens överstyrelse.3 Genom 
bildandet av Laurentiistiftelsen kan man säga att den högkyrkliga rörelsen i 
Lund fick ett slags organisatorisk stadga, på ett sätt som ändå svarade mot 
oviljan att organisera sig i föreningar med medlemskap.4 

Rörelseaktörerna i Laurentiistiftelsen hyrde emellertid redan 1940 ett stu-
dentrum som ”propagandacentrum […] för det högkyrkliga arbetet bland stu-
denterna”.5 Hur länge rummet behölls framgår inte av källorna. Det fanns 
enligt Johannesson ett behov att möta studenterna i frågor som hur ”skall 
mitt liv helgas? Hur skall rent praktiskt mitt kristna liv ordnas?”. I upplevelsen 
av en ”fruktansvärd avkristning” kom också frågor upp om vad man i denna 
tid kunde ”begära av gudstjänstlivet, av nådemedlens framräckande”. Svaret 
var en ”sakramental väckelse både i våra egna liv och i församlingarnas liv, i 
folkets liv”.6 

Laurentiistiftelsens studenthem med kapell stod klart 1950.7 Precis som 
tidigare initiativ inom den högkyrkliga rörelsen syftade det inte till att vinna 
medlemmar till rörelsens sammanslutningar utan till att påverka genom att 
praktisera rörelsens övertygelser. Bengt Strömberg betonade att det var av 
största vikt ”för Kyrkan att vinna vaken och energisk ungdom vid 

Andersson och Ingvar Hector till sig och börja utarbeta riktlinjer, kalkyler och stadgar. Johannesson 
var sekreterare och ansåg att antingen Barnekow eller Strömberg borde bli ordförande. Lechard 
Johannesson t. Gunnar Rosendal 14.3.1938 GRS LUB. 
1 Lechard Johannesson t. Gunnar Rosendal 29.3.1938 GRS LUB. Cf Berglund 2000, s. 11. 
2 Den första styrelsen bestod av Bengt Strömberg, ordf., Ingvar Hector, v. ordf., Lechard Johan-
nesson, sekr., samt Kjell Barnekow och Harald Andersson som ledamöter. Lechard Johannesson 
t. Gunnar Rosendal 13.9.1938 GRS LUB. Cf Berglund 2000, s. 11–12; Barnekow 1958, s. 7–8. 
3 Lechard Johannesson t. Gunnar Rosendal 13.9.1938 GRS LUB. Stiftelsens revisorer skulle enligt 
stadgarna utses av biskopen i Lund i samråd med Akademiska föreningens överstyrelse. Det var ett 
sätt anknyta stiftelsen till både universitetet och kyrkan. Biskopen hade visitationsrätt. Barnekow 
1983, s. 240. 
4 En liknande reflektion gjorde Kjell Barnekow i ett långt senare skede. Barnekow 1983, s. 240– 
241. 
5 Lechard Johannesson t. Gunnar Rosendal 21.3.1940 GRS LUB. 
6 Lechard Johannesson t. Gunnar Rosendal 20.3.1939 GRS LUB. 
7 R. Ekström (red.) 1958; Berglund 2000, s. 11–12. 
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universiteten”.1 Studenter skulle fostras till ett sakramentalt kyrkligt liv och 
blivande präster skulle få en ”förbättrad prästutbildning”. 2 Även om inrikt-
ningen var på ungdomar generellt var prästcentreringen och inriktningen på 
unga män fortfarande påtaglig. Laurentiistiftelsen skulle bidra till att forma 
präster som såg kampen om själarna som den mest angelägna frågan i samti-
den och var rotade i ett sakramentalt gudstjänstliv utan att vara några ”häng-
färdiga tråkmånsar”.3 

Gudstjänstgemenskaper för ungdomar och studenter 
Gudstjänster och andakter var ett särskilt sätt att vända sig till ungdomar och 
studenter. I Uppsala kom SSB-medlemmen Herman Hedberg att påbörja ett 
inflytelserikt arbete bland studenter vid slutet av 1930-talet. Han hade redan 
under sin tid i Gävle samlat unga män i en andaktsgemenskap. Biskopen 
Bengt Jonzon, tidigare novis i SSB, lät i Uppsala hyra en bostad åt några stu-
denter som tidigare ingått i en andaktsgemenskap under Hedbergs ledning i 
Gävle. Till dem hörde Åke Strömberg, Göran Fahlström och Bengt Ingmar 
Kilström.4 Det inrättades från 1939 ett matlag för studenter under SSB-sys-
tern Brita Hermelins ledning. Det var åtgärder som bidrog praktiskt till SSB:s 
ökade närvaro och organisation i Uppsala.5 En tidebönsgemenskap växte 
fram under Hedbergs ledning med dagligt completorium i Helga Trefaldig-
hets kyrka. På Hedbergs initiativ firades även veckomässor i samma kyrka. 
Inom andaktsgemenskapen fanns flera som senare skulle engagera sig inom 
den högkyrkliga rörelsen, främst i SSB.6 Åke Strömberg kommenterade 1940 

1 Strömberg, ”Några ord om Laurentiistiftelsen” RBoKF 2:10 (1942), s. 7. 
2 Det skulle ske genom att i samarbete med församlingar ge studenterna erfarenhet av praktiskt 
kyrkligt arbete orienterat kring söndagligt nattvardsfirande och daglig tidebön. Strömberg, ”Några 
ord om Laurentiistiftelsen” RBoKF 2:10 (1942), s. 7. 
3 Strömberg, ”Några ord om Laurentiistiftelsen” RBoKF 2:10 (1942), s. 7. 
4 Bengt Ingmar Kilström (1922–2006; präst, docent i kyrkohistoria, sist lektor i Strängnäs). Stolt 
2016, s. 25–26. 
5 Bostaden var den så kallade ”röda stugan”, belägen på Övre Slottsgatan 4 i Uppsala. Stolt 2016, 
s. 24–26, 65ff, 74–75; Wejderstam 2020, s. 341ff. 
6 Deltagarantal och med tiden även vissa medverkande namngivna har regelbundet diarieförts av 
Lennart Löthner sedan hösten 1939. Deltagarantalet under de första åren var enligt uppgifterna i 
regel mellan 10–20 personer vid completorierna och mellan 15–30 personer vid mässorna. Till 
kretsen av personer som kunde delta i detta andaktsliv hörde till exempel teol. stud. Olof Andrén 
(1916–2019; senare teol. dr, patristiker och kyrkoherde i Gävle Helga Trefaldighet), teol. stud. 
Bengt Collste, Hans Cnattingius (1906–1971; kyrkohistoriker, sist rektor för Statens Normalskola 
med professors namn), teol. stud. Bror Jonzon (1920–1999; senare präst, verksam inom MRA), 
prästen och SSB-medlemmen Gösta Kallner, teol. stud., sedermera prästen och SSB-medlemmen 
Bengt Ingmar Kilström, teol. stud. och sedermera SSB-medlemmen Lennart Löthner, teol. stud. 
och sedermera medlemmen i SSB Krister Stendahl (1921–2008; senare professor i exegetik, sist 
biskop i Stockholm), teol. stud. och sedermera prästen och medlemmen i SSB Åke Strömberg, teol. 
stud. och sedermera medlemmen i SSB Gösta Thimon (1919–2000; sist 1:e biblioteksassistent vid 
Uppsala universitetsbibliotek, genealog, fil. dr. h.c.), teol. stud. och senare medlemmen i SSB Bo 

374 



 

  

       
  

        
  

      
      

     
  

        
      

     
   

  
      

       
    

     
      

     
  

       
 

    
   

 
 

          
   

           
    

              
              

           
                
           

           
              

         
         

   
      
          

     
           

          
           
 

läget: ”Kyrklig förnyelse smyger inte precis fram i Uppsala, den marscherar”.1 

År 1942, på uppdrag av den tidigare medlemmen i SSB och S:t Sigfrids bröd-
raskap Algot Anderberg, då domprost i Uppsala, började Hedberg att leda 
dagligt completorium i Uppsala domkyrka.2 Ett direkt samband kan observe-
ras mellan andaktsgemenskapen i Uppsala från slutet av 1930-talet och de 
kyrkodagar som tog form med Rosendal som främste ledare. Flera av de unga 
präster som under studietiden deltagit i andaktsgemenskapen kom sedan när 
de blev verksamma pastoralt att arrangera kyrkodagar.3 

Även på andra håll i landet växte andakts- och gudstjänstgemenskaper av 
ungdomar fram under högkyrkliga rörelseaktörers ledning. En tidebönsgrupp 
ledd av Simon Lüders tog form i Strängnäs domkyrka vid slutet av 1930-talet. 
Gruppen hade enligt Lüders ”förvandlat hela det kristliga gymnasistförbundet 
[…] till en kämpaglad kristen skara”.4 I Linköpings stift kom Bo Giertz att 
bidra med ett liknande arbete. Efter att stilla dagar hade anordnats för ung-
domar 1941 bjöds enskilda ungdomar in, utan att några programblad eller 
dylikt sändes ut, för att introduceras i tideböner och fira nattvard. De som 
visade sig intresserade bjöds hem till Giertz i Torpa. Bland dessa ungdomar 
kom en tidebönsgemenskap i Linköpings domkyrka att växa fram under 
Märta Pålssons5 ledning. Initiativet rapporterades i Rundbrev om Kyrklig förnyelse 
som en triumf och ett ”vägröjande arbete för kyrklig förnyelse”.6 

Huvudsakligen inriktade sig rörelsen på unga män och blivande präster. 
Men det fanns undantag. Lechard Johannesson nämnde hur en ”fröken Dal-
berg” missionerade för rörelsens sak bland kvinnliga studenter i Lund och tog 
med dem till kyrkodagar.7 Ett motsvarande arbete i Uppsala utförde delvis 

Wahlund (1915–1981; sist kyrkoherde i Floda, Strängnäs stift). Diarium, Societatis liturgicæ Upsali-
ensis 1939–1940 Q1 SSBA:I UUB. 
1 Åke Strömberg t. Herman Hedberg 7.11.1940 SSBA UUB. Åke Strömberg hörde till den innersta 
kretsen kring Herman Hedberg. Wahlund 1975, s. 210. 
2 Stolt 2016, s. 24–26, 65ff, 74–75; Wejderstam 2020, s. 341ff. Ett försök till regelbundet comple-
torium i Uppsala hade gjorts redan tidigare, under slutet av 1920-talet på initiativ av Gösta Karlson 
(Kallner) och Bo Giertz. Gösta Karlson (Kallner) t. Bo Giertz 27.4.1929 BGA LUB. 
3 Bengt Collste, prästvigd i december 1939, är ett exempel på sådant samband. Se ovan, s. 363. 
4 Simon Lüders t. Gunnar Rosendal 10.5.1939 GRS LUB. Lüders anlitade också Rosendal att 
komma och leda sådana dagar, och han instruerade Rosendal noggrant att vinnlägga sig om att göra 
meditationerna tillgängliga för gymnasisterna som i de flesta fall aldrig deltagit i stilla dagar tidigare. 
Simon Lüders t. Gunnar Rosendal 28.9.1939 GRS LUB. De stilla dagarna för ungdomar och gym-
nasister fortsatte under Simon Lüders ledning i flera år. Lyshöi, ”’Stilla dagar’ i Strängnäs” RBoKF 
2:1 (1942) s, 8. 
5 Märta Pålsson (1914–1973; kanslibiträde i Linköping). 
6 ”Något om kyrklig förnyelse i Linköpings stift” RBoKF 1:11 (1941), s. 5–6; Jan Redin t. Gunnar 
Rosendal odat. 1941 GRS LUB. 
7 Sannolikt gällde det Karin Dalberg (1911–1950; fil. kand., teol. kand., sist läroverksadjunkt i 
Malmö) som senare blev medlem i Sorores Confessionis Apostolicæ. Lechard Johannesson t. Gun-
nar Rosendal 20.3.1939 GRS LUB. Om Sorores Confessionis Apostolicæ, se kap. 11 nedan, s. 411– 
414. 
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Mary von Rosen. Hon höll där föredrag bland kvinnliga studenter om ”det 
högkyrkliga arbetet och synen på kyrkan”.1 

Inriktningen på påverkansarbete på ungdomar och studenter hos högkyrk-
liga rörelseaktörer fick till följd att ett högkyrkligt identitetsskapande också 
kom till uttryck inom den kristna gymnasiströrelsen från 1930-talet. Bland 
ungdomarna identifierade man sig som högkyrkliga, ungkyrkliga, lågkyrkliga 
eller tillhöriga Oxfordgrupprörelsen. När kristna gymnasiströrelsen hade 
samlats till sommarmöte på Julita gård 1936 hade boken Kyrklig förnyelse väckt 
debatt bland gymnasisterna.2 Resesekreterare för den kristna gymnasiströrel-
sen var då Hjalmar Sundén3 och Bo Giertz. Ungdomar som identifierade sig 
med den högkyrkliga rörelsen kom att se dem som sina bundsförvanter. 4 De 
hade framträtt som försvarare för Kyrklig förnyelse och lyckades, enligt Åke 
Strömberg ”i stor utsträckning att få mötet med sig”.5 Oaktat tendensen i 
Strömbergs rapport vittnar det om upplevelsen av polarisering mellan kyrk-
liga rörelser bland gymnasisterna. Sommaren 1939 förväntade sig högkyrkliga 
ungdomar sammandrabbningar mellan högkyrkligheten å ena sidan och ”låg-
kyrklighet, grupprörelse och ungkyrklighet å andra sidan”. 6 Rosendal be-
dömde vid samma tid ”att Grupp[rörelsen] och Kyrklig förnyelse voro de 
enda tendenserna man nu fann i gymnasiströrelsen”.7 Simon Lüders vittande 
om en polarisering inom den kristna gymnasiströrelsen och att den högkyrk-
liga rörelsen missgynnades.8 Lüders och Rosendal gjorde 1940 tillsammans 
framstötar för att påverka den mellansvenska avdelningen av kristna gymna-
siströrelsen.9 

1 Mary von Rosen t. Simon Lüders 24.1.1938 SSBA UUB; Mary von Rosen t. Gunnar Rosendal 
29.1.1938 GRS LUB. 
2 Åke Strömberg t. Herman Hedberg 25.6.1936 SSBA UUB. 
3 Hjalmar Sundén (1908–1993, sist professor i religionspsykologi vid Uppsala universitet). 
4 Åke Strömberg betraktade Sundén som ”rent högkyrklig”. Sundén hade påverkats i sin kyrkliga 
inriktning då han under två år varit kyrkoadjunkt i Rättvik där Samuel Gabrielsson var kyrkoherde.
Åke Strömberg t. Herman Hedberg 25.6.1936 SSBA UUB. Något som pekar i den riktningen ett 
större gymnasistmöte i Lund i februari 1936 under Sundéns ledning med Sven-Åke Rosenberg, 
kyrkoadjunkt i Osby församling, och SCA-medlemmen Harald Erici som föreläsare. ”Kristligt gym-
nasistmöte i Lund” DN 23.2.1936, s. 24. 
5 Giertz hade enligt Åke Strömberg talat om att ”Kyrkan är där Successio är obruten”. Åke Ström-
berg t. Herman Hedberg 25.6.1936 SSBA UUB. Förutom Strömberg deltog även sedermera SSB-
medlemmen Karl-Gustaf Blomberg (1914–1996; sist intendent i Nyköping) i mötet på Julita. 
6 Simon Lüders t. Gunnar Rosendal 10.5.1939 GRS LUB. Rosendal och Lüders höll stilla dagar för 
”de högkyrkliga ungdomarna” senare samma år. Simon Lüders t. Gunnar Rosendal 11.11.1939 
GRS LUB. 
7 Gunnar Rosendal t. Simon Lüders 12.5.1939 SSBA UUB. Om Oxfordgrupprörelsen och relation 
till den högkyrkliga rörelsen, se kap. 11 nedan, s. 383–386. 
8 Simon Lüders t. Gunnar Rosendal 10.5.1939 GRS LUB. Rosendal och Lüders höll stilla dagar för 
”de högkyrkliga ungdomarna” senare samma år. Simon Lüders t. Gunnar Rosendal 11.11.1939 
GRS LUB. 
9 Efter vad som kan tolkas som påtryckningar på gymnasiströrelsen från Lüders blev denne mö-
tesledare för gymnasistmötet på Julita 1940. Han hade tidigare uppfattat rörelsen som förfördelad 
vid gymnasistmöten och skrev 1939 att han avsåg resa till gymnasistmötet för att ”se till pojkarna” 
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Tillströmningen till SSB ökade påtagligt under 1940-talet.1 Även SCA fick 
flertalet nya medlemmar.2 De äldre högkyrkliga sammanslutningarna växte 
alltså. Det var ingen tillfällighet. Högkyrkliga rörelseaktörer inriktade sig fort-
satt strategiskt på att knyta unga människor till sig under en formbar tid i livet. 
Denna medvetna strategi kan bidra till att förklara varför den högkyrkliga rö-
relsen började växa under 1940-talet.3 Genom att fostra unga människor, fö-
reträdesvis blivande präster, i enlighet med rörelsens övertygelser fanns en 
förhoppning om att på sikt påverka livet i Svenska kyrkan. 

Sammanfattande diskussion 
Bokutgivning, etablerandet av nya samordningsformer, ett sammanhållande 
band i form av ett stencilerat rundbrev och en inriktning på ungdomar blev 
förutsättningar för att den högkyrkliga rörelsen under senare delen av 1930-
talet skulle gå in i en etableringsfas. Under den senare delen av 1930-talet och 
början av 1940-talet framträdde den samlat på ett nytt sätt. 

Genom bokförlaget Pro Ecclesia kunde rörelsens övertygelser och sträv-
nande kommuniceras till omgivningen på ett bredare plan. När en arbetskom-
mitté tillsattes fick kyrkodagarna en strategisk och sammanhållen utformning. 
Kyrkodagarna, särskilt Burseryd 1938, bidrog vid sidan av den utgivna litte-
raturen till att rörelsen alltmer etablerades i kyrkolivet. Konceptet med kyrko-
dagar operationaliserades för att både kunna vara identitetsbyggande och ut-
åtriktade. Som uttryck för nya tag skapades även Rundbrev om Kyrklig Förnyelse 
som ett gemensamt organ. Inom kort hade rundbrevet blivit ett sammanhål-
lande band och plattform för ett identitetsskapande för högkyrkliga rörelse-
aktörer runt om i Svenska kyrkan. 

Det var fråga om organisatoriska initiativ för att rörelsen skulle kunna 
verka enligt sina pastoralt inriktade kulturorienterade ideal på ett samlat sätt. 
Det blev fortsättningen på den högkyrkliga rörelsens sätt att anpassa sig efter 
samhälleliga villkor där den var en av flera identitetsskapande grupper i 

och tala med att arrangörerna om att den högkyrkliga rörelsen i fortsättningen skulle ordna sina 
egna ”högkyrkliga gymnasistmöten, om man icke till ett annat år tar nödig hänsyn också till oss”. 
Simon Lüders t. Gunnar Rosendal 10.5.1939 GRS LUB. Lüders bjöd in Rosendal till mötet vilket 
han såg som ett avgörande för ”våra framtida möjligheter bland gymnasisterna i Mellansverige”. 
Simon Lüders t. Gunnar Rosendal 14.6.1940 GRS LUB. 
1 Gren-Eklund 2020, s. 375–376. 
2 SCA gjorde inte kontinuerliga sammanställningar av sitt medlemsantal. Ett överslag ger vid han-
den att ett 20-tal medlemmar tillkom under 1940-talet. Årsmötesprotokoll SCA ACTA:I–II A1:2 
SCAA MSA. 
3 Om detta vittnade till exempel Rune Klingert (1927–2009; senare präst i Västerås stift, sist kyr-
koherde i Malmberget, konverterade till romersk-katolska kyrkan) i ett senare skede, intervjuad av 
Dag Sandahl. Klingert kom under 1940-talet som gymnasist i kontakt med den högkyrkliga rörelsen 
genom bland annat den kristna gymnasiströrelsens möten på Julita. Sandahl 2010, s. 72–74. 

377 



  

    
        

     
   

     
      

       
       

     
    

     
  

     
 

   
     

  
      

   
   

    
 

      
    

      
 

    
    
 

    
     

    
      

        
   

   
  

        
     

 
 

     

konkurrens med varandra. Men även om samordningsformerna för den hög-
kyrkliga rörelsen var nya, var rörelselogiken i princip oförändrad. När initiati-
vet till kyrkodagar togs 1935 var det ett utslag av rörelsens behov av att sam-
ordna sig utifrån sin egen rörelselogik. De fortsatta kyrkodagarna, stiftelserna, 
bokutgivningen och rundbrevet följde enligt samma logik. Rörelsen skapade 
för sig ett slags organisatorisk infrastruktur som möjliggjorde framför allt två 
saker. Rörelseaktörer kunde verka i enlighet med rörelsens övertygelser i det 
lokala församlingslivet på ett sammanhållet sätt och med vetskap om att lik-
nande arbete pågick på andra håll i Svenska kyrkan. Det blev också möjligt 
för utomstående att, utan att bli medlem i någon förening eller för den delen 
identifiera sig själv som högkyrklig, ta del av rörelsens övertygelser och prak-
tiker. Den högkyrkliga rörelsen, centrerad kring en relativt hård kärna av en-
gagerade rörelseaktörer, kunde på så vis genom öppna plattformar nå ut till 
omgivningen. 

Redan från 1920-talets början hade genom debatter om rörelsen som 
katolicerande en motståndsidentitet kommit till uttryck inom rörelsen. I samband 
med den samordning som påbörjades runt 1935 fick rörelsen en utåtriktad 
projektidentitet. Rosendals roll som organisatör och pådrivare blev avgörande. 
Det fanns ett slags optimism om att kunna påverka omgivningens förvandling 
i en kyrklig förnyelse. De olika initiativen till organisering och samordning 
som här har beskrivits understryker utvecklingen av en sådan projektidentitet 
inom rörelsen. 

Det är också av vikt att betrakta rörelsens organisering vid denna tid ur ett 
större perspektiv. Parallellt med att rörelsen hade växt fram under 1900-talets 
första hälft hade den rikskyrkliga nivån i Svenska kyrkan successivt förstärkts, 
inte minst uttryckt i inrättandet av Svenska kyrkans diakonistyrelse. Från mit-
ten av 1920-talet hade Diakonistyrelsen under Manfred Björkquists inflytande 
brett bemannats av personer som identifierade sig med ungkyrkorörelsen och 
en syn på Svenska kyrkan grundad i en samtida folkrörelsediskurs. Fokus kom 
att läggas på den rikskyrkliga organisationen med synodal representation. 
Riksnivåns anknytning till församlingslivet försvagades.1 

Den högkyrkliga rörelsen däremot kom att organisera sig på ett sätt som 
inte orienterade sig utifrån folk, förening, demokrati eller nation, utan fort-
satte att fokusera på gräsrotsnivå i församlingslivet. Inga föreningar för nat-
ionellt samordnande bildades utan i stället tillämpades öppna former för sam-
ordning och påverkan på enskilda individer i församlingslivet. 

Mycket av den högkyrkliga rörelsens idéer i synen på organisering och in-
flytande realiserades runt 1940. Trots att det vid tiden fanns ett motstånd mot 
rörelsen (se kap. 11) förefaller den internt ändå ha varit präglad av viss opt-
imism om sina möjligheter till inflytande. 

1 Santell 2016, s. 202–222. 
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11. Rörelse i ett nytt kyrkolandskap 

Vid slutet av 1930-talet inträdde den period som allmänt betecknas som 
beredskapstiden och sammanfaller med krigsåren 1939–1945. Andra 
världskrigets utbrott ledde till att internationella förbindelser försvåra-

des. Det blev ovanligare med utländska kyrkliga tidskrifter och för den hög-
kyrkliga rörelsen avtog kontakterna med det internationella rörelsenätverket.1 

Den högkyrkliga rörelsen hade runt 1940 alltmer etablerats som en rörelse 
i Svenska kyrkan och hade skapat sig former för ett påverkansarbete i enlighet 
med dess kulturorienterade ideal. I omgivningen noterades en liten men ändå 
inflytelserik högkyrklig rörelse på frammarsch.2 

I detta kapitel undersöks den högkyrkliga rörelsens framträdande och 
identitetsskapande som en del av det kyrkliga landskapet i Svenska kyrkan 
under slutet av 1930-talet till och med 1946, det år då en utredning om präst-
ämbetets öppnande för kvinnor tillsattes. 

Den högkyrkliga rörelsen i Svenska kyrkan 
Under senare delen av 1930-talet förändrades det inomkyrkliga landskapet i 
Svenska kyrkan. Kyrkliga rörelser såsom den högkyrkliga rörelsen, Oxford-
grupprörelsen och ungkyrkligheten hade växt till sig under 1920-talet och tog 
nu större plats i kyrkolivet.3 Två av den högkyrkliga rörelsens mest uttalade 

1 Det kom till uttryck på olika sätt, se till exempel: ”Några glimtar utifrån” RBoKF 2:5–6 (1942), s. 
5. När Gunnar Rosendal 1945 återupptog kontakten med Gabriel Hebert, som ju haft ett tämligen 
intensivt samröre med Sverige under decenniet före krigsutbrottet, uttryckte Hebert att det föreföll 
som om rörelsen ”kyrklig förnyelse” hade fortskridit under åren med tanke på till exempel utgiv-
ningen av Kyrkans år 1940–1941. Brevet är odaterat men förefaller vara skrivet strax efter freden. 
Hebert rapporterade att ”I also wrote a little book The Form of The Church, which was published 
in 1944”. Han hade även haft kontakt med Lüders men, skrev Hebert, ”it is so difficult, after so 
many years, when one ought to be writing a letter about 12 pages long”. Gabriel Hebert t. Gunnar 
Rosendal odat. GRS LUB. 
2 ”Religionen och landet” DN 8.12.1941, s. 8. År 1943 när Kyrkans framtid av Rosendal utkom kon-
staterade Dagens Nyheters skribent att Rosendal förvisso företrädde en extrem position av ortodox 
högkyrklighet, men att han samtidigt inte var ensam, utan ” har meningsfränder på olika håll och 
man kan nog här tala om en företeelse som satt sina märkbara spår i svenska kyrkans fysionomi 
just nu”. ”Kyrkans ansvar” DN 16.11.1943, s. 6. 
3 Melin 1936. Om Oxfordgrupprörelsen, se Jarlert 1995a. Prästen Åke V. Ström (1909–1994; sist 
docent i religionshistoria i Lund) konstaterade 1937 att vissa uppkomna ”rörelser inom kyrkan med 
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meningsmotståndare, Sam Stadener och Emanuel Linderholm, avled 1937. 
Med Linderholms död kom inte längre liberalteologin att framträda lika ut-
präglat i den kyrkliga debatten. Ett generationsskifte av biskopar skedde. 
Gustaf Aulén och Yngve Brilioth stod på vissa sätt enade med den högkyrk-
liga rörelsen i uppskattningen av liturgi och nattvardsliv.1 Men snarare än att 
se sig som ”högkyrkliga” kom de att bli del av en teologisk strömning som 
hade tagit form under senare delen av 1930-talet, den så kallade nya kyrkosy-
nen. Även Allmänna Svenska Prästföreningen genomgick förändringar på 
slutet av 1930-talet. Biskop Gustaf Ljunggren, som deltagit i kyrkodagar i Fal-
köping 1936, tillträdde som föreningens ordförande 1939. Vid samma tid fö-
refaller även inställningen emot den högkyrkliga rörelsen i Svensk kyrkotidning 
ha förändrats. Attackerna från ledarhåll upphörde och inbjudningar till och 
rapportering om rörelsens kyrkodagar trycktes i tidningen.2 

Fortsatt fanns emellertid kyrkliga företrädare som såg den högkyrkliga rö-
relsen som en farlig strömning som behövde motarbetas. De båda religions-
historikerna och biskoparna Tor Andræ och Torsten Ysander kritiserade den 
högkyrkliga rörelsen i sina respektive herdabrev 1937. Andræ kallade rörelsen 
för en ”hemmagjord katolicism”.3 Prästen och skribenten Åke V. Ström kon-
staterade att det föreföll ”ganska fatalt för en rörelse, som fäster sådan enorm 
vikt vid den episkopala auktoriteten” att attackeras i två herdabrev.4 Ekonom-
historikern och författaren Karl-Gustaf Hildebrand5 kommenterade också 
angreppen. Han gav erkännande åt kritiken mot en ”jäsande ungdomlig rö-
relse”, men menade att den samtidigt satte fingret på ett viktigt problem i 
kyrkolivet, nämligen nattvardslivet.6 

Det rådde oenighet i omgivningen kring den högkyrkliga rörelsens hem-
vist i det moderna samhället. Frikyrklighetens tidning, Svenska Morgonbladet, 
menade att rörelsens ritualistiska strävanden var oförenliga med den moderna 
tiden.7 En annan bedömning gjorde kyrkoherden Otto Bolling8 som såg rö-
relsens kyrkosyn och ämbetssyn som ett utslag av den moderna mentaliteten 
”som söker sig från det individuella till det kollektiva, från det subjektiva till 

kyrkoprogram som avvika från det ungkyrkliga” manade till kritisk reflektion över den ungkyrkliga 
kyrkosynen. Ström, ”Kring vår kyrkosyn” Vår Lösen 28:3 (1937), s. 57. 
1 Heikkinen 2003, s. 185. 
2 ”Ordförandeskifte i A.S.P:s Centralstyrelse” SKT 9.2.1939, s. 107; Redin, ”Kyrkodagarna i 
Eskilstuna” SKT 26.10.1939; ”Inbjudan till kyrkodagar kring ordet och sakramenten i Osby 15–18 
jan 1940” SKT 4.1.1940. 
3 Andræ 1937, s. 117. Andræ kom återigen att polemisera mot den högkyrkliga rörelsen 1938. 
Andræ, ”De nya koralerna” SvD 23.1.1938, s. 11. Även Ysander som tillträdde som biskop i Visby 
stift, riktade viss kritik mot den högkyrkliga rörelsen. Ysander 1937, s. 72, 139–143. 
4 Ström, ”Högkyrklig förkunnelse” SvD 19.9.1937, s. 15. 
5 Karl-Gustaf Hildebrand (1911–2005; sist professor i ekonomisk historia Uppsala). 
6 Hildebrand, ”Herdabrev” SvD 21.2.1937, s. 12. 
7 ”Har ritualismen någon framtid inom kristendomen?” Svenska Morgonbladet 1.4.1938, s. 4. 
8 Otto Bolling (1879–1964; sist kyrkoherde i Stora Tuna). 
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det objektiva. Och till den kristna objektivismen hör bl.a. den institutionella 
objektivismen dvs. kyrkan med nådemedlen”.1 De motsatta bedömningarna 
förefaller anspela på olika förståelser av det moderna, där det ena kan sägas 
gälla en omodern betoning på ritual i stället för förnuft, och det andra kan 
sägas gälla en modern betoning på det objektiva i stället för det subjektiva. 

Ungkyrklighet och den högkyrkliga rörelsen 
Ungkyrkorörelsen hade under 1910-talet växt fram som en teologiskt löst 
sammanhållen nationalkyrklig väckelse bland studenter i främst Uppsala med 
betoning på Svenska kyrkan som en folkkyrka snarare än en statskyrka.2 Un-
der 1920-talet kom flera personer med bakgrund inom ungkyrkorörelsen att 
utöva inflytande i Diakonistyrelsen, och Sigtunastiftelsen under Manfred 
Björkquist ledning blev ett slags centrum för rörelsen. På så sätt började den 
framträda som en kyrklig idérörelse och som en av det moderna svenska 
kyrkolandskapets ”kyrkligheteter”.3 

Först med utformningen av den så kallade biskopsmotionen 1929 hade 
Einar Billings folkkyrkosyn fått ett teologiskt programmatiskt uttryck. För 
honom blev territorialprincipen betydelsefullt, det geografiskt avgränsade och 
synliga församlingsbegreppet var uttryck för den förekommande nåden.4 Som 
har noterats ovan var detta folkkyrkoprogram knutet till ett pastoralt hand-
lande med anknytning till församlingsrörelsen som byggde på en folkrörelse-
logik där det traditionella patriarkala draget i församlingsbygget skulle ersättas 
av ett kyrkligt föreningsliv bestående av sådant som till exempel ungdoms-
kretsar, diakonikretsar, körer, syföreningar och studiecirklar.5 Svenska kyr-
kans religiösa motivering skulle knytas till frågor om dess organisation som 
rikstäckande folkkyrka. Folkkyrkoorganisationen blev ett religiöst motiverat 
organisatoriskt ideal.6 

Under 1930-talets slut och början av 1940-talet hade större delen av det 
samlade svenska episkopatet sin bakgrund i ungkyrkorörelsen. Biskoparna 
Torsten Bohlin, Manfred Björkquist och Arvid Runestam7 var företrädare för 
olika former av folkkyrkotänkande.8 Folkkyrkan skulle organisatoriskt gestal-
tas för att på bästa sätt möta samhällets krav och kunna föra ut evangelium 

1 Bolling, ”Kyrkliga reformsträvanden” Borlänge tidning 7.10.1939. 
2 Om det, se kap. 2 ovan, s. 83–86. 
3 Tergel 2008, s. 269–270; J. Eckerdal 2012, s. 121–122; Santell 2016, s. 208–210. 
4 Ekstrand 2002, s. 77–79. 
5 Thidevall 2003, s. 41. Se mer ovan kap. 5, s. 211–212 och kap. 9, s. 340–342. 
6 Aulén 1953, s. 143; R. Ekström 1963, s. 195; Thidevall 2000, s. 80. 
7 Arvid Runestam (1887–1962, sist biskop i Karlstad). 
8 10 av 13 biskopar 1942 hade en bakgrund som ”ungkyrkomän”: Gustaf Aulén, Manfred 
Björkquist, Torsten Bohlin, Yngve Brilioth, John Cullberg (1895–1983; sist biskop i Västerås), 
Bengt Jonzon, Gustaf Ljunggren, Edvard Rodhe, Arvid Runestam och Torsten Ysander. Brundin 
2001, s. 21–22. 
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till folket. Det främsta exemplet på en organisatör i denna mening är Manfred 
Björkquist, som startade och ledde en rad kyrkliga organisationer.1 Hans in-
riktning handlade om att utforma den kyrkliga organisationen för att på så 
sätt bidra till Svenska kyrkans fortsatta aktualitet och relevans i det moderna 
samhället.2 Man betonade individen och riktade kritik mot en övervärdering 
av kyrkan som Kristi kropp. Gudsrikestanken var central för förståelsen av 
kyrkan.3 Kopplingen mellan Svenska kyrkan och folket var fortsatt viktig, 
även om tidskriften Vår Lösen efter viss självkritisk reflektion 1938 avlägsnade 
rörelsens lösenord ”Sveriges folk – ett Guds folk”. Konnotationerna till den 
politiska diskursen i Tyskland hade blivit för starka.4 När Torsten Bohlin ut-
gav boken Kristen livssyn 1941 skrev Bo Giertz en kritisk recension i Kyrkliga 
förbundets tidskrift Kyrka och Folk. Han skrev till Kjell Barnekow om Bohlins 
syn som ”i diametral kontrovers med den allmänneliga och den specifikt 
augsburgska kristna bekännelsen”. Det som höll på att smyga sig på var enligt 
Giertz en ny religion.5 

Under 1910-talet hade ungkyrkorörelsen och den högkyrkliga rörelsen 
uppfattats som delvis förenliga och överlappande. Runt 1919–1920 började 
skillnader markeras tydligare mellan företrädare för rörelsen.6 Idén om ung-
kyrkligheten som meningsmotståndare i Svenska kyrkan kunde direkt ut-
tryckas inom den högkyrkliga rörelsen under 1920-talet.7 Vid 1930-talet hade 
den högkyrkliga rörelsen och ungkyrkligheten kommit att uppfatta varandra 
som motståndare i kyrkolivet.8 I sin bok Kyrklig förnyelse hade Rosendal riktat 
kritik mot ungkyrkorörelsen och det pastorala program som framfördes av 

1 Brundin 2001, s. 85. 
2 Ungkyrkligheten under 1930-talet och 1940-talet har ännu inte blivit föremål för specialstudier. 
Karaktäriseringar gjorda av bedömare såsom Otto Bolling 1931, s. 129–140, Axel Melin 1936, s. 
11–14 och Viktor Södergren 1945, s. 165–189 ger, trots sinsemellan olika grundinställning till ung-
kyrkligheten, ändå samstämmiga intryck av att det inte var en särskild fromhet, utan koppling mel-
lan kyrkosyn och organisationsfrågor och en inriktning på Svenska kyrkans nationella nivå som 
utmärkte rörelsen. Man kan se Bollings positivt värderande och Södergrens kritiska beskrivningar 
av ungkyrkligheten som i någon mån varandras motpoler. 
3 Brohed 2005, s. 155–156. Om den nya kyrkosynen, se nedan, s. 386–391. 
4 Brohed 2005, s. 179. 
5 Bo Giertz t. Kjell Barnekow 30.9.1941 KBA LLA. 
6 Se kap. 4 ovan, s. 160–164. 
7 Dåvarande teol. stud. Gösta Karlson (Kallner) kunde till exempel i slutet av 1920-talet i Uppsala 
uppfatta Kyrkliga Frivilligkåren som ”ungkyrklighetens centrum” på ett sätt som han distanserade 
sig ifrån. Gösta Karlson t. Mary von Rosen 10.1.1929 SSBA UUB. 
8 Gunnar Rosendal t. Mary von Rosen 18.5.1936 EvRA RA; Lechard Johannesson t. Gunnar 
Rosendal 14.3.1938 GRS LUB; Simon Lüders t. Gunnar Rosendal 21.4.1938 GRS LUB. 
Kåre Skredsvik talade 1933 om ”ungkyrkligheten” som en huvudmotståndare i Svenska kyrkan och 
om Svenska kyrkan som en ”diakonistyrelsereligion”. ”Katolicerande tendenser inom Svenska kyr-
kan” Fönstret 4:2 (1933), s. 5–8. Till exempel Simon Lüders, som själv hörde till dem som identifierat 
sig med ungkyrkorörelsen på 1910-talet, skrev 1940 till Rosendal att han ”gång på gång” fick be-
kräftat hur mycket ungkyrkligheten fruktade den högkyrkliga rörelsen och gjorde allt för att miss-
tänkliggöra deras strävanden. Simon Lüders t. Gunnar Rosendal 26.8.1940 GRS LUB. 
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honom utgjorde en motsats till det folkkyrkliga pastorala handlingsprogram-
met. Svenska kyrkan var enligt honom en folkkyrka för att den skulle dana 
folket genom kyrkliga former, inte för att folket var kyrkans subjekt.1 

En kritisk granskning av ungkyrkligheten gjorde kyrkoherden Viktor Sö-
dergren2 i sin prästmötesavhandling i Göteborg 1945. Södergren själv var fö-
reträdare för en västsvensk gammalkyrklighet i självständig tappning. Han 
menade att ungkyrkligheten aldrig hade lett till någon verklig andlig väckelse, 
förutom att den väckt ett nationalkyrkligt självmedvetande, och att den hade 
en bristande förankring i församlingslivet. Det var fråga om folkkyrkotän-
kande utan kontakt med kyrkfolket. Däremot hade ungkyrkligheten blivit en 
riktning med sikte på Svenska kyrkan som övergripande organisation.3 Här 
fanns uppenbarligen en förståelse av ungkyrkligheten som en rikskyrklig fö-
reteelse, och som sådan förknippad med Manfred Björkquists organisatoriska 
initiativ. 

Det var möjligen en schabloniserad kritik av detta slag som låg till grund 
för högkyrkliga rörelseaktörers syn på ungkyrkligheten. Inom de två rörel-
serna kom olika kyrkosyn och pastorala program till uttryck. Inom ungkyrko-
rörelsen gällde det att anknyta till den nationella folkkyrkan och dess organi-
sation. Inom den högkyrkliga var fokus i stället föreställningen om den all-
männeliga kyrkan och dess gestaltande i gudstjänstlivet. Det folkrörelseorien-
terade pastorala program som utgått från församlingsrörelsen och som 
ungkyrkligheten hade tagit upp utgjorde ett tydligt alternativ till det hierarkiskt 
underkastade pastorala program som högkyrkligheten förde fram. 

Oxfordgrupprörelsen och den högkyrkliga rörelsen 
Oxfordgrupprörelsen var en samfundsöverskridande internationell väckelse-
rörelse som i Sverige växte fram under främst 1930-talet.4 Den väckte upp-
märksamhet och intresse inom både frikyrklighet och socialdemokrati, men 
fick också företrädare bland teologer och biskopar i Svenska kyrkan. Torsten 
Ysander och Arvid Runestam, Bengt Jonzon hade tidigt tagit intryck av den. 
De tillträdde som biskopar 1937–1938 och uttalade sig positivt om Oxford-
grupprörelsen i sina herdabrev och pekade på rörelsens förenlighet med lut-
hersk teologi.5 

1 Se kap. 9 ovan, s. 340–342. 
2 Viktor Södergren (1878–1961; sist kyrkoherde i Gamlestaden). 
3 Se särskilt Södergran 1945, s. 177–182. 
4 Jarlert 1995a, s. 276–289. År 1934 i Uppsala hölls ett första möte för Oxfordgrupprörelsens 
svenska ledare. Bland deltagarna fanns teologerna K.B. Westman, Torsten Ysander och Arvid Ru-
nestam, samtliga verksamma vid Teologiska fakulteten i Uppsala, och sedermera metodistbiskopen 
Theodor Arvidson (1883–1964; sist biskop i metodistkyrkan i Norden). 
5 Jarlert 1995a, s. 289; Brohed 2005, s. 137–139. 
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I beteckningen Oxfordgrupprörelsen kan åtskillnad göras mellan två di-
mensioner. Å ena sidan Oxfordgruppen som ett internationellt nätverk och 
arbetsgemenskap med koppling till upphovsmannen, den amerikanska lut-
herska prästen Frank Buchman.1 Å andra sidan som en grupprörelse eller 
gruppväckelse som tog form utifrån Oxfordgruppens principer och inrikt-
ning.2 Den ska inte sammanblandas med den engelska Oxfordrörelsen ett se-
kel tidigare.3 

Rörelsen kan betecknas som en etiskt inriktad kristen reformrörelse med 
betoning på individuell omvändelse. Det kristna livet skulle präglas av absolut 
ärlighet, renhet, osjälviskhet och kärlek. Oxfordgrupprörelsen kan med de te-
oretiska begrepp som används här betecknas som kulturorienterad i det att 
den inte syftade till att mobilisera stora massor, utan spreds genom personliga 
nätverk och så kallade ”house parties”, det vill säga väckelsemöten i männi-
skors hem där personlig omvändelse skulle ske.4 Den kom att bli särskilt upp-
märksammad i svenskt kultur- och kyrkoliv i skarven mellan 1930-tal och 
1940-tal. Det vill säga vid samma tid som den högkyrkliga rörelsen etablerade 
sig i det svenska kyrkolandskapet. 

I samtiden gjordes jämförelser mellan Oxfordgrupprörelsen och den hög-
kyrkliga rörelsen såsom betydande andliga strömningar i samtiden.5 De var 
också båda sprungna ur internationellt orienterade rörelsenätverk som vuxit 
fram parallellt under 1900-talets första hälft och tog sig uttryck på den kyrk-
liga gräsrotsnivån. Den högkyrkliga rörelsen kom att uttrycka en ambivalent 
hållning till Oxfordgrupprörelsen. Rörelserna kunde mötas i intresset för 
själavård, meditation och den personliga kristna väckelsen på ett sätt som inte 
sällan kopplade till frågan om bikt eller enskild själavård.6 Oxfordgrupprörel-
sen kom på flera håll inom den högkyrkliga rörelsen att vinna uppskattning 

1 Frank Buchman (1878–1961; luthersk präst och väckelseledare, grundare av Moral Re-Arma-
ment). 
2 Jarlert 1997b, s. 106. 
3 Om den, se kap. 1 ovan, s. 48–50. 
4 Ofta riktade rörelsen in sig på inflytelserika ledare och intellektuella. Den hade en kulturöppen 
syn vilken lockade akademiker och intellektuella. Framstående ledare under dess storhetstid var till 
exempel författaren Harry Blomberg (1893–1950, författare) och kulturdebattören Sven Stolpe 
(1905–1966, fil. dr., författare). Från 1938 framträdde i anslutning till rörelsen organisationen Moral 
Re-Armament (MRA), på svenska ”Moralisk upprustning”. Därmed erhöll rörelsen en politisk ori-
entering som fjärmade den från flera av dess tidiga företrädare. Jarlert 1995b, passim; Brohed 2005, 
s.139. 
5 Se till exempel, ”Gamla märken i nya tider: tal i Visby” DN 2.9.1936, s. 17; Melin 1936. 
6 Wejderstam 2019, s. 130–131. Gunnar Rosendal menade att rörelsen hade sina fördelar i beto-
ningen på det kristna livet, men han var kritisk mot dess frigjordhet från den kyrkliga strukturen 
och dess subjektiva drag. Jarlert 1995a, s. 299. Vid stiftsmötet i Lund 1935 fick Oxfordgrupprörel-
sen något av ett genombrott i Sydsverige. Bland dem som vittnade om rörelsens betydelse var SCA-
grundaren Otto Ehde. Denne hade dock utträtt ur brödraskapet 1923. Även SCA-medlemmen 
Valdemar Danell (1866–1947; sist kyrkoherde i Mörrum) hörde till dem som visade förståelse för 
grupprörelsen. Wentz 1950, s. 77–78. 
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men också kritik.1 Prästen Evert Palmer i Stockholm, som var aktiv inom den 
högkyrkliga rörelsen på olika sätt,2 var också aktiv inom Oxfordgrupprörel-
sen.3 Han var med och tog initiativ till en retreat som genom fokus på sådant 
som meditation och tidebön skulle tilltala personer ur både Oxfordgrupprö-
relsen och den högkyrkliga rörelsen på Sigtunastiftelsen 1942. Enligt Palmer 
var ingen av rörelserna i sig själva tillräckliga utan ”en förening av det bästa” 
i dem behövdes.4 Detta hade han tidigare diskuterat med Bo Giertz som var 
av liknande ståndpunkt.5 Bland de medverkande 1942 fanns även SSB-med-
lemmarna Gösta Kallner och Lars Lindhagen.6 Palmer och Lindhagen tog ini-
tiativ till fler möten med liknande inriktning i Stockholm under 1940-talet.7 

Den typ av initiativ som mer samlat skulle komma till uttryck från 1943 i 
det så kallade Vadstenamötena till personlig och kyrklig förnyelse förefaller 
alltså ha legat i tiden.8 Ansatser till en samförståndsanda som skulle komma 
till uttryck inom de mötena fanns inom dessa rörelser. Både Kallner och Pal-
mer, liksom även Simon Lüders och andra högkyrkliga rörelseaktörer, kom 
att delta vid Vadstenamötena. Även Bo Giertz kom att bli en regelbunden 
medverkande, dock senare.9 

Samtidigt fanns det även inom den högkyrkliga rörelsen en avvaktande 
hållning gentemot Vadstenamötena.10 Trots att Vadstenamötena uttryckligen 
hade slutit upp kring den högkyrkliga rörelsens motto ”kyrklig förnyelse” 
nämndes till exempel ingenstans i Rundbrev om Kyrklig Förnyelse något om dessa 
möten under den period som här undersöks. Diakonistyrelsens direktor 
Samuel Palm11 bjöd en månad efter det första Vadstenamötet 1943 in till en 

1 Göran Fahlström, som enligt egen utsago tidigare hade stått Oxfordgrupprörelsen nära, skrev en 
ledare i Rundbrev om Kyrklig Förnyelse 1943 med titeln ”Oxfordgrupprörelsen – ett kristenhetens pro-
blembarn”. Oxfordgrupprörelsen, som enligt Fahlström höll på att klinga av, hade tillfört mycket 
positivt i form av väckt tro, men kritiserades gällande bristen på kyrkoförankring och för att den 
uppmuntrade till en form av bikt inför lekfolk. Personer ur lekfolket var inte rustade på samma sätt 
som präster att ta emot bikt, och kunde inte heller garantera tystnadsplikt. En väckelse behövdes, 
men då en väckelse som byggde upp församlingsarbetet till ”sann Kristusgemenskap”. ”Oxford-
grupprörelsen – ett kristenhetens problembarn” RBoKF 3:7–8 (1943), s. 1–2. 
2 Se kap. 8 ovan, s. 319. 
3 Jarlert 1995a, s. 333. 
4 ”Sigtunamöte med meditation” SvD 30.8.1942, s. 18. 
5 Bo Giertz t. Evert Palmer 8.3.1938 [Kopia] BGA LUB. 
6 ”Sigtunamöte med meditation” SvD 30.8.1942, s. 18. 
7 Tidigare 1942 hade de två anordnat kyrkodagar för tidebön i Storkyrkan i Stockholm. Löthner, 
”Kyrkodagar för tidebön” RBoKF 2:3 (1942), s. 6–7. Några år senare meddelades i Svenska Dagbladet 
att en förening kallad ’S:t Örjans kyrkofront’ under ledning av Evert Palmer i Storkyrkoförsam-
lingen anordnade retreater på Sigtunastiftelsen 23–25.9.1944. Palmer talade då också om behovet 
av ett särskilt ”reträtthus” i Stockholm. ”S:t Örjans kyrkofront anordnar stilla dagar” SvD 14.9.1944, 
s. 5. 
8 Om Vadstenamötena, se Wejderstam 2019. 
9 Wejderstam 2019, s. 381, passim. 
10 Göran Fahlström t. Gunnar Rosendal 20.9.1945 GRS LUB. 
11 Samuel Palm (1898–1979; Diakonistyrelsens direktor, sist kyrkoherde i Falu Kristine). 
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samförståndskonferens i Norrköping där olika kyrkliga riktningar skulle 
komma till tals genom prästerliga representanter. Den ”kyrkliga fronten” var 
splittrad och de olika rörelserna i kyrkolivet skapade ”söndring och främling-
skap hos kyrkfolket”, menade Palm. Samförståndskonferensen var bekostad 
med medel från Diakonistyrelsen.1 Simon Lüders hörde till planeringsgrup-
pen och flera högkyrkliga rörelseaktörer deltog. Lüders hade verkat för att 
Rosendal skulle bjudas in, men det hade mött motstånd inom planeringsgrup-
pen. Samförståndet hade sina gränser. Jan Redin som medverkade vid konfe-
rensen, konstaterade efteråt att ”samförståndet befanns vara en utopi” och 
att det blivit uppgörelser mellan de närvarande, men att han själv hade fått en 
positiv upplevelse av Oxfordgrupprörelsens representanter.2 

Anknytningspunkter fanns alltså mellan Oxfordgrupprörelsen och den 
högkyrkliga rörelsen. Lüders och Giertz, som båda knöt an till ett gammal-
kyrkligt arv, deltog senare i flera av Vadstenamötena. Möjligen var det lättare 
för dem att närma sig Oxfordgrupprörelsens folk med dess omvändelseideal 
än till exempel de sakramentalt inriktade företrädarna, såsom Gunnar Rosen-
dal eller Mary von Rosen. Att det under just dessa år inom den högkyrkliga 
rörelsen förekom inre uppgörelser gällande synen på helgelse och rättfärdig-
görelse kommer att framgå nedan.3 

Den nya kyrkosynen och den högkyrkliga rörelsen 
En riktning inom svensk teologi som påverkade Svenska kyrkan, och inte 
minst den högkyrkliga rörelsen, kallades ”den nya kyrkosynen”. Den var 
ingen kyrklig rörelse på samma sätt som den högkyrkliga rörelsen, ungkyrko-
rörelsen eller Oxfordgrupprörelsen men kom ändå att bli betydelsefull för 
kyrkolivet och den högkyrkliga rörelsen genom att flertalet biskopar kom att 
omfatta den. 

Under 1920-talet hade teologer som Einar Billing, Nathan Söderblom och 
Manfred Björkquist dominerat den svenska teologin. Under 1930-talet skulle 
nya teologiska riktningar göra sig gällande. Det var dels den så kallade lun-
dateologin, som företräddes av Anders Nygren, Gustaf Aulén och Ragnar 
Bring.4 Dels skedde en nyorientering inom den svenska exegetiken. Till före-
trädarna för nyorienteringen inom exegetiken hörde bland annat Anton 

1 Samuel Palm t. Kjell Barnekow 28.10.1943 KBA LLA; Wejderstam 2019, s. 63–64. 
2 Enligt Redins rapportering till Rosendal hade samförståndskonferensen närmast blivit en uppgö-
relse mellan å ena sidan ”diakonistyrelsens representanter, de ungkyrkliga och närvarande liberala 
professorer” och å andra sidan den ”’svarta ligan’, vars talesmän förnämligast voro Barnekow, Gi-
ertz och Hartman”. Närvarade gjorde även bland andra Anders Blomquist. Någon konsensus upp-
nåddes inte i synen på Bibeln och bekännelsen mellan dessa falanger men Palm var nöjd med att 
man fått personer av olika inriktning att samlas. Jan Redin t. Gunnar Rosendal 21.9.1943 GRS 
LUB. 
3 Om det, se nedan, s. 398–403. 
4 Anders Nygren (1890–1978; sist biskop i Lund), Ragnar Bring (1895–1988; sist professor i Lund). 
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Fridrichsen och dennes doktorand Olof Linton1 vars doktorsavhandling Das 
Problem der Urkirche in der neuren Forschung: Eine Kritische Darstellung (1932) blev 
central. Han hade där gjort upp med en tidigare generations syn på församling 
och ämbete i urkyrkan såsom präglad av en liberalteologisk människo- och 
organisationssyn. Linton menade att kyrkans tillkomst inte kunde beskrivas 
som ett socialt kontrakt, utan att församling och ämbete enligt de nytesta-
mentliga texterna skulle uppfattas som gudomligt instiftade.2 Denna syn på 
kyrkan innebar att kristologin knöts nära till synen på kyrkan, uttryckt som 
Kristi kropp. Betydelsen av ämbete och sakrament betonades. Prästämbetet 
sågs som en gudomlig ordning och Kristusrepresentation, och knöts till dess 
nådemedelsförvaltande funktion. Nådemedlen ord och sakrament var konsti-
tuerande för kyrkan. I vissa tolkningar inom den nya kyrkosynen sågs även 
ämbetet som konstitutivt för kyrkan. Det fanns i detta en tendens att under-
ordna individen till kyrkan. Individualismen avfärdades och gemenskapen 
inom kyrkan betonades. En betydelsefull aspekt var att Svenska kyrkan inte 
enbart sågs som bestående av dess medlemmar och att därmed folk-begrep-
pet fick mindre betydelse. Genom dopet blev människor upptagna i gemen-
skap i den kyrka som var Kristi kropp.3 

Flertalet svenska teologer i både Lund och Uppsala samt kyrkoledare inom 
Svenska kyrkan kom att sluta upp kring denna teologiska riktning som kalla-
des den nya kyrkosynen. En konferens 1942 i Nyköping blev en milstolpe för 
denna riktning. Resultatet av den kom till uttryck i antologin En bok om kyrkan 
(1942). Den kom att följas upp av Den nya kyrkosynen (1945), En bok Bibeln 
(1947) och En bok om kyrkans ämbete (1951). Till företrädarna hörde bland 
annat teologerna Anders Nygren, Ragnar Bring, Ruben Josefson4 , Anton 
Fridrichsen, Gustaf Aulén, Åke V. Ström samt i viss mån Bo Giertz.5 Som en 
självständig företrädare för en delvis liknande riktning stod Yngve Brilioth.6 

Det fanns flera beröringspunkter mellan den högkyrkliga rörelsen och den 
nya kyrkosynen och samtida bedömare tycktes blanda samman dem.7 Att det 
i själva verket rörde sig om olika företeelser, som framför allt manifesterade 

1 Olof Linton (1898–1980; sist professor i Köpenhamn). 
2 Borg 2004, s. 92–95; Brohed 2005, s. 148–149; Bexell 2021, s. 197. 
3 Brohed 2005, s. 149–150. 
4 Ruben Josefson (1907–1972, sist ärkebiskop 1967–1972). 
5 Persenius 1987, s. 76; Brohed 2005, s. 148–149. 
6 Om Brilioths syn på och relation till den nya kyrkosynen, se M. Eckerdal 2018b, s. 34–37. 
7 I sin ovan nämnda prästmötesavhandling såg Viktor Södergren de två rörelserna som samma sak, 
vilket han försökte benämna ”nykyrklighet”. Södergren såg den så kallade nykyrkligheten som en 
allmän strömning med betoning på det objektiva och sakramentala, vilket hade en akademisk sida 
och en mer kyrklig sida. Södergren 1945, s. 253–255. Även inom det frikyrkliga Svenska Morgonbladet 
1941 påpekades likheten mellan högkyrklighet och den nya kyrkosynen som en tidstypisk objektiv-
istisk rörelse med front mot både frikyrklighet och ungkyrklighet. ”Kyrkotanken efter 30 år” 
Svenska Morgonbladet 3.10.1941. 
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sig på olika sätt i Svenska kyrkan, kom med tiden att klargöras.1 Möjligen kan 
skillnaderna sammanfattas som att den nya kyrkosynen var en teologisk rö-
relse utan ett sammanhållande pastoralt program, medan den högkyrkliga rö-
relsen var en pastoral rörelse utan ett sammanhållande teologiskt program. 

Men det fanns onekligen vissa överlappningar, både på personplanet och 
teologiskt. Aulén och Fridrichsen var två företrädare för den nya kyrkosynen 
som återkommande syntes i den högkyrkliga rörelsens sammanhang. Gustaf 
Aulén höll under en tidig period av sitt Strängnäsepiskopat sin hand över den 
högkyrkliga rörelsen. Han hade återkommande gjort ställningstaganden som 
var i linje med den högkyrkliga rörelsens strävanden, och medverkade vid 
rörelsens kyrkodagar.2 Anton Fridrichsen var en frekvent förekommande fö-
redragshållare vid kyrkodagar under 1930-talet och i början av 1940-talet.3 

Bo Giertz hade varit elev till och tagit starka intryck av Fridrichsen och 
skulle genom sina böcker föra fram en kyrkosyn som byggde vidare på samma 
exegetiska grund till en bredare allmänhet. Giertz deltog i den konferens i 
Nyköping 1942 som blev grund för En bok om kyrkan. Han kunde redan vid 
1940-talets början uppfattas som en kyrkligt sett svårplacerad gränsperson 
med viss anknytning till den högkyrkliga rörelsen.4 Men han var vid samma 
tid på väg mot ett uppbrott från rörelsen, till följd särskilt av att han kom att 
representera en annan riktning än Rosendal.5 

Trots vissa överlappningar mellan den högkyrkliga rörelsen och den nya 
kyrkosynens företrädare i fråga om ecklesiologiska utgångspunkter, uppenba-
rade sig också teologiska skillnader. Åke V. Ström hade en bakgrund i 

1 Persenius 1987, s. 180–185; Sandahl 2010, s. 57–58. 
2 Se kap. 8, s. 318–319, 325–327 och kap 10 ovan, s. 364–365. 
3 Fridrichsen deltog till exempel som föredragshållare eller deltagare vid kyrkodagar i Nyköping 
1935, Nyköping 5–6.3.1935 S16:1 SSBA:I UUB; i Osby 1940, Programblad bifogat av Rosendal i 
Krönikebok 1, s. 164; ”Kyrkodagar i Södertälje 1940” (Programblad), Simon Lüders t. Gunnar Ro-
sendal 26.8.1940 GRS LUB; i Eskilstuna 1943, ”Präst bör närma sig det allmänna livet” DN 
9.11.1943, s. 19. Vid kyrkodagarna i Osby 1940 stod Fridrichsen även med som inbjudare. ”Inbju-
dan till kyrkodagar kring ordet och sakramenten i Osby 15–18 jan 1940” SKT 4.1.1940, s. 5. Sam-
mantaget visar det en bild som avviker vad tidigare forskning har menat om Fridrichsens avvisande 
inställning gentemot den högkyrkliga rörelsen. Jfr Borg 2004, s. 94. 
4 När hans bok Kyrkofromhet (1939) recenserades i Dagens Nyheter hade recensenten Ivar Norberg 
(1879–1965; författare, journalist) svårt att placera Giertz i ett fack, även om han i det skedet närm-
ast föreföll höra till högkyrkligheten ”eftersom han talar om ’Modern kyrkan’, omhuldar mässkläder 
och liturgiska färger och knappast har något emot korstecken. Men om man med högkyrkligt menar 
något ofolkligt, torrt och ämbetsmammastramt, då passar inte benämningen alls på Giertz”. Nor-
berg, ”I kavaj och kaftan” DN 18.12.1939, s. 7. Åke V. Ström i SvD gjorde bedömningen att Giertz 
inte var ”någon högkyrkofantast” utan med utgångspunkt i stor kunnighet i exegetik och kyrko-
historia argumenterade övertygande i sin bok Kristi kyrka (1939). Ström fann det emellertid helt 
omotiverat att Giertz klämt in några sidor i boken om kvinnliga präster, som med sin ”pressade 
exeges [var] föga övertygande”. Ström, ”En helig, allmännelig kyrka” SvD 27.8.1939, s. 11. Noteras 
kan att det var just Ström som blev initiativtagare till och utformare av den så kallade exegetdekla-
rationen 1951 som gällde flertalet svenska exegeters motstånd mot prästämbetets öppnande för 
kvinnor i Svenska kyrkan. Bexell 2021, s. 193. 
5 Mer om det, se nedan s. 398–403. 
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ungkyrkligheten och kom att bli en representant för den nya kyrkosynen inför 
allmänheten och som sådan en kritiker av den högkyrkliga rörelsen.1 I flera 
recensioner av böcker utgivna av Pro Ecclesia behandlade han den högkyrk-
liga rörelsen. Han gav erkännande åt rörelsens inriktning på gudstjänst- och 
nattvardsliv, men pekade på flera betänkligheter i dess teologi.2 Han menade 
att dess ämbetsteologi var oklar, obiblisk och illa förankrad i exegetisk forsk-
ning.3 Han menade också att rörelsen närmade sig en romersk-katolsk sakra-
mentslära. Mest kritisk var Ström mot Rosendals nattvardssyn, vilken känne-
tecknades av en realpresens-syn. Denna skulle också bli föremål för kritik från 
till exempel Brilioth och Aulén.4 Ström uppfattade stundtals beskrivningarna 
av nattvarden i den högkyrkliga litteraturen som rent motbjudande. Till ex-
empel gällde det Rosendals beskrivning av mottagandet av nattvarden som 
”ett synbart och kännbart mottagande av Kristi såriga, blödande, offrade 
kropp”.5 Vidare såg han rörelsens objektivitetsbetoning med fokus på bekän-
nelse och bibelord som ett slags substitut för att kompensera den egna oför-
mågan att hantera samtidens andliga kris.6 Han kritiserade betoningen på apo-
stolisk succession, och det att Benny Benktsson och Rosendal hade avfärdat 
lekmannainflytande inom predikan och själavård. Rörelsen var för Ström en 
”prästerlig specialism” och kunde därför aldrig bli en ”folkrörelse” i Svenska 
kyrkan.7 Kritiken mot en exklusiv präströrelse upprepades av fler av den nya 
kyrkosynens företrädare.8 

Med tanke på den kritik som återkommande hade uttryckts mot Rosendal 
och den högkyrkliga rörelsen från den nya kyrkosynens företrädare var det 

1 Ström såg sig under mitten av 1930-talet som del av ungkyrkligheten och uttolkare av ungkyrko-
rörelsens kyrkosyn. Den förening av nytestamentliga och lutherskt teologiska impulser för en för-
nyad folkkyrkosyn som Ström 1943 menade att En bok om kyrkan hade påvisat hade han själv redan 
börjat skissera i Vår Lösen 1937 som ett slags förslag till förnyelse av den ungkyrkliga kyrkosynen. 
Ström, ”Kring vår kyrkosyn” Vår lösen 28:3 (1937), s. 57–60. Cf Persenius 1987, s. 110. 
2 Ström, ”Högkyrklig förkunnelse” SvD 19.9.1937, s. 15–16; Ström, ”Liturgiska lärdomar” SvD 
27.6.1937, s. 7. 
3 Ström, ”Högkyrklig förnyelse” SKT 6.8.1936, s. 545–547; ”Högkyrklig förnyelse” SKT 13.8.1936, 
s. 561–563; Ström, ”Högkyrklig förkunnelse” SvD 19.9.1937, s. 15–16. Cf Sandahl 2010, s. 53–54. 
4 Om Rosendals nattvardssyn i ljuset av samtida teologi, se Heikkinen 2003. Om Brilioths kritik 
mot Rosendals nattvardsteologi, se Eckerdal 2018b, s. 190–194. 
5 Ström anförde både Yngve Brilioths Nattvarden och de lutherska bekännelseskrifterna som motar-
gument. Ström, ”Högkyrklig förkunnelse” SvD 19.9.1937, s. 16. Motbjudande var också ett ordval 
som Ström begagnade om delar av Harald Anderssons på Pro Ecclesia utgivna Om gudstjänstliga 
bruk och ceremonier (1937) som enligt honom gav uttryck för ”ritualism”. Ström, ”Liturgiska lärdo-
mar” SvD 27.6.1937, s. 7. Även Ruben Josefson kritiserade Rosendals ”ortodoxa” nattvardsteologi 
om realpresens. Han kritiserade det han såg som en ”extremt högkyrklig” dopuppfattning. Den 
högkyrkliga rörelsen stod enligt honom för en ”föreningskyrklighet” i det att den endast betraktade 
döpta som medlemmar i kyrkan. Josefson 1942, s. 327–337; ”Bokmarginalen” SvD 25.8.1942, s. 7; 
Persenius 1987, s. 124. 
6 Ström, ”Högkyrklig förnyelse” SKT 6.8.1936, s. 545–547; ”Högkyrklig förnyelse” SKT 13.8.1936, 
s. 561–563. Sandahl 2010, s. 53–54. 
7 Ström, ”Högkyrklig förkunnelse” SvD 19.9.1937, s. 15–16. 
8 Aulén 1953, s. 179. Cf Blückert 2003, s. 154. 
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inte särskilt överraskande att Gunnar Rosendal inte bjöds in till konferensen 
i Nyköping 1942.1 Bland andra högkyrkliga rörelseaktörer betraktades konfe-
rensen också med viss misstänksamhet.2 En bok om kyrkan recenserades av 
Rosendal i Rundbrev om Kyrklig förnyelse och han gav den ett positivt men inte 
okritiskt bemötande. Hans kritik gällde att boken inte gav tillräcklig plats åt 
”klarare katolska linjer”.3 Rosendal hade vid samma tid börjat skissera ett te-
ologiskt program med anknytning till Thomas av Aquinos teologi som kan 
uppfattas som avvikande mot den nya kyrkosynens lutherskt orienterade pro-
gram.4 Ruben Josefson kom att kritisera ”dessa kyrkliga förnyelseriktningar” 
för att representera en ”romersk eller protestantisk” skolastik som inte var 
förenlig med den nya kyrkosynen.5 Bland företrädarna för den nya kyrkosy-
nen blev också Rosendals betoning på apostolisk succession som konstitutiv 
för kyrkans ämbete en stötesten.6 

Sammanfattningsvis kom den högkyrkliga rörelsen alltmer att framträda 
på Rosendals villkor. Redan 1936 uttryckte han ånger över att han i Kyrklig 
förnyelse hade uttryckt sig polemiskt gentemot andra rörelser. Han skrev till 
både Brilioth och Aulén att han därmed hade ”isolerat den kyrkliga förnyelsen 
i stället för att anknyta den”.7 I Rosendals tappning fick den en stämpel av 
polariserande rörelse, som sedan skulle bli svår att tvätta bort. Med sina 
böcker blev han språkrör för rörelsens både praktiska och teologiska inrikt-
ning och han företrädde teologiska skillnader, särskilt i nattvardssyn, gente-
mot Aulén och Brilioth.8 I fråga om nattvardssyn, ämbetssyn och bibelsyn 
kunde inte den högkyrkliga rörelsen i rosendalsk teologisk dräkt accepteras 
av den nya kyrkosynens företrädare. När så en kyrkosyn och allmän inriktning 
på nattvardslivets renässans, som den högkyrkliga rörelsen hade velat verka 
för sedan 1910-talet, började vinna genklang i ledande teologiska kretsar i 
Svenska kyrkan, kom Rosendal att leda ut rörelsen vid sidan av den nya mitt-
fåra som höll på att ta form.9 Bo Giertz däremot, som hela tiden hade förhållit 

1 Jfr Blückert 2003, s. 154–155; Sandahl 2010, s. 57–58. 
2 Kjell Barnekow t. Ingvar Hector 18.3.1942 IHA LUB. 
3 Rosendal, ”En bok om kyrkan” RBoKF 2:12 (1942), s. 7. 
4 Thomas av Aquino (ca 1225–1274; teolog och filosof) var en skolastisk teolog som fick ett ge-
nomgripande inflytande på medeltida teologi och filosofi i den västliga kyrkotraditionen. Han be-
tonade människans förmåga att genom förnuftet kunna nå kunskap om Gud. Nythomismen var 
en strömning under mitten av 1800-tal inom romersk-katolsk teologi där Thomas teologi återaktu-
aliserades och kom att få fortsatt betydelse under tidigt 1900-tal. Hägglund 2003, s. 159–160, 362. 
Om Rosendals teologiska intryck av honom, se nedan, s. 399–400. 
5 Josefson 1945, s. 158. Cf Hagberg 2006b, s. 14. 
6 Persenius 1987, s. 124. 
7 Gunnar Rosendal t. Gustaf Aulén 2.10.1936 GAS LUB; M. Eckerdal 2018b, s. 171–172. 
8 Heikkinen 2003, s. 189–196, 200–206, 211–212. 
9 Flera saker stärker detta intryck. Den svala behandlingen från den nya kyrkosynens teologer redan 
under 1930-talet och 1940-talet är ett exempel. Även Gustaf Aulén distanserade sig senare teolo-
giskt från rörelsen med särskild udd mot Rosendals nattvardssyn och ämbetssyn. Aulén 1953, s. 
141–185. 
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sig självständigt till Rosendals teologi och vid denna tid alltmer kom att fri-
göra sig från den högkyrkliga rörelsen, kom att representera en mer acceptabel 
teologi i samklang med den nya kyrkosynen. 

Det blev därmed så att den högkyrkliga rörelsen med Rosendals program-
matiska verksamhet, kom att positioneras i relation till sin kyrkliga samtid. 
Även om det inte varit rörelsens mening att bli en avgränsad kyrklighet eller 
ett parti kom den alltmer att uppfattas så. Rörelseaktörer kunde uppleva att 
de behandlades som ett kyrkopolitiskt hot.1 Flera kunde hålla med om Åke 
V. Ströms bedömning att den högkyrkliga rörelsen ”liksom oxfordrörelsen 
och andra, [skulle] få sin största betydelse genom de impulser den kan ge dem, 
som av ett eller annat fullt legitimt skäl måste ställa sig utanför”.2 

Högkyrklighet i det samhällspolitiska landskapet 
Svenska högkyrkliga rörelseaktörer hade under 1920-talet och 1930-talet haft 
kontakter med tyska Hochkirchliche Vereinigung.3 Under 1930-talet ham-
nade den tyska kristenheten i ett nytt läge efter nazisternas maktövertagande 
1933 och genom den så kallade kyrkokampen i vilken den politiskt kontrolle-
rade Deutsche Christen ställdes mot Bekännelsekyrkan, ledd av teologer som 
Karl Barth och Dietrich Bonhoeffer.4 Olika kristna kyrkor och grupper ham-
nade i opposition mot den nazistiska regimen.5 

Inom Hochkirchliche Vereinigung fanns både anhängare av och motstån-
dare till Deutsche Christen. Föreningens ledare Friedrich Heiler tog 1932 
ställning mot nationalsocialismen, vilket ledde till att han tvingades avgå som 
ordförande 1933.6 Vid årsstämman våren 1934 kom Heiler att återta en le-
dande position inom föreningen och gick i spetsen för ett motstånd mot 
Deutsche Christen. Enligt honom var tillhörighet till Deutsche Christen oför-
enligt med medlemskap i HV. Trots visst motstånd antogs enhälligt en dekla-
ration som tydliggjorde föreningens ställning enligt Heilers linje. I juni samma 
år tvingades han bort från sin professur vid den teologiska fakulteten i Mar-
burg. Den nationalsocialistiska regimen vände sig alltmer emot HV efter att 
föreningen 1933 hade ställt sig bakom Bekännelsekyrkans kandidat till 

1 Lechard Johannesson menade till exempel att ”frikyrkliga” samordnade sig för att förhindra re-
krytering av högkyrkliga präster. Lechard Johannesson t. Gunnar Rosendal 14.3.1938 GRS LUB. 
2 Ström, ”Högkyrklig förkunnelse” SvD 19.9.1937, s. 16. Se även, Aulén 1953, s. 184–185; om Bri-
lioths liknande bedömning vid samma tid, se M. Eckerdal 2018b, s. 205. För ett senare skede, se 
Wingren 1972. 
3 Se ovan, kap. 4, s. 188–191, kap. 7, s. 281–284, kap. 9, s. 348–350. 
4 Dietrich Bonhoeffer (1906–1945; tysk luthersk präst och teolog). 
5 Gritsch 2010, s. 223–226. 
6 Heiler ersattes som ledare av Walter Drobnitzky, som först sympatiserade med Deutsche Christen 
men senare omprövade sin inställning och uppmanade medlemmar i HV att utträda ur DC. Frans-
son 2006, s. 77–78. 
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riksbiskop, Friedrich von Bodelschwingh,1 och på grund av dess internation-
ella prägel och ekumeniska kontakter.2 Samtidigt hamnade HV i ett ambiva-
lent förhållande till Bekännelsekyrkan vars ledare, främst Karl Barth, föret-
rädde en dialektisk teologi som högkyrkligheten uppfattade sig stå i skarp 
kontrast till. När Heiler deklarerade Hochkirchliche Vereinigungs ställning 
gentemot Deutsche Christens ”naturalistisk-hedniska” heresi betonade han 
även avstånd mot den barthianska ”gnostisk-manikeistiska” teologin.3 

Vid den tyska högkyrkodagen i Berlin 1935, i vilken Rosendal deltog, fast-
ställdes ånyo föreningens ställning i kyrkokampen. För att markera sin posit-
ion bytte föreningen namn till Hochkirchliche Vereinigung des Augsbur-
gischen Bekenntnisses och tidskriften Die Hochkirche bytte namn till Eine heilige 
Kirche.4 Företrädare för HV förefaller ha sett en potential i dess högkyrkliga 
program att ena olika riktningar inom den tyska protestantismen i en tysk 
nationalkyrka. Samtidigt tog ledarskapet avstånd från ”rasdogma” och ”ny-
hedendom” som kom till uttryck inom Deutsche Christen.5 Efter att 1937 ha 
ägnat ett specialnummer åt att positionera sig emot Deutsche Christen för-
bjöds Eine heilige Kirche tillfälligt för att sedan återupptas som en religionsve-
tenskaplig tidskrift. Trycket mot föreningen ökade och efter krigsutbrottet 
greps flera av dess styrelseledamöter och verksamheten avstannade.6 Även 
inom den liturgiska Berneuchenerkretsen, som alltmer närmade sig 
Hochkirchliche Vereinigung under dessa år, och inom dess sammanslutning 
Michaelsbruderschaft, fanns både medlemmar i och motståndare mot 
Deutsche Christen. En av brödraskapets grundare och ledare, Wilhelm 
Stählin,7 gick med i Bekännelsekyrkan 1934 och flera av dess medlemmar 
kom senare att gripas.8 

Gunnar Rosendal for fram och tillbaka till Tyskland med täta intervall un-
der slutet av 1930-talet och stod i kontakt med både Hochkirchliche Vereini-
gung och Michaelsbruderschaft.9 Han uppmuntrade även teologistudenter 

1 Friedrich von Bodelschwingh d. y. (1877–1946; tysk pastor och teolog). 
2 Bieritz 1962, s. 83–86; Bently 1972, s. 242–243; S-E. Brodd 1982, s. 242–243. 
3 Bieritz 1962, s. 85–86; Bently 1972, s. 237–240. 
4 Bieritz 1962, s. 86–87. 
5 Konrad Minkner som var ledande i HV från 1938 hade tidigare tillhört Deutsche Christen, men 
uttryckt sig kritiskt gentemot det 1934 och offentligt tagit avstånd från dess idéer om ras i Eine 
heilige Kirche 1937. S-E. Brodd 1982, s. 243–244. 
6 När föreningens arbete återupptogs igen kom man att anta namnet ”Evangelisch-Ökumenische 
Vereinigung des Augsburgischen Bekenntnisses”. Bieritz 1962, s. 86–89. Betoningen på 
Augsburgska bekännelsen inom Hochkirchliche Vereinigung ska inte ses som en i första hand 
inom-luthersk riktning. Inom HV:s ledarskap betonade man, i arv efter nylutheranismen, att ”Au-
gustana ist katholisch”. Det var något som Rosendal tog intryck av. Fransson 2006, s. 83. 
7 Wilhelm Stählin (1883–1975; luthersk teolog och liturgiker, sist biskop i Oldenburg). 
8 Bently 1972, s. 236–237; Fransson 2006, s. 79. 
9 Se kap. 9 ovan, s. 348–350. Rosendal hade kontakt med flera medlemmar i Hochkirchliche Vere-
inigung under 1938. Wilhelm Christmann t. Gunnar Rosendal 4.6.1938 GRS LUB. Enligt en upp-
gift 1948 från en HV-medlem ska Rosendal även ha varit i Berlin 1938: ”Vielleicht erinnern Sie 
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som fanns i kretsen runt honom att medverka i dessa sammanslutningars års-
möten.1 Rosendal utsågs 1937 till kontaktlänk mellan Michaelsbruderschaft 
och SCA.2 År 1939 blev han även upptagen som medlem i Hochkirchliche 
Vereinigung.3 På grund av krigsutbrottet var han förhindrad att delta vid hög-
kyrkodagarna det året, men sände en hälsning som lästes upp av de närva-
rande.4 Efter 1945 återupptog Rosendal kontakter med flertalet medlemmar i 
föreningen.5 Johannes Krinke, en av HV:s ledande i Berlin, meddelade då att 
föreningen önskade återuppta den ”förbindelse” som man haft med SCA före 
kriget.6 Det är möjligt att Rosendals medlemskap kan ha utgjort den länken. 
Den svenska rörelsen stod således i kontakt med tyska kyrkliga föreningar 
som hamnade i onåd hos den nationalsocialistiska regimen. Det ska under-
strykas att detta inte var Rosendals enda internationella kontakter vid denna 
tid. Han korresponderade från slutet av 1930-talet med såväl romersk-ka-
tolska som anglikanska kyrkoledare och teologer i både Tyskland och Eng-
land men även i andra länder.7 

Någon uppgörelse om eller med nationalsocialismen förefaller inte ha 
skett inom den svenska högkyrkliga rörelsen. Sannolikt har det att göra med 
avsaknaden av en sammanhållen svensk högkyrklig förening eller organisat-
ion. Den samordning som förenade rörelsen syftade till att underlätta rörel-
seaktörers arbete i församlingslivet. Det fanns svenska högkyrkliga 

sich meiner noch von der Vesper her, welche Sie im Januar 1938 in Berlin Adlerhof in meiner 
damaligen Pfarrerkirche heilten”. Johannes Heintze t. Gunnar Rosendal 1.5.1938 GRS LUB. I Osby 
gåvo- och krönikebok nämns ingen utlandsresa vid denna tid. Det behöver inte betyda att dateringen 
är felaktig. Rosendals besök vid HV:s högkyrkodagar hösten 1936 har inte heller noterats i kröni-
keboken, men kan bekräftas i andra källor. Protokoll Hochkirchentag Berlin-Spandau 21– 
23.10.1936 A:2021 AHVAB UBM. 
1 I samråd med Rosendal gjorde Ove Swenje och Göran Fahlström upp mellan sig att Swenje skulle 
resa till Michaelsbruderschafts årsmöte och att Fahlström skulle delta i HV:s högkyrkodagar 1938. 
Göran Fahlström t. Gunnar Rosendal 15.7.1938; 25.8.1938 GRS LUB. 
2 Karl Bernhard Ritter t. Gunnar Rosendal 7.7.1937 GRS LUB; §6 Protokoll SCA:s vårkonvent 
Malmö 1.3.1937 ACTA A1:2 SCAA MSA. 
3 ”Mitglieder der Hochkirchlichen Vereinigung nach der Mitgliederkartei des Archives” A:1051 
AHVAB UBM. 
4 Protokoll Hochkirchentag Berlin 2–4.12.1939 A:2021 AHVAB UBM. 
5 Rosendal återupptog kontakt med Drobnitzky år 1946. Brodd, B 2003, s. 121. Han hade även 
kontakt med fler HV-medlemmar efter krigsslutet. Se till exempel, Konrad Minkner t. Gunnar 
Rosendal 12.9.1945 GRS LUB; Erich Bahlmann t. Gunnar Rosendal 4.1.1947 GRS LUB; Martin 
Giebner t. Gunnar Rosendal 18.12.1947 GRS LUB; Johannes Heintze t. Gunnar Rosendal 1.5.1948 
GRS LUB. Cf ”Mitglieder der Hochkirchlichen Vereinigung nach der Mitgliederkartei des Archi-
ves” A:1051 AHVAB UBM. Rosendal sände dem oblater, vilket hade blivit en bristvara i Tyskland, 
men även paket med andra förnödenheter. Johannes Krinke t. Gunnar Rosendal 19.6.1947 GRS 
LUB; Konrad Minkner t. Gunnar Rosendal 27.6.1947 GRS LUB. 
6 Krinke skrev i brevet: ”Als Vorsitzender der ’Hochkirchlichen Vereinigung des Augsburgischen 
Bekenntnisses’ von Berlin habe ich das Bedürfnis, die Verbindung mit den uns verwandten Soda-
litium Confessionis Apostolicae wieder aufzunehmen die durch den langen Krieg unterbrochen 
war”. Johannes Krinke t. Gunnar Rosendal 9.4.1947 GRS LUB. 
7 Werner 2003, s. 85–93; B. Brodd 2003, s. 123–131. 
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rörelseaktörer som under 1930-talet engagerade sig inom nationalsocialismen. 
Paret von Rosens relation till den svenska och tyska nationalsocialismen, till 
vilkens ledning familjen hade nära band, är väl belagd.1 Eric von Rosen med-
verkade till exempel 1933 i grundandet av Nationalsocialistiska Blocket.2 Carl 
Kihlén kom att bli aktiv inom nationalsocialismen på Gotland på 1930-talet.3 

Men vid den tiden spelade han inte längre någon aktiv roll inom den svenska 
högkyrkliga rörelsen.4 Mary von Rosen kom omkring tiden för krigsutbrottet 
att omvärdera sitt förhållande till nationalsocialismen.5 

Det fanns också exempel på högkyrkliga rörelseaktörer som tog ställning 
mot nationalsocialismens idéer.6 Några avtryck på den högkyrkliga rörelsens 
strävanden, identitetsskapande eller organisering förefaller inte enskilda per-
soners politiska ställningstaganden ha gjort.7 Rörelsen var en inomkyrklig rö-
relse som syftade till att verka för reformer i Svenska kyrkans församlingsliv. 
Dess fixering vid föreställningarna om att verka i en allmänkyrklig tradition 
gjorde att den kom att ställa sig avvisande till sådant som kunde uppfattas 
som sekulärt eller ideologiskt inflytande på kyrkolivet. Rörelsens teologiska 
fundament saknade koppling till både nations- och folktänkande. 

Ett anmärkningsvärt utslag av betoningen på den apostoliska succession-
ens betydelse var Mary von Rosens försök 1933 att få svenska biskopar att 

1 Se till exempel Jarlert 1995b; Jonson 2011. Mary von Rosens syster, född Carin Fock, därefter 
von Kantzow, sist Göring (1888–1931), var från 1923 till sin död 1931 gift med sedermera nazist-
iska talmannen och ministerpresidenten i Tyskland, Hermann Göring (1893–1946). 
2 Lööw 1990, s. 40. Om Eric von Rosen, se Lindberg 1998–2000, s. 404. Eric von Rosen hade i 
jämförelse med Mary von Rosen en anonym roll i SSB, särskilt efter mitten av 1920-talet. Han 
deltog inte i för rörelsen gemensamma planeringsgrupper av eller i inbjudningar till kyrkodagarna 
och skrev inte i RBoKF. Mary von Rosen däremot medverkade i de flesta sådana sammanhang. 
3 En missriktad lojalitetsförklaring om sin nationalsocialism gjorde Kihlén till Heiler 1933, Carl 
Kihlén t. Friedrich Heiler 17.10.1933 A:109 AHVAB UBM. Översiktligt om Kihléns nazism under 
1930-talet, se Johannson & Lundgren 2019. 
4 Några kontinuerliga kontakter mellan Kihlén och andra inom rörelsen efter Helga Korsgillets 
upphörande vid början av 1920-talet har inte kunnat beläggas i källorna. Han var inte medlem i 
någon av de övriga sammanslutningarna och kom inte heller att engagera sig när man inom rörelsen 
gemensamt tog initativ till kyrkodagar i början av 1930-talet. Om det, se kap. 8 ovan. Han medver-
kade dock i Rosendals Kyrkans år 1936 med en artikel, men någon korrespondens från Kihlén till 
Rosendal finns inte i GRS. Kihlén dog 1937. 
5 Jonson 2011, s. 158. Under kriget kom Mary von Rosen att nyttja sina tyska kontakter för att 
hjälpa biskop Eivind Berggrav (1884–1959; sist biskop i Oslo) i det ockuperade Norge. Jarlert 
2005a, s. 57. 
6 Bo Giertz tog redan under tidigt 1930-tal uttryckligen avstånd från nationalsocialism och anti-
semitism. Jarlert 2014, s. 122–123. Cf Gustavsson 2005, s. 55. Albert Lysander gjorde ett ”byråkra-
tiskt motstånd” mot den av utrikesdepartementet rekommenderade arierförsäkran i samband med 
lysning under 1930-talet och 1940-talet. Jarlert 2006, s. 58–59. Ingvar Hector konstaterade 1935 att 
den tyska rasetiken stod i motsättning till den kristna kärlekstanken. Braw 2013, s. 64. 
7 Vid ett tillfälle i samband med ett SSB konvent 1937 berättade Mary von Rosen om en resa som 
paret von Rosen gjort tillsammans med Göring i Tyskland. Samtalet handlade om den tyska kris-
tenhetens svåra ställning. Konvent SSB 30.11–1.12.1937 B13 SSBA:I UUB. 
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medverka vid installationen av Ludwig Müller1 som riksbiskop i den tyska rik-
skyrkan och därmed förmedla apostolisk succession. Gustaf Aulén ställde sig 
initialt positiv till planen, men omvärderade sitt ställningstagande och drog 
sig sedan ur.2 Även Gunnar Rosendal var några år senare inblandad i försök 
att, med hjälp av Mary von Rosens kontakter, förmedla apostolisk succession 
till en tysk biskop och även till enskilda präster inom Hochkirchliche Verei-
nigung. Inget av försöken lyckades.3 

Den högkyrkliga rörelsen kom inte, till skillnad från mer samhällstillvända 
kyrkliga rörelser, såsom Oxfordgrupprörelsen och ungkyrkorörelsen, att upp-
mana till utmanande av de totalitära politiska idéer som var i svang under 
1930- och 1940-talet.4 Den gav i jämförelse med dem snarast ett världsfrån-
vänt intryck. Inte heller låg det inte i rörelsens inriktning att agera politiskt. I 
det gemensamma organ som rörelsen hade i Rundbrev om Kyrklig Förnyelse, som 
började ges ut 1940, nämndes knappt kriget. I den mån nationalsocialismen 
någon enda gång nämndes i rundbrevet var det i avvisande ordalag.5 Undan-
tag till tystnaden förekom dock. SCA-medlemmen Ragnar Ekström betonade 
till exempel 1943 att kyrkan hade ett socialt budskap och var en social gemen-
skap såsom Kristi kropp. Något ”bålverk för social konservatism” var den 
inte utan skulle, skrev han med hänvisning till engelsk sakramental socialism, 
slå vakt om sambandet i Paulus ord om att ”här är icke jude eller grek, här är 
icke träl eller fri, här är icke man eller kvinna; alla ären I ett i Kristus Jesus”. 
Kyrkan hade ett nationellt och ”övernationellt” budskap som måste oriente-
ras utifrån nattvarden som kommunion och som behövde betonas i återupp-
byggnaden av Europa vid krigets slut.6 

1 Ludwig Müller (1883–1945; tysk nazist och riksbiskop). 
2 Om förvecklingarna kring detta försök och Mary von Rosens roll, se Jarlert 1995b, s. 331–333; 
Jarlert 2005a, s. 57–62. För sammanhang, se även B. Brodd 2017, s. 274–277. Mary von Rosens 
agerande i frågan om den tänkta biskopsvigningen förefaller i första hand ha motiverats av hennes 
uppfattning om den apostoliska successionens betydelse för nattvardsgemenskap mellan den tyska 
och engelska kyrkan. Fransson 2006, s. 80; Jonson 2011, s. 153; Werner, ”Mary von Rosen” 
https://skbl.se/sv/artikel/MaryvonRosen (hämtad 2021–08–19). 
3 I två omgångar, 1935 och 1937, försökte Rosendal och medlemmar i Hochkirchliche Vereinigung 
att verka för att apostolisk succession skulle förmedlas till tyska lutherska präster. Rosendal hade 
kontakt med Mary von Rosen i saken för att hon skulle kunna verka för det i kontakt med den 
tyska politiska ledningen. Dock kom inte något av försöken att leda till resultat. Om det, se B. 
Brodd 2003, s. 120–121; Jarlert 2005b, s. 61–62; Fransson 2006, s. 78–81. 
4 Om Oxfordgrupprörelsen i relation till nationalsocialismen, se Jarlert 1995a, s. 436. Om ställ-
ningstaganden av Manfred Björkquist och Vår Lösen, se Brohed 2005, s. 177–180. 
5 R. Ekström, ”Högkyrklighet och katolicitet” RBoKF 4:6/7 (1944), s. 3. Även Braw har uppmärk-
sammat frånvaron av frågor om kriget i RBoKF. Braw 2013, s. 124–125. Kopplingen mellan kris-
tendom och sociala frågor togs stundom upp, men hade ingen framskjuten plats. Dock, vid kyrko-
dagen 1943 i Osby var temat kyrkan och sociala frågor, vilket också satte avtryck i rundbrevet. 
”Inbjudan till kyrkodagarna kring ordet och sakramenten år 1943” RBoKF 3:4 (1943), s. 6. 
6 R. Ekström, ”Kyrkan och den sociala ordningen” RBoKF 3:7/8 (1943), s. 3–4. 

395 

https://skbl.se/sv/artikel/MaryvonRosen


  

    
    

    
   

    
       

    
          

   
    

      
  

     
  

   
    

         
         

     
  

   
     

     
    

      
      

       
    
      

 
 

     
              

          
       

         
     
      
              

        
              

               
              

 

Kyrkohandbok och bekännelsestrid 
Om den högkyrkliga rörelsen såsom rörelse gav ett passivt intryck i relation 
till politiska strömningar, kom den att ta desto större utrymme i den kyrko-
politiska debatten under 1940-talet. 

Kyrkohandboksfrågan återaktualiserades vid 1930-talets slut. Under 1920-
talet hade motsättningarna varit för stora för att HBF 1926 skulle kunna antas. 
Under 1930-talet gjordes nya ansträngningar som ledde till att ärkebiskop Er-
ling Eidem kunde presentera ett nytt förslag, HBF 1938. Det gav uttryck för 
en liturgisk och allmänkyrklig orientering och mottogs övergripande positivt 
på de allra flesta håll i Svenska kyrkan. Förslaget speglade ett förändrat kyrk-
ligt klimat där biskopar som Aulén och Brilioth, som hade betonat en liturgisk 
inriktning under 1920-talet, hade tongivande roller.1 

Inom den högkyrkliga rörelsen fick HBF 1938 ett blandat mottagande. 
Elis Erlandsson var kritisk och menade att det föreföll som att Eidem helt 
saknade liturgisk kunskap: ”Liturgin ska begås som sakrament och måste 
alltså äga ett sakraments fasthet, tradition och rörlighet (ceremonialitet)”.2 

Lechard Johannesson däremot var nöjd. Hans reaktion reflekterade det pola-
riserade kyrkopolitiska läget då han skrev till Rosendal att de borde undvika 
att ta ställning. Detta då det skulle innebära en risk för förslaget ”om alla fri-
kyrkliga, ungkyrkliga och plattkyrkliga få klart för sig på ett så tidigt stadium 
att vi önska att det blir antaget”.3 

Efter kyrkomötet 1938 uppdrogs åt biskop Tor Andræ att, tillsammans 
med Aulén och Brilioth, överarbeta HBF 1938. Processen skulle bli snabb 
och inför 1941 års kyrkomöte förelåg ett nytt förslag att besluta om.4 Hög-
kyrkliga rörelseaktörer hade gjort försök att påverka slutprodukten. Enligt 
Lüders ska Aulén ha signalerat att det fanns möjlighet för dem att ge syn-
punkter. 5 Rosendal försökte också påverka Aulén. Han önskade tydligare 
markering av kyrkoåret i handboken, orienterad utifrån ”två festcyklar, jul och 
påsk med förberedelse-, firnings- och efterfirningstid är nödvändig för att 
man skall förstå Kyrkoårets idé”. 6 Särskilt lyckosamt utföll det inte. 

1 Martling 1992, s. 152–156. 
2 Elis Erlandsson t. Gunnar Rosendal odat. 1938 GRS LUB. Erlandsson påstod att även Aulén var 
kritisk, vilket går på tvärs mot dennes positiva uttalanden såsom beredningsutskottets ordförande 
under behandlingen i kyrkomötet. Martling 1992, s. 156. 
3 Lechard Johannesson t. Gunnar Rosendal 14.3.1938 GRS LUB. 
4 Martling 1992, s. 157–158. 
5 Simon Lüders t. Gunnar Rosendal 14.6.1940 GRS LUB. 
6 Gunnar Rosendal t. Gustaf Aulén 22.1.1940 GAS LUB. Rosendal skrev också till Aulén att Lau-
damus och den nicenska trosbekännelsen borde förekomma i varje högmässa med nattvard. Gun-
nar Rosendal t. Gustaf Aulén 17.3.1941 GAS LUB. Aulén hade här redan vid kyrkomötet 1938 
verkat för att förstärka dessa två moment genom att föra dem från en fristående plats i kap. 2 i 
HBF 1938 till att de skulle införas i ordningen för högmässa med nattvard. Martling 1992, s. 152, 
155. 
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Utformningen efter kyrkoåret kom snarast att tonas ner i HB 1942 i jämfö-
relse med HBF 1938.1 

Ett tydligare sätt att försöka påverka var en namnunderskriftsinsamling 
som gjordes från den högkyrkliga rörelsen. Den gällde ett förslag som kommit 
från Andræ till omformulering i den apostoliska trosbekännelsen av frasen 
”vilken är avlad av den Helige Ande”. Det kom att skapa ett engagemang 
inom den högkyrkliga rörelsen som satte avtryck i Rundbrev om Kyrklig Förny-
else.2 Förslaget till ändring kom även att väcka motstånd i vida kretsar inom 
Svenska kyrkan.3 Vid kyrkodagarna i Osby 1941 tillsattes en kommitté för att 
åstadkomma en opinionsbildning inom prästerskapet. Kjell Barnekow och Bo 
Giertz utarbetade ett upprop och började samla in namn i opposition mot 
ändringen.4 Närmare 1 000 präster anslöt sig enligt rapportering i rundbrevet 
till namninsamlingen.5 Även från studenthåll togs inom rörelsen initiativ till 
en petition, samordnad av Rolf Lyshöi och undertecknad av 245 teologistu-
denter.6 Snart kom emellertid fler alternativ att öppna sig i debatten om for-
muleringen i bekännelsen.7 Namninsamlingen bland prästerna blev därmed 
svår att hålla ihop.8 Vid kyrkomötet 1941 kom formuleringen i den aposto-
liska trosbekännelsen att bli den stora stridsfrågan. Erik Meurling, som fun-
nits bland de namn som Giertz och Barnekow engagerat i uppropet, hörde 
till en grupp som motionerade för att bekännelsen skulle behållas oförändrad 
från tidigare. Efter åtta timmars debatt och tre voteringar utan majoritet blev 
det också så.9 

1 Martling 1992, s. 157. 
2 Kardinalpunkten gällde ordet ”avlad”, lat. conceptus. Andræ hade föreslagit ”vilken är kommen av”, 
vilket av många inte ansågs fånga innebörden utan ändrade innehållet i bekännelsen. Sjögren, ”Fun-
damenten” RBoKF 1:4 (1941), s. 2; Hector, ”Avlad av den helige ande” RBoKF 1:6/7 (1941), s. 1. 
Cf Braw 2013, s. 122. 
3 Evangeliska Fosterlands-stiftelsen tog ställning emot ändringen. Även en samling präster och lek-
folk i Göteborg antog under Viktor Södergrens ledning en resolution som uttalade sitt motstånd 
mot ändringen. ”Trosbekännelsen bör ej få ändras” DN 5.11.1941, s. 10. 
4 Kjell Barnekow t. Bo Giertz 4.5.1941 BGA LUB; Bo Giertz t. Kjell Barnekow 8.5.1941; 1.6.1941 
KBA LLA. Handboksförslaget diskuterades också av flera av rörelseaktörerna under SCA:s stilla 
dagar. Deltagarförteckning stilla dagar 9–12.6.1941 ACTA:II A1:2 SCAA MSA; Agenda vid stilla 
dagar 9–12.6.1941 ACTA:II A1:2 SCAA MSA. 
5 ”Handboksförslaget” RBoKF 1:6/7 (1941), s. 8. 
6 Studenterna anslöt sig till protesten mot ändring av Apostolicum, men tog även ställning mot 
ändringar i syndabekännelsen och välsignelseformen efter kommunion. ”Studentpetitionen i hand-
boksfrågan” RBoKF 1:10 (1941), s. 8; ”Kandidat Lyshöi har meddelat…” RBoKF 1:12 (1941), s. 8. 
Cf ”Teologisk oro för handboken” DN 28.11.1941, s. 10. 
7 Ett förslag hade varit att infoga den nicenska trosbekännelsens sats ”vilken tagit mandom genom 
den helige Ande, född av jungfru Maria”. Ett annat förslag var ”undfången genom”. Berednings-
utskottet föreslog ändringen ”avlad genom”. ”Trosbekännelsen oförändrad efter tredubbla vote-
ringar” DN 20.11.1941, s. 6. 
8 Bo Giertz t. Kjell Barnekow 3.6.1941 KBA LLA. 
9 ”Trosbekännelsen oförändrad efter tredubbla voteringar” DN 20.11.1941, s. 6. 
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Kyrkohandboken 1942 kan ses som en seger för övertygelser om allmän-
kyrklig och svensk reformationstida tradition som hade förfäktats inom den 
högkyrkliga rörelsen under 1900-talet. Nattvarden fick en förstärkt ställning 
och skriftermålet infogades i högmässan.1 Men att säga att det skulle ha varit 
resultatet av den högkyrkliga rörelsens påverkan vore en överdrift. Företrä-
dare för liknande inriktningar, såsom Aulén och Brilioth, vilka stod i förbin-
delser med den högkyrkliga rörelsen och delade dess övergripande kyrkosyn 
men distanserade sig från andra aspekter av dess teologi, var de som hade gått 
segrande. Med HB 1942 kom enhetligheten i gudstjänsten att betonas, vilket 
har tolkats som en markering mot båda de två reforminriktade liturgiska 
strömningarna som kommit till uttryck i samtiden: liberalteologin och hög-
kyrkligheten.2 Men i striden om den apostoliska bekännelsen som uppstått i 
anslutning till kyrkohandboksfrågan hade den högkyrkliga rörelsen agerat på 
ett för den nytt sätt. Den tog initiativ till opinionsbildning på ett sätt som 
stämmer in på en maktorienterad rörelseinriktning. Dock inte som en enskild 
kyrklig rörelses påverkanskampanj, utan genom att anknyta till en bred grupp 
inom prästerskapet. 

Teologiska uppgörelser inom rörelsen 
Under 1940-talets första år blev de teologiska uppgörelserna inom den hög-
kyrkliga rörelsen allt skarpare. Flera olika linjer fanns inom rörelsen men hu-
vudstriden kom att stå mellan två inflytanden som hade funnits inom rörelsen 
sedan början men som nu kom i kollision, det gällde dels impulserna från det 
gammalkyrkliga arvet, dels närmanden mot romersk-katolsk teologi. 

Gunnar Rosendal hade under det sena 1930-talet fått betydelse som pro-
grammatisk företrädare för och något av en organisatör inom den högkyrkliga 
rörelsen. Hans teologiska ställningstaganden fick betydelse för hur rörelsen 
betraktades av sin omgivning. Men teologiskt slöt sig dock knappast leden 
inom rörelsen bakom honom.3 När han till exempel hävdade att den aposto-
liska successionen var avgörande för prästämbetet, menade SCA-medlem-
marna Ragnar Ekström och Ingvar Hector att något sådant inte var förenligt 
med Svenska kyrkans bekännelse.4 

Bo Giertz hade åren runt 1940 blivit en alltmer läst författare, som både 
blev kontroversiell men samtidigt mycket inflytelserik och gjorde intryck på 
många även utanför kyrkliga kretsar.5 I böckerna Kyrkofromhet (1939) och Kristi 

1 L. Eckerdal 1970; Brohed 2005, s. 129. 
2 Brohed 2005, s. 129–130. 
3 Sandahl 2010, s. 70. Se även kap. 9 ovan, s. 344 och kap. 10, s. 353–354. 
4 Ingvar Hector t. Kjell Barnekow 26.8.1940 KBA LLA. Cf R. Ekström 1963, s. 217. 
5 Giertz roman Stengrunden – en själavårdsroman (1941) som utkom i sex upplagor det första året 
överträffades då i försäljningssiffror endast av Vilhelm Mobergs (1898–1973; författare) 
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Kyrka (1939) tecknade han ett program som skulle nå ut till vida kretsar men 
även få betydelse inom den högkyrkliga rörelsen. Han markerade front mot 
liberalteologi och frikyrklighet och anknöt till lundahögkyrkligheten. Han 
lyfte fram hur kyrkan inte endast var ett redskap för Guds nåd eller den nat-
ionella kyrkan. I stället var Svenska kyrkan den allmänneliga kyrkan i Sverige. 
I Kristi kyrka tecknade han sin kyrkosyn med betoning på ord och sakrament. 
I Kyrkofromhet beskrev han i samma anda det kristna livets former.1 Han före-
språkade vad han menade var en lutherskt och allmänkyrkligt orienterad syn 
på Svenska kyrkan och knöt an till det gammalkyrkliga arvet med nådens ord-
ning.2 Enligt Giertz kunde ingen ”kyrklig förnyelse” ske, som inte hade gam-
malkyrklighetens stöd.3 

Tillsammans med Bo Giertz under 1930-tal och tidigt 1940-tal uppträdde 
även Olov Hartman inom den högkyrkliga rörelsen och de sågs representera 
en särskild riktning.4 De hade båda tagit intryck av gammalkyrklighet och Ox-
fordgrupprörelsen liksom av den högkyrkliga rörelsen. Den personliga om-
vändelsen var för dem betydelsefull, men också att omvändelsen skedde inom 
Svenska kyrkan.5 

Rosendal hade utvecklat sin nattvardsteologi i boken Vår Herres Jesu Kristi 
lekamens och blods sakrament (1938), i vilken han hade tagit intryck av thomistisk 
filosofi och teologi.6 År 1942 började han skissera en ”teologins förnyelse” i 
Rundbrev om Kyrklig Förnyelse. Han kritiserade utgångspunkten i ett synsätt på 
rättfärdiggörelselära genom nåd allena. Han menade sig själv företräda ”Kyr-
kans lära” präglad av Thomas av Aquino och gjorde skillnad på accidens och 
substans i människans väsen och betraktade nåden som en gudomlig natur 
genom vilken människans substans förändrades och människan helgades.7 

Denna tanke kom han också att knyta till den lutherskt ortodoxa teologen 

nyutkomna Rid i natt! och Frans G. Bengtssons (1894–1954; författare) Röde Orm. Bexell 2005a, s. 
386. För en belysning av Giertz romaner ur själavårdsperspektiv, se Jarlert 2005c; Jarlert 2005d. 
Giertz konfirmandbok Grunden (1942) kom att bli en av landets mest lästa, men den blev också 
kontroversiell. Om den, se Jarlert 2005b. 
1 Bexell 2005a, s. 388. 
2 Giertz 1939a; Giertz 1939b; Palmqvist 1964, s. 203; Bexell 2003b, s. 48–52; Bexell 2005a, s. 386– 
388; Olofsson 2005a, s. 131–169; Olofsson2005b, s. 170–196. Intrycken från gammalkyrkligheten 
och betoningen på nådens ordning förmedlades främst genom kyrkoherden Gösta Nelson (1890– 
1958; teol. dr. h.c., sist kyrkoherde i Bokenäs). Bexell 2005a, s. 388. 
3 Giertz skrev: ”Men tillsammans med den ännu kvarlevande gammalkyrkliga väckelsefromheten 
skulle vi bli en ström med starka vågor. Ja det är ett absolut villkor för varje form av kyrklig förny-
else i detta land att den vinner och bevarar de gammalkyrkligas fulla förtroende och stöd”. Bo 
Giertz t. Kjell Barnekow 26.8.1941 KBA LLA. 
4 Jan Redin t. Gunnar Rosendal 21.9.1943 GRS LUB; Simon Lüders t. Gunnar Rosendal 28.3.1944 
GRS LUB. 
5 Jarlert 1997b, s. 106–111. I ett senare skede kom även Giertz och Hartman att gå olika vägar i 
synen på nådens ordning. Gustavsson 2005, s. 55–56. 
6 Heikkinen 2003, s. 220–221. 
7 Rosendal, ”Teologiens förnyelse. II Natur och nåd” RBoKF 2:11 (1942), s. 7–8. Cf Rosendal 1943, 
s. 114–125. 
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David Hollazius, som Rosendal ofta anknöt till.1 Rosendal återkom till tanken 
på den lutherska ortodoxin som uttryck för en allmänkyrklig teologisk inrikt-
ning, och syntetiserade gärna ortodoxi och medeltida teologi, och utformade 
en självständig tolkning av nådens ordning i vilken helgelsen blev ett tillstånd 
där människans natur förnyades genom att nyttja nådemedlen, särskilt natt-
vard och bikt. Någon särskild betoning på den lutherska läran om simul iustus 
et peccator, det vill säga samtidigt rättfärdig och syndare, lade Rosendal inte och 
han anslöt inte heller påtagligt till ett gammalkyrkligt arv.2 På så sätt skiljde sig 
hans framställning av nådens ordning från den som Giertz hade gjort i Kyrko-
fromhet, där också kampmotivet i helgelsen hade betonats.3 

Den stora konfliktlinjen internt inom rörelsen vid denna tid kom att gälla 
just synen på relationen mellan helgelse och rättfärdiggörelse. Rosendals in-
riktning gjorde honom till föremål för kritik om att företräda en romersk-
katolsk teologi. Giertz menade att det blev ett problem då många inom rörel-
sen förknippades med Rosendal och att yngre präster såg upp till honom.4 

Giertz blev språkrör för dem inom rörelsen som ställde sig avvisande mot 
Rosendals inriktning och han riktade återkommande kritik direkt mot Rosen-
dal om att denne var på väg mot en romersk-katolsk teologi och gärningslära 
och att han därmed skulle rasera vad rörelsen hade byggt upp. Rosendals in-
riktning uppfattades inte som förenlig med en luthersk rättfärdiggörelselära. 
För Giertz blev det uppenbart att vissa ståndpunkter beträffande synd och 
helgelse som kom till uttryck inom den högkyrkliga rörelsen inte stämde med 
hans egen.5 Därtill kritiserade han Rosendal för att alltför mycket ställa sig 
själv och sina idéer i centrum för rörelsen.6 

Giertz och Hartman blev omstridda inom den högkyrkliga rörelsen och 
ingen av dem var medlem i någon av de högkyrkliga sammanslutningarna. 
Kritik framfördes, främst mot Giertz men återkommande mot dem båda, från 
Mary von Rosen som såg dem som en fara för rörelsen men också för Svenska 

1 David Hollazius (1648–1713, sist kyrkoherde i Jakobshagen i Pommern). Rosendal 1943, s. 151– 
152. 
2 Se till exempel Rosendal 1943, s. 114–116, 122. 
3 Giertz 1939b, s. 48–49. 
4 Giertz konstaterade i brev till Kjell Barnekow att det ”tyvärr” nog var detta som var ”bakgrunden 
till en del av Gunnars arbete. I så fall är det verkligen romaniserande”. Bo Giertz t. Kjell Barnekow 
14.12.1942 KBA LLA. Att Giertz var på rätt spår bekräftas av Rosendals brev till Brilioth. Heikki-
nen 2003, s. 221. Giertz fortsatte: ”Men jag vill i det längsta hoppas, att det är ett nytt uppslag av 
hans lättrörda eklektisism, som har så lätt att ta upp olika troselement utan att riktigt smälta ihop 
dem”. Bo Giertz t. Kjell Barnekow 14.12.1942 KBA LLA. Giertz författade också en kort artikel 
som gick i svaromål mot Rosendals synsätt, vilken var avsedd att publiceras i RBoKF som han 
bifogade till Barnekow. Han lät emellertid inte publicera den då han inte önskade en öppen polemik 
inom rörelsen. 
5 Bo Giertz t. Gunnar Rosendal 30.1.1943 [Kopia] BGA LUB. Cf Bexell 2003c, s. 259–260; Gus-
tavsson 2005, s. 31–39. 
6 Bo Giertz t. Gunnar Rosendal 15.10.1943 [Kopia] BGA LUB. 
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kyrkan.1 Även Lechard Johannesson och Jan Redin såg kritiskt på deras teo-
logiska utveckling.2 Både Mary von Rosen och Lechard Johannesson menade 
sig stå Rosendal nära teologiskt. För dem var luthersk rättfärdiggörelselära 
oförenlig med en sakramental inriktning.3 Samtidigt betraktades Giertz av Si-
mon Lüders som en tillgång och han betonade vikten av att Giertz fanns med 
vid rörelsens kyrkodagar då han tilltalade ”folket i Östergötland, Västergöt-
land och Västkusten”.4 Det berodde på att Giertz hade formulerat ett hög-
kyrkligt program förankrat i det gammalkyrkliga kyrkfolket. 

Det var kring så centrala frågor som rättfärdiggörelselära och helgelse och 
som rörelsens inre konfliktlinjer framför allt ritades upp. Det ledde till en in-
neboende teologisk spänning som kom att prägla rörelsen under det tidiga 
1940-talet.5 Som en kulturorienterad kyrklig rörelse hade den fokuserat på 
praktiker som formade det kristna livet, såsom nattvard, tidebön, andaktsliv, 
bikt och meditation. Mary von Rosen konstaterade att teologin på ett för sam-
manhållningen fördelaktigt sätt hade kommit i skymundan bakom begreppet 
”kyrklig förnyelse”.6 Enligt Bengt Strömberg var det just att ”restaurera det 
sakramentala livet, tillbedjan och själavård” som var deras uppgift.7 När teo-
login hamnade i förgrunden kom sprickor att uppenbaras. Flera inom rörel-
sen var bekymrade över att Rosendals teologiska inriktning skulle leda till 
splittring. Kunde de inte, skrev Lüders till Johannesson, ”förmå fader Gunnar 
att sluta vara teolog och i stället hålla sig till sin stora uppgift såsom 

1 Mary von Rosen hade förklarat för Giertz efter kyrkodagarna 1941 att hon var helt oense med 
honom och kom även att kritisera Rosendal för att ta intryck av Giertz. Mary von Rosen t. Gunnar 
Rosendal 4.5.1941; 24.8.1941 GRS LUB. Efter kyrkodagarna i Osby 1942 fortsatte Mary von Rosen 
att kritisera den ”Giertzska falangen som i mina ögon äro farliga för den allmänneliga Kyrkan i 
Sverige”. Mary von Rosen t. Gunnar Rosendal 21.4.1942 GRS LUB. Hon kom att koppla sprick-
orna inom den högkyrkliga rörelsen till Kjell Barnekows, Olov Hartmans och Bo Giertz inflytan-
den. Mary von Rosen t. Lechard Johannesson 24.8.1943 LJA RA; Mary von Rosen t. Gunnar 
Rosendal 23.4.1944 GRS LUB. 
2 Johannesson menade att Giertz blev ”mer och mer luthersk” och att han ”ofta skiftar ståndpunkt. 
Han började som ateist, fortsatte som ungkyrkoman och kom sedan under högkyrklig påverkan för 
att sist ha kommit under inflytelse av lundateologin och en schartauanism som tolkas i lundateolo-
gisk riktning. Varje ståndpunkt driver han med största frenesi”. Lechard Johannesson t. Mary von 
Rosen 4.9.1943 SSBA UUB. Redin konstaterade vid samma tid att han hade en ”känsla av att dessa 
två Giertz och Hartman vandra andra vägar än vi. Det gäller fr. a. frågan om helgelsen”. Jan Redin 
t. Gunnar Rosendal 21.9.1943 GRS LUB. 
3 Lechard Johannesson t. Mary von Rosen 4.9.1943 SSBA UUB; Lechard Johannesson t. Kjell 
Barnekow 29.9.1943 KBA LLA. 
4 Simon Lüders t. Gunnar Rosendal 26.8.1940; 2.2.1942 GRS LUB. 
5 Det kom till uttryck vid kyrkodagarna i Osby 1941, Bexell 2003b, s. 48, samt vid följande års 
kyrkodagar. Johanneson PM ”Utgivningen och finansiering av ’Rundbrev om Kyrklig Förnyelse’”, 
bilaga till Lechard Johannesson t. Gunnar Rosendal 3.4.1942 GRS LUB. 
6 Mary von Rosen skrev 1942 att många inom rörelsen varit glada för samlingen under ”kyrklig 
förnyelse” men nog länge hade känt sprickorna och nu fruktade en schism. Mary von Rosen t. 
Lechard Johannesson 29.5.1942 LJA RA. 
7 Bengt Strömberg t. Lechard Johannesson 29.10.1943 LJA RA. 
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förkunnare?”1 Även utanför rörelsen drog Rosendals artiklar om teologins 
förnyelse uppmärksamhet till sig. Yngve Brilioth, som hade uttryckt tolerans 
för olika teologiska riktningar inom Svenska kyrkan, blev alltmer kritisk mot 
Rosendal. Han menade sig ha läst ”extrema ting” i rundbrevet och hans in-
tryck var att den högkyrkliga rörelsen blev alltmer sekteristisk.2 

I början av 1944 kom skiljelinjerna inom rörelsen till en uppgörelse vid ett 
möte i Nässjö, dit rörelsens prästerliga ledare inbjöds. Det var Rosendal, Gi-
ertz och Hartman som bjudit in till mötet för att ena ”det högkyrkliga lägret i 
fråga om vissa läropunkter”.3 Diskussionen gällde rättfärdiggörelse och hel-
gelse. Flera linjer ställdes mot varandra där Hartman och Giertz företrädde 
en, och Barnekow och Hector en annan.4 De närvarande formulerade en kon-
sensusdeklaration som betonade vikten av att ingen blev rättfärdiggjord ge-
nom helgelsen, och att ingen helgelse fanns utan rättfärdiggörelse.5 Att en 
uppgörelse till konsensus var nödvändigt visar hur rörelseaktörer såg strate-
giskt på sammanhållningen och att det trots skiljaktigheter fanns uppfattning 
om en gemensam rörelse. Som ett medvetet val, sannolikt för att hålla enad 
front utåt, valde man att inte rapportera om Nässjömötet i Rundbrev om Kyrklig 
Förnyelse.6 Vid denna tid förefaller Rosendal ha tagit intryck av Giertz i synen 
på behovet av att predika omvändelse snarare än helgelse.7 Men det ledde 
samtidigt inte till några bestående intryck på Rosendal, som senare kom att 
betona helgelseprocessens betydelse.8 Från mitten av 1940-talet samarbetade 
inte Giertz och Rosendal längre i någon större utsträckning och Giertz di-
stanserade sig alltmer från den högkyrkliga rörelsen.9 

Sammanfattningsvis gjorde olika teologiska riktningar inom den högkyrk-
liga rörelsen det allt svårare att hålla ihop den under början av 1940-talet. 
Inflytanden från gammalkyrklighet, luthersk ortodoxi, romersk-katolsk teo-
logi och Oxfordgrupprörelse som gjort sig gällande inom rörelsen hade kom-
mit på kollisionskurs. 

1 Till exempel Simon Lüders och enligt honom de högkyrkliga studenterna i Uppsala oroade sig 
särskilt för Rosendals thomistiska inriktning. Simon Lüders t. Lechard Johannesson 17.1.1944 LJA 
RA. Se även Bengt Strömberg t. Lechard Johannesson 29.10.1943 LJA RA. Även Mary von Rosen, 
som på vissa plan tycktes hålla med Rosendal, menade att det var som talare och förkunnare som 
han hade sin styrka, inte i teologin. Mary von Rosen t. Lechard Johannesson 16.10.1944 LJA RA. 
2 M. Eckerdal 2018b, s. 198. 
3 Simon Lüders t. Mary von Rosen 3.2.1944 SSBA UUB. 
4 Mary von Rosen t. Gunnar Rosendal 9.3.1944 GRS LUB; Simon Lüders t. Gunnar Rosendal 
28.3.1944 GRS LUB; Lechard Johannesson t. Mary von Rosen 2.3.1944 SSBA UUB; Mary von 
Rosen t. Gunnar Rosendal 9.3.1944 GRS LUB. 
5 ”Konsensus. Nässjö den 7 febr. 1944” M85 SSBA:I UUB. Dokumentet är endast bevarat ofull-
ständigt och den sista sidan eller sidorna saknas. 
6 Mary von Rosen t. Lechard Johannesson 6.3.1944 LJA RA. 
7 Bexell 2003c, s. 260. 
8 Werner 2003, s. 81; Fransson 2006, s. 50. 
9 Gustavsson 2005, s. 31–39. 
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Rörelse i öppen kris 
Stämningen inom rörelsen var alltså spänd i början av året 1944. Lechard Jo-
hannesson skrev efter Nässjömötet att han längtade bort från ”allt detta små-
groll i de högkyrkligas led, allt detta misstänkliggörande, utmanövrerande”.1 

Föga anade han att han själv några dagar senare skulle hamna i centrum av en 
fördjupad kris inom rörelsen. 

I mars av 1944 utvecklade sig nämligen ett händelseförlopp där Johannes-
son hastigt och på ett kuppartat sätt avsattes som redaktör för Rundbrev om 
Kyrklig Förnyelse. Han kom med omedelbar verkan att ersättas av Jan Redin. 
Anspråket förefaller ha grundats på tanken om att det var Ora et Labora som 
ägde rätten till rundbrevet och att gruppen kollektivt kunde ta sådana beslut.2 

Att Rundbrev om Kyrklig Förnyelse under Johanessons redaktion hade syftat till 
och blivit hela den högkyrkliga rörelsens angelägenhet framhölls av Mary von 
Rosen och Simon Lüders. De menade därför att den mellansvenska grenen 
borde ha haft en talan i redaktörsfrågan.3 

Bakgrunden till att Johannesson avsatts var enligt Redin och Rosendal att 
en alltför romersk-katolsk inriktning kommit till uttryck i Rundbrev om Kyrklig 
Förnyelse.4 Johannessons avsättande bör ses i ljuset av den konsensus man nått 
fram till i Nässjö och därtill som ett svar på den kritik som Giertz under flera 
år riktat mot Rosendal om att rörelsen i allt för hög grad närmade sig det 

1 Lechard Johannesson t. Mary von Rosen 2.3.1944 SSBA UUB. 
2 På vad som förefaller ha varit Rosendals och Redins uppdrag lade Bengt Ingmar Kilström beslag 
på RBoKF:s adressregister. Redin, som var kassör, skulle vägra göra utbetalningar tills Johannesson 
avsade sig redaktörskapet. Redin, Rosendal och Kilström hade även försökt övertala Johannessons 
medhjälpare i det redaktionella arbetet, Göran Fahlström, att hjälpa dem, men Fahlström hade 
vägrat. Redin kom att meddela Johannesson brevledes att han skulle ersätta honom som redaktör. 
Beslutet delades av Rosendal. Lechard Johannesson t. Gunnar Rosendal 21.3.1944; 28.3.1944 GRS 
LUB; Göran Fahlström t. Gunnar Rosendal 8.3.1944; 23.3.1944 GRS LUB. Redin menade att allt 
färre såg RBoKF som sitt organ och att det fanns en risk att han själv förknippades med den inrikt-
ning Johannesson hade gett rundbrevet. Jan Redin t. Gunnar Rosendal 4–7.3.1944 GRS LUB. Både 
Mary von Rosen och Lechard Johannesson kom att kalla det hela för något liknande en nazistisk 
kupp. Lechard Johannesson t. Gunnar Rosendal 28.3.1944 GRS LUB; Mary von Rosen t. Jan Redin 
2.4.1944 SSBA UUB. 
3 Mary von Rosen t. Gunnar Rosendal 23.4.1944 GRS LUB; Simon Lüders t. Gunnar Rosendal 
28.3.1944 GRS LUB. 
4 Det förefaller ha varit två artiklar som väckte anstöt. Det ena var en reflektion han fört om kyr-
kans ”auktoritetsfråga”. Var kyrkans auktoritet relativt och geografiskt betingad, undrade Johan-
nesson, eller utgjorde de personer ur lekfolket som tog beslut i kyrkomötet kyrkans auktoritet. 
”Barnamorden i Betlehem” RBoKF 4:2 (1944), s. 2. Den andra artikeln behandlade tidebönen. Jo-
hannesson argumenterade för att tidebönerna inte var lämpade för församlingslivet, särskilt inte i 
sin helhet. Så hade det varit aldrig varit i det romersk-katolska församlingslivet, utan framför allt 
hört klosterlivet till. Sannolikt kunde Johannessons analys uppfattas som en kritik mot andaktslivet 
i Osby församling. Johannesson hade även skrivit att tidebönerna skulle ses som en del av en helhet 
som centrerades kring nattvardens firande ”när Kristus blir närvarande i brödets och vinets gestalt”. 
På så sätt uttryckte Johannesson en sakramental syn på nattvarden som kunde uppfattas som ro-
mersk-katolsk. Johannesson, ”Församlingens gudstjänst- och andaktsliv” RBoKF 4:2 (1944), s. 1– 
2. 
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romersk-katolska.1 Att offra Johannesson, som hade uppfattats som besvä-
rande öppen med sina sympatier för romersk-katolsk teologi, var troligen ett 
sätt att tvätta bort oönskade associationer. Rosendal, som under 1940-talet 
försökt skissera en sådan teologins förnyelse som ådragit sig kritik för att med 
det ha uttryckt en romersk-katolsk inriktning, kom senare under året 1944 att 
ta ut en ny kurs då han gav ut boken Lag och evangelium i Rosenii betraktelser. 
Boken visar på Giertz inflytande över honom.2 Förloppet kan sammantaget 
tolkas som ett försök från Rosendal att försöka överbrygga de teologiska 
sprickorna inom rörelsen men också i relation till omgivningen. Mary von 
Rosen tog Johannessons parti och skrev till Rosendal att hon och Johannes-
son stod för ”den raka linje, efter vilken SSB gått fram under nu 25 år”.3 Hon 
lät även meddela att hon under omständigheterna inte kunde stå som inbju-
dare till kyrkodagarna 1944. Hon uppfattade att hennes och SSB:s linje hade 
avvisats.4 När Rosendals bok om Rosenius kom ut skrev hon till honom att 
den gav uttryck för hans utveckling i ”ärkeprotestantisk och sekteristisk” rikt-
ning.5 

Simon Lüders menade att det var betänkligt att Redin, som var så bero-
ende av Rosendal, skulle bli redaktör för Rundbrev om Kyrklig Förnyelse, då han 

1 Enligt Jan Redin hade Giertz och flera andra riktat kritik mot RBoKF vid Nässjömötet på grund 
av den osäkra teologiska riktningen. Jan Redin t. Gunnar Rosendal 4.3.1944 GRS LUB. Johannes-
son hade under 1942–1943 vistats i Breslau för forskarstudier och där fått följa krigets inverkan på 
kyrkolivet på nära håll. Han hade sett hur lutheraner och romersk-katoliker närmade sig varandra 
och insett behovet av kyrkans enhet. Lechard Johannesson t. Gunnar Rosendal 26.7.1942; 
11.9.1942 GRS LUB; Lechard Johannesson t. Mary von Rosen 16.8.1943 SSBA UUB. 
När Mary von Rosen förhörde sig om varför Johannesson tvingats bort svarade Rosendal och 
Redin först olika. Enligt Redin var det på grund av Johannessons ”romerska tendenser”. Enligt 
Rosendal hade det brustit på ett personligt plan. Mary von Rosen t. Gunnar Rosendal 23.4.1944 
GRS LUB. Möjligen ville inte Rosendal beskylla Johannesson för romerska tendenser inför von 
Rosen som var av liknande ståndpunkt. Johannesson verkade uppriktigt förvånad i brevväxlingen 
och betonade inledningsvis att han avsåg förbli lojal mot Rosendal trots attacken och spelet bakom 
hans rygg. Göran Fahlström hade visat upp sina brev från Rosendal för Johannesson. Denne hade 
läst med ”uppspärrade ögon och med förvåning […] Jag har icke och kan fortfarande inte förstå, 
intellektuellt fatta hur de kunnat komma till stånd. Under mitt senaste besök i Osby fanns det ju 
inte några ’svävande punkter’ oss emellan”. Lechard Johannesson t. Gunnar Rosendal 17.3.1944 
GRS LUB. I Johannessons brev citerar han Rosendal (breven från Rosendal ej bevarade) på ett sätt 
som antyder att Rosendal skulle ha anklagat honom för bristande renlärighet och uppmanat honom 
att ”icke störa den katolska kyrkoförnyelsen” och ”låta hänga sig i tysthet”. Lechard Johannesson 
t. Gunnar Rosendal 28.3.1944 GRS LUB. 
2 Bexell 2003b, s. 48–49. 
3 Mary von Rosen t. Gunnar Rosendal 14.4.1944 GRS LUB; Mary von Rosen t. Lechard Johan-
nesson 28.4.1944 LJA RA. Det markerades också genom att Johannesson upptogs som medlem i 
SSB 1945. §7, §11 Protokoll SSB GK 24.7.1945 A40 SSBA:I UUB. 
4 Mary von Rosen t. Gunnar Rosendal 14.4.1944 GRS LUB. 
5 Mary von Rosen t. Gunnar Rosendal 30.9.1944 GRS LUB; Rosendal 1944. Mary von Rosen tycks 
ha uppfattat det som att Rosendal ville påvisa skillnader mellan de olika grenarna av den allmänne-
liga kyrkan, medan hon själv ansåg att det viktiga var att peka på likheterna och samhörigheten i en 
helig allmännelig kyrka. Mary von Rosen t. Gunnar Rosendal 11.4.1944 GRS LUB. 
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inte ”torde vara mäktig utöva kritik” mot Osbyherden.1 Genom Redins re-
daktörskap uppfattades Rosendal stärka sitt ledarskap i rörelsen. 

Rundbrevskuppen kastade in rörelsen i en kris samtidigt som både SCA 
och SSB skulle fira sin respektive 25-årsjubileer.2 Av särskild betydelse blev 
då att betona det gemensamma och att försöka samla rörelsen. Albert Lysan-
der beskrev SCA:s historik med hänvisning både till inspiration från engelska 
ordenshus och att det handlade om en samling relaterad till den kyrkliga de-
batten runt 1919.3 Hugo Berggren gjorde vid SSB:s generalkapitel en person-
lig tillbakablick där S:t Sigfrids brödraskaps och SSB:s tillkomst beskrevs som 
del av en så kallad ”klassisk linje i svenskt andeliv”.4 Ordet andeliv anknöt till 
J.A. Eklunds Andelivet i Sveriges kyrka och den ”klassiska linjen” var en syntes 
av det han kallade nådemedelskristendom, väckelsekristendom och kallelsek-
ristendom. I det förenades betoningen på det objektiva, Guds nåd förmedlat 
genom ord och sakrament, med den personliga tillägnelsen. Det var en be-
skrivning med potential att måla över konflikterna inom rörelsen. I ett vänligt 
sinnat tidningsreportage i Svenska Dagbladet om SSB:s jubileum betonade 
Gunnar Rosendal och Simon Lüders rörelsens anknytning till den ”ursvenska 
kyrkan” och dess identitet som ”väckelserörelse” i Svenska kyrkan.5 I sättet 
att kommunicera rörelsens profil märks inte bara ett överslätande av de inter-
nationella impulserna i relation till omgivningen i stort, utan även en utsträckt 
hand i de interna konflikterna. 

I början av 1945 återinsattes Johannesson tillfälligt i redaktionskommittén 
för Rundbrev om Kyrklig Förnyelse.6 Men läget var fortfarande oroligt. SSB hade 
på förslag av Mary von Rosen och Gunnar Rosendal förberett bildandet av 
lokala kretsar i stiften till följd av den allt större tillströmningen av medlem-
mar. Vid SSB:s höstkonvent 1944 hade det konstaterats att ”högkyrkligheten” 
genomgick en kris och att olika riktningar hade gjort sig gällande. Det fanns 
därför anledning för SSB att gå fram försiktigt i frågan om kretsbildning. Ris-
ken var då påtaglig att den högkyrkliga rörelsen skulle delas i en sydsvensk 

1 Simon Lüders t. Lechard Johannesson 31.5.1944 LJA RA. 
2 Protokoll SCA årshögtid 25–26.10.1944 ACTA:II A1:2 SCAA MSA; §1 Protokoll GK SSB 
23.7.1944 A36 SSBA:I UUB; ”Berättelse över SSB:s 25 Generalkapitel” B28 SSBA:I UUB. Att SSB, 
bildat 1920, firade sitt 25-årsjubileum 1944 berodde på en sammanblandning av antal år och gene-
ralkapitel. SSB höll sitt 25:e generalkapitel 1944 och betraktade det som ett 25-årsfirande. 
3 Lysander pekade på Linderholmdebatten och reformen av kristendomsundervisningen, och me-
nade att angreppen mot Svenska kyrkan och dess bekännelse, samt den ”naiva tron” på mänsklig-
hetens utveckling bidrog till SCA:s bildande. Lysander, ”Den apostoliska bekännelsens brödra-
skap” Sydsvenska Dagbladet 29.10.1944. Lysander gav också tidigare samma år en kort redogörelse 
för SCA:s historik vid prästmötet i Lund på biskop Rodhes begäran. Lysander, ms. ”Sodalitium 
Confessionis Apostolicae” juni 1944 ACTA:II A1:2 SCAA MSA. 
4 Berggren, ”SSB – en bärare av den klassiska linjen i svenskt andeliv” 1944 P1 SSBA:I UUB. 
5 ”Societas Sanctæ Birgittæ – en väckelserörelse inom statskyrkan” SvD 21.7.1944, s. 5. 
6 RBoKF 5:1 (1945), s. 8. 
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och en mellansvensk del.1 Att så inte upplevdes vara fallet vid denna tid är 
värt att notera. Kyrkodagar och Rundbrev om Kyrklig Förnyelse hade bidragit till 
upplevelsen av att vara en enad rörelse under 1940-talets första år. Men kon-
flikter inom rörelsen kom åter upp till ytan vid Kyrkodagarna i Osby 1945 
och de gällde synen på predikan och själavård respektive den apostoliska suc-
cessionens och sakramentens betydelse.2 

Frågan om vem skulle sköta Rundbrev om Kyrklig Förnyelse fortsatte och olika 
uppfattningar om Redins redaktörskap ställdes mot varandra.3 SCA-medlem-
men Wilhelm Harsten fångade stämningen då han konstaterade att ”Kyrklig 
förnyelse håller på visst sätt på att genomsyra hela sv. Kyrkan. Men ett sön-
derfallande i centrum håller visst på att ske”.4 Mary von Rosen var inne på 
samma linje när hon konstaterade att en tydlig teologisk linje behövdes i rund-
brevet för att samla rörelsen: ”Högkyrkligheten i Sverige är ett mångtydigt 
begrepp. Vi äro ej endast betjänta av bredd, vad vi framför allt behöva är djup. 
Och klarhet!”.5 En diskussion fördes inom såväl Ora et Labora, SCA och SSB 
om vilken av sammanslutningarna som skulle kunna ta över ansvaret för 
rundbrevet. Ora et Labora upplöstes av Rosendal under hösten 1945 och en 
majoritet inom gruppen önskade då att SSB skulle ta över redaktörskapet.6 

SSB avstod och i stället beslutade SCA:s årsmöte att redaktionsansvaret skulle 

1 §7 Protokoll höstkonvent 6–8.10.1944 A37 SSBA:I UUB. I januari 1945 summerade Rosendal 
sina intryck och pekade på fyra linjer som, enligt honom, tog sig uttryck: den ”lutherskt-bart-
hianska”, den ”ortodox-bekännelsetrogna”, den ”katolskt-sakramentala” och den ”romanise-
rande”. Rosendal, ”Nyanser och accenter i den kyrkliga förnyelsen” RBoKF 5:1 (1945) s. 4–5. Även 
andra rörelseaktörer kom senare att tala om olika linjer inom rörelsen. Persenius 1987, s. 185. Mary 
von Rosen menade i stället att rörelsen främst delade sig på två. Å ena sidan en katolsk och sakra-
mental linje, enligt henne SSB:s linje, å andra sidan en som hon betraktade som luthersk och lun-
dateologisk, vilken hon såg som liturgisk, men inte sakramental. Mary von Rosen t. Gunnar Ro-
sendal 9.2.1945 GRS LUB. De olika riktningarna gjorde sig gällande också inom SSB konstaterade 
von Rosen som, ”lindrigast sagt häpen”, hörde en av de unga, nyrekryterade prästerna i SSB 1945 
presentera sig som ”hartmanian”. Mary von Rosen t. Lechard Johannesson 9.9.1945 LJA RA. SSB:s 
generalkapitel 1945 beslöt att frågan om lokala kretsar skulle bordläggas. §16 Protokoll GK SSB 
21/24.7.1945 A40 SSBA:I UUB. 
2 Johannesson intrigerade och föreföll försöka återvinna sin position genom att ge Rosendal in-
trycket av att Laurentiistiftelsens ledare vände sig emot honom bakom hans rygg. Det var de ”äldre 
högkyrkomännen”, hävdade han, som slöt upp bakom den av Rosendal anförda ”sakramentala” 
linjen. Lechard Johannesson t. Gunnar Rosendal 16.4.1945; 5.8.1945 GRS LUB. 
3 Johannesson menade att rörelsen höll på att vända sig bort från Rundbrev om Kyrklig Förnyelse på 
grund av Redins redaktörskap. Lechard Johannesson t. Gunnar Rosendal 29.7.1945 GRS LUB. I 
brev till redaktionskommittén för RBoKF hävdade kyrkoadjunkten Ove Swenje och Johannesson 
att ledningen i SSB hade uttryckt missnöje med RBoKF och uppmanat medlemmar att övergå till 
att prenumerera på finska Sanct Henrik i stället. Bifogat rundbrev, ”Kära bröder i Redaktionskom-
mittén” Lechard Johannesson t. Gunnar Rosendal 5.8.1945 GRS LUB. Swenje talade även vid 
SCA:s årshögtid samma år om frågan om en högkyrklig tidskrift. Protokoll SCA:s årshögtid 
29.10.1945 ACTA:II A1:2 SCAA MSA. Enligt motsatt uppgift från Redin hade Lüders försäkrat 
honom att SSB stod bakom rundbrevet. Jan Redin t. Gunnar Rosendal 20.11.1945 GRS LUB. 
4 Wilhelm Harsten t. Gunnar Rosendal 2.9.1945 GRS LUB. 
5 Mary von Rosen t. Lechard Johannesson 1.10.1945 LJA RA. 
6 Gunnar Rosendal t. Simon Lüders 7.10.1945 SSBA UUB. 
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tillfalla Redin.1 Redaktionskrisen inom Rundbrev om Kyrklig Förnyelse hade blivit 
hela rörelsens kris eftersom rundbrevet hade blivit hela rörelsens organ. 

Försök gjordes att överbrygga skillnaderna inom rörelsen genom att peka 
på det gemensamma i praktikerna. Det tycks som om artiklar i Rundbrev om 
Kyrklig Förnyelse som betonade den högkyrkliga rörelsens övergripande from-
hetsorientering och dess inriktning på nattvarden som centrum av gudstjänst-
livet, snarare än rörelsens olika teologiska tillflöden, syftade till att fungera på 
sådant sätt.2 Ett kyrkligt liv centrerat kring det söndagliga nattvardsfirandet 
hade hela tiden varit den centrala orienteringen för rörelsen. Redin hade redan 
efter meningsskiljaktigheterna vid kyrkodagarna i Osby 1941 uttryckt att det 
fanns de som hade ”vissa föreställningar om den högkyrkliga rörelsens inne-
börd” men att ”rörelsen för kyrklig förnyelse är vad den är, djupt rotad i Kyr-
kans liturgiska liv. Där har den sina kraftkällor och utifrån dem bejakar eller 
förnekar den andra rörelser”.3 Att vara ”kyrklig”, det vill säga att leva ett liv i 
församlingen som centrerades kring det söndagliga nattvardsfirandet, ett dag-
ligt andaktsliv och regelbunden bikt, var rörelsens kärna.4 Det var också vad 
Simon Lüders inskärpte till Rosendal under krisen 1944: 

Vi måste akta oss för att stoppa in hela den kyrkl. förnyelserörelsen i ett snävt 
fack. Det måste vara rum för olika meningar och sedvänjor i periferiska ting, t. ex. 
i utformning av riter m.m., ja t. o. m. i en så viktig fråga som helgelsen i nådens 
ordning (Jag tyckte du stod för en mera ”evangelisk” ståndpunkt i Nässjö än Hart-
man-Giertz). Vi få vänta ännu en tid på våra teologer som skola i olika detaljer 
utforma läroåskådningen. Låtom oss till dess hålla fast vid ”Ordet och sakramen-
tet” enbart, dvs. den praktiska kyrkoförnyelsen. Det synes förefinnas en tendens 
till sekteristisk anda i våra led. Akta vi oss icke därför, akta vi oss icke för tenden-
sen att icke vilja ge rum för varandras åsikter, kommer detta mycket fort att drabba 
både dr. Rosendal och lic. Johannesson och än värre, hela den kyrkl. förnyelsen. 
[…] När jag hört folk anmärka på dig och mena att den kyrkliga förnyelsen är dr. 
Rosendal, har jag alltid sagt, att den inte är identisk med dig, men att du skulle och 
borde ha en framskjuten plats i kyrkoförnyelsen även om dina åsikter icke i allt 
stämde överens med anmärkarens. Det är skillnad på unity och uniformity. Det förra 
vilja vi ha i kyrkoförnyelsen, men låt oss som pesten sky det senare. T.o.m. i Rom 
finns ingen ”uniformity” men väl ”unity”.5 

Lüders ord till Rosendal kan tas som symptomatiska för den kulturoriente-
rade hållning som förts fram, inte minst av Lüders, inom den högkyrkliga 

1 Harsten, ”SCA:s generalkonvent” RBoKF 5:7 (1945), s. 5. 
2 Swenje, ”Consensus” RBoKF 5:6 (1945), s. 5–6; Harsten, ”Consensus” RBoKF 5:7 (1945), s. 13. 
3 Redin, ”Kyrkodagarna i Osby” RBoKF 1:6–7 (1941), s. 2. 
4 Det var också den syn som Mary von Rosens hade framfört tidigare till Johannesson: ”Dock bör 
man väl alltid ha för ögonen, att den praktiska, utövande gärningen i församlingsliv och själavård 
blir väl framhävd. Faran (en av farorna!) för högkyrkligheten är nog det teoretiska, de teologiska 
spekulationerna – ibland ändå in absurdum. Kristendom är först och främst kärlek till Gud och 
människor”. Mary von Rosen t. Lechard Johannesson 24.8.1943 LJA RA. 
5 Simon Lüders t. Gunnar Rosendal 28.3.1944 GRS LUB. 
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rörelsen från seklets början. Där fanns den avvisande inställningen mot före-
ning och partianda och mer av betoning på gemenskap i den ”praktiska kyr-
koförnyelsen”. Men inte heller ett fokus på liturgiska och praktiska frågor 
ledde till något intryck av enhetlighet inom rörelsen.1 Diskussionerna i Rund-
brev om kyrklig förnyelse kom att föras på ett sätt som fick Albert Lysander att 
konstatera att vissa uttalanden föreföll honom vara en fara för hela den ”natt-
vardslivets renässans” som rörelsen syftade till.2 

Den högkyrkliga rörelsen var utåt sett samordnad vid början av 1940-talet 
med en gemensam organisering i kyrkodagar och rundbrev och med Rosendal 
som banérförare. Det var, och hade hela tiden varit, praktikerna, fromheten 
och det kyrkliga livsstilsidealet som hade förenat rörelsen. Men idéerna, teo-
login, gick alltmer isär, vilket blivit tydligt ovan. Att beteckna den högkyrkliga 
rörelsen som en ”idérörelse” kan därmed ifrågasättas.3 Parallellt med vissa 
inre slitningar, kom även en annan fråga med en fundamental påverkan på 
den högkyrkliga rörelsen att alltmer aktualiseras. 

Frågan om prästämbetets öppnande för kvinnor 
År 1946 tillsattes efter förslag från författaren Harry Blomberg en statlig ut-
redning beträffande prästämbetets öppnande för kvinnor i Svenska kyrkan. 
De historiska skeendena och argumenten för och emot prästämbetets öpp-
nande för kvinnor i Svenska kyrkan har analyserats ur olika perspektiv.4 Även 
hur den högkyrkliga rörelsen, inte minst Gunnar Rosendal, reagerade i dis-
kussionen som följde har studerats i forskningen.5 Att närmare studera den 
debatt som följde efter 1946 faller utanför ramarna för denna undersökning. 
Här ska emellertid en bakgrund tecknas och några av de ställningstaganden 
som gjordes inom rörelsen presenteras och analyseras eftersom det hör till 
frågan om rörelsens fortsatta framväxt och identitetsskapande. 

Kvinnors förändrade roll i samhället under 1900-talets första hälft har av 
historikern Yvonne Hirdman beskrivits i termer av en genuskonflikt. En av 

1 Det synliggjordes också i Jan Redins kommentar till Ove Swenjes artikel ”Consensus” i vilken 
denne försökt framhålla några punkter som det borde råda enhetlighet om i mässfirandet. Swenje 
sammanfattade sin artikel: ”Lås oss varken övervärdera eller underskatta formernas betydelse. De 
äro ingen salighetssak, men Gud är ordningens Gud. Låt oss även förena oss i någon ordning”. 
Redin menade att det kanske inte alls rådde konsensus i de punkter som Swenje fört fram och han 
uppmuntrade oliktänkande att inkomma med avvikande synpunkter. Swenje, ”Consensus” RBoKF 
5:6 (1945), s. 5–6. 
2 Lysander, ”Samtal i kyrkliga frågor” RBoKF 5:6 (1945), s. 4–5. 
3 Jfr Sandahl 2010, s. 69–79; Sandahl 2018, s. 128. 
4 Se till exempel, Hessler 1964; Ralfnert 1988; Sandahl 1993; Hössjer Sundman [red.] 2008; Sandahl 
2010; M. Eckerdal 2018b, s. 206–279; Sandahl 2018; J. Andersson 2019; Wejderstam 2019; Man-
nerfelt och Maurits 2021. 
5 Bexell 2003b; Werner 2003; Sandahl 2010; Sandahl 2018. 
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särartstänkande präglad genusordning hade i det traditionella samhället tillde-
lat kvinnor och män olika roller och villkor i samhället. Kvinnans roll uppfat-
tades främst i relation till hushållet. Genom demokratisering, industrialisering 
och urbanisering hade i ökande grad kvinnor tagit plats i det offentliga rum-
met. Därmed kom den traditionella genusordningen att utmanas.1 

Frågan om prästämbetets öppnande för kvinnor i Svenska kyrkan hade 
återkommande aktualiserats under 1900-talets första hälft. Frågan hade på all-
var väckts i samband med demokratireformerna 1919–1921. År 1923 trädde 
den så kallade behörighetslagen i kraft, vilken möjliggjorde tillträde för kvin-
nor till offentlig tjänst. Prästämbetet utgjorde ett undantag. Den statliga ut-
redning som presenterats samma år visade inte på något principiellt hinder 
mot att Svenska kyrkan skulle kunna prästviga kvinnor.2 Flera av Svenska kyr-
kans remissinstanser avvisade dock av olika skäl öppnandet för en sådan ord-
ning.3 

Frågan fortsatte att aktualiseras och 1938 kom diskussioner på nytt att fö-
ras. Anledningen var närmast att fil. lic. och sedermera prästen Margit Sahlin4 

på våren det året hade skrivit en artikel i Vår Lösen som diskuterade möjlig-
heten att inrätta ett kvinnligt kyrkligt ämbete annat än prästämbetet.5 Sahlin 
motiverade det med utgångspunkt i behovet av ett kyrkligt socialt inriktat ar-
bete och hon tänkte sig ett ämbete med inriktning mot själavård, förkunnelse 
och undervisning.6 Argumentationen byggde enligt rådande normer på särart-
stänkande och att det behövdes ett kvinnligt komplement till det manliga 
prästämbetet.7 Strax efter det fördes frågan fram när behörighetslagen åter 
diskuterades i riksdagen.8 Ett flertal kvinnoorganisationer samt enskilda per-
soner vände sig till ecklesiastikminister Arthur Engberg för att förhindra ett 
särskilt kvinnligt kyrkligt ämbete. De vände sig även till ärkebiskop Erling 
Eidem med begäran om att i stället en ny utredning i frågan om kvinnors 
tillträde till prästämbetet i Svenska kyrkan skulle tillsättas.9 

Diskussionen 1938 fördes såväl i pressen som vid årets stora kyrkliga mö-
ten, först vid Allmänna kyrkliga mötet i Stockholm (AKM) på våren och se-
dan vid allmänna kyrkomötet samma höst. Manfred Björkquist hade upp-
muntrat Margit Sahlin att publicera artikeln i Vår Lösen och han lämnade 
också in en motion, under eget namn men författad av Margit Sahlin, till 

1 Hirdman 2012, s. 98–100. 
2 SOU 1923:22, s. 36–41. 
3 SOU 1950:48, s. 18–21. 
4 Margit Sahlin (1914–2003; fil. dr., teol. dr. h.c., senare direktor vid S:ta Katharinastiftelsen, sist 
kyrkoherde i Engelbrekts församling i Stockholm). 
5 Hössjer Sundman 2008, s. 15; M. Sahlin, ”Nytt kvinnligt ämbete i Kyrkan?” Vår Lösen (1938), s. 
100–108. 
6 M. Sahlin, ”Nytt kvinnligt ämbete i Kyrkan?” Vår Lösen (1938), s. 100–105. 
7 Wejryd 2008, s. 88. Cf J. Gustafsson 2001, s. 112. 
8 ”Lekt och klerk tala för och mot prästkappa” Enkät i DN 24.4.1938, s. 1, 10. 
9 Brohed 2005, s. 159. 
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kyrkomötet på hösten om en utredning av inrättande av en kvinnlig tjänst i 
Svenska kyrkan. Med anledning av förslaget kom även diskussion att föras 
om prästämbetets öppnande för kvinnor varpå flera argument för och emot 
dryftades.1 

Redan 1920 hade Helga Korsgillet uppmärksammat frågan om prästäm-
betets öppnande för kvinnor och med bland annat motstånd i den frågan som 
grund försökt få till någon form av kyrkopolitisk högkyrklig mobilisering. Nå-
gon sådan samling blev det inte.2 När frågan kom på tal i samband med det 
statliga utredningsförslaget 1923 framträdde Elis Schröderheim som en pro-
filerad kritiker och uttalade sitt motstånd.3 Även Gunnar Rosendal hade tidi-
gare under 1930-talet gjort uttalanden i fråga om prästämbetets öppnande för 
kvinnor som ”motbjudande” och att det skulle vara en ”katastrof” om det 
förverkligades.4 Han uttryckte stöd för kvinnors vilja till yrkesarbete och själv-
ständighet, men han betraktade också äktenskapet som en avgörande sam-
hällsinstitution med sakramental karaktär.5 Han motiverade sitt motstånd mot 
prästämbetets öppnande för kvinnor med hänvisning till sin tolkning av Bi-
beln och till den kristna traditionen, och gav också uttryck för ett särartstän-
kande som låg i tiden. Kvinnan var inte lämpad som präst. Han tänkte sig, i 
likhet med flera andra inom rörelsen, snarare diakonatet som en väg för kvin-
nan i Svenska kyrkan.6 När frågan åter togs upp till diskussion vid slutet av 
1930-talet väckte den en häftig reaktion hos Rosendal. Han beskrev för bis-
kop Rodhe hur han fylldes med ångest vid tanken på kvinnliga präster. Han 
kunde inte föreställa sig annat än att frågan var en frukt av kvinnorörelsen, 
vilken saknade all relevans för det kyrkliga sammanhanget.7 Metoden att ställa 
Bibeln mot samtida kulturanda i debatten praktiserades till exempel av Anton 
Fridrichsen, något som flera inom den högkyrkliga rörelsen tog intryck av.8 

1 SOU 1950:48, s. 22; Sandahl 1993, s. 80–86; Brohed 2005, s. 158–159; Sandahl 2010, s. 81. 
2 Se kap. 4 ovan, s. 191–193. 
3 Södling 2010, s. 248, 253–254. Schröderheim diskuterade frågan i en debatt med historikern Lydia 
Wahlström (1869–1954; fil. dr., författare, debattör, sist studierektor i Stockholm med professors 
namn) vid Nationella ungdomsförbundets sammanträde. Han såg diskussionen som resultatet av 
ett fåtal kvinnors strävande. Det var bara ”högfärd och fåfänga” som låg bakom hela rörelsen. 
Biskoparna var inkompetenta som inte visat fasthet och att en statlig kommitté utredde frågan var 
uttryck för statens sammanblandning i Svenska kyrkans angelägenhet. Om Svenska kyrkan skulle 
införa kvinnliga präster skulle den ställa sig utanför kristenheten, menade Schröderheim och han 
själv skulle lämna Svenska kyrkan. ”Högern debatterar kvinnornas tillträde till prästämbetet” DN 
6.3.1923, s. 7; ”Kvinnliga krafter böra tillvaratagas för prästämbetet” DN 22.3.1923, s. 11. 
4 Se till exempel Rosendal, ”Om bikt och kvinnliga präster” SKT 30.11.1933, s. 671–672. Cf Södling 
2010, s. 250–251. 
5 Werner 2003, s. 98. 
6 Rosendal, ”Om bikt och kvinnliga präster” SKT 30.11.1933, s. 671–672; Giertz 1939a, s. 212. Cf 
Södling 2010, s. 251. 
7 Gunnar Rosendal t. Edvard Rodhe 5.5.1938 ERS LUB. Cf Werner 2003, s. 98. 
8 Borg 2004, s. 94–98. 
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Vid AKM 1938 deklarerade Rosendal, enligt tidningsrapporteringen, med 
hänvisning till 1 Kor 14:34 från predikstolen att kvinnan skulle tiga i försam-
lingen. Han såg två möjliga vägar, ”den helige Andes krav” eller att ”falla un-
dan för tidsrörelserna”.1 Även Lechard Johannesson och Bo Giertz tog ställ-
ning i debatten. De huvudsakliga argumenten byggde på deras tolkning av 
Bibeln och att det tidigare i den kyrkliga traditionen inte funnits några kvinnor 
som varit präster.2 

Diskussionen om ett kvinnligt kyrkligt ämbete väckte sådana frågor inom 
den högkyrkliga rörelsen under 1940-talet som inte hade haft någon fram-
skjuten plats tidigare under 1900-talet. Lärarinnan och författaren Magda 
Wollter tog 1942 initiativ till att i Rundbrev om Kyrklig Förnyelse fortsätta dis-
kussionen om kvinnornas uppgift inom Svenska kyrkan och deras uppgift för 
det högkyrkliga reformarbetet. Det blev upptakten till en intern diskussion 
under tidigt 1940-tal inom den högkyrkliga rörelsen om hur man skulle för-
hålla sig till frågan om prästämbetets öppnande för kvinnor i den kyrkopoli-
tiska debatten. De interna diskussionerna har tidigare inte närmare studerats 
i forskningen men visar på oenighet i hur den så kallade ämbetsfrågan skulle 
hanteras av rörelsen.3 

Sorores Confessionis Apostolicæ 
Under 1920-talet och större delen av 1930-talet var SSB den högkyrkliga sam-
manslutning som inkluderade kvinnor. I inriktningen på att rekrytera ungdo-
mar och teologistudenter fanns visserligen ett särskilt fokus på unga män, 
men SSB byggdes också från början på systraskapet. Vad gäller SCA hade det 
vid bildandet funnits planer på att komplettera brödraskapet med ett syster-
skap och ett lekmannabrödraskap.4 I slutet av år 1939 förverkligades idén om 
ett systraskap kopplat till SCA med bildandet av Sorores Confessionis Apo-
stolicæ, även kallade Den apostoliska bekännelsens systrakrets i Lund.5 Fa-
miljeband fanns mellan flera av Sorores Confessionis Apostolicæs, SCA:s och 

1 ”Pauli: ’Kvinnan tige’ svar på aktuell fråga” DN 9.5.1938, s. 5; Lenhammar 1977, s. 129. Rosendal 
hade anfört argument med hänvisning till samma bibelord i Svensk kyrkotidning redan 1933. Rosen-
dal, ”Om bikt och kvinnliga präster” SKT 30.11.1933, s. 671. Inför AKM hade Rosendal tillsam-
mans med andra rörelseaktörer samlats för att diskutera ”Kvinnan och Kyrkans ämbeten”. Göran 
Fahlström t. Gunnar Rosendal 21.4.1938 GRS LUB; Göran Fahlström t. Gunnar Rosendal 
20.5.1938 GRS LUB. 
2 Johannesson 1938; Giertz 1939a, s. 208–212; Södling 2010, s. 248–250. 
3 Birgitta Laghé har uppmärksammat en del av inläggen i diskussionen tidigare, men inte som del 
av en diskussion inom rörelsen på det sätt som görs här. Laghé 2003, s. 325–326; Laghé 2004, s. 
160; Laghé 2005, s. 179–180. 
4 Lysander, ”Den apostoliska bekännelsens brödraskap” Sydsvenska Dagbladet 29.10.1944. 
5 Protokoll SCA:s vårkonvent 25.4.1940 ACTA A1:2 SCAA MSA. Lysander och flera av de andra 
medlemmarna i SCA engagerade sig i Sorores Confessionis Apostolicæ och deltog vid deras sam-
mankomster. ”SCA” RBoKF 4:1 (1944), s. 7. Kilström 1990, s. 126–127 redogör för sammanslut-
ningens bildande utan att nämna någon av medlemmarna vid namn förutom i förbigående Wollter. 
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SSB:s medlemmar. De grundande var, förutom Magda Wollter, Karin Dal-
berg, Berit Fahlström, Anna-Maja Johannesson, Maja Laurin, Majlice Ström-
berg och Birgitta Wennberg.1 

Wollter var systerskapets ledande person och utsågs till soror superior. Hon 
var influerad av Albert Lysander och av studieresor till Church of England.2 

Hon var en av de första två kvinnor som 1916 avlade teologie kandidatexa-
men vid Lunds universitet och hade under studietiden varit engagerad i Lunds 
Kristliga Studentförbund. Hon vidareutbildade sig till ämneslärarinna och av-
lade även examen i historia och psykologi, samt fördjupade sig ytterligare i 
kyrkohistoria, och kom med tiden att bli verksam som författare till skönlit-
terära historiska romaner. Hon gjorde under 1920-talet och 1930-talet flera 
utlandsresor till Tyskland, England, Schweiz och Holland.3 

Wollter hade tidigare engagerat sig i kyrkliga initiativ med intryck från 
kvinnorörelserna. Hon hade varit del av Vadstenaringen, ett kvinnligt nätverk 
och andaktsgemenskap för samtal om teologi och tro, bildad 1928 av bland 
andra teologen och kvinnosakskvinnan Ester Lutteman, tidigare gift med 
Axel Lutteman. Ester Lutteman och Wollter utvecklade en nära vänskap un-
der 1920-talet och 1930-talet.4 Bland annat utgav de tillsammans med några 
andra kvinnor boken Kvinnan och kyrkan (1920) i vilken Wollter i ett kapitel 
diskuterade kvinnan och prästämbetet.5 År 1932 företog Wollter och Lutte-
man tillsammans en resa till England för delta i ett av Oxfordgrupprörelsens 
möten i Oxford. Genom Albert Lysanders förmedling kom då Wollter också 
i kontakt med Community of St. Mary the Virgin, ett av de tidigaste uttrycken 
för religiöst ordensliv bildad i 1800-talets Oxfordrörelses spår. Wollter kom 
att upprätthålla kontakten med Community of St. Mary the Virgin och erfor 
med tiden själv en kallelse till klosterliv.6 

Till skillnad från SCA benämnde Sorores Confessionis Apostolicæ sina 
möten generalkapitel, men höll i likhet med SCA årshögtider. Systrarna deltog 

1 Berit Fahlström (1912–1999; folkskollärare, g.m. Göran Fahlström), Anna Maja Johannesson 
(1907–1997; lärarinna, g.m. Lechard Johannesson), Maja Laurin (1894–1971; sist folkskollärarinna 
i Helsingborg), Majlice Strömberg (1911–2000, fil. mag., g.m. Bengt Strömberg) och Birgitta Wenn-
berg (1904–1966; fil. mag., sist läroverksadjunkt i Burträsk). Stiftelseurkund 18.12.1939 Systrakret-
sens protokoll A2:1 SCAA MSA. Till medlemmar och noviser upptogs senare även teol. stud. In-
gegerd Borgström (1916–1965; läroverksadjunkt i Trelleborg), Louise Söderlind (1904–1989; lära-
rinna, senare verksam inom Södra Sveriges kyrkliga textil, SSKT, g.m. Paul Söderlind), Inga Jons-
son, Ragnhild Lindblad (1905–1997; föreståndarinna för arbetshemmet i Korpilombolo), Gunhild 
Persson, Berta Peters (1900–1955; överlärarinna i Korpilombolo, sist i Nättraby), Kerstin Thomell 
(1915–2002; lärarinna, översättare, g.m. John-Erik Thomell, 1906–1997, medlem i SCA, sist kyr-
koherde i Norra Skrävlinge) och Birgit Wendt (1906–1983). 
2 Generellt om Wollter och hennes relation till det under 1900-talet framväxande ordenslivet i 
Svenska kyrkan, se Brodd 1972; Laghé 2004. 
3 Schenlær 2003, s. 143–157. 
4 Delar av Wollters och Luttemans brevväxling finns bevarade i MWA LUB och ELP UUB. 
5 Lutteman et al 1920. 
6 S-E. Brodd 1972, s. 79. 
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även i SCA:s årshögtider.1 I sin ledande roll hade Wollter både insyn i SCA:s 
verksamhet men stod också i kontakt med Mary von Rosen i SSB.2 Sorores 
Confessionis Apostolicæ bjöd in personer som Kjell Barnekow, Gunnar Ro-
sendal, Olov Hartman och Mary von Rosen att föreläsa vid deras samman-
komster.3 De diskuterade även att hålla ”retreats-dagar” tillsammans med 
systrakretsen inom SSB och Wollter berättade för medlemmarna om 
Vadstena.4 Hon hade föreslagits som medlem i SSB av Ragnhild Törner redan 
1931.5 

Sorores Confessionis Apostolicæ verkade enligt samma kulturorienterade 
rörelseideal som i övrigt präglade den högkyrkliga rörelsen. Dess uppgift var 
enligt Wollter tvåfaldig: att fördjupa de enskilda medlemmarnas andaktsliv 
och att vara en samfälld aktör i den ”kyrkliga förnyelsen på den apostoliska 
bekännelsens grund”.6 Fokus låg på att bidra till att reformera kyrkolivet ge-
nom personlig förnyelse i andaktsliv och att leva med i ett sakramentalt präg-
lat församlingsliv. 7 Systrarna skulle fördjupa sig genom egna studier som 
kunde komma de andra till del, till exempel genom att ansvara för studium av 
olika epoker i kyrkohistorien.8 

Sorores Confessionis Apostolicæ anordnade liksom SCA årliga stilla dagar. 
Dessa hölls på olika ställen som systrarna hade anknytning till, såsom 

1 Lysander, ”Den apostoliska bekännelsens brödraskap” Sydsvenska Dagbladet 29.10.1944. 
2 §2–4 GK SoCA 30.7.1940 Systrakretsens protokoll A2:1 SCAA MSA. 
3 §4, §6 GK SoCA 7.4.1942 Systrakretsens protokoll A2:1 SCAA MSA; §4–6 GK SoCA 11.8.1942 
Systrakretsens protokoll A2:1 SCAA MSA; Magda Wollter t. Kjell Barnekow 18.7.1942 KBA LLA. 
4 Mary von Rosen t. Herman Hedberg 8.2.1940 SSBA UUB; §4–6 GK SoCA 7.4.1942 Systrakret-
sens protokoll A2:1 SCAA MSA. 
5 Tydligen skedde ett missförstånd och någon kallelse till Wollter kom inte förrän 1933. Ragnhild 
Törner t. Magda Wollter 17.7.1933 MWA LUB. Efter att SoCA bildats ställde sig Sigrid Hult frå-
gande till varför Wollter inte anslöt till SSB i stället. Den ”kyrkliga förnyelsen” hade inte råd att 
splittras, menade Hult. Sigrid Hult t. Mary von Rosen 1.3.1940 SSBA UUB. 
6 §1 Stadgar SoCA F2:1:6 SCAA MSA; §7 GK SoCA 30.7.1940 Systrakretsens protokoll A2:1 
SCAA MSA. 
7 Till systrarnas förpliktelser hörde att dagligen iaktta två eller helst tre böner i tidegärden, att dag-
ligen läsa Nya testamentet samt att öva sig i meditation och ”inre lyssnande”. Vidare skulle med-
lemmarna ”utöva förbönen som en särskild kallelse” och i den be för ”Kyrkans enhet, för väckelse 
och andligt liv inom Sveriges kyrka” samt för den egna församlingen med dess präster och med-
lemmar, för stiftsbiskop, ärkebiskop, för SCA och SoCA. Systrarna skulle även, liksom SCA:s med-
lemmar, om möjligt delta i nattvarden varje månad, delta vid söndaglig gudstjänst, regelbundet 
bruka biktens sakrament och årligen delta i stilla dagar. §2 Stadgar SoCA F2:1:6 SCAA MSA. Syst-
raskapet tog också fram ett ”förbönsformulär” som gemensamt skulle följas. §5 GK SoCA 
11.8.1943 Systrakretsens protokoll A2:1 SCAA MSA. Under sammankomsterna ledde Wollter me-
ditationer med systrarna. §6 GK SoCA 30.7.1940 Systrakretsens protokoll A2:1 SCAA MSA. 
8 §5 GK SoCA 4.1.1945 Systrakretsens protokoll A2:1 SCAA MSA. Systraskapet inrättade också 
en läsecirkel. §4–6 GK SoCA 7.4.1942 Systrakretsens protokoll A2:1 SCAA MSA. 
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Veberöd1 och Hven.2 Planer förekom på att hålla de stilla dagarna i samband 
med SSB:s generalkapitel i Vadstena.3 Dagarna hade teman som bön eller sak-
rament. Varje år hölls också föredrag om ett helgon eller en kyrkohistorisk 
person av någon av systrarna.4 År 1943 planerade Sorores Confessionis Apo-
stolicæ också en kyrkodag.5 

I Sorores Confessionis Apostolicæ och under Wollters ledning växte ett 
systraskap fram som alltmer fick uttryck av en kommunitet. Tidigt tog systra-
skapet beslut om att ta fram en särskild dräkt och ordensmärke.6 Wollter kom 
alltmer att intressera sig för klosterväsendet och senare redovisade hon sina 
tankar om det i bokform. Hon kom från mitten av 1940-talet att upprätta en 
kvinnlig kommunitet i Malmö på basis av en S:t Petri stiftelse som hon bildat 
med Albert Lysander, och själv avlade hon klosterlöften inför Gustaf Aulén 
1960.7 

Sammanfattningsvis bildades genom Sorores Confessionis Apostolicæ ett 
systraskap präglat av den högkyrkliga rörelsens kulturorientering och Magda 
Wollters teologiska ledarskap. De gav uttryck för ett kvinnligt högkyrkligt 
identitetsskapande och en vision om kvinnors aktörskap i att reformera 
Svenska kyrkan genom enskilda individers andliga fördjupning på kyrklig 
grund. 

1 I en minnesbok, som tyvärr inte tycks ha bevarats, antecknades uppgifter om de stilla dagarna. §2 
GK SoCA 3.1.1942 Systrakretsens protokoll A2:1 SCAA MSA. I Veberöd bodde familjen Söder-
lind. 
2 §4 GK SoCA 7.4.1942 Systrakretsens protokoll A2:1 SCAA MSA. Wollter var född på Hven. 
Schenlær 2003. Förutom Wollter, hade både Göran Fahlström och Ingvar Hector kopplingar till 
ön. Göran Fahlström t. Gunnar Rosendal [tredje söndagen i fastan] 1944 GRS LUB; Braw 2013, s. 
22. 
3 §6 GK SoCA 3.1.1942 Systrakretsens protokoll A2:1 SCAA MSA 
4 §4 GK SoCA 7.4.1942 Systrakretsens protokoll A2:1 SCAA MSA. 
5 §4, §6 GK SoCA 7.4.1942 Systrakretsens protokoll A2:1 SCAA MSA. 
6 §6 GK SoCA 30.7.1940 Systrakretsens protokoll A2:1 SCAA MSA; §8 GK SoCA 3.1.1942 Syst-
rakretsens protokoll A2:1 SCAA MSA; §3 GK SoCA 7.4.1942 Systrakretsens protokoll A2:1 SCAA 
MSA. 
7 Wollter 1957; S-E. Brodd 1972, s. 80–81; Laghé 2004, s. 160–161. Systraskapet lett av Wollter 
kom 1948 att flytta in i en gemensam lägenhet i flerfamiljshuset S:t Petrigården i Malmö. Kyrko-
herden i Slottstadens församling tillika SCA-medlemmen Olle Nivenius (1914–2002, sist biskop i 
Lunds stift 1970–1980) flyttade in i en annan lägenhet i huset 1954. Erbjudandet gällde om Nive-
nius kunde tänka sig att verka för att ett av rummen vigdes till kapell. År 1958 invigdes systrarnas 
kapell till ett gudstjänstrum i Slottstadens församling av biskop Anders Nygren. År 1957 bildade 
Wollter ordensgemenskapen Jesu Moder Maria Systraskap (JMMS) med utgångspunkt i den kom-
munitet som bodde i S:t Petrigården. JMMS fortsatte verka efter Wollters död 1968. När S:t Petri-
gården skulle renoveras hjälpte Nivenius, då biskop, systrarna med införskaffande av en ny fastig-
het. År 1983 meddelade systrarna Nivenius brevledes att de avsåg upptagas i romersk-katolska 
kyrkan, vilket Nivenius uppfattades som smärtsamt. År 1991 flyttade systrarna till det då nyupp-
förda klostret Mariavall utanför Tomelilla. S-E. Brodd 1972, s. 80–82; Schenlær 2003, s. 148–149. 
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Magda Wollters högkyrkliga program 
Magda Wollter såg sig på goda grunder som en representant för högkyrkliga 
kvinnor när hon tog till orda i Rundbrev om Kyrklig Förnyelse 1942.1 Hon disku-
terade frågan om kvinnors roll inom den högkyrkliga rörelsen och i Svenska 
kyrkan i två artiklar under de kommande åren. Hennes inlägg kan läsas som 
en högkyrklig programförklaring där kvinnornas betydelse accentuerades. 
Det program hon framförde hade hon även utstakat inom Sorores Confess-
ionis Apostolicæ.2 Genomgående byggde Wollters tankar i fråga om kvinnor 
och prästämbete på ett särartstänkande om att kvinnor och män hade olika 
uppgifter och egenskaper, som behövde komplettera varandra.3 Sina ställ-
ningstaganden kom hon senare att summera i skrifterna Klosterkallet (1952) 
och Annorlunda: några tankar om kvinnligt prästämbete och andra kvinnofrågor inom 
kyrkan (1957). 

Wollter formulerade sin syn på den ”kyrkliga förnyelsen” som en ”fram-
tidssyn av Kyrkan i funktion” med ”trosliv, sakramentsliv och böneliv i rätt 
aktivitet”. Hon pekade på kvinnornas betydelse för fostrande av ett aktivt 
böneliv, deras ansvar som ”kyrkfolksmajoritet för den gudstjänstliga och sak-
ramentala förnyelsen”, för att företräda de kyrkliga värdena inför utomstå-
ende och för olika sidor av det praktiska arbetet i församlingslivet. Kärnan 
var ”bön och andlig livsstil”. Här hade kvinnorna i Svenska kyrkan en avgörande 
betydelse. Hon tillmätte kyrkans böneverksamhet den största betydelse. Hon 
menade att Svenska kyrkans präster inte nådde ut med evangeliet i samtiden, 
därför att det ”saknade resonansbotten” i en levande kristen församling.4 En 
förnyelse av bönelivet inom Svenska kyrkan var avgörande för hela dess liv, 
och kvinnorna hade en nyckelroll genom att agera för det samt även för så-
dant som knäfall och korstecken, som kunde bidra till att göra församlings-
deltagandet mer levande. Pulsen i kyrkolivet var praktiserandet av den sakra-
mentala gemenskapen i nattvard och bikt.5 

Wollter menade att den högkyrkliga rörelsen bar på värden som började 
omfattas alltmer av samtiden, och som gällde den ”i egentlig mening religiösa, 
gudsgemenskapen i det kultiska och liturgiska upplevelsens form” i stället för 
en betoning på förnuftet. Men hon pekade samtidigt på risken att den 

1 Wollter såg sig som del av den högkyrkliga rörelsen, även om hon själv skulle ha föredragit be-
teckningen ”djupkyrklig”. Wollter, ”Kyrkans kvinnor idag” RBoKF 3:12 (1943), s. 3–4. 
2 Se, §7 GK SoCA 30.7.1940 Systrakretsens protokoll A2:1 SCAA MSA. 
3 Wollter hade framfört tankar på ett specifikt kvinnligt kyrkligt ämbete redan 1920, om än då med 
andra teologiska förtecken. Hon hade i det skedet helt avvisat hänvisning till traditionen eller präst-
ämbetets sakramentala karaktär som grund för att neka kvinnor tillträde till prästämbetet. Det pri-
mära skälet var att kvinnor till sin natur inte var lämpade för de uppgifter som prästämbetet ford-
rade. Wollter i E. Lutteman et al 1920, s. 57–64. 
4 Wollter, ”Kvinnouppgifter i kyrkoförnyelsen” RBoKF 2:3 (1942), s. 3–5. 
5 Wollter menade att kvinnorna hade ett ansvar också för att ta ställning för olika liturgiska bruk 
som korstecken och knäfall, hade kvinnorna en avgörande betydelse för den kyrkliga förnyelsen. 
Wollter, ”Kvinnouppgifter i kyrkoförnyelsen” RBoKF 2:3 (1942), s. 4. 
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högkyrkliga rörelsen skulle bli isolerad som en kampgrupp om den inte fram-
trädde som mer nyanserad för att vinna genklang i sin tid, också bland kvin-
norna. Ett fasthållande av rörelsens principer var nödvändigt, även om det 
skulle väcka kritik. Men den högkyrkliga rörelsen var också beroende av ett 
varmt relationsbyggande och en omsorg om dem som ännu inte omfattade 
rörelsens ideal, både i och utanför Svenska kyrkan. Sådant arbete var bero-
ende av kvaliteter som ”förståelse och ömhet, klokhet och förmåga att omärk-
ligt leda”, vilket Wollter betraktade som typiska kvinnoegenskaper. Kvinnliga 
egenskaper behövdes ”i det kyrkliga förnyelsearbetet, både i förhållande till 
de utanförstående och till andra grupper inom kyrkan”. Misslyckades rörelsen 
i denna mening skulle den kyrkliga förnyelsen isoleras, menade hon, ”till 
skada för oss själva men långt mera för dem, som vi äro satta att tjäna med 
alla de skatter, som så oförskyllt kommit på vår lott”.1 

Hon beskrev det som hon kallade ”Martabestyren”, det vill säga det prak-
tiskt inriktade arbetet i församlingen som möjliggjorde andra sidor av kyrko-
livet. Det var lätt att se ner på detta, men Wollter tog syföreningsrörelsen som 
exempel på en verksamhet som ”fått en välförtjänt Ehrenrettung”. Syföre-
ningarna var den ekonomiska ryggraden ”i så gott som allt frivilligt kyrkligt 
arbete, framför allt missionens. Detta är ingen oviktig kvinnogärning”.2 

Aspekten ”kyrkfolksmajoritet” som Wollter pekade på är ofta förbisedd i 
synen på den högkyrkliga rörelsens genomslag. Kvinnor hade utgjort en bä-
rande grupp inom SSB under dess svåra år på 1920-talet, systrarna i SSB för-
såg rörelsen både med resurser, prenumererade på rundbrevet och åkte till de 
olika kyrkodagarna. En central aspekt av den högkyrkliga kollektiva identite-
ten handlade om att vara en församlingsrörelse. Under hela den period som 
undersöks i denna avhandling var kvinnorna i majoritet i kyrkbänkarna i för-
samlingslivet. Det var en paradox att det samtida religiösa livet i Sverige kän-
netecknades av att kvinnor oftast dominerade sammanhanget men saknade 
tillgång till de ledande funktionerna.3 Det högkyrkliga rörelsenätverket domi-
nerades av män, medan kyrkfolket som förankrade rörelsens idéer i praktik 
till övervägande del var kvinnor. Den otacksamhetens lön som det innebar 
gav Wollter också uttryck för: 

Vi kvinnor behöva ej känna oss överflödiga i kyrkoarbetet, som kanske ibland 
sker. Strävanden av detta slag ge i regel ej mätbara resultat, men ansvaret blir där-
igenom ej mindre. Det gäller tyst trohet, stilla och seg solidaritet.4 

1 Wollter, ”Kvinnouppgifter i kyrkoförnyelsen” RBoKF 2:3 (1942), s. 4–5. 
2 Wollter, ”Kvinnouppgifter i kyrkoförnyelsen” RBoKF 2:3 (1942), s. 5. Om syföreningsrörelsen i 
Svenska kyrkan under 1800- och 1900-tal, se Wejryd 2005. 
3 Östberg 1997, s. 177–178. 
4 Wollter, ”Kvinnouppgifter i kyrkoförnyelsen” RBoKF 2:3 (1942), s. 5. 
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Wollter menade att ”kyrkans kvinnofråga” på sikt kunde få sin lösning på 
samma sätt som ”latent kvinnokraft” hade frigjorts inom den romersk-ka-
tolska och engelska kyrkan, nämligen i ordens- och klosterväsendet. Klostren 
var de ”värmehärdar” och centraler som en ”djupgående kyrklig förnyelserö-
relse” krävde. Där väntade ”Kyrkans största kvinnouppgift”. Men där var 
man ännu inte i Svenska kyrkan. Dessutom var inte klosterlivet en kallelse för 
alla. Däremot hade grupper av kvinnor börjat organisera sig i Svenska kyrkan 
efter en ”enkel religiös regel, till ett ordensliv mitt i världen”. Som exempel 
tog hon Sorores Confessionis Apostolicæ och SSB. Att fortsätta bilda dylika 
”tertiärer” för kvinnor skulle kunna aktivera kvinnor i en förbönsgemenskap, 
fördjupa och fostra, men också mobilisera de krafter ”som vi kvinnor kunde 
och borde sätta in i kyrkoförnyelsens arbete”.1 

Sammanfattningsvis kan Magda Wollters programmatiska artikel tolkas 
som en uppmaning till att den högkyrkliga rörelsen inte skulle isolera sig som 
kampgrupp, utan formera sig som en rörelse till vilken också kvinnor kunde 
finna en meningsfull anknytning. Precis som Wollters program kan samman-
fattas med hennes eget uttryck ”Kyrkan i funktion” kan det också utläsas som 
att Svenska kyrkan utan kvinnors aktörskap var ur funktion. Programmet var 
inte endast skisserat som en vision, utan var något som omsattes av Wollter 
och kvinnorna runt henne i Sorores Confessionis Apostolicæ. 

Kvinnor i Svenska kyrkan och i den högkyrkliga rörelsen 
Wollters inlägg kom att väcka engagemang inom rörelsen. Mary von Rosen 
ställde sig bakom den och uttryckte till Johannesson en farhåga om att en 
”sekteristiskt protestantisk-luthersk” riktning inom den högkyrkliga rörelsen 
skulle riskera ”utestänga så gott som hela kvinnovärlden i Sverige från den 
kyrkliga förnyelsens välsignelser, om den skulle bli rådande”.2 Hon skrev att 
hon i kontakt med yrkesarbetande kvinnor och kvinnor inom föreningsvärl-
den märkte hur de stod främmande inför Svenska kyrkan. Att inför sådana 
”sunda kvinnor med händerna fulla av livsbefrämjande, praktiskt arbete” 
komma och predika om rättfärdiggörelselära och människans syndafördärv 
skulle, enligt henne, vara att kasta ut dessa kvinnor ”ur den kyrkliga gemen-
skap de söka och önska”.3 

Magda Wollter, Lechard Johannesson och Mary von Rosen skulle fortsätta 
ta upp frågor om kvinnors roll i Svenska kyrkan under de kommande åren. 
Mary von Rosen höll till exempel föredrag om ”Social kvinnogärning i kyr-
kans historia” vid kyrkodagarna i Osby. 4 Johannesson tog intryck av de 

1 Wollter, ”Kvinnouppgifter i kyrkoförnyelsen” RBoKF 2:3 (1942), s. 6; Wollter, ”Pastoraldiakonis-
sor – ett kvinnligt kyrkoämbete” RBoKF 3:5–6 (1943), s. 1–2. 
2 Mary von Rosen t. Lechard Johannesson 23.5.1942 LJA RA. 
3 Mary von Rosen t. Lechard Johannesson 24.8.1943 LJA RA. 
4 ”Inbjudan till kyrkodagarna kring ordet och sakramenten år 1943” RBoKF 3:4 (1943), s. 6. 
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perspektiv som Wollter fört fram. Han var gift med Anna Maja Johannesson 
som var medlem i Sorores Confessionis Apostolicæ. Han ville att flera av 
systrarna skulle skriva i Rundbrev om kyrklig förnyelse och ville involvera Mary 
von Rosen mer. Att det han kallade ”SSB-andan” skulle få större plats betrak-
tade han som betydelsefullt ”för hela högkyrkorörelsens utveckling”. Rörel-
sen måste anknyta till ”de goda traditionerna inom SSB och den måste även 
låta den kvinnliga initiativkraften komma till sin rätt”, skrev Johannesson till 
Mary von Rosen.1 I en artikel om SSB i rundbrevet 1943 betonade han Mary 
von Rosens betydelse och SSB:s potential för att i allt högre utsträckning en-
gagera och ta tillvara kvinnorna inom Svenska kyrkan.2 Han ställde sig bakom 
tanken på ett kvinnligt kyrkligt ämbete och drev på för fler artiklar om det i 
Rundbrev om Kyrklig Förnyelse.3 

Både Wollter och von Rosen hade kontakt med Margit Sahlin, och hon 
stod även i kontakt med flera andra högkyrkliga rörelseaktörer, såsom Gunnar 
Rosendal, och förde diskussion med dem om ett kvinnligt ämbete.4 Inom 
Sorores Confessionis Apostolicæ planerades ett ”kyrkligt kvinnomöte” i 
Vadstena tillsammans med von Rosen och Margit Sahlin.5 Resultatet blev en 
kvinnokonferens med betoning på ett kristet kvinnoarbete för fred och för-
soning för ca 150 deltagare i Vadstena 1944. Wollter, von Rosen och Margit 
Sahlin hörde till de ledande namnen.6 

Både Magda Wollter och Mary von Rosen ställde sig bakom Margit Sahlins 
tankar på ett kvinnligt kyrkligt ämbete i Svenska kyrkan, dock inte utan kritik 
mot hennes förslag.7 År 1943 kom Margit Sahlin i Vår Lösen att på nytt föra 
fram tanken på ett särskilt kvinnligt ämbete, nu mer preciserat som så kallade 

1 Lechard Johannesson t. Mary von Rosen 23.7.1942 SSBA UUB. 
2 Johannesson, ”Kyrkligt Uppsala-reportage” RBoKF 3:10 (1943), s. 1. 
3 Mary von Rosen t. Lechard Johannesson 29.10.1943 LJA RA; Lechard Johannesson t. Mary von 
Rosen 23.12.1943 SSBA UUB. Till Mary von Rosen skrev Johannesson 1943 att han ville sätta ljus 
på frågan och därför placerat två artiklar av henne och Wollter i decembernumret av RBoKF. Det 
var på Johannessons begäran som Magda Wollter författat en av artiklarna. Magda Wollter t. 
Lechard Johannesson 5.12.1943 LJA RA. 
4 Laghé 2003, s. 325. På Mary von Rosens uppmaning till Johannesson skickades RBoKF till Margit 
Sahlin: ”Hennes arbete för Kyrkan synes mig kunna bli av betydelse, och jag tror att hon skulle ha 
nytta av rundbreven”. Mary von Rosen t. Lechard Johannesson 10.2.1942 LJA RA. 
5 Magda Wollter t. Gunnar Rosendal 6.11.1943 GRS LUB; §6 GK SoCA 30.12.1943 Systrakretsens 
protokoll A2:1 SCAA MSA. 
6 Resultatet av konferensen blev enligt den tryckta konferensvolymen bildandet av kvinnliga ar-
betskretsar på olika orter i landet med gemensamt sekretariat i Stockholm. De övriga som tillhörde 
dess styrelse var Greta Andrén (1909–1971; diakonissa, sist husmor på Svenska teologiska institutet 
i Jerusalem), Gunni Hermelin (1883–1981; friherrinna, Wallsnäs i Nykil, politiker), Tyra Myrgård 
(1901–1985; rödakorssyster, g.m. David Myrgård 1895–1966, kyrkoherde i Vadstena), Elsa Belfrage
(1891–1983; läkare i Åkarp) Ruth Kjellén-Björkquist (1894–1973; g.m. biskop Manfred Björkquist), 
Alice Quensel (1892–1986; undervisningsråd i Skolöverstyrelsen), Ebba Wachtmeister (1885–1983; 
grevinna, Knutstorps slott i Kågeröd), ordförande och Gunhild Fries (1897–1986; verksam inom 
Stockholms stadsmission), sekreterare. Från Vadstena 25–27 juli 1944, s. 3, 47. 
7 Laghé 2003, s. 326. 
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”pastoraldiakonissor”. 1 Wollter betraktade artikeln som ”utomordentligt 
läsvärd” även om hon också kritiskt granskade den i Rundbrev om Kyrklig För-
nyelse.2 Mary von Rosen menade att ett sådant ämbete skulle utformas med 
särskild inriktning på själavården, vilket Wollter ställde sig bakom.3 Det gällde 
ett särskilt kvinnligt ämbete med fokus på till exempel undervisning, ung-
domsledning, arbete inom kvinnogrupper ”som stå kyrkan fjärran” och på 
själavård och predikan.4 

Wollter bedömde att vägen mot ett kvinnligt kyrkligt ämbete skulle gå ge-
nom ett slags diakonat, men bara om gränsen mot prästämbetet hölls ”omut-
ligt klar”. Ingen kvinna kunde närma sig de sakramentsförvaltande uppgif-
terna som historiskt hade hört till diakonatet. Men däremot såg hon själavår-
dande uppgifter som möjliga, om det bara blev praktiskt görbart att kombi-
nera ett sådant ämbete med den absolution som endast präster kunde ge. 
Wollter menade att inte endast en teologisk utbildning skulle kunna vara 
vägen in i ett sådant ämbete, utan även socialvetenskaplig, psykologisk eller 
medicinsk utbildning, så länge det viktigaste var till godosett, ”nämligen att 
de unga adepterna bli införda i ett fördjupat kyrkligt liv”.5 

Mary von Rosen gav, liksom Wollter, erkännande åt kvinnosaksrörelsen 
men bejakade inte heller strävandena för prästämbetets öppnande för kvin-
nor. Hon uppmanade till självrannsakan i både förespråkarnas och motstån-
darnas läger.6 Kvinnligt andligt och teologiskt ledarskap hade förekommit ge-
nom hela kyrkans historia. Men bristen på kvinnlig själavård var en anledning 
till att samtidens svenska kvinnor kände en hemlöshet i Svenska kyrkan. Ett 
religiöst ordensväsende skulle kunna bidra till en andlig förnyelse, men det 
behövdes också ett ”kvinnligt, auktoritativt, vigt ämbete” med fokus på själa-
vård och predikan. Frågan var enligt henne ”livsviktig”.7 Någon utveckling av 

1 Sandahl 1993, s. 87–88. 
2 Wollter, ”Pastoraldiakonissor – ett kvinnligt kyrkoämbete” RBoKF 3:5–6 (1943), s. 1–2. 
3 Magda Wollter t. Lechard Johannesson 5.12.1943 LJA RA. 
4 Wollter, ”Kvinnouppgifter i kyrkoförnyelsen” RBoKF 2:3 (1942), s. 6; Wollter, ”Pastoraldiakonis-
sor – ett kvinnligt kyrkoämbete” RBoKF 3:5–6 (1943), s. 1–2; M. von Rosen, ”Kvinnan i kyrkans 
tjänst” RBoKF 3:12 (1943), s. 5. 
5 Wollter, ”Pastoraldiakonissor – ett kvinnligt kyrkoämbete” RBoKF 3:5–6 (1943), s. 1–2. 
6 Mary von Rosen skrev: ”För belackarna av de kvinnliga petitionärerna vore det nyttigt att ta del 
av deras bevekelsegrunder och lära känna något av den hemlöshet kvinnan i våra dagars svenska 
Kyrka ofta känner inom hennes murar, trots kvinnans trofasthet och den kärlek till Kyrkan, som 
hon hyser i till synes högre grad än mannen. (Räkna bara bland antalet av gudstjänstbesökare, hur 
många äro män – hur många kvinnor!) För petitionärerna vore det klarläggande att få veta de verk-
liga skälen till motståndet emot deras anhållan. Visst är motståndet i mycket enbart traditions- och 
känslobetonat, vilket dock i fråga om allt som har med fromhetslivet att göra är av den största 
betydelse. Men detta är inte ett uttömmande svar”. M. von Rosen, ”Kvinnan i kyrkans tjänst” 
RBoKF 3:12 (1943), s. 5. 
7 M. von Rosen, ”Kvinnan i kyrkans tjänst” RBoKF 3:12 (1943), s. 5. Hon ansåg också, vilket hon 
inte ville skriva i RBoKF, att det fanns en ovana hos Svenska kyrkans prästerskap att hantera per-
sonlig själavård, särskilt bland kvinnor. Det var enligt henne en viktig anledning att det behövdes 
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diakonatet bejakade hon inte. Diakonissornas kongregation måste skyddas. 
Det hon önskade var ett nytt ämbete.1 

De argument som Wollter, Mary von Rosen och Lechard Johannesson 
anförde mot ett öppnande av prästämbetet för kvinnor var lydnaden för Her-
rens vilja, ”uttryckt genom Hans egen otvetydiga anordning vid Kyrkans in-
stiftelse”, respekten för en från urkyrkan obruten tradition och ansvaret för 
att Svenska kyrkan inte skulle isoleras från andra kyrkor.2 Men för dem var 
frågan om kvinnors roll i Svenska kyrkan överordnad i diskussionen. Ett vigt 
kvinnligt ämbete var centralt men kvinnorna behövde tas i anspråk i hela för-
samlingen: 

Låt oss taga till vara kvinnans säregna gåvor! Vi vilja, att en av två kyrkovärdar 
skall vara kvinna. Att en av två som taga upp kollekt skall vara kvinna. Att kvinnor 
i församlingen först skolas och sedan anförtros att sköta altaret, sakristian och de 
kyrkliga textilierna av alla slag. Att vi få många flera kyrkliga kantorer. Särskilt i 
församlingarna på landsbygden lämpa de sig ofta bättre än männen genom att de 
bl.a. ha större intresse för att samla och öva barnen till kyrklig körsång, en bety-
delsefull sak då det gäller att från början lära människor att mera deltaga i våra 
gudstjänster i stället för att bara vara passiva åhörare. På många sätt böra vi draga 
nytta av kvinnornas tjänst i församlingarna.3 

Rosendal valde en annan ingång i frågan. Han bejakade kvinnorörelsen och 
vidhöll att den brutit många viktiga barriärer. Men när det gällde prästämbetet 
försökte kvinnorna enligt hans mening tvinga sig till en tjänst som de inte 
hade rätt till, vilket skulle vara vandalism.4 Tidigare hade han framhållit till 
biskop Rodhe: ”Naturligtvis skola kvinnornas tjänster med tacksamhet mot-
tagas, men den som vill göra en tjänst åt en sak bestämmer vanligen ej sättet”.5 

Det fanns en skillnad i hur problemet framställdes. För Rosendal var kvin-
norna de andra som kom utifrån och vars tjänster ”med tacksamhet skulle 
mottagas”. För von Rosen och Wollter handlade det om göra en del av lek-
folket som upplevde hemlöshet i Svenska kyrkan delaktig. I fråga om kvin-
nors roll i kyrkan kom olika inriktningar inom rörelsen alltmer i dagen.6 

ett kvinnligt komplement till prästerna. Mary von Rosen t. Lechard Johannesson 23.5.1942 LJA 
RA. 
1 Mary von Rosen t. Gunnar Rosendal 15.11.1943 GRS LUB. 
2 Wollter, ”Pastoraldiakonissor – ett kvinnligt kyrkoämbete” RBoKF 3:5–6 (1943), s. 1–2; M. von 
Rosen, ”Kvinnan i kyrkans tjänst” RBoKF 3:12 (1943), s. 6; ”Frågan om kvinnan i kyrkans tjänst” 
RBoKF 3:12 (1943), s. 3. Johannesson hade tagit ställning i en skrift i frågan 1938 med hänvisning 
till argument som han fann i Bibeln. Denna argumentering hade han omvärderat 1944. Lechard 
Johannesson t. Mary von Rosen 15.1.1944 SSBA UUB; Johannesson, ”Frågan om kvinnan i kyr-
kans tjänst” RBoKF 3:12 (1943), s. 3. 
3 M. von Rosen, ”Kvinnan i kyrkans tjänst” RBoKF 3:12 (1943), s. 5. 
4 Rosendal, ”Kvinnan och prästämbetet” 6:2 (1942), s. 2–3. 
5 Gunnar Rosendal t. Edvard Rodhe 5.5.1938 GRS LUB. 
6 Mary von Rosen inskärpte till Gunnar Rosendal att det inte alls bara var ”de radikala yrkeskvin-
norna” som önskade ett nytt ämbete: ”Jag tror, att varje kvinna som vill sina medsystrar inom och 
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Under de två år av Johannessons redaktörskap för Rundbrev om Kyrklig För-
nyelse som återstod efter Wollters artikel ”Kvinnouppgifter i kyrkoförnyelsen” 
medverkade sammanlagt sex kvinnor med fjorton artiklar, varav flera berörde 
kvinnors roll i kyrkan, i rundbrevet. De var församlingssystern i Osby och 
SSB-medlemmen Rut Nilsson, SSB-medlemmen Nanna Nilsson, Märta Påls-
son, Mary von Rosen, Gunvor Sahlin1 och Magda Wollter.2 Under det reste-
rande 1940-talets sex årgångar, 1944–1949, förekom sammanlagt åtta artiklar 
av sex namngivna kvinnor.3 Efter Johannesson medverkade således kvinnor 
med färre artiklar under tre gånger så många årgångar. Det samtidigt som 
frågan om prästämbetets öppnande för kvinnor i Svenska kyrkan vann en 
alltjämt stigande aktualitet i den kyrkopolitiska debatten. 

En bidragande anledning till att kvinnor inte längre framträdde som mot-
ståndare mot prästämbetets öppnande för kvinnor i Svenska kyrkan i Rundbrev 
om kyrklig förnyelse kan ha varit de negativa reaktioner som de möttes av. Efter 
sin diskussion om pastoraldiakonisser i rundbrevet 1943 hade Magda Wollter 

utanför Kyrkans omedelbara verkningskrets väl, måste önska att något sådant kommer till stånd”. 
Mary von Rosen t. Gunnar Rosendal 15.11.1943 GRS LUB. Rosendal rapporterade något tondövt, 
kort efter att Mary von Rosen och Magda Wollter efterlyst mer inriktning på kvinnors engagemang 
i Svenska kyrkan, att han precis hade startat en studiecirkel för unga män i Osby församling. Mary 
von Rosen svarade med att fråga om de unga kvinnorna, ”få de någonting liknande?”. De behövde 
det ju lika mycket som männen, menade hon: ”O, jag längtar mer och mer efter kvinnliga kloster, 
där undervisning kunde ges och själar vårdas! Det är nödvändigt att unga män skolas i kristet tän-
kande. Men det är minst lika nödvändigt, att unga kvinnor fostras till ett kristet liv. Ingen torde 
förstå detta bättre än Kyrkoherden, som har två sådana kvinnor till hjälp som Fru Elsa [Rosendal, 
1913–2003, g.m. Gunnar Rosendal] och Syster Rut [Nilsson, 1900–1985; diakonissa, församlings-
syster, medlem i SSB]. Den enas gärning synes mig så olik den andras, att de omspänna ett stort 
register. Sådana kvinnor borde det finnas i varje församling!”. Mary von Rosen t. Gunnar Rosendal 
9.3.1944 GRS LUB. 
1 Nanna Nilsson, senare Engström (1912–1984; provdiakonissa vid Ersta, distriktssköterska), Gun-
vor Sahlin (1905–2000; fil. dr., sist lektor vid Högre Allmänna Läroverket i Helsingborg). 
2 Wollter, ”Kvinnouppgifter i kyrkoförnyelsen” RBoKF 2:3 (1942), s. 3–5; G. Sahlin, ”Kyrklig er-
övring” RBoKF 2:4 (1942), s. 1–2; M. von Rosen ”Skall kyrkan tillvarataga den nya helgdagen” 
RBoKF 2:4 (1942), s. 3; Wollter (sign. MW), ”Några glimtar utifrån” RBoKF 2:5–6 (1942), s. 5–6; 
M. von Rosen, ”Alla helgons dag och alla själars dag” RBoKF 2:7 (1942), s. 1–4; Rut Nilsson, ”Hos 
gamla och sjuka” RBoKF 2:12 (1942), s. 4–6; Nanna Nilsson, ”När nattvardsbrödet framställes” 
RBoKF 3:1 (1943), s. 3–4; Märta Pålsson, ”Kyrkodagar inom Linköpings stift” RBoKF 3:1 (1943), 
s. 6–7; Wollter, ”Pastoraldiakonissor – ett kvinnligt kyrkoämbete” RBoKF 3:5–6 (1943), s. 1–2; 
Märta Pålsson, ”Kyrkodagarna i Osby” RBoKF 3:5–6 (1943), s. 2–5; G. Sahlin, ”Några reflexioner 
om ’högkyrkligheten’” RBoKF 3:9 (1943), s. 5–6; Märta Pålsson, ”Liturgisk skrud och kyrklig för-
nyelse” RBoKF 3:11 (1943), s. 5; Wollter, ”Kyrkans kvinnor idag” RBoKF 3:12 (1943), s. 3–4; M. 
von Rosen, ”Kvinnan i kyrkans tjänst” RBoKF 3:12 (1943), s. 4–6. 
3 Nanna Nilsson, ”Tankar om den kristna kärlek” RBoKF 4:5, s. 2–3; Kyllikki Palmquist, ”Statlig 
ungdomsvård” 4:12 (1945), s. 6–7; Gunvor Sahlin, ”Brödraskapet S:t Alban och S:t Sergius” RBoKF 
5:7 (1945), s. 3–4; Gunnel Wallquist, ”De kristnas splittring” RBoKF 6:2 (1946), s. 3–4. M. Sahlin, 
”Frågan om kvinnliga präster” RBoKF 6:4 (1946), s. 3–4; G. Sahlin (sign. GS), ”Inför den ekume-
niska böneoktaven” 8:1 (1948), s. 6–7; Inga Johnsson, ”Andlig communion” RBoKF 8:6 (1948), s. 
2–3; G. Sahlin, ”Tankar i anslutning till juni-julinumret av Rundbrev om Kyrklig Förnyelse” RBoKF 8:6 
(1948), s. 4–5. Därtill förekom en icke namngiven ”En mor” i ”Brevlåda” 5:2 (1945), s. 8, samt en 
icke namngiven ”Studentska” i 5:3 (1945), s. 8. 
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fått ta emot en ”massa obehag” och ”skoptals med skriftligt ovett”. Hon hade 
fått kommentarer som ”’ovärdig tro’, ’pinsam självsäkerhet’, ’hänsynslöst 
kvinnoförakt’ osv, osv”. Att som kvinna ta parti i frågan krävde ett stort offer, 
skrev hon till Rosendal. Det innevarande läget var, enligt henne, ”frukten av 
den orimliga maskuliniseringen av den luth. kyrkan”. Botemedlet skulle vara 
införandet av ett tertiärt och reguljärt ordensliv i Svenska kyrkan.1 

Katolicitet, ekumenik och lojalitet 
Vid tiden då frågorna om prästämbetets öppnande för kvinnor började dis-
kuteras gav Rosendal en programförklaring i Rundbrev om Kyrklig Förnyelse. Han 
deklarerade 1943 att han hädanefter avsåg benämna rörelsen ”den katolska 
kyrkoförnyelsen”. Innehållet var i linje med det program som han med kon-
sekvens fört fram tidigare, men att använda ordet ”katolsk” var nytt. Med 
katolsk avsåg Rosendal ”katolicitet”, det vill säga ”Kyrkan såsom helhet” i 
motsats till det partikulära. Svenska kyrkan var en del av Kristi kropp och hela 
den katolska kyrkan. Den högkyrkliga rörelsen skulle vara trogen Svenska kyr-
kans bekännelser, till vilka Rosendal räknade de urkyrkliga symbola, 
Augsburgska bekännelsen och kyrkoordningen. Men, eftersom rörelsen syf-
tade till att vara ”katolsk”, fanns ett krav om en grundläggande lojalitet främst 
gentemot Kyrkan som helhet. Om Svenska kyrkan avvek från det katolska, 
var det ”vår tydliga kristna plikt att ändra” på det.2 Det stämmer med tidigare 
forsknings bedömning att Rosendal i första hand såg sig själv som en del av 
den världsvida Kyrkan, och då inte begränsad till Svenska kyrkan såsom sam-
fund.3 Hans linje var i kontinuitet med den dogmatiskt inriktade högkyrklig-
het som tidigare hade representerats av Svenska Kyrkoförbundet och Helga 
Korsgillet.4 

1 Magda Wollter t. Gunnar Rosendal 6.11.1943 GRS LUB. En liknande kritik hade Bo Giertz tidi-
gare fört fram: ”Det finns så mycket obotfärdig konservatism och så mycken maskulin förhävelse, 
som gärna applåderar Kyrkans ståndpunkt utan att förstå hennes innersta bevekelsegrunder. För 
Kyrkan är detta ingen kvinnosaksfråga och får aldrig bli det”. Giertz 1939a, s. 211. 
2 Rosendal, ”En programförklaring” RBoKF 3:9 (1943), s. 4–5. Cf Gunnar Rosendal t. Bo Giertz 
29.7.1943 BGA LUB. Begreppet den ”katolska kyrkoförnyelsen” hade använts av Rosendal flera 
gånger under år 1942. Rosendal, ”En bok om kyrkan” RBoKF 2:12 (1942), s. 7; Rosendal, ”Den 
katolska linjen och den moderna lutherforskningen” RBoKF 3:1 (1943), s. 4–5. 
3 Blückert 2003, s. 161–164; Fransson 2006, s. 130. 
4 Svenska Kyrkoförbundet och Helga Korsgillet hade fört fram en syn på Svenska kyrkan som en 
del av Kristi kropp där lojaliteten främst uttrycktes genom en uttolkning av dess allmänkyrkliga 
tradition, snarare än det nationalkyrkliga arvet. Se kap. 2, s. 99–102, kap. 3, s. 141–143, kap. 4, s. 
193–199, kap. 7, s. 293–294. Kihlén hade i enlighet med denna inställning vinnlagt sig om att argu-
mentera för sin kyrkosyn med utgångspunkt i Augsburgska bekännelsen eller Apologin. Se till exempel 
Kihlén 1911a; Kihlén, ”Augsburger-Bekenntnis und Katholizismus” i Internationale Kirchliche 
Zeitschrift 7:2 (1917), s. 168–175. Cf Blückert 2003, s. 165. 

422 



 

  

        
      

      
     

    
    

   
      

       
    

 
      

        
      

    
    

         
     

 
    

  
           

        
  

      
  

              
        

 
 

               
          

           
           

               
          

     
     
                

                
           

        
          

           
             

          
  

Rosendals hållning var också helt i linje med flera av de ekumeniska ini-
tiativ som han och andra rörelseaktörer var inblandade i vid samma tid, och 
kontakter med såväl romersk-katolska kyrkan som med anglikanska och or-
todoxa kyrkor.1 Inspirerad av sina kontakter med den franska romersk-ka-
tolska prästen och ekumenen Paul Couturier2 hade Rosendal tagit initiativ till 
den så kallade ”böneoktaven för kyrkans enhet” i januari 1937. Couturier 
hade tagit initiativ till detta, som senare kom att kallas Böneveckan för kyrkans 
enhet. Rosendal försökte utan framgång att förankra sitt initiativ i det svenska 
episkopatet. Även inom den högkyrkliga rörelsen hade han mött motstånd, 
till exempel från Bo Giertz, då själva det enhetssträvande som initiativet ut-
tryckte inte kunde uttolkas entydigt. Det fanns en misstanke, som inte var 
utan grund, att de församlingar som anslöt sig till böneveckan skulle komma 
att be om en enhet som egentligen byggde på en återförening med den ro-
mersk-katolska kyrkan under påvens ledning. Denna idé var dock inte enty-
digt avsedd så och så snart Rosendal för egen del rett ut intentionen, genom 
brevväxling med Couturier, fortsatte han som en ivrig företrädare för böne-
veckan i Sverige och kom på olika sätt att verka för den som lokala manifes-
tationer för kyrkliga enhetssträvande. Flera inom den högkyrkliga rörelsen 
anslöt till initiativet.3 

Rosendals linje att betona den ”katolska kyrkoförnyelsen” uppfattades på 
flera håll inom den högkyrkliga rörelsen som konfrontatorisk. Rörelseaktö-
ren, lektor Gunvor Sahlin, syster till Margit Sahlin, gav i en artikel i Rundbrev 
om kyrklig förnyelse uttryck för en mer avvaktande strategi för den högkyrkliga 
rörelsen.4 Egentligen var det alltså inte själva kyrkosynen som ifrågasattes, 
utan strategin och framtoningen. Hennes inställning liknade den som Magda 
Wollter gett uttryck för: 

För den rikedoms skull, som Gud faktiskt har låtit oss skymta i Svenska kyrkan 
och i den heliga allmänneliga kyrkan, vore det stor skada, om högkyrkligheten 

1 Rosendal korresponderade vid det laget med sådana som Pius Parsch och Gabriel Hebert samt 
År 1939 arrangerade Rosendal tillsammande med makarna von Rosen med biskop Johannes 
Müllers medgivande, en inofficiell konferens för samtal mellan representanter för romersk-katolska 
kyrkan och Svenska kyrkan. Särskilt lyckat blev det inte, enligt Rosendals mening, då det mest var 
skillnaderna i synsätt som hamnat i förgrunden. År 1941 anordnade Rosendal i Osby ett nytt möte 
av liknande informell karaktär. Bexell 1999a; Werner 2003, s. 85–87. 
2 Paul Couturier (1881–1953; romersk-katolsk teolog och präst). 
3 Werner 2003, s. 87–90. 
4 Gunvor Sahlin engagerade sig på olika sätt inom den högkyrkliga rörelsen och stod i kontakt med 
flera övriga rörelseaktörer. Hon var en av dem som på uppdrag av ledaren och teologen Nicholas 
Zernov (1898–1980; sist universitetslektor i Oxford) bidrog till att 1939 bilda en svensk avdel-
ningen av den internationella ekumeniska sammanslutningen Fellowship of St Alban and St Sergius, 
vilken hade bildats i London 1928. Gunvor Sahlin stod genom detta ”brödraskap”, som det kallades 
trots att kvinnor ingick, i kontakt med flera högkyrkliga rörelseaktörer som var medlemmar, till 
exempel Gunnar Rosendal, Bo Giertz, Bengt Strömberg och Jan Redin. B. Brodd 2003, s. 125– 
126. Bo Giertz t. Gunvor Sahlin 20.12.1938 [Kopia] BGA LUB; Gunvor Sahlin t. Bo Giertz 
22.1.1940 BGA LUB. 
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skulle bli en sekt, som svävar någonstans ovanför Svenska kyrkan i övrigt med ett 
tomrum mellan sig och henne. Illa bära vi upp vårt ansvar för det pund Gud har 
förlänat oss, om vi ger rum för en sådan tendens. Det skulle betyda, att just det, 
som vi s.k. högkyrkliga ha fått att förmedla vidare till hela Svenska kyrkan, i stället 
undanhålles alla andra. Det får inte ske. Vi måste nu, innan det blir för sent, göra 
allt för att överbygga tomrummet och bevara det organiska sambandet med hela 
Svenska kyrkan.1 

Gunvor Sahlins tanke innebar att skydda rörelsen från isolering i Svenska kyr-
kan och öka möjligheterna för dess inflytande. Samma inställning kom till 
uttryck inom SSB, hos till exempel Simon Lüders2 och inom SCA, genom till 
exempel Ragnar Ekström.3 Gunvor Sahlin gav också uttryck för en syn på 
Svenska kyrkan som en särpräglad kyrkotradition, och att också en lyhördhet 
mot det svenska i Svenska kyrkans tradition måste komma till uttryck.4 

Jan Redin försvarade Rosendal och framhöll dennes kompromisslösa ar-
bete i Osby församling och den betydelse det haft för hela den högkyrkliga 
rörelsen. Svenska kyrkans ”särart” kunde lika väl beskrivas som ”det tömda 
nattvardsbordet, de öde kyrkorna, åskådareposen hos gudstjänstdeltagarna, 
den släpiga psalmsången, det liturgiska utdöendet”.5 Den högkyrkliga rörelsen 
borde gå i bräschen för förnyelsen. Erfarenheten pekade enligt Redin inte på 
något tomrum mellan den högkyrkliga rörelsen och omgivningen i Svenska 
kyrkan, utan snarare på att allt fler inom Svenska kyrkan tog intryck av rörel-
sens strävanden.6 

Det fanns alltså inom rörelsen olika tankar om hur man skulle förhålla sig 
till spänningen mellan det ”katolska” eller allmänkyrkliga och omgivningen i 
Svenska kyrkan. Rosendals linje var att lojaliteten med det som ansågs vara 
”katolskt”, det vill säga helheten, skulle väga tyngre än lojaliteten gentemot 
Svenska kyrkan, det partikulära, i de fall något i den avvek från det 

1 G. Sahlin, ”Några reflexioner om ’högkyrkligheten’” RBoKF 3:9 (1943), s. 5–6. 
2 Lüders hade tidigare varnat Rosendal från att skrämma bort personer som de kunde vinna för 
den högkyrkliga rörelsens idéer om de avvek för kraftigt ”från det vedertagna”. En gudstjänst som 
Rosendal och Alf Corell firat i Flen 1938 hade, menade Lüders, avskräckt flera präster i Strängnäs 
stift som annars hade kunnat ”vinnas helt för kyrklig förnyelses livsinnehåll”. Om man fick präs-
terna emot sig på grund av det liturgiska skulle man kanske komma att begå samma misstag som 
inom ”the catholic movement” i England, menade Lüders. Simon Lüders t. Gunnar Rosendal odat. 
1938 GRS LUB. 
3 R. Ekström, ”Högkyrklighet och katolicitet” RBoKF 4:4 (1944), s. 3–4. 
4 G. Sahlin, ”Några reflexioner om ’högkyrkligheten’” RBoKF 3:9 (1943), s. 5–6. 
5 Redin, ”Kompromiss eller konsekvens” RBoKF 3:9 (1943), s. 6–7. Redin försvarade dock en syn 
på Svenska kyrkan som Kyrka i Sverige, och ansåg att det katolska fanns inbyggt i Svenska kyrkan. 
Han gick därmed på tvärs även mot Rosendal, som lät överordna det katolska. Se Jan Redin t. 
Gunnar Rosendal 5.10.1944; Jan Redin t. Gunnar Rosendal 10.10.1944 GRS LUB. 
6 Redin, ”Kompromiss eller konsekvens” RBoKF 3:9 (1943), s. 6–7. Lechard Johannesson höll med 
Redin och ansåg att Gunvor Sahlins artikel varit ”tramsig”. Lechard Johannesson t. Gunnar Ro-
sendal 27.8.1943 GRS LUB. 
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”katolska”.1 Det katolska var ett uttryck för kontinuitet som i sin tur gjorde 
Svenska kyrkan till en del i Kristi kropp.2 För honom var det katolska något 
överordnat det svenskkyrkliga. Samtidigt som diskussionen om prästämbetets 
öppnande för kvinnor i Svenska kyrkan var aktuell under 1940-talets första år 
pekade Rosendal på möjligheten att legitimera ställningstaganden med hän-
visning till föreställningar om en allmänkyrklig gemenskap i det fall att 
Svenska kyrkan skulle slå in på en väg som man uppfattade avvek från det 
som man uppfattade som det katolska. 

Rosendals betoning av rätten till det allmänkyrkliga arvet var inte något 
nytt inom rörelsen. Flera exempel finns på liknande förhållningssätt tidigare. 
Henning Sjögren hade redan 1916 argumenterat för Svenska kyrkan som en 
del i Kristi kropp med ”rätt och plikt” att ösa ur hela kristenhetens källor.3 På 
samma sätt hade Samuel Gabrielsson i S:t Sigfrids brödraskap menat att det 
bästa inom olika delar av den kristna traditionen skulle tas tillvara.4 Den hög-
kyrkliga rörelsen hade ända från början haft en eklektisk och selektiv syn på 
vad som kunde tas upp ur den kristna traditionen. Det förhållningssättet till 
den kristna traditionen som karaktäriserade såväl Rosendal som tidigare hög-
kyrkliga rörelseaktörer förutsätter en reflektion över vad i den kristna tradit-
ion som är legitimt och varför det ska lyftas fram. Det som framför allt skiljde 
Rosendal från tidigare högkyrkliga rörelseaktörer var hans sätt att föra ut och 
praktisera sin syn på Svenska kyrkan som katolsk, också i de ekumeniska kon-
takterna. 

De olika synsätten på katolicitet som fanns inom rörelsen kan tolkas som 
uttryck för att föreställningarna om en kyrka som var vidare än Svenska kyr-
kan och som kunde prägla kyrkolivet. Det var något genomgående som hade 
präglat rörelsen allt sedan början och gällde oavsett vilken strategi man avsåg 
att rörelsen skulle ha. Som en parafras på begreppet ecclesiola in ecclesia vilket 
innebär” den lilla kyrkan inom Kyrkan”, kan den ecklesiologiska självförstå-
else som kom till uttryck, särskilt i Rosendals mer konfrontativa linje, lite till-
spetsat sammanfattas som ecclesia in ecclesiola, det vill säga föreställningen av att 
vara företrädare för den stora världsvida Kyrkan i det lilla samfundet Svenska 
kyrkan. 

1 Rosendal kom också själv senare att uttrycka sig i termer av en lojalitetskonflikt i denna mening, 
se Sandahl (red.) 1978, s. 28–29. 
2 S-E. Brodd 1982, s. 145; Blückert 2003, s. 161. 
3 Se kap. 2, s. 99–102, 110–114, och kap. 3, s. 138–150. 
4 Samuel Gabrielsson 2.10.1917 S12:1:2 SSBA:I UUB. 
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Mot en förnyad motståndsidentitet 
Parallellt med att interna uppgörelser skedde inom den högkyrkliga rörelsen 
kom den också att, som har framgått, uppträda alltmer som en avgränsad rö-
relse i relation till andra kyrkliga och teologiska rörelser i samtiden. 

Något som också kom att påverka relationen till omgivningen var den bi-
belsyn som kom till uttryck hos flera rörelseaktörer, såsom Gunnar Rosendal 
och Bo Giertz. De gav båda uttryck för en bibelsyn som hade likheter med 
Hugo Odebergs1 exegetiska inriktning under 1940-talet vilken kanaliserades i 
samfundet Erevna med tillhörande tidskrift. Där betonades en så kallad bi-
beltrogen inriktning som avvisade den historisk-kritiska metodens betydelse 
för tolkning av Bibelns budskap.2 För Yngve Brilioth, som tidigare stått flera 
av rörelseaktörerna nära och sympatiserat med dess inriktning, blev den 
biblicism som han menade kom till uttryck bland dess företrädare vid mitten 
av 1940-talet anledning till oro. Den svenska högkyrkliga rörelsen hade inte 
likt dess engelska motsvarighet accepterat den historisk-kritiska bibelforsk-
ningen, menade han. I brev skrev Giertz att han accepterade denna bibel-
forskning, men inte som grund för en kyrkoteologisk reflektion.3 Liksom Ro-
sendal menade han att Bibeln var ett objektivt nådemedel och var utformad 
såsom Gud hade tänkt sig den, oaktat dess tillkomst, och det var med den 
utgångspunkten som den måste tolkas inom kyrkan.4 I fråga om bibelsynen 
menade Brilioth 1945 att den skulle bli utgångspunkt för djupa sprickor inom 
Svenska kyrkan, och förlade därmed anledningen till splittringen till dem som 
omfattade en sådan tolkning.5 

”The battle has got to be won” 
Lechard Johannesson försökte 1945 påverka Rosendal att driva frågor som 
rörde kvinnors plats i Svenska kyrkan i samverkan med rörelsens ledande 
kvinnor, såsom Magda Wollter och Mary von Rosen samt även Margit Sahlin.6 

1 Hugo Odeberg (1898–1973; sist professor i nya testamentets exegetik i Lund). 
2 M. Eckerdal 2018b, s. 198. Rosendal beskrev Erevna som ”denna ypperliga tidskrift som varmt 
anbefalles”. Rosendal, ”Äktenskapet – ett sakrament” RBoKF 5:6 (1945), s. 7. Giertz var medarbe-
tare i Erevna och satt med i dess styrelse. Han bibelsyn hade likheter med Odeberg men var inte 
identisk. Om relationen mellan Giertz’ och Odebergs bibelsyn, se Ollilainen 2018, s. 125–131. 
Odebergs biblicistiska inriktning kom, genom hans utåtriktade verksamhet, att göra intryck på flera 
kyrkliga riktningar, såsom den högkyrkliga rörelsen, Bibeltrogna vänner och EFS. Kronholm 1992– 
1994, s. 1. 
3 M. Eckerdal 2018b, s. 198–201; Ollilainen 2018, s. 125–131. 
4 Rosendal 1935c, s. 24–27. 
5 M. Eckerdal 2018b, s. 201. 
6 I stil med Wollter ansåg han att Svenska kyrkan hade fått ärva 1600-talets ”kantiga och grova och 
typiskt manliga kyrkofromhet” och att därmed ”väsentliga sidor av det religiösa livet försumma-
des”. Det hade lett till en ”brist som måste fyllas”. Lechard Johannesson t. Gunnar Rosendal 
17.1.1945 GRS LUB. 
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Han lyckades dock inte påverka vad som skrevs i Rundbrev om Kyrklig Förnyelse 
och kom alltmer att försvinna bort från rörelsen. År 1955 konverterade han 
till den romersk-katolska kyrkan.1 

År 1946, då en ny utredning om prästämbetets öppnande för kvinnor stod 
i begrepp att genomföras efter beslut vid föregående hösts kyrkomöte, in-
ledde Rundbrev om Kyrklig Förnyelse en kampanj. Gunnar Rosendal utvecklade 
argumenten mot kvinnliga präster i två artiklar. Han granskade argumenten i 
debatten för saken och avfärdade de flesta av dem som ”profana” då de utgick 
från till exempel samtida synsätt om jämlikhet och därmed var ogiltiga. De, 
som han bedömde, ”kyrkliga” argumenten var inte heller hållbara.2 Rosendal 
ställde upp tio argument mot prästämbetets öppnande för kvinnor, av vilka 
några snarast var invändningar mot logiken i att något sådant skulle ske3 och 
andra var variationer av samma argument.4 Hans huvudpoäng var att Jesus 
inkarnerades som man, att Jesus inte kallade några kvinnor som apostlar samt 
att det som han uppfattade som den kyrkliga traditionen aldrig hade erkänt 
kvinnliga präster. Ett förverkligande skulle skada det ekumeniska arbetet och 
splittra Svenska kyrkan.5 

Margit Sahlin kom i Rundbrev om Kyrklig Förnyelse efter Rosendals båda ar-
tiklar, i likhet med Wollter och Mary von Rosen, att argumentera för en ”po-
sitiv” hållning för den högkyrkliga rörelsen som kunde fokusera på hur det 
andliga behovet hos kvinnor kunde mötas och hur kvinnor kunde engageras 
i Svenska kyrkans tjänst. Att som Rosendal fördjupa sig i frågor rörande Ma-
rias och Jesus respektive könstillhörighet gav, menade Margit Sahlin, uttryck 
för en bristande förståelse för Svenska kyrkans verkliga problem och behov 
att knyta an till kvinnorna. Om motståndet mot ett prästämbetets öppnande 
för kvinnor skulle bestå, gällde det att finna andra vägar för kvinnorna i 
Svenska kyrkan. Frågan gällde inte kvinnors vara eller icke vara i liturgisk 
tjänst. Frågan var större än så och gällde ytterst kvinnors vara eller icke vara i 
Svenska kyrkan.6 

1 Stolt 2019, s. 14. Han kom att utveckla en vänskap med David Assarsson, synbart i deras brev-
växling, till exempel David Assarsson t. Lechard Johannesson 24.4.1955 LJA RA. 
2 Dessa argument var att en kvinna utvalts för att föda Guds son, att en kvinna, Maria Magdalena 
hade fått i uppgift att förkunna Jesu uppståndelse och Paulus skulle ha upphävt ordningen mellan 
könen genom Gal. 3:28. Rosendal, ”Kvinnan och prästämbetet” RBoKF 6:2 (1946), s. 1–3. 
3 Till exempel Rosendals påstående att ”om en biskop viger en kvinna till präst, så bliver hon ju alls 
icke präst” då inte ”hela Kyrkan” beslutat det tillsammans, eller att staten inte kan bestämma om 
sådant. 
4 Så till exempel utgör argumentet som Rosendal anförde att kyrkan, trots att den upphöjt Jungfru 
Maria till nästan en gudomlighet, aldrig ”förletts att införa ett kvinnligt prästadöme” (argument 3) 
samma sak som att ”det är emot Kristi kyrka” (argument 6) att införa kvinnliga präster, samt att 
”Kyrkan är över allt fullt enig om, att endast män skola vara präster” (argument 8). Samtliga utgår 
från att det i den kristna traditionen aldrig skulle ha funnits kvinnliga präster och därför är det fel 
med kvinnliga präster. 
5 Rosendal, ”Kvinnan och prästämbetet” RBoKF 6:3 (1946), s. 2–4. 
6 M. Sahlin, ”Frågan om kvinnliga präster” RBoKF 6:4 (1946), s. 3–4. 
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Liksom tidigare ryckte Redin ut till Rosendals försvar och avfärdade i en 
redaktionell kommentar Margit Sahlins mening om att kvinnor skulle ha några 
särskilda andliga behov. Hennes uppmaning om att engagera kvinnorna i 
Svenska kyrkan bemötte han inte. Han menade att det var viktigt att fokusera 
på motståndet mot kvinnors tjänstgöring i liturgin eftersom kyrkan och äm-
betet vilade på inkarnationen och liturgin var ”Kyrkans egentliga sätt att leva”. 
Han såg behov av en ”positiv” lösning på det som han kallade problemet med 
kvinnans arbete i Svenska kyrkan, och hoppades Margit Sahlin kunde komma 
med förslag på lösning.1 

I samma nummer av Rundbrev om Kyrklig Förnyelse lät redaktören Redin pub-
licera flera insändare från läsare som uttryckte sig i frågan. Till exempel kom 
signaturen ”Minister masculin” att ifrågasätta den först av Mary von Rosen 
och sedan av Sven-Åke Rosenberg framförda linjen att kvinnor kunde ha ett 
större ansvar för altarvården, nattvardskärl och textilier i församlingarna. ”Mi-
nister masculin” menade att detta var den manliga kyrkvaktmästarens uppgift 
som inte borde tas ifrån honom. En del av textilierna kunde skötas av en 
kvinna med kyrkvaktmästarens godkännande.2 En annan signatur riktade en 
appell till Rundbrev om Kyrklig Förnyelses alla läsare att skriva i sina respektive 
lokaltidningar mot kvinnliga präster.3 En tredje insändare varnade för att den 
”emancipationsakt” som riktades mot Svenska kyrkan skulle få till följd att 
präster lämnade Svenska kyrkan och att prästfruarna därmed skulle ”ställas 
utan hem”.4 

När frågan om prästämbetets öppnande för kvinnor i Svenska kyrkan åter 
hade aktualiserats kom Rosendal att föra en brevväxling med präster och kyr-
koledare på olika håll i världen om saken.5 Han diskuterade till exempel med 
Gabriel Hebert som haft rik kontakt med den högkyrkliga rörelsen före andra 
världskriget. Hebert betonade frågans allvar och inskärpte i sitt svar till 
Rosendal att ”there is a battle to be won […] the battle has got to be won”.6 

Rosendal blev så gripen av brevet att han lät publicera ett utdrag ur det i Rund-
brev om kyrklig förnyelse 1946. Efter citatet tillade han: 

MÅ DESSA VISA OCH KATOLSKA RÅD BLIVA EFTERFÖLJDA! MÅ INGEN AV OSS 
TRÖTTNA I KAMPEN FÖR DEN APOSTOLISKA ORDNINGEN I KYRKAN! LÅTOM OSS 
OUTTRÖTTLIGT I TAL OCH SKRIFT FÖRSVARA VÅRT ÄMBETE! OCH LÅTOM OSS 
BEDJA OAVLÅTLIGEN!7 

1 Redin, ”Frågan om kvinnliga präster” RBoKF 6:4 (1946), s. 4–5. 
2 Sign. Minister masculin, ”Församlingssystern och liturgien” RBoKF 6:4 (1946), s. 7–8. 
3 Sign. Kyrkovän, ”Till red av Rundbreven” RBoKF 6:4 (1946), s. 8. 
4 Sign. Orolig läsare, ”Vad händer, om vi få kvinnliga präster?” RBoKF 6:4 (1946), s. 8. 
5 Gunnar Rosendal t. Bo Giertz 27.3.1946 BGA LUB; Bexell 2003b, s. 56. 
6 Gabriel Hebert t. Gunnar Rosendal 7.4.1946 GRS LUB. 
7 Rosendal, ”Vad skola vi göra om vi få kvinnliga präster?” RBoKF 6:5 (1946), s. 4. 
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Utdraget och Rosendals kommentar togs upp i tidningen Idun samt i Dagens 
Nyheter. Den senare konstaterade att på ”andra håll har man en helt annan 
uppfattning om vad som är väsentligt och oväsentligt i fråga om religiös verk-
samhet, men det beror kanske på bristande inlevelse i kyrkliga formler. De 
verkar så främmande”.1 

Kommentaren i Dagens Nyheter är talande för hur omgivningen kunde upp-
fatta det som uttrycktes hos flera av de högkyrkliga rörelseaktörerna. Rörelsen 
räknade församlingens gudstjänst och liturgi som den viktigaste verksam-
heten i kyrkans liv men avvisade bestämt kvinnors liturgiska roll. Rosendal, 
liksom flera andra, pekade i stället på klosterlivet som en rimlig lösning på 
kvinnors längtan att agera liturgiskt. Inom klostren hade det i historien funnits 
liturgiska funktioner för kvinnor.2 De förslag på tillvägagångssätt i frågan som 
förts fram av rörelsens kvinnliga ledare fick ingen genklang. I stället maskuli-
niserades retoriken i Rundbrev om Kyrklig Förnyelse och rörelsen gav därmed 
intryck av en mansrörelse. Så skrev till exempel Jan Redin 1945 att ”arbetare 
för kyrklig förnyelse är icke allenast de män man möter på kyrkliga konferen-
ser i Osby eller Vadstena. Här och där går män man tyvärr aldrig träffar på 
kyrkliga möten”. Redin kommenterade även en nyutkommen bok av prästen 
Helge Ljungberg3 med titeln Religionen och männen (1945). Redin beklagade bara 
att boken inte tillräckligt tog upp frågor om bön och gudstjänst vilket var det 
angelägnaste arbetet i kyrkan, ”icke minst för männen”.4 

Inför kyrkodagarna i Osby 1946 uppmanade Rundbrev om Kyrklig Förnyelse 
till allmän uppslutning inom rörelsen då bland annat frågan om prästämbetets 
öppnande för kvinnor i Svenska kyrkan skulle diskuteras.5 Dagarna kom att 
präglas av en upprörd debatt där olika linjer ställdes mot varandra men där 
man ändå var eniga om ”det för Kyrkan direkt skadliga, om prästämbetet 
öppnas för kvinnor”, men också om att ett ökat kvinnligt arbete i Svenska 
kyrkan var av vikt.6 

1 ”Pressgrannar” DN 22.8.1946, s. 3. 
2 Rosendal, ”Kvinnan och prästämbetet” RBoKF 6:3 (1946), s. 2–4. 
3 Helge Ljungberg (1904–1983; teol. dr., sist biskop i Stockholm). 
4 Redin, ”En betydelsefull serie småskrifter” RBoKF 5:4 (1945), s. 6. År 1950 beklagade Redin att 
Svenska kyrkan gav för lite rum åt kvinnorna. Men hans mening var att ta tillvara kvinnans särskilda 
gåva som var att vara i hemmet. Att upprätta ”gästhem och konvalescenthem” behövdes i varje 
stift som kunde ledas av teologiskt utbildade husmödrar. Någon uppgift för kvinnor i församling-
arna handlade det inte om. Sandahl (red.) 1978, s. 18–20. 
5 ”Årets kyrkodagar” RBoKF 6:3 (1946), s. 7. 
6 Redin, ”Hänt och läst” RBoKF 6:5 (1946), s. 4–5. Rosendal beskrev i krönikeboken kyrkodagarna 
som de ”vildaste hittills”. Utan att närmare precisera vad som utspelat sig medgav han att han stridit 
”för en rättvis sak, men med alltför stor häftighet”. Rosendal i Krönikebok 1, s. 364. 
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En framåtblick 
Den högkyrkliga rörelsen hade under 1940-talet brottats med inre konflikter 
och teologiska spänningar som utspelat sig på ett krisartat sätt samtidigt som 
den alltmer etablerades i kyrkolanskapet. Diskussionen om prästämbetets 
öppnande för kvinnor sammanföll under slutet av 1940-talet med att allt fler 
röster höjdes i Rundbrev om Kyrklig Förnyelse för ett samlat motstånd mot 
Svenska kyrkans fortsatta relation till staten. Men för Rosendal och flera andra 
inom rörelsen var inte kyrka-statrelationen särskilt problematisk. Relationen 
kunde gynna kyrkan, så länge som det var Svenska kyrkan som formade staten 
och inte tvärtom.1 I slutet av 1940-talet kom rörelsen att hamna i allt tydligare 
opposition till flera av de svenska biskoparna i strider som gällde liturgiska 
bruk som förespråkades inom rörelsen.2 

Rörelsen uppfattade sig under denna tid alltmer motarbetad i det kyrko-
politiska läget och i relation till biskoparna.3 En förnyad motståndsidentitet 
tog form. Som en första kamporganisation i ämbetsfrågan bildades år 1948 
Sällskapet för apostoliska trons och ämbetets försvarare med Rosendal som 
initiativtagare och ordförande. I det tog sig Rosendals roll som organisatör 
ytterligare uttryck. I presentationen av sällskapet talade han om att rörelsen 
behövde förbereda sig för en schism inom Svenska kyrkan.4 Magda Wollter 
blev medlem i sällskapet men avstod från att sitta i styrelsen med hänvisning 
till att stadgarna formulerat att Bibeln var enda rättesnöre i tros- och ämbets-
frågor. Det var inte hennes hållning.5 Vid samma tid började Rosendal enga-
gera sig för liknande initiativ på internationell nivå. År 1950 bildades organi-
sationen International League for Apostolic Faith and Order (ILAFO) i Ox-
ford, vilken syftade till att förena högkyrkliga och anglokatolska grupper till 
att försvara det som man uppfattade som avvikelser från ”katolsk tro”. Ro-
sendal var inblandad i bildandet och kom att ta initiativ till en svensk sektion 
till denna organisation, vilket kan ses som del av hans försök till mobilisering 
mot prästämbetets öppnande för kvinnor.6 Den ”katolska” linje som Rosen-
dal givit uttryck för redan i sin programförklaring i Rundbrev om Kyrklig Förny-
else 1943 återkom således senare i både svenska och internationella organisat-
ioner. 

I det Rundbrev om Kyrklig Förnyelse 1948 där Rosendal presenterat Sällskapet 
för apostoliska trons och ämbetets försvar diskuterade Redin hur rörelsen 

1 Palmqvist 1964, s. 221–225. Jfr Kilström 1990, s. 181. 
2 Persenius 1987, s. 182–185. 
3 Hagberg 2006b, s. 14–15. 
4 Rosendal, ”Sällskapet för apostoliska trons och ämbetets försvar” RBoKF 8:5 (1948), s. 1–3. Bak-
grunden till bildandet var att tre kvinnor vigdes till präster i Danska folkkyrkan 1948. Rosendal 
formulerade utkast till stadgar och avsåg ta ledningen genom att låta sig väljas till ordförande. Gun-
nar Rosendal t. Ingvar Hector 27.4.1948 IHA LUB. 
5 Magda Wollter t. Gunnar Rosendal 22.5.1948 GRS LUB. Cf Laghé 2005. 
6 Hagberg 2006b; 25–31, 71–72; Hagberg 2020, s. 314–316; Tronêt 2020, s. 333–334. 
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skulle kunna arbeta för att genom en enad kyrklig front påverka valen av le-
damöter till kyrkomötet för det fall att ”frågan om prästinnevigningen” skulle 
komma upp.1 Även flera andra inom rörelsen betonade vikten av motstånd 
och opinionsbildning i denna fråga. Men samtidigt betonades av Ragnar Ek-
ström att deras initiativ inte fick utgå från Osby, då det som kom därifrån 
hade ”ytterst begränsad slagkraft”.2 Rosendal hade fortfarande svårt att samla 
hela rörelsen bakom sig.

Även de mer kulturorienterat inriktade företrädarnas kritik kvarstod. 
Magda Wollter kritiserade Rosendal för polariserande uttalanden som han 
gjort i pressen om ”kvinnosakskvinnor” kontra den kyrkliga förnyelsens strä-
vanden. Det förstörde arbetet för de kvinnor som representerade den hög-
kyrkliga rörelsen, menade Wollter. Dessutom, skrev hon, ”är det i fråga om 
de kvinnl. prästerna, en verklighetsfrämmande förenkling”. När Rosendal, 
som han uttryckt det, bad till Gud att bevara Svenska kyrkan från kvinnliga 
präster, borde han också, menade Wollter, tillägga ”och giv kvinnorna deras 
rätta plats i vår Kyrkas tjänst. Ty det är den andra och viktigare sidan av saken, 
såvitt det positiva alltid djupast sett är viktigare än det negativa”.3 Gunvor 
Sahlin framförde 1948 en liknande ståndpunkt i Rundbrev om Kyrklig Förnyelse. 
Hon menade att rörelsen hanterade debatten med att enbart fokusera på frå-
gans så kallade ”negativa” sida.4 Mary von Rosen kom att känna sig främ-
mande inför den ”så kallade högkyrkligheten” och även SSB upplevde hon 
vid denna tid som ”formlöst, flytande” och ”inhängt med sådant som inte 
hör dit”. Hon saknade ett andligt ledarskap och hade själv övertagit ansvaret 
för ”systrarnas själavård och fromhetsliv”.5 Rosendal kände hon stor tack-
samhet gentemot, för hans ”väckande, tändande av andra” och hans böcker 
som hon läste dagligen. Men nu hade han gått vilse, skrev hon till 

1 Redin, ”Kyrkomötesvalet” RBoKF 8:5 (1948), s. 3–4. 
2 Ragnar Ekström t. Kjell Barnekow 9.7.1948 KBA LLA. 
3 Magda Wollter t. Gunnar Rosendal 22.5.1948 GRS LUB. Cf Laghé 2005. 
4 G. Sahlin, ”Tankar i anslutning till juni-julinumret av Rundbrev om Kyrklig Förnyelse” RBoKF 
8:6 (1948), s. 4–5. Sahlin undrade varför fokus lades på den negativa aspekten av frågan om kvinn-
liga präster, det vill säga hur man skulle förhålla sig om Svenska kyrkan skulle ”avfalla” eller mot 
enskilda personers ”heresi”, och inte på den positiva aspekten att försöka aktivera och engagera 
kvinnor på andra sätt än genom prästämbetet. Gunvor Sahlin, som var engagerad i rörelsens eku-
meniska kontakter, kunde även meddela att hon tagit upp frågan med en grekisk-ortodox biskop i 
Paris om Svenska kyrkans relation till den grekisk-ortodoxa kyrkan skulle försämras om kvinnliga 
präster infördes. Denne hade meddelat att så inte skulle bli fallet. Sahlin bemöttes i en redaktionell 
kommentar av Redin som kallade det för ett ”temperamentsfullt inlägg”. Redin, ”Tankar i anslut-
ning till juni-julinumret av Rundbrev om Kyrklig Förnyelse” RBoKF 8:6 (1948), s. 5–6. 
Tanken om att frågan hade en negativ sida och en positiv sida var något som tycks ha omfattat 
flera högkyrkliga rörelseaktörers tänkande. Bo Giertz t. Gunnar Rosendal 2.4.1946 GRS LUB. 
5 Mary von Rosen upplevde att SSB:s sammanhållning och gemenskap hade skadats av dess snabba 
växt under 1940-talet. Mary von Rosen t. Lechard Johannesson 18.1.1949 LJA RA. Hennes reflekt-
ion kring bristande ledarskap inom den högkyrkliga rörelsen kan ställas i relation till att Lüders vid 
denna tid var SSB:s confessor. Det har senare sagts att ”de auktoritativa dragen hos en ledare sak-
nades hos honom”. Wahlund 1975, s. 188. 
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Johannesson, och ”blivit besatt av ett av högkyrklighetens i Sverige svåraste 
fel – föraktet för kvinnan. Så går det, när man utesluter Jesu Moder ur sitt 
trosliv”.1 

Samtidigt kom Rosendal också att i ännu högre grad än tidigare betona de 
aspekter av sin teologi som av omgivningen hade uppfattats som romersk-
katolska och avvikande från Svenska kyrkans lära, särskilt nattvardens offer-
karaktär och den apostoliska successionens betydelse för prästämbetet.2 När 
han i ett föredrag i en amerikansk kontext 1950 skulle presentera rörelsen 
beskrev han den i första hand som en rörelse med fokus på lärofrågor.3 Det 
var en tolkning av rörelsen såsom den hade kommit att ta form runt honom 
själv. Men det låg också i tiden att göra en sådan bedömning. Utredningen 
om prästämbetets öppnande för kvinnor presenterade 1950 sina slutsatser om 
att inga principiella hinder förelåg emot ett sådant öppnande. I motstånd mot 
utredningens förslag kom den så kallade exegetdeklarationen att formuleras 
av större delen av de svenska exegeterna, i vilken de förklarade sig vara oeniga 
med utredningen med utgångspunkt i ställningstagandet att bibliska utsagor 
skulle uppfattas som tidlösa.4 Frågan om ämbetet kom att ge den högkyrkliga 
rörelsen, som hade präglats av inre splittring och inte haft en gemensam äm-
betssyn, ett tillfälle att samla sig i motstånd.5 Det var upplevelsen av motstånd, 
menade Rosendal, som skulle tvinga rörelsen att organisera sig.6 Ärkebiskop 
Brilioth konstaterade i sitt herdabrev 1950 sin syn på den högkyrkliga rörelsen 
som ett nytt ”fenomen i vår kyrkliga värld […] som mångenstädes vållat oro” 
och den betraktades som uttryck för den splittring som uppstått mellan olika 
riktningar inom Svenska kyrkan.7 

Från det att frågan om prästämbetets öppnande för kvinnor åter hade ak-
tualiserats vid mitten av 1940-talet kom olika inriktningar till uttryck inom 
den högkyrkliga rörelsen. I att avvisa ett öppnande av prästämbetet för kvin-
nor stod rörelsen enad och även i samklang med andra kyrkliga ledare i sin 
samtid.8 Men i efterhand framstår ändå denna tid som ett vägskäl. Flera rörel-
seaktörer hade återkommande uttryckt kritik mot att enbart frågans så kallade 
”negativa” aspekt gjordes till föremål för rörelsens arbete utåt, och att de i 
stället borde engagera kvinnor i Svenska kyrkan samt verka för ett nytt kvinn-
ligt ämbete. Det var i enlighet med rörelsens kulturorienterade ideal med fo-
kus på praktiker och nätverksbyggande, som också syftade till att skydda den 

1 Mary von Rosen t. Lechard Johannesson 18.1.1949 LJA RA 
2 Werner 2003, s. 97. 
3 Rosendal 1950. 
4 Borg 2004, s. 96–98; Brohed 2005, s. 209–210; Bexell 2021, s. 193. 
5 Persenius 1987, s. 184–185. 
6 Hagberg 2006b, s. 14–15; M. Eckerdal 2018b, s. 202–205. 
7 Brilioth 1950; Persenius 1987, s. 182–185. 
8 Sandahl lyfter fram en ledare av Ruben Josefson som ger uttryck liknande ståndpunkter som den 
högkyrkliga rörelsen, med betoning på en ”kyrkans egen bibelsyn” som utgångspunkt. Sandahl 
2018, s. 31–33. 

432 



 

  

 
     

     
     

   
   

  
    

       
      

 
      

  

 

        
    

    
  

         
 

     
   

 
     

        
 

 
 

                 
           

               
             

           
                 

              
                  

            
     

            
      

               
              

     
             

från att bli kyrkopolitiskt isolerad.1 En annan linje, anförd av Rosendal, gav 
uttryck för en maktorientering och manade till kyrkopolitiskt agerande i form 
av frontbildning och opinionsbildning för att påverka det kyrkliga beslutsfat-
tandet.2 Det ledde till att kyrkopolitiska organisatoriska initiativ kom att tas, 
som inte hade varit tänkbara under rörelsens tidigare historia.

År 1958 röstade kyrkomötet för ett öppnande av prästämbetet i Svenska 
kyrkan för kvinnor. Rosendal manade då till bildandet av en bekännelsefront 
och kamporganisation.3 När arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse mot bak-
grund av detta beslut bildades 1959 som ett språkrör för den högkyrkliga rö-
relsen inom ramen för Kyrklig samling kring Bibeln och Bekännelsen kom 
den att samla många av de rörelseaktörer som hade varit aktiva inom rörelsen 
under årens gång. Rosendal kom inte ha någon ledande position i någon av 
organisationerna.4 

Sammanfattande diskussion 
Detta avslutande kapitel i undersökningen om den högkyrkliga rörelsen har 
behandlat hur rörelsen framträdde i relation till det kyrkolandskap som hade 
växt fram vid slutet av 1930-talet och hur rörelsen påverkades av interna ställ-
ningstaganden och externa faktorer under denna tid. 

Den högkyrkliga rörelsen etablerades under perioden i och med att den av 
sin omgivning kom att ses som ett alternativ till andra samtidigt framväxande 
kyrkliga rörelser, särskilt ungkyrkligheten och Oxfordgrupprörelsen. I relat-
ion till ungkyrkorörelsen uppfattade sig den högkyrkliga rörelsen som me-
ningsmotståndare. Det byggde både på de teologiska uppfattningar som kom 
till uttryck inom ungkyrkligheten, men även förverkligandet av den som ett 
alternativt pastoralt program utifrån en annan utgångspunkt än den högkyrk-
liga rörelsen. 

1 När Rosendal 1956 försökte övertala Mary von Rosen om att medverka i boken Varför jag inte gått 
till Rom. Bekännelse och repliker (1956) förklarade hon att hon fick rysningar och olust av den väg som 
Rundbrev om Kyrklig Förnyelse kommit att gå i den kyrkliga debatten: ”Min åsikt är, att vad vi ha att 
göra är att arbeta positivt. Att visa vad som är den Svenska Kyrkans sanna väsen, att leva därefter, 
att ge hela vårt hjärtas kärlek, vår gärnings möda, vår lyckas strålglans, vårt lidandes välsignelse åt 
Kyrkans tjänst. Att visa, att leda, att tjäna, att leva – att vara. Detta är vad som fattas oss, fattas 
fruktansvärt. Och inte minst bland dem som skriva och tala mest”. Hon tillade: ”Det är alltid svårt 
för mig att säga nej, när Fader Gunnar begär något av mig. Men om jag måste göra det, så är det 
därför att min väg leder mig åt ett besläktat men annorlunda håll – ibland”. Mary von Rosen t. 
Gunnar Rosendal 19.6.1956 GRS LUB. 
2 Redin och Rosendal manade återkommande inom rörelsen till kamp och frontbildning, kyrkopo-
litiskt arbete, opinionsbildning och propaganda i frågan. Se till exempel Gunnar Rosendal t. Kjell 
Barnekow 1.3.1946 KBA LLA. För ett urval av inlägg i RBoKF som speglar inriktningen, se till 
exempel Sandahl (red.) 1978, s. 26–30, 49–51, 72–78. Cf Sandahl 2018, s. 122–128. 
3 Sandahl 2018, s. 122–128. 
4 Brohed 2005, s. 213; Sandahl 2010, s. 121–158; Sandahl 2018, s. 100–121. 
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Oxfordgrupprörelsen hade liksom den högkyrkliga rörelsen förgreningar i 
ett internationellt rörelsenätverk och inom båda fanns fokus på ett slags and-
lig livsreform hos enskilda individer. Men kritik riktades också mot Oxford-
grupprörelsen från högkyrkligt håll för dess bristande förankring i kyrkolivet, 
något som var centralt för de högkyrkliga. Runt 1940 hörde de två rörelserna 
båda till det samtida kyrkolivets viktiga förnyelserörelser. Högkyrkliga rörel-
seaktörer som hade tagit intryck av Oxfordgrupprörelsen kom vid början av 
1940-talet att delta i initiativ till kyrkliga möten som syftade till att hitta ge-
mensam mark mellan dem, och förebådade de från 1943 hållna Vadstenamö-
tena till personlig och kyrklig förnyelse. Någon kollektiv uppslutning kring 
dessa möten från den högkyrkliga rörelsen skedde inte, vilket kan ha berott 
på Rosendals roll inom rörelsen. 

Den nya kyrkosynen innebar en strömkantring från ett dominerande ung-
kyrkligt folkkyrkoarv till en Kristi kropp-teologi bland svenska teologer och 
biskopar. Genom den kunde en ny framväxande legitimerande identitet i Svenska 
kyrkan skönjas, där inte det nationella och folkbegreppet tillmättes samma 
betydelse för kyrkosynen och där föreställningen om Svenska kyrkan som en 
del av Kristi kropp fick betydelse. I termer av kyrkosyn fanns överensstäm-
melser mellan den högkyrkliga rörelsen och den nya kyrkosynen, och flera 
inom den högkyrkliga rörelsen omfattade också den nya teologiska ström-
ningen. Men företrädarna för den nya kyrkosynen kom också att markera en 
särskild betoning på det lutherska arvet. Rosendal hade vid samma tid utveck-
lat sin teologi med inflytanden som kunde uppfattas som romersk-katolska. 
Företrädare för den nya kyrkosynen riktade kritik mot honom, och han fick 
utgöra schablon för den högkyrkliga rörelsen i debatten. 

Samtidigt som den högkyrkliga rörelsen utåt sett blev alltmer etablerad, 
kom konflikter att göra sig gällande internt. Rosendals teologi problematise-
rades också inom den högkyrkliga rörelsen. Någon teologiskt enig rörelse 
hade den aldrig varit, men under 1940-talets första år blev sprickorna tydli-
gare. Det som låg till grund för rörelsens uppfattning om sig själv och en 
kollektiv identitet inom den var snarare att den hade ett ecklesiologiskt moti-
verat praktiskt pastoralt program. 

Parallellt med de interna konflikterna kom frågan om prästämbetets öpp-
nande för kvinnor i Svenska kyrkan som pågick i samhällsdebatten i ökande 
grad att aktualiseras inom rörelsen. I sakfrågan var rörelsen enad, men olika 
inställning till hur rörelsen borde agera kom till uttryck i de interna diskuss-
ionerna. Samtidigt kom Rosendal att dra upp riktlinjer för vad han ansåg vara 
den ”katolska kyrkoförnyelsens” inriktning. Katoliciteten var något överord-
nat i relation till Svenska kyrkan. Det kan ses i samband med de ekumeniska 
kontakter som rörelsen, och särskilt Rosendal, utvecklade vid denna tid. 

Rosendal kom därmed att förtydliga det spänningsförhållande i relation till 
omgivningen i Svenska kyrkan som hade präglat rörelsen sedan dess upp-
komst. Återkommande har i undersökningen exemplifierats hur högkyrkliga 
rörelseaktörer agerade i praktiker i enlighet med föreställningar om att därmed 
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förverkliga ett allmänkyrkligt arv i Svenska kyrkan. Föreställningen om att 
tillhöra en världsvid kyrka skulle vara vägledande i uppfattningar om vad som 
skulle vara legitimt i Svenska kyrkan. Men Rosendal framställde det på ett sätt 
som också mötte kritik inom rörelsen. Flera rörelseaktörer varnade för att de 
med ett sådant förhållningssätt skulle riskera att isoleras i kyrkolivet och där-
med inte kunna utöva inflytande på samma sätt som annars. 

I diskussionen om hur rörelsen skulle agera för att hantera frågan om 
prästämbetets öppnande för kvinnor kom en kulturorienterade inriktning att 
ställas mot en begynnande maktorienterad inriktning. Flera rörelseaktörer fö-
respråkade en strategi som gick ut på att ta kvinnor i anspråk och bemöta 
deras upplevelse av hemlöshet i Svenska kyrkan. Magda Wollter hörde till de 
ledande för denna linje och presenterade ett praktiskt inriktat högkyrkligt pro-
gram som hon även omsatte inom systraskapet Sorores Confessionis Apo-
stolicæ. Hennes argument var formade utifrån en bakgrund inom den kyrkliga 
kvinnorörelsen. För henne var inte kvinnorörelsen en motståndare till den 
högkyrkliga rörelsen, utan en väsentlig grupp med ett budskap som Svenska 
kyrkan behövde bejaka. En annan, mer maktorienterad linje, med Rosendal 
som anförare och som kom att dominera Rundbrev om Kyrklig Förnyelse, gick ut 
på att lägga kraft på att motarbeta prästämbetets öppnande för kvinnor ge-
nom opinionsbildning och kyrkopolitiskt inriktade organisationer. Med den 
inriktningen kom en motståndsidentitet till uttryck inom rörelsen på nya grunder 
i relation till omgivningen. 
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Sammanfattning och slutsatser 

Min undersökning av den högkyrkliga rörelsen har haft som mål att ge ett 
bidrag till förståelse av hur Svenska kyrkan gestaltade sig under 1900-talet 
genom att undersöka ’högkyrklighet’ som en kyrklig rörelse och ett identitets-
skapande i relation till sin omgivning. Jag har visat att den högkyrkliga rörel-
sen under 1900-talets första hälft var ett rörelsenätverk av individer inom 
Svenska kyrkan som över tid och genom gemensamma ansträngningar, före-
nade i en successivt utvecklad kollektiv identitet, motiverade av gemensamt 
hållna ecklesiologiska övertygelser och praktiker, försökte påverka kyrkolivet. 
Rörelsen har även kontextualiserats och belysts i relation till såväl nationella 
som internationella faktorer och förutsättningar. 

Fyra frågeställningar att besvara formulerades inledningsvis för att upp-
fylla syftet. De gällde hur och varför en högkyrklig rörelse växte fram, hur ett 
identitetsskapande skedde inom rörelsen, hur den organiserade sig för att för-
verkliga sina övertygelser samt hur rörelsen kan förstås i relation till sin om-
givning. 

Förutsättningarna för att kunna ge svar på dessa frågor har utvecklats i ett 
teoretiskt ramverk som sedan genomgående har fått prägla undersökningen. 
Den teoretiska diskussionen i inledningskapitlet syftade till att ge verktyg och 
förutsättningar för att, utifrån de överordnade begreppen rörelse och identitet, 
studera högkyrklighet som en kyrklig rörelse. Genom att ta intryck från olika 
forskningsfält men samtidigt göra klart de särskilda förutsättningarna för en 
kyrklig rörelse i Svenska kyrkan kunde både en rörelsedefinition och vissa 
arbetsredskap arbetas fram. Med begreppen rörelseaktör och rörelsenätverk har 
undersökningen inriktat sig på en kvalitativ aspekt av rörelsen. Samtidigt har 
materialet analyserats i relation till hur en kollektiv identitet kom till uttryck 
inom rörelsen genom självförståelse, kyrkosyn, uppfattningar om vi och dem, 
samt hur rörelsen gav uttryck för olika föreställningar om det förflutna, sam-
tiden och visioner för framtiden. Sådant som historiskt meningsskapande, 
traditionsskapande och föreställd gemenskap har här knutits till förståelsen 
av en kyrklig rörelses identitetsskapande. 

De olika frågeställningarna som formulerats inriktar sig på olika aspekter 
av rörelse som innebär process och förändring och undersökningen har därför 
underordnats ett diakront perspektiv. Eftersom de ställda frågorna griper in i 
varandra som olika perspektiv på en kyrklig rörelse måste de också besvaras i 
relation till varandra när resultaten nu ska summeras. 
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Överblick 
Högkyrkliga rörelser tog sig uttryck i England, Tyskland och Sverige under 
1800-talet. Den första sammanslutning som bildades inom den svenska hög-
kyrkliga rörelsen under 1900-talet var Svenska Kyrkoförbundet 1909, som 
rent formellt har fått bilda en första gräns för undersökningen, även om na-
turligtvis skeenden före det också har beaktats. Prästerna i S:t Sigfrids bröd-
raskap var verksamma parallellt med Svenska Kyrkoförbundet, men bildade 
inte sitt brödraskap förrän 1916. Båda dessa grupper anknöt till tidigare hög-
kyrkliga rörelser men tog särskilt intryck från engelskt kyrkoliv. Deras upp-
fattningar och strävanden för liturgi och gudstjänstliv hängde samman med 
deras kyrkosyn och utgjorde både kontinuitet med och uppbrott från tidigare 
liturgiska strävanden i svenskt kyrkoliv. De kom att lägga en särskild betydelse 
på föreställningarna om Svenska kyrkans allmänkyrkliga karaktär, liturgi, natt-
vard, andaktsliv och bruket av kyrklig skrud. Undersökningen har bekräftat 
att sådant, trots en i övrigt teologiskt heterogen sammansättning, kom att ut-
märka rörelsen i svenskt kyrkoliv under undersökningsperioden. 

Åren 1919–1920 tog ett högkyrkligt rörelsenätverk form med samman-
slutningarna Helga Korsgillet, Sodalitium Confessionis Apostolicæ och Soci-
etas Sanctæ Birgittæ. De som bildade dem gjorde det mot bakgrund av sina 
upplevelser av förändringar i samhället och Svenska kyrkan. Rörelsen fram-
trädde då i första hand med fokus på individers andliga fördjupning och för-
nyelse inom ramen för kyrkliga former, men även med ett särskilt fokus på 
präster. När rörelsen under 1920-talets första år stod inför en framväxtfas, 
med sammanslutningar, idéer och praktiker, möttes den av en samtida anti-
katolsk diskurs i Svenska kyrkan som förhindrade dess strävanden. Rörelsen 
trycktes därför tillbaka under tidigt 1920-tal, men det bidrog också till ett för-
tydligat identitetsskapande bland rörelseaktörerna. Motståndet utifrån ledde 
till en passiv fas under den senare delen av 1920-talet då rörelsen saknade 
ledarskap, initiativ och någon form av sammanhållande band. Desto viktigare 
var då rörelseaktörernas kontakter med det internationella högkyrkliga sam-
manhang som med centrum i Hochkirchliche Vereinigung i Tyskland hade 
växt fram parallellt med den svenska rörelsen under 1920-talet. Betydelsefull 
blev också en samtidigt allmänt framväxande liturgisk rörelse i Sverige. Den 
högkyrkliga rörelsen och den liturgiska rörelsen korsbefruktade varandra. Ef-
ter att nya debatter om så kallade katolicerande tendenser hade uppstått med 
koppling till den högkyrkliga rörelsen åren runt 1930, kom SCA och SSB till-
sammans att ta initiativ till en ny plattform för rörelsen för att kunna agera 
samlat och utåtriktat. Kyrkodagarna i Nyköping 1935 blev en vändpunkt och 
konceptet kom att bli viktigt för rörelsen under de kommande åren. 

Gunnar Rosendal formulerade slagkraftigt ett rörelsens program som han 
samtidigt omsatte i sin församling i Osby. Vid slutet av 1930-talet växte det 
högkyrkliga rörelsenätverket och både dess former för identitetsskapande och 
dess kommunikation med omgivningen utvecklades och ledde till rörelsens 
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etablering i det kyrkliga landskapet. Gunnar Rosendal blev en alltmer central 
person inom rörelsen, men också omstridd och kontroversiell – såväl internt 
som externt. Rörelsen profilerade sig tydligare, mycket tack var Rosendals ut-
åtriktade arbete, men hade svårt att på ett avgörande sätt samla sig och olika 
inriktningar kom att ställas mot varandra. Interna uppgörelser präglade rörel-
sen samtidigt som frågan om prästämbetets öppnande för kvinnor seglade 
upp som en alltmer aktuell kyrkopolitisk fråga. Inom rörelsen rådde olika 
uppfattningar om hur den skulle agera strategiskt i frågan. År 1946 tillsattes 
en statlig utredning som 1950 kom att föreslå att inga principiella hinder fö-
relåg för prästvigning av kvinnor i Svenska kyrkan. Då den högkyrkliga rörel-
sen i och med det gick in i en ny fas har denna undersökning stannat vid 
årtalet 1946, för att endast göra en skissartad framåtblick mot vad som skedde 
under de år som följde fram till slutet av 1950-talet. 

En svensk rörelse med internationella impulser 
Avseende den första av de fyra frågeställningarna, som gällde hur och varför 
en högkyrklig rörelse växte fram, har ett genomgående resultat i undersök-
ningen varit hur rörelseaktörerna i upplevelser av problem, övertygelser, iden-
titet och organisering påverkades i ett växelspel mellan den svenska kyrkliga 
kontext där de var verksamma och olika internationella impulser. 

Undersökningen har vidgat och fördjupat förståelsen av den betydelse 
som den svenska kyrkopolitiska kontexten hade för den högkyrkliga rörelsens 
uppkomst, framväxt och etablering. Rörelsens uppkomst under 1910-talet har 
förklarats särskilt utifrån samtida utmaningar som gällde hur Svenska kyrkans 
relation till samtidskulturen och folket skulle utformas. Bland rörelsens entre-
prenörer, det vill säga gruppen av tidiga initiativtagare och igångsättare under 
1910-talet, fanns en inriktning mot samhället i det att de betonade kyrkliga 
reformer med särskilt fokus på gudstjänstområdet som ett sätt att förnya 
Svenska kyrkan och dess anknytning till folket. Men till den under 1910-talet 
livligt förda diskussionen om historisk-kritisk bibelforskning och den mo-
derna teologins villkor, ställde sig rörelseaktörerna olika. En inbyggd teologisk 
spänning fanns från början i det som skulle bli den högkyrkliga rörelsen. 

När så den samhälleliga moderniseringen fick större genomslag vid slutet 
av 1910-talet ledde det till något som kan tolkas som upplevelsen av en kyrklig 
grundvalskris och inomkyrkliga debatter triggade ett högkyrkligt identitetsskap-
ande. Här har jag visat att det inte endast var den radikala liberalteologin som 
de högkyrkliga reagerade på, utan överlag ett samhälls- och kyrkoklimat präg-
lat av upplevelser av förändring, osäkerhet kring tillvaron och subjektivism, 
det vill säga den karaktäristiskt moderna upplevelsen som väl låter sig ut-
tryckas med orden i SSB:s regula av att vara ”mitt i tidens oro”. En upplevelse 
av vantrivsel i sin samtidskultur fortsatte att motivera rörelsens fokus på för-
samlingens andakts- och gudstjänstliv, trots att den samhällsinriktning som 
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funnits bland rörelsens entreprenörer under 1910-talet fick mindre utrymme 
senare. Det står klart att den högkyrkliga rörelsen växte fram i Svenska kyrkan 
därför att rörelseaktörerna menade sig ha ett svar på en pågående andlig kris 
som gällde kyrkans relation till omgivningen i det framväxande moderna sam-
hället. 

Samtidigt stod rörelsen hela tiden, och på olika sätt, i kontakt med impul-
ser från andra länder och konfessioner. Det skapade ett spänningsförhållande 
till den inomkyrkliga kontexten. Undersökningen framlägger nya perspektiv 
på hur detta formade rörelsen. Att den högkyrkliga rörelsen tog intryck av 
möten med engelskt kyrkoliv under 1900-talets första hälft har även tidigare 
forskning pekat på. Men föreliggande studie har med utgångspunkt i rörelse-
perspektivet också visat på vilka sätt dessa möten fick betydelse. Särskilt två 
resultat kan poängteras. För det första erhöll svenska högkyrkliga rörelseak-
törer genom intryck från engelsk högkyrklighet ett identitetsskapande narrativ 
av vad det var att vara högkyrklig. Det kom att påverka den svenska innebör-
den av ordet, från ett begrepp förknippat med ett slags statskyrklig konserv-
atism till en pastoralt och liturgiskt inriktad rörelse med föreställningar om 
Svenska kyrkans allmänkyrklighet. Mötena genererade med Jörn Rüsens be-
grepp en meningsskapande exemplarisk berättelse om engelsk högkyrklighet 
som en rörelse som trots motgångar hade vunnit brett genomslag och för-
vandlat kyrkolivet. För det andra förmedlade mötena med engelsk högkyrk-
lighet en anknytningspunkt till den så kallade katolska väckelsen och dess for-
mer för organisering. Det kom att inspirera den svenska rörelsens sätt att or-
ganisera sig. 

Om tidigare forskning främst har fokuserat på kontakterna med engelsk 
högkyrklighet har jag i denna studie vidgat perspektivet genom att placera 
rörelsen i ett vidare internationellt sammanhang. Svenska högkyrkliga rörel-
seaktörer stod redan runt 1920 i förbindelse med tyska Hochkirchliche Vere-
inigung, vilken kom att bli en plattform för ett internationellt högkyrkligt rö-
relsenätverk med förgreningar i protestantiska och gammalkatolska kyrkor i 
Europa. Kontakterna inom detta tidigare obeaktade internationella samman-
hang visar att den svenska högkyrkliga rörelsen inte endast var en mottagare 
av impulser utifrån, utan själv en del av ett rörelsenätverk där sätt att organi-
sera sig och idégods rörde sig mellan länderna genom tidskrifter och överlap-
pande medlemskap. Man reagerade emot liknande tendenser av subjektivism 
och liberalteologi och representerade liknande övertygelser om kyrklig reform 
som vilade på tidstypiska objektivistiska ideal. 

Så kan också den svenska kyrkopolitiska debatten om katolicerande ten-
denser i Svenska kyrkan, som återkommande aktualiserades under 1900-talets 
första hälft, ses i internationell kontext på ett delvis nytt sätt. Tidigare forsk-
ning har visat hur en svensk antikatolsk diskurs påverkades av kontakter med 
tysk protestantism. Här har vi sett att båda sidorna i debatten antikatolsk/ka-
tolsk relaterade till motsvarigheter i tysk kontext. Genom Friedrich Heilers 
skrifter och Die Hochkirche blev det under 1920- och 1930-talet möjligt för 
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svenska högkyrkliga rörelseaktörer att i tider av kyrkopolitisk motgång iden-
tifiera sig som del av en internationell rörelse. 

Undersökningen har också närmare påvisat hur debatterna om katolice-
rande tendenser påverkade den högkyrkliga rörelsens framväxt. Precis när 
högkyrkliga sammanslutningar hade bildats 1919–1920 intensifierades frågor 
om katolicerande tendenser i Svenska kyrkan. Förutsättningar saknades för 
att rörelsens strävanden skulle få allmänt genomslag och inre splittring påver-
kade därför flera av sammanslutningarna. Under 1930-talets första år kom 
liknande debatter att föras igen, men de fick då en annan effekt på rörelsen. 
Då blev upplevelsen av motstånd ett incitament till att vidta åtgärder för att 
försöka påverka omgivningen och föra ut sitt program, vilket skulle leda till 
att rörelsen gick in i en etableringsfas. 

Det historiska mönstret av en rörelse med rötter i det engelska samhällets 
industrialiseringsskede som växte fram genom utbyten mellan Sverige och 
Tyskland kan jämföras med hur ideologiska livsreformrörelser växte fram 
som idéflöden vid samma tid.1 I sådana rörelser – ofta kännetecknade av ett 
slags kombination av moderniseringskritik, lokalförankring, internationalism 
och livsreformanda – hade den högkyrkliga rörelsen ett slags motsvarighet. 

Den högkyrkliga rörelsen fick en så kallad glokal karaktär genom att både 
uppfatta sig som en pastoralt orienterad rörelse i Svenska kyrkan och samti-
digt anknyta till motsvarande nationella och internationella rörelser i historia 
och samtid. Det var en rörelse med universella anspråk som manifesterade sig 
i det partikulära och lokala. Detta växelspel mellan nationellt och internation-
ellt formade rörelsen både i dess identitetsskapande och organisering. Det 
satte också sin prägel på rörelsens relation till omgivningen i Svenska kyrkan. 

Högkyrkligt identitetsskapande 
Till den andra frågan som ställdes om identiteten som högkyrklig har under-
sökningen visat att den utvecklades successivt inom det rörelsenätverk som 
bar upp rörelsen. Det skedde med anknytning till det som Rüsen benämner 
en exemplarisk berättelse, i detta fall om den engelska högkyrklighetens infly-
tande över kyrkolivet. Den berättelsen kunde förse rörelseaktörer med såväl 
samtidstolkning som problemformulering, visioner och riktlinjer vilka blev 
ett slags karta att navigera med i omgivningen Svenska kyrkan. Liksom i Eng-
land skulle den högkyrkliga rörelsen fokusera på det som ingen yttre makt 
kunde påverka, platsen där själva kyrkans väsen gestaltades: gudstjänstlivet. I 
det kom särskilt nattvarden – som ett objektivt medel för Guds nåd – att 
betonas. Det var inte den teologiska uttolkningen av nattvardens eller ämbe-
tets innebörd som var det gemensamma inom rörelsen. Snarare var det att 

1 Stolare 2003, s. 22–24, 311–312. 
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emfatiskt hävda det sakramentala och objektiva som bärande för det kyrkliga 
livet som utgjorde rörelsens gemensamma kärna och vision. 

Det mål som förenade rörelsens aktörer handlade därför om en praktisk 
omgestaltning av Svenska kyrkans pastorala liv i enlighet med vissa gemen-
samt hållna och ecklesiologiskt motiverade föreställningar. Det kunde ta sig 
uttryck på olika sätt och betoningarna lades olika hos olika rörelseaktörer, om 
det så gällde liturgi, dogmatik eller fromhetsliv. I min undersökning har jag 
skilt på inriktningarna dogmatiskt inriktad högkyrklighet och praktiskt inriktad hög-
kyrklighet inom rörelsen. Bland dogmatiskt inriktade företrädare lades vikt vid 
att genom betoning på de lutherska bekännelseskrifterna, de urkyrkliga sym-
bola och Bibeln i överensstämmelse hävda Svenska kyrkans katolicitet. I 
denna betoning fanns ett särskilt arv från den tyska nylutheranismen. Den 
praktiska inriktningen handlade om Kyrkan i funktion, där trosliv, böneliv 
och sakramentsliv präglade en andlig livsstil. De olika inriktningarna behövde 
inte stå i motsättning till varandra. 

Den sammantagna utgångspunkten var att försvara föreställningen om 
Svenska kyrkans allmänkyrklighet och dess gestaltande i församlingens guds-
tjänstliv. Det var med denna utgångspunkt som rörelsens vi tog form och det 
kopplades på ett avgörande sätt till självförståelsen av att vara kyrklig på det 
som man menade var ”Kyrkans” egna villkor. Inget ideologiskt eller organi-
satoriskt inflytande kunde få forma sättet att vara kyrka så att den objektiva 
nådeförmedlingen äventyrades. Här fanns i grunden en handlingsteori för-
knippad med Gemeinschaft-samhället där medel och mål, form och innehåll inte 
ansågs kunna skiljas åt. Det var med en sådan utgångspunkt som rörelseaktö-
rer kunde romantisera den lutherska ortodoxin och lika väl närma sig gam-
malkyrkligheten som, trots bristande förståelse för nattvardens centralitet, 
hade bevarat det som uppfattades som objektiva kyrkliga former för att för-
medla nåden till människorna. 

Under debatterna under tidigt 1920-tal utvecklades inom rörelsenätverket 
en motståndsidentitet. Rörelseaktörer upplevde sig stigmatiserade på grund av 
sina övertygelser som gick på tvärs mot ett kyrkligt etablissemang som kan 
sägas ägde en legitimerande identitet som svensk, evangelisk och luthersk utifrån 
rådande normer. När Allmänna Svenska Prästföreningen organiserade ett 
evangeliskt utskott som hade som deluppgift att motverka den högkyrkliga 
rörelsen, fanns grund för en upplevelse av att vara i motstånd mot befintliga 
maktinstitutioner i Svenska kyrkan. När nya debatter om katolicerande ten-
denser tog fart under 1930-talets början, kom rörelsen i stället att motiveras 
till nya organisatoriska initiativ för att samordna sig och försöka föra fram 
sina övertygelser på nya sätt. En projektidentitet tog form inom rörelsen, symp-
tomatiskt uttryckt genom självbenämningen ”kyrklig förnyelse”. Med tiden 
kom inom detta projekt Gunnar Rosendal att alltmer självständigt få definiera 
rörelsens hållning och ageranden utåt. Rörelsen förknippades med Rosendals 
teologi som runt 1940-talets början alltmer uppfattades som romersk-katolsk 
i synen på helgelse, ämbete och nattvard och med sitt motstånd mot ett 
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öppnande av prästämbetet för kvinnor. När den legitimerande identiteten i 
Svenska kyrkan successivt förändrades till följd av att allt fler kom att omfatta 
den teologiska inriktning som kallades den nya kyrkosynen, kom tongivande 
högkyrkliga rörelseaktörer att på nya grunder ge uttryck för en motståndsidenti-
tet. 

De som rörelsen uppfattade som motståndare var inte i första hand, såsom 
under 1800-talet, de som tillhörde den teologiska motpolen lågkyrklighet. 
Mellan lågkyrkligt och högkyrkligt hade konflikterna alltmer suddats ut under 
det utgående 1800-talet för att förenas i betoning på bekännelsetro, bibelsyn 
och fromhetsliv. Det kunde, med inslag från gammalkyrkligheten, fortsätta 
inom den högkyrkliga rörelsens sammanslutningar. Förenande var hängiven-
heten i att vilja vara ”kyrklig” och motståndet mot sådant som kunde upp-
fattas som relaterat till främmande inflytanden över det kyrkliga livet. Det 
kunde gälla tendenser i samhällslivet som uppfattades som hotfulla för 
Svenska kyrkans lära och gudstjänstliv såsom vetenskapliga rön, individual-
ism, demokratisering och avtagande kyrksamhet. I det kunde förvisso frikyrk-
lighet och lågkyrklighet uppfattas som del av problemet av vissa högkyrkliga 
rörelseaktörer. Den mest konkreta och över tid kontinuerliga meningsmot-
ståndaren för den högkyrkliga rörelsen var emellertid liberalteologin i dess 
olika skepnader. I den fanns ett reduktionistiskt anslag i relation till bekän-
nelse, ämbete och gudstjänst som syftade till att anpassa kyrkan för att bättre 
svara mot samhällets krav. Den högkyrkliga rörelsens utgångspunkt var den 
rakt motsatta. 

Definierande för rörelsen blev att manifestera sina övertygelser genom 
praktiker, det vill säga i utövandet av gudstjänst- och andaktsliv. Betydelsefull 
blev tolkningen av vad som kunde brukas i kyrkans tradition, det vill sägas i 
dess historiekulturella fält. Tidigt argumenterade högkyrkliga rörelseaktörer 
för att Svenska kyrkan genom en konservativ reformation och apostolisk suc-
cession hade bevarat banden med den medeltida kyrkan och kunde ses som 
en legitim arvtagare av den. Därför hade de rätt att hämta intryck från en 
allmänkyrklig tradition. Betoningen på reformationstiden och den lutherska 
ortodoxin handlade inte om att betona en konfessionell lutherdom. Snarare 
handlade det om en föreställning om att det utifrån en viss förståelse av re-
formationstiden fanns en anknytning till det allmänkyrkliga, vilket senare, un-
der upplysningstiden, hade gått förlorat. I detta historiebruk fanns likheter 
med både Oxfordrörelsen och nylutheranismen. 

Att verka för det kyrkliga livets former var den högkyrkliga rörelsens mål. 
Uppdelningen i kyrkligt och världsligt blev avgörande för rörelsens föreställ-
ningar om kyrklig tradition och organisering. Den tanken fångade Rosendal 
när han skrev att kyrkan i gemensam procession skulle hävda sig gentemot 
världen. Det betonades återkommande inom rörelsen att det var i gudstjäns-
ten som kyrkans eget väsen framträdde, och det var med utgångspunkt i fö-
reställningen om att kyrkan på sina egna objektiva villkor kunde forma indi-
vider i deras kristna liv som betoningen på det katolska eller allmänkyrkliga 
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blev så viktigt. Men i förståelsen av hur det katolska skulle definieras eller 
avgränsas gick ofta tolkningarna isär inom rörelsen. I den fundamentala frå-
gan fanns därmed en oenighet som ledde till ett slags gränslöshet beträffande 
vad som var rörelsens hårda kärna rent teologiskt, och det blev en påtaglig 
svaghet som i längden gjorde att det blev svårt att hålla samman rörelsen. 

Den bestående fixeringen vid att vara kyrklig såsom allmänkyrkligt orien-
terad gjorde rörelsen motståndskraftig mot vad den uppfattade som främ-
mande impulser, såsom demokratisering och jämställdhetsideal i synen på 
kyrklig organisering, även om rörelseaktörer kunde omfatta sådana tendenser 
i samhällslivet. Men det gav rörelsen en med tiden alltmer inomkyrklig inrikt-
ning. Samhällsinriktningen fick en indirekt karaktär. Det gjorde också att rö-
relsen, som fokuserade på frågor om ämbete, liturgi och andaktsliv kan besk-
rivas som världsfrånvänd i relation till de politiska och ideologiska ström-
ningar som tog form under 1930-talet med en bristande förmåga att som 
kyrklig rörelse generera samhällsengagemang. 

En kyrklig rörelses organisering 
Till svar på frågan om hur den högkyrkliga rörelsen kom att organisera sig har 
som en röd tråd genom undersökningen ytterligare ett spänningsförhållande 
framhållits som kännetecknat den högkyrkliga rörelsen, nämligen spänningen 
mellan oviljan att framträda som en organiserad rörelse och behovet att sam-
ordna sig för att kunna påverka sin omgivning. Det var från början en del av 
rörelsens identitetsskapande att den inte skulle vara något parti, förening eller 
någon folkrörelse. Rörelseaktörerna avvisade de försök att i Svenska kyrkans 
organisation implementera förenings- eller rörelseideal som kännetecknade 
det framväxande civilsamhället. 

Samtidigt kunde rörelseaktörerna beskriva sig utifrån självförståelsen av 
att vara just en högkyrklig rörelse, en ”kyrkoförnyelse”, del av en svensk ”Cat-
holic Movement” eller en ”världsrörelse”. I det framträder flera nivåer av rö-
relse som förenar nationella och internationella komponenter, både i att vara 
en särskild kyrklig rörelse i sin (svenska) kontext, men också att vara en fort-
sättning på en tidigare (engelsk) rörelse samt att därtill känna samhörighet 
med en samtidig (tysk) rörelse. 

Inom tidigare forskning har de olika sammanslutningarna inom den 
svenska rörelsen främst behandlats var för sig och utan större sammanhang. 
Genom att inledningsvis definiera begreppen rörelseaktör och rörelsenätverk som 
verktyg för att konkretisera rörelsen har jag i analysen fokuserat på aktiva och 
engagerade personer och samtidigt tagit ett samlat grepp om de olika sam-
manslutningar som bildades, deras kontakter sinsemellan och relaterat dem 
till deras internationella motsvarigheter. Med detta som verktyg har en för-
nyad karta kunnat ritas över ett informellt rörelsenätverk av personliga 
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kontakter som höll samman rörelsen, snarare än en samlande organisation, 
och hur detta förändrades över tid. 

Även Joachim Raschkes typologi om kulturorienterade och maktorienterade 
rörelser har jag i undersökningen funnit vara ett välfungerande redskap för 
att nyansera synen på den högkyrkliga rörelselogiken. Den svenska högkyrk-
liga rörelsen passar inte in i beskrivningen av en rörelse i meningen folkrörelse 
så som de utvecklade sig i det tidiga 1900-talets Europa. Den organiserade sig 
inte till en början i föreningar, den karaktäriserades inte av massmobiliserande 
manifestationer, politiska påtryckningskampanjer eller försök till maktpåver-
kan. Den passade alltså inte in under det som Raschke kategoriserar som mak-
torienterade rörelser, det vill säga den typ av folkrörelse som vanligen för-
knippas med rörelsebegreppet. 

Den högkyrkliga rörelsen bestod av rörelseaktörer förenade genom både 
formella och informella nätverk. Den kom från början huvudsakligen att or-
ganisera sig i ordensliknande sammanslutningar som syftade till att omsätta 
föreställningen om samhörighet med en allmänkyrklig tradition i praktiker 
som skulle forma individerna i deras andliga liv. Delaktigheten ställde krav på 
aktiva val som påverkade det vardagliga livet genom till exempel gudstjänst-
deltagande, bibelläsning, bikt och andaktsliv. Rörelsens grundläggande värde-
ringar och sätten att organisera sig hörde alltså samman. Rörelseaktörernas 
övertygelse och engagemang hade större betydelse för den än dess storlek och 
genom deras hängivenhet skulle rörelsens strävanden spridas. På punkt efter 
punkt motsvarar denna beskrivning det som Raschke har betecknat som kul-
turorienterade rörelser. 

Valet av organiseringsformer i ordensliknande sammanslutningar, såsom 
SCA, SSB och senare Sorores Confessionis Apostolicæ, inspirerades av in-
tryck från den katolska väckelsen i England. Men som ett slags kontroversiell 
klerikalt orienterad väckelserörelse reflekterar dess sätt att organisera sig 
också spänningen i relation till omgivningen i Svenska kyrkan. Till skillnad 
från andra väckelserörelser var det inget alternativ att i motstånd organisera 
sig genom att driva frivilligt arbete vid sidan av legalt reglerad kyrklig organi-
sering. Det låg i rörelsens identitet att vara inomkyrklig, prästcentrerad och 
gudstjänstfokuserad. Att utveckla nya gemenskapsformer, som med latinska 
namn och löftesavgivning signalerade något exklusivt och traditionstyngt, 
blev en form för nätverk där rörelseaktörer kunde hämta gemensam inspirat-
ion och kraft till att individuellt försöka påverka i de församlingar där de var 
verksamma. Form och innehåll var i sättet att organisera sig tätt samman-
bundna på sådant vis som utmärker en kulturorientering. Liknande sätt att or-
ganisera sig kom till uttryck inom det internationella högkyrkliga samman-
hanget, tidvis med svenska sammanslutningar som förebilder. 

Men när man vid början av 1930-talet upplevde att rörelsens möjligheter 
till påverkan äventyrades av enskildas snedsteg, såsom bland annat i den så 
kallade Skredsviksaffären, motiverades rörelseaktörer att samordna sig för att 
kunna framträda som ett av flera konkurrerande alternativ i ett samhälle 
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alltmer präglat av en marknadslogik. I ett samarbete mellan SCA och SSB 
utvecklades konceptet kyrkodagar, först benämnt högkyrkodagar i likhet med 
de tyska Hochkirchentagen, som uttryck för en begynnande projektidentitet 
och vilja att påverka sin omgivning. Övergången till namnet kyrkodagar kan 
ses som symptomatiskt för rörelsens självförståelse att inte främst vilja repre-
sentera högkyrkligheten som ett särintresse, utan Kyrkan som helhet. I sam-
band med de första kyrkodagarna i Nyköping 1935 kom också Gunnar Ro-
sendal att anta en ny roll inom rörelsen. 

Till skillnad från tidigare forskning, som menat att Rosendal inte avsåg att 
organisera den högkyrkliga rörelsen, har denna undersökning pekat på honom 
just som rörelsens organisatör i den betydelsen av ordet som angavs i inled-
ningskapitlet. Rosendal hade inte någon framträdande roll i de skeenden som 
ledde fram till de första kyrkodagarna, men han kom att bli en kraftfull före-
språkare för att rörelsen skulle fortsätta framträda samlat på detta sätt. Han 
föreslog nya verksamhetsformer och betonade vikten av att organisera rörel-
sen och utveckla kyrkodagarna som rörelsens plattform. Med tiden kom två 
olika former av kyrkodagar att hållas, utåtriktade så kallade propagandadagar 
och internt identitetsbyggande kyrkodagar i Osby. 

Rosendals egen plattform för trovärdighet inom rörelsen vilade först och 
främst på hans pastorala verksamhet i Osby. Som teolog däremot kom han 
inte att bli en enande gestalt, snarare tvärtom. Men han kommunicerade ge-
nom boken Kyrklig förnyelse ett program som kunde samla både tidigare och 
nya rörelseaktörer. Han förenade de drag av dogmatisk och praktisk högkyrk-
lighet som fanns inom rörelsen. Han samlade även ett slags inre krets av rö-
relseaktörer runt sig själv. Från denna krets, Ora et Labora, kom Rundbrev om 
Kyrklig Förnyelse att ges ut. Det blev ett sammanhållande och identitetsbyg-
gande organ som rörelsen tidigare hade saknat, och tjänade också till att sprida 
övertygelser och praktiker inom rörelsenätverket och på så sätt vidare till om-
givningen i Svenska kyrkan. 

Genom att på egna villkor ta plats i offentligheten på 1930-talet med 
kyrkodagar och bokutgivning kompletterades rörelsens slutna nätverk med 
öppna plattformar för att sprida sina strävanden. Det kan ses som uttryck för 
rörelsens sätt att utifrån sin egen kulturorienterade rörelselogik resignera inför 
ofrånkomligheten att samordna sig för att kunna konkurrera med andra rö-
relser i samtiden. Det skedde i en tid då de organisatoriska konturerna blev 
skarpare kring folkrörelser och partibildning i svenskt samhälle och för den 
högkyrkliga rörelsen markerade det övergången från en motståndsidentitet till en 
projektidentitet. Därmed kunde enskilda individer, till exempel församlingsverk-
samma präster, hämta inspiration från den högkyrkliga rörelsen utan att sär-
skilt markera sig som tillhöriga denna riktning. På så vis hade en relativt liten, 
hård kärna av slutna sammanslutningar frambringat en plattform med vilken, 
genom strategiska val av teman och inbjudare, rörelsen kunde framträda med 
bleknande gränser gentemot omgivningen. Kombinationen av slutenhet och 
öppenhet i sättet att organisera sig kan bidra till att förklara förhållandet 

446 



 

  

 
  

        
    

 
       

     
 

      
       

       
   

    
      

   
       

    
         

   
   

        
   

      
 

    
 

     
   

  
    

     
     

   
   

    

      
       

      
      

        
   

mellan den högkyrkliga rörelsen som en minoritetsrörelse och det genomslag 
som flera av dess strävanden faktiskt kan sägas ha fått under 1900-talet. 

Få rörelser är renodlat maktorienterade eller kulturorienterade. Det är vik-
tigt att betona att den högkyrkliga rörelsen framför allt riktade in sig på sådant 
som kunde påverkas av församlingspräster, såsom gudstjänster, nattvard, an-
daktsliv och bikt. Det var på dessa områden som kyrkans väsen och tradition 
kunde manifestera sig på egna villkor och kommunicera Guds nåd på ett ob-
jektivt sätt. Prästen hade genom sin vigning en särställning och maktposition 
i relation till församlingen. 

Rörelsen kom därför att inrikta sig på präster och blivande präster. Det 
var logiskt i relation till rörelsens kyrkosyn och dess möjligheter att påverka i 
kyrkolivet, men gick stick i stäv mot samtida demokratiseringsideal i Svenska 
kyrkan. Sedan rörelsens tidiga skede hade de ordensliknande sammanslut-
ningarna kunnat fungera som nätverk för individer att fördjupa sig andligt 
och sedan sprida sin kunskap lokalt inom Svenska kyrkan. Enligt det sättet att 
försöka påverka kunde också män och kvinnor ur lekfolket ha betydelse för 
rörelsens strävanden. I Gunnar Rosendals bok Kyrklig förnyelse 1935 kom flera 
synsätt på kyrka, ämbete och liturgi till uttryck som var vedertagna inom rö-
relsen, men Rosendal omformulerade dem i ett pastoralt program som skulle 
omsättas av prästerskapet i församlingarna. I detta program blev prästen ut-
tryckligen avgörande för församlingens anknytning till såväl den världsvida 
kyrkan som dess sätt att gestalta den. I stället för att bilda föreningar och 
kretsar enligt den folkrörelsemodell som fördes fram av folkkyrkoföreträdare 
i samtiden kom det pastorala programmet, med Rosendals Osby som möns-
terförsamling, att centreras kring prästämbetets hierarkiska och patriarkala 
auktoritet. Därmed kan rörelsen ses som maktorienterad på ett annat sätt än 
det Raschke menar med maktorienterade rörelser. I det finns således ett spän-
ningsförhållande som pekar på rörelsens särskilda karaktär av att vara såväl 
toppstyrd som gräsrotsrörelse: Det speciella låg i en ovanifrån-konstituerad 
kyrkosyn som skulle implementeras underifrån. 

Den högkyrkliga rörelsen hade, trots sin övergripande prästcentrering och 
därmed manliga dominans, flera ledande kvinnor. Kvinnor – under flera år 
av 1920-talet inom SSB som den bärande gruppen – tog ansvar för praktiska 
och teologiska frågor, deltog flitigt och kunde genom ordensliknande gemen-
skaper gestalta ett religiöst identitetsskapande på ett annat sätt än vad som var 
möjligt inom församlingslivet. Under de allra första åren på 1920-talet kom 
slaget om SSB:s inriktning att främst stå mellan Greta Lagerfelt och Mary von 
Rosen. När den senares prokatolska linje gick segrande ur striden, kom de 
band som Söderblom initialt haft till SSB genom vissa rörelseaktörer att för-
svagas. Mary von Rosen, liksom senare Magda Wollter, kom att leda sina 
kvinnliga nätverk inom rörelsen. Båda reflekterade teologiskt över sin kyrkliga 
inriktning och de blev båda under hand betraktade som ledare inom rörelsen. 

Den undersökta perioden sträcker sig till 1946 och organiseringen av den 
högkyrkliga rörelsen från 1950-talet och framöver faller därmed utanför 
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ramarna för denna studie. Men som ett bidrag till förståelsen av rörelsens 
fortsättning har jag påvisat hur frågan om prästämbetets öppnande för kvin-
nor i Svenska kyrkan redan under tidigt 1940-tal aktualiserade en intern dis-
kussion inom den högkyrkliga rörelsen om kvinnans ställning i kyrkan, och 
även där ställdes en kulturorienterad strategi mot en maktorienterad. En dog-
matisk och kyrkopolitisk linje, företrädd av Gunnar Rosendal och med infly-
tande över Rundbrev om Kyrklig förnyelse, kom att förespråka för rörelsen nya 
påverkansformer med initiativ inriktade på opinionsbildning i kyrkopolitiska 
frågor. Rörelsens vägval i fråga om hur uppkomsten av den så kallade äm-
betsfrågan skulle hanteras var inte självklart. Flera, särskilt de kvinnliga rörel-
seaktörerna, kom i de interna diskussionerna att företräda en kulturorienterad 
rörelselogik med fokus på praktiker och fromhetsliv som skulle syfta till att 
inkludera och engagera kvinnor som kände en hemlöshet i Svenska kyrkan. 
De varnade för risken att rörelsen skulle reduceras till en kyrkopolitisk kamp-
grupp om den endast fokuserade på motståndet i fråga om kvinnliga präster. 
På en sådan väg, menade de, skulle rörelsen isoleras och förspilla det pund 
den fått att förvalta. 

En berättelse om Svenska kyrkan 
Undersökningens sista frågeställning gällde hur den högkyrkliga rörelsen kan 
förstås i relation till sin omgivning. Det handlar om att med utgångspunkt i 
resultaten reflektera över hur rörelsen levde i och samspelade med sin samtids 
kyrka. Utifrån den undersökning som här presenterats kan den berättelsen nu 
bli mer perspektivrik. 

I kyrkohistorieskrivningen om 1900-talets första hälft har förfäktandet av 
Svenska kyrkan som en folkkyrka betraktats som uttryck för denna kyrkas sätt 
att möta det moderna samhället.1 Den högkyrkliga rörelsen växte fram vid 
sidan av olika typer av folkkyrkotänkande som utgick från att Svenska kyrkan 
kunde bli ett slags folkrörelseorienterat komplement till nationen. I sådana 
inriktningar föreställde man sig på olika sätt en nationalkyrklig gemenskap 
med utgångspunkt i försök till sammansmältning av nation, folk och kyrka. 

I en omgivning där olika tolkningar av det lutherska och det svenska knöts 
samman kom den högkyrkliga rörelsen att betraktas som ett främmande in-
slag. Rörelsens övertygelser, praktiker och organisering stod i spänningsför-
hållande till sådana inslag i sin samtids kyrka. Det har i undersökningen visats 
att den högkyrkliga rörelsen med impulser från internationella kontakter fö-
reställde sig Svenska kyrkan som del av en allmänkyrklig gemenskap, ofta be-
skriven som Kristi kropp. Även om det också kunde betonas att Svenska kyr-
kan var just en svensk gren av denna allmänkyrkliga gemenskap, så var 

1 Se till exempel Brohed 2005, s. 26–40. 
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hävdandet av kontinuiteten med den medeltida kyrkan av avgörande bety-
delse för rörelsens strävanden och självförståelse. Kyrkan var inte ett medel 
för Guds förekommande nåd, som hos till exempel Einar Billing, eller en ge-
menskap med utgångspunkt i folket, som till exempel först hos J.A. Eklund 
och senare på ett annat sätt hos Harald Hallén. Församlingen, med centrum i 
dess gudstjänstfirande, var för de högkyrkliga den synliga manifestationen av 
Kristi kropp. I Rosendals program i Kyrklig förnyelse, som många inom rörelsen 
ställde sig bakom, var prästen genom den apostoliska successionen den kon-
kreta anknytningen till den världsvida kyrkan. Prästen var först och främst 
präst i Kristi kyrka och det var runt prästen som församlingens gemenskap 
skulle byggas. 

I kontakter med utländskt lutherskt, romersk-katolskt och anglikanskt 
kyrkoliv kom den högkyrkliga rörelsen att hävda att sådant som fanns inom 
dessa kyrkor också hörde till Svenska kyrkans arv som del av en allmänkyrklig 
gemenskap. Samtidigt kom konfessionella normer ofta att tillskapa betydelse-
skiftningar i de böner, gudstjänstordningar och bruk som praktiserades. Det 
gamla som skulle återupptas tillämpades i en ny historisk kontext och erhöll 
nya innebörder. Betoningen på sådant som bruk av mässhake, stola, röcklin, 
tidegärd, bikt, religiöst ordensliv, bärandet av prästkrage enligt engelsk mo-
dell, Maria- och helgonvördnad, processioner och ett centrum i nattvarden 
blev sammantaget uttryck för ett särskilt traditionsskapande och ett sätt att fö-
reställa och gestalta en svenskkyrklig gemenskap som inte hade som sitt syfte 
att markera det specifikt nationella i relation till folket. Sådan gemenskap 
kunde föreställas genom att betonas i tidskrifter och böcker men också ge-
nom att de praktiker som rörelsen verkade för konkretiserade och synligt ge-
staltade denna gemenskap i den lokala församlingen. Församlingen blev på så 
vis den rumsliga dimensionen av en föreställd gemenskap, alternativ i relation 
till den nationella. 

Detta högkyrkliga traditionsskapande blev ett sätt att svara mot den grund-
valskris som många inom Svenska kyrkan och inom den högkyrkliga rörelsen 
gav uttryck för under det tidiga 1900-talet. Det gällde särskilt föreställningen 
om en andlig kris i samhället som enligt rörelsen skulle bemötas genom en 
betoning på Svenska kyrkans sakramentala och liturgiska liv. Genom att binda 
samman föreställningar om det förflutna, samtiden och visioner om hur 
kyrkolivet skulle förnyas generade rörelsen en meningsskapande kritisk berät-
telse i relation till en samtid präglad av samling kring det nationella och olika 
typer av folkkyrkotänkande. 

Som en sådan meningsskapande kritisk berättelse kan rörelsen också förstås 
i relation till den övergripande teckning av samhällsförändringar under 1900-
talets första hälft som gavs i avhandlingens inledningskapitel. En aspekt av 
tiden från mitten av 1800-talet var den förändring som gick mot individuali-
sering och pluralisering av kyrkolivet i Europa. De samhällsförändringar som 
präglade denna tid utlöste motreaktioner inom kristna grupper i form av väck-
elserörelser och initiativ till mission där olika konfessionellt formade 
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uppfattningar av den kristna traditionen tog plats. Det bidrog till framväxten 
av ett samhälle där tolkningar av den kristna tron pluraliserades och ställdes 
mot varandra på något som kan betecknas som en marknad av konkurrerande 
livsåskådningar och där det religiösa identitetsskapandet byggde på val snarare 
än på tvång.1 Det är rimligt att tala om denna process i termer av privatisering, 
individualisering eller pluralisering av den kristna tron, snarare än som en 
övergripande samhällelig sekularisering.2 

Den högkyrkliga rörelsen tog avstånd från den fragmentisering som den 
menade kännetecknade det samtida kyrkolivet och ville, som vi har sett, inte 
bli ett parti eller ens vara en rörelse i kyrkolivet. Likt många andra väckelse-
rörelser ansåg den sig representera den rätta förståelsen av Svenska kyrkan 
och dess tradition. Rörelseaktörerna ville så med hänvisning till sin tolkning 
av den kristna traditionen verka för en förnyelse av Svenska kyrkan genom 
att påverka individer, ungdomar, lekfolk och präster. I stället för ett nationellt 
inriktad kyrkoprogram kom rörelsens strategi att kretsa kring individers and-
liga förnyelse och påverkan på församlingslivet med prästerskapet som sär-
skilt verktyg. 

I och med att den högkyrkliga rörelsen saknade en gemensamt utarbetad 
teologisk ståndpunkt och i stället främst förenades i strävan att förnya kyrko-
livet i en viss ecklesiologiskt motiverad riktning, kunde ett relativt heterogent 
sammanhang av rörelseaktörer samverka inom rörelsen. Rörelsenätverket var 
inte slutet och det fanns olika element inom det som kunde anknyta till andra 
rörelser, fromhetsriktningar eller samfund i omgivningen såsom ungkyrklig-
het, gammalkyrklighet, Oxfordgrupprörelse och romersk katolicism. 

Men under Rosendals inflytande från senare delen av 1930-talet kom rö-
relsen att alltmer betraktas som en avgränsad programmatisk rörelse inom 
Svenska kyrkan. Han formulerade sin teologi på sätt som uppfattades som 
oförenliga med luthersk teologi av personer både inom och utom rörelsen. 
Han kom inte, trots att han i så hög grad förknippades med rörelsens strä-
vanden, att bli inbjuden till de försök som gjordes att finna gemensam mark 
mellan olika rörelser och riktningar som kommit att definiera det inomkyrk-
liga landskapet i Svenska kyrkan vid 1940-talet. Inte heller kom han att delta 
i något av de så kallade Vadstenamötena till personlig och kyrklig förnyelse 
som ordnades från 1943. Inflytelserika rörelseaktörer inom den högkyrkliga 
rörelsen ställde sig från början vid sidan av de försök till överbryggningar 
mellan olika grupper som gjordes inom Svenska kyrkan. 

Den högkyrkliga rörelsen växte, blev mer utåtriktad och betraktades med 
tiden som en av flera rörelser som utifrån sina strävanden och därtill sina 
föreställningar om Svenska kyrkan definierade det inomkyrkliga landskapet. 

1 Blaschke 2000; Mcleod 2000a, s. 287–289; Mcleod 2000b, s. 141–142; Jarlert 2003, s. 103–105; 
Werner 2003, s. 105. 
2 Jarlert 2003, s. 103. 
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Med sina sätt att påverka genom att bygga nätverk av individer i församlings-
livet kan rörelsen ses som uttryck för hur individualisering och pluralisering 
formade Svenska kyrkan inifrån, på ett sätt som avspeglade ett övergripande 
samhällsmönster. 1 I en process i Svenska kyrkan som reflekterade samhälls-
förändringar med centralisering och fragmentisering framträdde kyrkan som 
ett landskap där olika meningsskapande berättelser tog form och ställdes mot 
varandra. Min undersökning har visat hur den högkyrkliga rörelsen var en del 
av ett sådant skeende. 

Av omgivningen förknippades rörelsen med det romerskt katolska, och där-
med utifrån rådande normer som något främmande i Svenska kyrkan. De 
återkommande anklagelserna mot den högkyrkliga rörelsen från omgivningen 
om katolicerande tendenser handlade i grunden om att markera dess strävan-
den som något som inte hörde hemma i föreställningarna om en svenskkyrk-
lig gemenskap. I ordet katolicerande flöt olika förståelsehorisonter samman 
som både kunde beskriva ett de och ett vi. Symptomatiskt kom synen på rö-
relsen till uttryck i det citat som anfördes i undersökningens inledning där Tor 
Andræ talade om att ”försöket att leka katolsk kyrka i Sverige på förhand var 
dömt att misslyckas” och att ”romerskt och svenskt” inte hörde ihop.2 Lika 
symptomatisk för rörelsens självförståelse var en deklaration av Albert Lysan-
der ett drygt decennium tidigare, men som nästan kan ses som ett svar på 
Andræs uttalande: 

Den apostoliska tron är ”en gång meddelad åt de heliga”. Och dess grund är in-
karnationens heliga hemlighet. Vi vilja icke leka jul eller spela kyrka, utan taga 
bådadera på fullt allvar såsom andliga realiteter, grundade på Guds människobli-
vande, att med alla sina konsekvenser antagas eller förkastas.3 

Det var genom att klumpas ihop som ”katolicerande tendenser” i Svenska 
kyrkan som rörelsens strävanden först uppmärksammades i sin omgivning. 
Redan i det första numret av Svenska Kyrkoförbundets tidskrift 1911 stod denna 
fråga i centrum. Förbundet försvarade sig, liksom många inom rörelsen också 
senare skulle göra, med att hävda Svenska kyrkans hemortsrätt i en allmän-
kyrklig tradition och att det skulle ta sig ett påtagligt, synligt uttryck i försam-
lingens liv. På så vis kunde rörelsen också, men på ett annat sätt än vad kriti-
ken menade, själv se sig som ”den katolicerande riktningen i vår kyrka”.4 

1 Cf Werner 2003, s. 105. 
2 ”Leka katolicism i Sverige dömt att misslyckas” SvD 26.2.1936, s. 22. 
3 Albert Lysander t. Bröderna i SCA odat. årsskiftet 1922–1923 ACTA:I A1:2 SCA MSA. 
4 Schröderheim, ”Den katolicerande riktningen i vår kyrka” SKFT 1:1 (1911), s. 2–7. 
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Efterord 

Nu är den här boken klar! Det konstaterar jag med dubbel tacksamhet, både 
för den spännande, roliga och utmanande tid som det har varit att skriva den 
inom ramen för min forskarutbildning, men också för att det nu kan ges lite 
mer tid och energi till annat i livet. Jag ser framåt med tillförsikt och tacksam-
het. 

Avhandlingen handlar om rörelse och identitet. Mitt eget liv har under 
dess tillkomstprocess också präglats av just dessa företeelser, rörelse och iden-
titetsskapande. En form av rörelse är ju uppenbar i den process av personligt 
växande som det är att vara kyrkohistoriker och i olika typer av källmaterial 
möta människor som en gång levde och var fulla av idéer, tro och liv. Att ha 
fått försöka förstå dessa människor, kanske alldeles särskilt de som jag inte 
har hållit med själv, och deras ibland ganska komplexa sammanhang har gett 
mig perspektiv på min egen tillvaro och ofta satt mina egna tankar i rörelse. 
Även i mer konkret mening har livet varit i rörelse under dessa år. Flyttlass 
har gått, från Umeå till Uppsala och från Uppsala till Örebro. På dessa olika 
platser har människor passerat som på ett eller annat sätt varit del av mitt liv 
och uppmuntrat i arbetet med den här boken. 

Min identitet som kyrkohistoriker har jag haft glädjen att utveckla särskilt 
i samspel med kollegor och vänner i högre seminariet i kyrkohistoria i Upp-
sala. Oloph Bexell, Erika Boije, Urban Claesson, Gustaf Forssell, Klas Hans-
son, Magnus Lundberg, Ida Olenius, Andreas Mazetti Petersson, Therese 
Tamm Selander, Sven Thidevall, Andreas Wejderstam, Cecilia Wejryd och 
Philip Widell. För värdefullt utbyte och en rolig och trevlig gemenskap vill jag 
tacka er! 

Med jämna mellanrum har den nationella forskarskolan i kyrkohistoria 
samlats. Jag har där haft möjlighet att både lägga fram texter och lära känna 
kollegor vid andra lärosäten. För god samvaro och nyttiga kommentarer vill 
jag tacka Benjamin Ekman, Anders Jarlert, Kjell O. Lejon, Alexander Maurits, 
Bertil Nilsson, Martin Nykvist, Katarina Pålsson och Samuel Rubenson. 

Vid Umeå universitet formades jag som student och det var därför gläd-
jande att i ett tidigt skede av min forskarutbildning få komma till Högre se-
minariet i teologi och religionsvetenskap för att presentera min projektplan 
och få synpunkter på den. Tack till Tord Larsson, Thomas Girmalm och vän-
nerna uppe i norr. 

Vid särskilda seminarietillfällen har Fredrik Santell och Thomas Ekstrand 
fungerat som opponenter på text jag har lagt fram. Tack till er båda för 
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värdefulla synpunkter vid dessa tillfällen och senare. Som slutseminarieoppo-
nent fungerade Kjell Blückert och gav konstruktiva kommentarer och syn-
punkter som hjälpte och gav styrfart i slutfasen av arbetet. Varmt tack! I an-
slutning till slutseminariet lämnade också Oloph Bexell, Urban Claesson, 
Markus Hagberg, Ida Olenius, Sven Thidevall, Fredrik Santell och Maria Söd-
ling värdefulla kommentarer, synpunkter och råd inför slutarbetet – tack till 
er! Jag vill också uttrycka ett varmt tack till Gunilla Gren-Eklund som med 
stort tålamod har hjälpt mig att vässa och sortera i texten under slutarbetet. 

Det är värdefullt att under en så rolig men också krävande process ha vän-
ner omkring sig som delar upplevelsen, som man kan bolla idéer och tankar 
med, men också dricka kaffe och prata strunt med. Det var därför fint att 
under en period av min forskarutbildning få dela rum med Andreas Wejder-
stam, som också intill slutet har funnits med som bollplank och stöd. En an-
nan sådan vän är Karin Rubenson som också kom att bli en del av vårt lilla 
rumskollektiv, även om det kanske mest liknande en annektering av mitt 
skrivbord under min föräldraledighet... Kul har det varit att ha haft er båda i 
närheten under denna tid! 

Stina Fallberg Sundmark har varit min huvudhandledare. Det har varit ett 
välfungerande samarbete som ibland har inneburit koncentrerad läsning av 
långa textutkast och ibland att lösa upp knutar som jag stött på i processen 
genom en walk-and-talk i Engelska parken. För vägledning, uppmuntran och 
generositet i form av tid vill jag särskilt tacka dig, Stina. Carola Nordbäck har 
varit en engagerad biträdande handledare. För läsning och kommentarer, 
samt uppmuntrande, roliga och inspirerande samtal under åren vill jag tacka 
dig, Carola. 

Under denna långa arbetsprocess har jag haft förmånen att möta mycket 
välvilja från människor runt mig. Alla kan tyvärr inte nämnas. Henrik Garlöv 
utformade omslagets framsida. Mattias Sjösvärd och Matz-Ola Cajdert hjälpte 
till med att tyda svår handstil i ”gamla unkna tyska brev”. Ewa-Britt Jalmelid 
och Anna Ehde Malmberg har på varsitt håll vänligt bistått med att sända 
kopior på material. Per Stobæus vid Lunds universitetsbibliotek har varit 
mycket behjälplig under mina arkivresor söderut. Tack till er! I would also like 
to express a special thank you to Nigel Desborough and Graham Jarvis who 
kindly read and commented on the Summary. Ein besonderer Dank gilt auch 
Gesine Brakhage, die mir während meines Archivstudiums in Marburg ge-
holfen hat. 

Jag vill också uttrycka mitt tack till samfundet Pro Fide et Christianismo, 
förvaltare av kyrkoherden Nils Henrikssons i Gessie stiftelse, för bidrag till 
avhandlingens tryckning. 

Så vill jag också rikta ett varmt tack till min stora familj som på alla möjliga 
sätt har varit till stöd och uppmuntran under dessa år. Till mina föräldrar med 
respektive, svärisar, syskon, bonusar, svägerskor och svågrar, mormor och 
morfar och farmor: tack till er alla! Det sägs ibland lite skämtsamt att en dok-
torsavhandling egentligen i sin helhet bara läses av tre personer: författaren, 
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opponenten och författarens mamma. Jag har i detta skede i alla fall försäkrat 
mig om det sistnämnda. Tack Helén Tingman för outtröttlig hjälp med kor-
rekturläsning (och mycket annat!) under det sista året. Du har varit ett otroligt 
stöd. 

Så till sist. Lovisa, Vilhelm och Ludvig. Hur skulle jag kunna förklara hur 
mycket ni betyder för mig varje dag i mitt liv? Eller vilken betydelse det har 
haft för mig i arbetet med den här boken att ni på era olika sätt har stöttat, 
uppmuntrat och peppat. Vilhelm och Ludvig, tack för att ni, som båda har 
kommit till oss under den tid jag har arbetat med den här boken, återkom-
mande har visat vad som är det verkligt väsentliga i tillvaron – som att cykla 
till Oset tillsammans en varm sommardag, äta skorpor och titta på sothönor. 

Lovisa, du har varit ett stöd på så många olika sätt under den här resan att 
det omöjligen kan uttryckas tillräckligt. Jag har återkommande känt tacksam-
het över att vara gift med en psykolog (en duktig sådan!) under den här pro-
cessen, men du har också bidragit på så många andra sätt. Tack för att du är 
en så bra lyssnare, för att du har puttat mig framåt när jag har behövt det och 
för att du alltid finns där i stort och smått. 

Det är min stora glädje i livet att jag har er tre. Den här boken tillägnar jag 
er i tacksamhet och kärlek. 

Örebro, Trettondagen 2022 
Carl Sjösvärd Birger 
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Summary 

In the first half of the 20th century, Sweden was characterised by the transfor-
mation from a traditional rural society into a modern industrial nation. As a 
result of several events and social currents during the 19th century, many per-
ceived a growing alienation of the Church of Sweden from the life of the 
people. Worship, and especially communion, was perceived to be in crisis. In 
this historical situation the Church of Sweden struggled to find its identity 
and function in a modern society. Different views of the Church of Sweden 
were put forward by influential theologians and Church leaders, merging ideas 
of nation, people and church together. The concept of a Swedish folk Church 
(folkkyrka) became widely influential in terms of describing the identity of the 
Church of Sweden in the 20th Century. 

At the same time, a High Church Movement developed in the Church of 
Sweden. It consisted of a few small groups and has been regarded as a minor-
ity movement in the life of the Swedish Church. However, it was influential 
with regard to phenomena such as liturgical worship and practices, the use of 
vestments, the observance of the canonical hours and the liturgical year, pri-
vate confession and the sacramental renewal of Sunday Mass during the 20th 

century. Such practices were viewed as controversial during the early 20th cen-
tury and the High Church Movement that advocated them was repeatedly 
criticised and accused of catholicising tendencies in its national church con-
text. At the time, the concept of ‘catholicity’ in the Swedish Church context 
was generally associated with the Roman Catholic Church and caused great 
suspicion. Thus, an interesting tension between being both a controversial 
minority and an influential factor in Swedish Church life characterise the ini-
tial description of this movement. 

The purpose of this dissertation has been to study High Churchmanship 
from the theoretical perspectives of movement and identity within Swedish 
Church life and society in the first half of the 20th century, in order to con-
tribute to the understanding of the Church of Sweden in relation to the emer-
gence of modern society. This has been carried out by focusing on four re-
search questions. They concern how and why a Swedish High Church Move-
ment emerged during the first half of the 20th century, how it expressed a 
collective identity, how it organised itself in order to achieve its convictions, 
and how it can be understood within its context during the first half of the 
20th century. 
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The associations that were formed within the High Church Movement 
provide the point of departure for the analysis. These were Svenska Kyrkoför-
bundet (The Swedish Church Society), S:t Sigfrids brödraskap (The St Sig-
frid´s Brotherhood), Helga Korsgillet (The Guild of the Holy Cross), the So-
dalitium Confessionis Apostolicæ (SCA), the Societas Sanctæ Birgittæ (SSB), 
the Ora et Labora and the Sorores Confessionis Apostolicæ. The main 
sources consist of published and unpublished material left behind by these 
associations and several of the agents who engaged actively within the move-
ment. 

The theoretical framework of this study is mainly inspired by Social Move-
ment research in the disciplines of Sociology and History, but it has been 
particularly adapted to focus on the way in which an ecclesiastical movement can 
be studied from the perspective of movement, identity and change. As a con-
clusion to an introductory theoretical discussion, with particular input from a 
New Social Movement perspective, a definition was stipulated. Accordingly, 
an ecclesiastical movement is seen as a network of individuals and associa-
tions within a church context who are united by a shared collective identity, 
motivated by ecclesiological convictions and practices, and with an aim to 
influence the life of the church. Perceptions about visions, goals and antago-
nists provide a sense of solidarity within the movement. For the purpose of 
the empirical analysis of the Swedish High Church movement the concepts 
of agents of the movement (rörelseaktörer) and movement network 
(rörelsenätverk) have been defined. 

Several theoretical tools have been presented in the introductory discus-
sion and applied in the analysis. Sociologist Joachim Raschke’s typology of 
political-orientated (machtorientierung) and cultural-orientated (kulturorientierung) 
movements has been applied to analyse the logic and strategy of the High 
Church Movement. Another perspective concerns collective identity, related to 
questions about the way in which a collective self-understanding is formed by 
perceptions of us and them in conflict situations. The typology of sociologist 
Manuel Castells of “legitimising identity”, “resistance identity” and “project 
identity” has been applied to analyse the movement in relation to its context. 
The discussion of collective identity also relates to the perceptions of the past, 
the present and the visions of the future within the movement. Historical 
theorist Jörn Rüsens’ thoughts on historical consciousness and meaningful 
narratives have provided theoretical tools for the analysis of the material in 
this aspect. Theoretical perspectives of “imagined communities” (Benedict 
Anderson) and “invention of tradition” (Eric Hobsbawm), have also contrib-
uted to the understanding of collective identity in this sense. 

The core of the High Church Movement was the notion that the Church of 
Sweden is part of a worldwide Catholic Church. It emphasised that the 
Church of Sweden had been the same church before and after the Refor-
mation. What engaged the agents of the movement was not primarily a 
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common theological interpretation of this notion, but rather the desire to al-
low it to radically shape the spiritual and liturgical life of the Swedish Church. 

This investigation stresses, more than has previously been noted, that the 
growth of the High Church Movement was formed in the interplay between 
the historical context of the Swedish Church and various international im-
pulses and contacts. 

The investigation has nuanced the context of the movement and has ex-
panded the view of its emergence, not only to be seen as an import of Angli-
can High Church ideas or a reaction against the radical liberal theology of the 
time. Rather, the Swedish High Church Movement can be seen as a reaction 
to certain tendencies in the societal context, that relate to the modernisation 
of society. The agents of the High Church Movement linked on to the com-
mon experience of a foundational crisis, particularly in central Sweden, that the 
Church of Sweden was losing its bond with contemporary society and was 
not relevant to the people of the modern era. The agents of the movement 
emphasised that worship and spiritual life was a way to renew the Church of 
Sweden on its own terms in relation to the contemporary society. 

The early agents of the High Church Movement, here seen as its entrepre-
neurs, were initially influenced by former and contemporary currents in Swe-
dish Church life, such as the Lundensian High Church Movement (Lun-
dahögkyrkligheten) of 19th century, Schartauanism, the parish movement (för-
samlingsrörelsen) and the Neo-Lutheran inspired liturgical movements of the 
19th century. At the beginning of the High Church Movement some of the 
agents of the movement related to 19th century traditional and confessional 
church groups that rejected the historical-critical study of the biblical texts. 
Others, such as the St Sigfrid’s Brotherhood, accepted such a modern theol-
ogy and originally considered themselves as part of the nationally oriented 
Young Church Movement (ungkyrkorörelsen). From the beginning, there was a 
theological tension between the agents of the Swedish High Church Move-
ment. 

The notion of the catholicity of the Church of Sweden became a perme-
ating figure of thought that governed the ideas and practices of the High 
Church Movement entrepreneurs. The Swedish theological context of the 
early 20th century influenced some of them with the view that the Church of 
Sweden was something more than just a state church. In particular, the Arch-
bishop of Uppsala, Nathan Söderblom (1866–1931) represented a similar 
view of the church. However, unlike the Archbishop, the High Church Move-
ment attached its view of the church to the shape of the liturgy and holy 
communion. 

Encounters with the Church of England around 1910 became formative 
for the entrepreneurs of this movement. These encounters generated what, 
with Jörn Rüsen can be described as an exemplary narrative based on the con-
ception of the legacy of the 19th century Oxford Movement. This exemplary 
narrative provided the Swedish movement with a perception of a high church 
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identity formed in relation to the industrial society and repeatedly inspired the 
movement in periods of adversity. 

At the beginning of the 1920s the Swedish High Church Movement also 
found an international context in which the German High Church Union 
(Hochkirchliche Vereinigung) became a platform for a network with branches in 
Protestant and Old Catholic churches in Europe. Agents of the Swedish High 
Church Movement had contacts with the German High Church Union and a 
programmatic exchange took place between them. During the latter part of 
the 1920s, new contacts were made through Friedrich Heiler (1892–1967) and 
were upheld during the 1930s. Heiler was considered influential within the 
international High Church Movement during that period. The contacts within 
this international network, unnoticed by previous research, show that the 
Swedish High Church Movement was not only a recipient of international 
impulses, but also itself part of a movement network, through which organi-
sational models and ideas were developed through periodicals and overlap-
ping memberships. The different national High Church movements reacted 
against similar tendencies of subjectivism and liberal theology and repre-
sented similar beliefs about ecclesiastical reform on the basis of objective sac-
ramental ideals. Through these contacts the agents of the Swedish High 
Church Movement could perceive themselves to be part of an international 
movement. These insights provides a nuance to the previous view of the 
movement as primarily Anglo-Saxon oriented. 

The historic pattern, with roots in the industrialising phase of English so-
ciety and with stimulating exchanges between Sweden and Germany thanks 
to the communicative opportunities of modernism, show parallels with the 
way in which ideological reform movements emerged in Europe at the same 
time. The High Church Movement can be seen as a kind of historic corre-
spondence to such movements, which were characterised by criticism of mo-
dernity, local anchorage, internationalism and a spirit to reform life. 

The tension between the unwillingness to appear as an organised move-
ment or a church party and the inevitability of the need to collaborate in order 
to be able to influence Church life, which has characterised the High Church 
Movement, runs like a thread through this study. This can be seen as an ex-
pression both of the movement's resistance to all secular or ideological influ-
ence on church life, and also of its self-understanding as an ecclesiastical 
movement that promoted renewal on the church's own terms. 

The High Church Movement does not fit into the description of a move-
ment in the sense of popular movements (folkrörelser) as they developed in 
early 20th century Europe. It organised itself into associations with inspira-
tion from religious orders and guilds formed during the so-called Catholic 
Awakening in the Church of England during the 19th century, and they re-
sembled a kind of Third Orders. The Community of the Resurrection at Mir-
field, England, founded by Charles Gore (1853–1932), was a special inspira-
tion to the Swedish movement. In the years 1919–1920 the associations Helga 
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Korsgillet, the Sodalitium Confessionis Apostolicæ (SCA) and the Societas 
Sanctæ Birgittæ (SSB) were established. The SCA and the SSB continued to 
constitute the main organisational foundation for the movement during the 
period of investigation. 

The High Church Movement consisted of individuals, who were united 
by both formal and informal personal networks. The orientation of the move-
ment was characterised by values which focused on integrating the notion of 
belonging to a catholic church into the practice of daily spiritual life. These 
values were close linked to the way in which the movement was organised. In 
accordance with a cultural orientation, the convictions and participations of de-
voted individuals were of greater significance for the movement than the ac-
tual size of its associations. Participation demanded that the agents of the 
movement should make active choices that affected and would reform their 
daily spiritual life. By such commitment, and the focus on parish priests, or-
dinands and youth, the movement would grow; not primarily in order to re-
cruit lots of new members to their associations, but in order to spread their 
ideas and practices throughout the Church of Sweden. 

The High Church Movement focused particularly on issues that could be 
affected by the parish clergy, such as worship, holy communion, devotions 
and sacramental confession. As a church revival movement with an emphasis 
on the parish, liturgy, sacraments and ministry, it could not organise itself 
outside of the parish life. Its aspirations nevertheless caused tensions with the 
surrounding establishment of the Church of Sweden. Because of this, the as-
sociations formed became important as networks for agents of the movement 
who were active in parish life. By strategically focusing on priests and ordi-
nands, the movement could be characterised as politically orientated from 
below. The strategy may be captured by the phrase by Axel Lutteman (1880– 
1920), “as the priest is, so is the church”. The focus on clergy was theologi-
cally motivated with reference to apostolic succession of Church Ministry and 
by the stress on renewal of the church from within itself. When Gunnar 
Rosendal developed the programme of the movement in his widely influential 
book Kyrklig förnyelse (Church Renewal) in 1935, he emphasised the church re-
newal as a clergy-led parish movement. This type of theological emphasis on 
the hierarchical character of the ordained ministry in the renewal of the 
church went against contemporary ideals of democratisation in the Swedish 
Church’s life and community. Thus, the High Church Movement can be seen 
as a distinct alternative to democratic and popular movement-inspired pasto-
ral renewal programmes in the Church of Sweden at that time. Its pastoral 
program was dependent on the patriarchy and on the hierarchical authority 
of the clergy. 

Even though the High Church Movement was clergy-centred, several 
women also committed themselves to be agents within the movement. 
Women took responsibility for practical and theological issues, participated 
diligently and were able, through the spiritual practice of the High Church 
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associations, to express a religious identity in a different way than was possible 
in the common parish life at that time. 

The use of, for example, medieval ecclesiastical devotional literature, litur-
gical practices, vestments and the sacramental emphasis had the purpose of 
relating to an objective catholic tradition, in contrast to what was perceived 
as impacts on church life by Enlightenment thinking, subjectivism and Liberal 
Protestantism, and to stress the continuity with catholic ecclesiastical tradi-
tion. The intention was to reconnect to church life as it had been before the 
Enlightenment. The ecclesiastical books and literature of the 17th century Lu-
theran Orthodoxy became particularly important as a historical and theolog-
ical bridge to a catholic tradition. Although carried out as an expression of 
the notion that the Church of Sweden was a branch of the Catholic Church, 
the practices advocated by the High Church Movement were applied in a new 
historical context, and in accordance with interpretations of the Lutheran 
Confessions. Thus, they received new significance. Because of its intention to 
revitalise an older tradition in a new historical situation as a reaction to the 
modernisation of the society, the movement can be seen as an expression of 
an invention of tradition. 

The High Church Movement encountered opposition because of the anti-
Catholic discourse that characterised Protestantism in Europe and in the 
Church of Sweden. The movement became the target of various debates and 
a tense relationship with the Church environment was built up during several 
years in the early 1920s. It became embroiled in a conflict that culminated in 
1923-1924 through extensive debates in the media. Debates about catholicis-
ing tendencies also led to internal splits within the High Church associations, 
as well as to the emergence of a resistance identity among those who chose 
to remain part of the movement. The “we” of the movement became clearer 
when the “they” also became more obvious. 

In the early 1930s new debates about ‘catholicising tendencies’ in Sweden 
began to affect the High Church Movement. This led to new attempts to 
gather the movement together. The organization of Church Days (kyrkodagar) 
on Word and Sacrament at Nyköping in 1935, in cooperation with the Bishop 
of Strängnäs Gustaf Aulén (1879–1977), became an important turning point 
and marked the transition from primarily a resistance identity to a project 
identity within the movement as it aimed to engage more actively in a reform 
of contemporary Swedish church life. 

In connection with the first Church Days, the Vicar of Osby, Gunnar 
Rosendal (1897–1988) also emerged as a leader and organiser of the movement. 
By reformulating and presenting the programme of the movement, he created 
contours that clarified the High Church Movement within the contemporary 
ecclesiastical landscape. He took the initiative to coordinate the movement 
and to provide both programmatic publication of books and a new self-de-
scription and self-understanding: “The Church Renewal”. He also formed the 
informal group Ora et Labora as a way to gather together agents from the 
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Sodalitium Confessionis Apostolicæ (SCA) and the Societas Sanctæ Birgittæ 
(SSB) in a circle around himself. His pastoral work at Osby became a model 
for parish life within the High Church Movement and he became a charis-
matic leader and preacher with the ability to proclaim and promote the con-
victions of the movement to a wider audience. 

Through new forms of collaboration and promotion of its ideas, such as 
Church Days, the stencilled circular letter entitled Rundbrev om Kyrklig Förnyelse, 
the publication of High Church literature and by the formation of different 
trusts, the High Church Movement emerged during the late 1930s as an in-
creasingly well-established part of the ecclesiastical landscape. However, 
given the reluctance to become a Church Party, the collaborative forms of 
the High Church Movement furthered the culture orientated ideals of the 
movement and aimed to provide organisational infrastructure to a grassroot-
movement rather than to create an exclusive party organisation. Through 
these forms of collaboration, the identity of the movement was promoted 
and strengthened. By complementing the exclusive associations of the move-
ment by open platforms which did not require membership, individual peo-
ple, for example parish clergy, could draw inspiration and knowledge from 
the movement for liturgy, devotions and sacramental life without having to 
stand up as a member of any particular church unit. This combination of 
dedication and commitment and open platforms can contribute to explain 
the relationship between the High Church Movement as a controversial mi-
nority within the Church of Sweden and the impact that several of its aspira-
tions must be acknowledged to have achieved during the 20th century. 

During this period, and largely thanks to the extrovert profile and prolific 
authorship of Gunnar Rosendal, the High Church Movement took on a clear 
stance in relation to other contemporary ecclesiastical and theological move-
ments within Swedish Church Life. During the 1920s, the Young Church 
Movement and the High Church Movement, which had a common back-
ground in the 1910s, had become increasingly separated. During the 1930s 
they had become each other’s main opponents. In relation to the Oxford 
Group Movement, which also emerged in Swedish Church life during this 
period, there were both similarities and differences. The initiatives that were 
taken by leading figures of the Church of Sweden National Board of Parish 
Life (Svenska kyrkans diakonistyrelse) to seek to unite people who identified 
themselves with these different movements that polarised the ecclesiastical 
landscape did not include any invitation to Rosendal. He was still a far too 
controversial figure in Swedish church life. 

Rosendal was seen as a leader within the High Church Movement primar-
ily because of his pastoral leadership. His theological direction was conten-
tious within the movement, and it was difficult to find theological common 
ground. On the issue of sanctification and the order of grace, the dividing 
lines appeared in the early 1940s towards agents within the movement who 
represented a sacramental direction. Bo Giertz (1905–1988), who had been 
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part of the movement from the late 1930s and who would later move on to 
become an influential church leader and Bishop of Gothenburg, began to 
break away from the High Church Movement because of his disputes with 
Rosendal in the early 1940s. 

The question of the opening of the ordained priesthood to women, even-
tually determined by the 1958 General Church Assembly, created different 
opinions within the movement during the 1940s, although not so much con-
cerning the issue itself as the view of strategies. During this period, the Sis-
terhood Sorores Confessionis Apostolicæ was formed. Its leader, Magda 
Wollter (1895–1968), represented a High Church programme. Her aim was 
to address the issues raised by the women’s movements and to engage to 
involve women in the Church of Sweden more actively, including the creation 
of a special ministry for women. Another line of strategy, represented by 
Rosendal and others, wanted to organise an opposition against the ordination 
of women through lobbying and other ways of raising opinion. Thus, a cul-
ture-orientated strategy became opposed to an emerging politically-orientated 
strategy within the movement as, once again, it increasingly adopted a re-
sistance identity in relation to its environment. 

This study adopts an understanding of modern society as ambiguous and con-
tradictory within itself, like a landscape marked by alternative narratives of 
modernity. 

The focus of the Swedish High Church Movement was on the parish, on 
its life of worship and on the spiritual life of individuals within the forms of 
the church. Inspiration and meaning were found by reference to the notion 
of universal catholic tradition. The movement appeared as ‘Glocal’ in the 
sense that it considered itself a part of an international movement and repre-
sented the notion of belonging to a worldwide Catholic Church with the re-
alisation of its convictions in the local parish. It pre-supposed a Swedish Na-
tional Church, but rather than seeking to influence by engaging in church 
politics at the national level or by taking up positions within the national 
church bodies, the High Church Movement sought to realize itself as an ec-
clesiastical and clergy-led grassroot movement with a focus on the spiritual 
and liturgical practices in the local parish. 

This study has indicated that through its self-understanding and practices, 
the High Church Movement manifested an imagined community of a worldwide 
and catholic church as a super-national meta-narrative set against the other-
wise common national meta-narrative of the Swedish Folk Church, which 
manifested itself through the work of committed individuals. The title of this 
thesis, “The Catholicising Tendency in Our Church” is taken from a rubric 
of an article in the periodical of Svenska Kyrkoförbundet 1911 and aims to cap-
ture a double identity-creating aspect of the movement. The High Church 
Movement thought of itself as catholicising in a positive sense, working for a 
reconnection with catholic and sacramental practices in parish life, while it 
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was at the same time criticised and accused of catholicising tendencies in a 
pejorative sense and of preparing the way for the Roman Catholic Church in 
Swedish church life. The notion of a catholic point of departure with its as-
sumptions of the past, the present and its visions of the future became a critical 
narrative that challenged contemporary norms and created tensions in relation 
to the surroundings of the High Church Movement in the Church of Sweden. 
As such, the movement contributed to a process of individualisation and plu-
ralisation within the Church of Sweden, that reflected the patterns of change 
that marked contemporary society. 

Translation: The Revd Sr Gerd Swensson 
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Förkortningar 

AELK – Allgemeine Evangelisch-Lutherische Konferenz 
AHVAB – Archive Hochkirchliche Vereinigung-Augsburger Bekenstnis 
aKF – arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse 
ALS – Axel Luttemans samling 
ALyS – Albert Lysanders samling 
Apg. – Apostlagärningarna 
ASP – Allmänna svenska prästföreningen 
BGA – Bo Giertz arkiv 
BHA – Brita Hermelins arkiv 
BHEL – Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis 
BTP – Bibliotheca Theologicae Practicae 
CA – Confession Augustana, sv. Augsburgska bekännelsen 
Cf – jämför (med samstämmighet) 
CGLA - Claes och Greta Lagerfelts arkiv 
CTEP – Claes Törners efterlämnade papper 
CR – Community of the Resurrection 
Diakonistyrelsen – Svenska kyrkans diakonistyrelse 
DN – Dagens Nyheter 
EASA – Evangeliska Alliansens svenska avdelning 
EHK – Eine Heilige Kirche 
ELP – Ester Luttemans papper 
ERS – Edvard Magnus Rodhes samling 
ESA – Eskilstuna Stadsarkiv 
EvRA – Eric von Rosens arkiv 
GA – Göteborgs Aftonblad 
GAS – Gustaf Auléns samling 
GES – Gunnar Ekströms samling 
GK – Generalkapitel 
g.m. – gift med 
GRS – Gunnar Rosendals samling 
GST – Göteborgs Stifts-Tidning 
HB 1811 – 1811 års kyrkohandbok 
HB 1894 – 1894 års kyrkohandbok 
HB 1917 – 1917 års kyrkohandbok 
HB 1942 – 1942 års kyrkohandbok 
HBF 1854 – 1854 års kyrkohandboksförslag 
HBF 1926 – 1926 års kyrkohandboksförslag 
HHS – Harald Hjärnes samling 
HK – Die Hochkirche 
HV – Hochkirchliche Vereinigung 
HÖB – Hochkirchliche-Ökumenische Bund 
IHA – Ingvar Hectors arkiv 
IKZ – Internationele Kirchliche Zeitschrift 
Jfr – jämför (med avvikande mening) 
KBA – Kjell Barnekows arkiv 
KFUM – Kristna föreningen av unga män 
Krönikebok – Osby gåvo- och krönikebok 
KSV – Kyrkosångens Vänner 
KV – Kyrkans Vänner 
KVA – Kyrkans Vänners arkiv 
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KVT – Kristendomen och vår tid 
KÅ – Kyrkohistorisk årsskrift 
LJA – Lechard Johannessons arkiv 
LKA – Lillkyrka kyrkoarkiv 
LLA – Landsarkivet i Lund 
LUB – Lunds universitetsbibliotek 
MSA – Malmö Stadsarkiv 
MWA – Magda Wollters arkiv 
MÅEP – Mats Åmarks efterlämnade papper 
NDA – Nya Dagligt Allehanda 
NDA-VL – Nya Dagligt Allehanda-Vårt Land 
NSS – Nathan Söderbloms samling 
NTKS – Ny tidning för kyrka och skola 
OEA – Otto Ehdes arkiv 
PE – Brödraskapet Pro Ecclesia 
RBoKF – Rundbrev om Kyrklig Förnyelse 
RA – Riksarkivet 
SAOB – Svenska Akademiens ordbok 
SBL – Svenskt Biografiskt Lexikon 
SCA – Sodalitium Confessionis Apostolicæ 
SCAA – Sodalitium Confessionis Apostolicæs arkiv 
SDA – Strängnäs domkapitels arkiv 
SFS – Samuel Fries samling 
SGA – Samuel Gabrielssons arkiv 
SHEU – Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensa 
SigtSA – Sigtunastiftelsens arkiv 
SKDB – Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag 
SKFT – Svenska Kyrkoförbundets tidskrift 
SKT – Svensk Kyrkotidning 
SMS – Studia Missonalia Svecana 
SoCA – Sorores Confessionis Apostolicæ 
SOU – Statens offentliga utredningar 
SPCK – Society for Promoting Christian Knowledge 
SPS – Stockholms prästerskaps samling 
SSA – Stockholms stadsarkiv 
SSB – Societas Sanctæ Birgittæ 
SSBA – Societas Sanctæ Birgittæs arkiv 
SSJE – Society of St. John the Evangelist 
SSM – Society of the Sacred Mission 
STK – Svensk Teologisk Kvartalskrift 
SvD – Svenska dagbladet 
Sv. Ps. – Svenska psalmboken 
TA – Trelleborgs Allehanda 
TKG – Tidskrift för kyrkomusik och gudstjänstliv 
TO – Teologisk Oratorium 
UBM – Universitätsbibliothek Marburg 
ULA – Landsarkivet i Uppsala 
UUB – Uppsala universitetsbibliotek 
US – Una Sancta. Zeitschrift des Hochkirchlich-Oekumenischen Bundes 
VaLA – Landsarkivet i Vadstena 
VKA – Vadstena kyrkoarkiv 
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Källor och litteratur 

Otryckta källor 
Eskilstuna 
Eskilstuna stadsarkiv (ESA) 
Brita Hermelins arkiv (BHA) 

E1c:4 Korrespondens 

Helsingborg
Hos Anna Ehde Malmberg 
Otto Ehdes arkiv (OEA) 

Linköping 
Lagerlunda gård 
Claes och Greta Lagerfelts arkiv (CGLA) 

B:33 Greta Lagerfelts almanacka 
E:53 Gästbok 

Lund 
Lunds universitetsbibliotek (LUB) 
Gustaf Auléns samling (GAS) 

Korrespondens 
Bo Giertz arkiv (BGA) 

Korrespondens 
Ingvar Hectors arkiv (IHA) 

Korrespondens 
Albert Lysanders samling (ALyS) 

Korrespondens 
Edvard Magnus Rodhes samling (ERS) 

Korrespondens 
Gunnar Rosendals samling (GRS) 

Korrespondens 
Osby församlings gåvo- och krönikeböcker 
Rundbrev om Kyrklig Förnyelse 

Magda Wollters arkiv (MWA) 
Korrespondens 

Landsarkivet i Lund (LLA) 
Kjell Barnekows arkiv (KBA) 

Korrespondens 
Kyrkans Vänners arkiv (KVA) 

C:4 Register över ledamöterna i Föreningen Kyrkans Wänner 1895–1912 

Malmö 
Malmö stadsarkiv (MSA) 
Albert Lysanders samling (ALyS) 

Brev 
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B:1 Resedagbok 
Sodalitium Confessionis Apostolicæs arkiv (SCAA) 

A1:2 ACTA:I–II 
A2:1 Systrakretsens protokoll 
F2:1:4 Korrespondens med medlemmar 
F2:1:5 Korrespondens med utomstående 
F2:1:6 Diverse handlingar 
F2:1:7 Handlingar, ordnade årsvis 

Marburg 
Universitätsbibliothek Marburg (UBM) 
Archive Hochkirchliche Vereinigung-Augsburger Bekenntnis (AHVAB) 

A:1021 Stadgar 
A:1051 Medlemsregister 
A:1054 Korrespondens 
A:1055 Korrespondens 
A:109 Korrespondens 
A:2021 Protokoll 

Nachlaß Friedrich Heilers (MS. 999) 
Brev från Elis Erlandsson och Sigrid Hult 

Sigtuna
Sigtunastiftelsens arkiv (SigtSA) 
Axel Luttemans samling (ALS) 

Korrespondens 
1 Föredrag och anteckningar 

Stockholm 
Riksarkivet (RA) 
Lechard Johannessons arkiv (LJA) 

Korrespondens 
Eric von Rosens arkiv (EvRA) 

2BA Brev till Mary von Rosen 

Stadsarkivet i Stockholm (SSA) 
Evangeliska Alliansens svenska avdelning (EASA) 

A:1 Protokoll 
Stockholms prästsällskaps samling (SPS) 

A1:13–14 Mötesprotokoll 1896–1918 

Uppsala
Uppsala universitetsbibliotek (UUB) 
Josef Oscar Bensows brevsamling (JOBB) 

Brev från Elis Schröderheim 
Gunnar Ekströms samling (GES) 

Korrespondens 
Samuel Fries samling (SFS) 

Korrespondens 
Samuel Gabrielssons arkiv (SGA) 

Korrespondens 
16:25–29 Resedagböcker 
19 Föredrag 
21 Föredrag 

Harald Hjärnes samling (HHS) 
Korrespondens 

Ester Luttemans papper (ELP) 
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Brev till Axel Lutteman från Samuel Gabrielsson. 
Brev till Ester Lutteman från Magda Wollter. 
Samuel Gabrielsson, ”Utkast till svenska kyrkans reformerande i vissa nödvändiga stycken i 
denna viktiga tid” odat. manuskript 1913. 
Axel Lutteman, ”Anteckningar å Bjärka-Säby 1913” (Anteckningsbok). 
Axel Luttemans dagbok England 1908. 

Societas Sanctae Birgittaes arkiv (SSBA) 
AII:1–3 Protokoll handskrivna 
A Protokoll maskinskrivna 
B Berättelser från generalkapitel och konvent 
D Program och agendor generalkapitel 
F Cirkulär och brev till medlemmar 
G Regula, communio med arkivstadga 
H Gudstjänstordningar 
I Predikningar, skriftetal, föredrag 
J Korrespondens 
K11 Andaktshäfte 
M7 S:t Petri stiftelse 
M85 ”Konsensus. Nässjö 7 febr. 1944” 
P Uppsatser och föredrag 
Q1 Diarium, Societatis liturgicæ Upsaliensis 1939–1941
S9 Mats Åmarks papper 
S11 Olof Magnussons dagböcker 
S12:1 Sankt Sigfrids Brödraskap handlingar 1915–1926 
S14 Svenska Kyrkoförbundet och Helga Korsgillet 
S16:1–5 Kyrkodagarna i Nyköping 1935, i Eskilstuna 1939 

Nathan Söderbloms samling (NSS) 
Korrespondens 

Claes Törners efterlämnade papper (CTEP) 
Korrespondens

Mats Åmarks efterlämnade papper (MÅEP) 
Korrespondens
Mats och Ida Åmarks dagbok 

Landsarkivet i Uppsala (ULA) 
Lillkyrka kyrkoarkiv (LKA) 

N1:2 Visitationsprotokoll 
Strängnäs domkapitels arkiv (SDA)

F4a:17 Ämbetsberättelse från Nyköpings Östra kontrakt avgiven till prästmötet 8–10.1930.
F4a:21 Ämbetsberättelse från Nyköpings Östra kontrakt avgiven till 1936 års Prästmöte. 

Uppsala universitet, Teologiska institutionen 
Brundin, Stefan. Manfred Björkquist och Sigtunastiftelsen 1917–1942. Ett försök till kyrklig repatriering. 

Opublicerad licentiatavhandling i kyrkohistoria. 2001. 
Hagberg, Markus, Gunnar Rosendals verksamhet som stadskomminister i Trelleborg 1927–1933 så som den 

speglas i Trelleborgs Allehanda. Opublicerad D1-uppsats, 1999. 
Rönnblom, Kristoffer. ”Front mot plattkyrkligheten”: Tillkomst och strävanden hos Sodalitium Sancti Christo-

fori 1921–1939 i organisationsteoretisk belysning. Opublicerad magisteruppsats i kyrkohistoria. 2020. 
Sjösvärd Birger, Carl. Den sanna kyrkans röst. Självförståelse och reformsträvanden inom Svenska Kyrkoför-

bundet 1911–1917. Opublicerad masteruppsats i kyrkohistoria. 2015. 

Vadstena 
Landsarkivet i Vadstena (VaLA) 
Föreningen för Birgittamuseet i Vadstena (FBVA) 
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FRIDA 35. Protokoll och handlingar 
Vadstena församlings arkiv (VKA) 

KIIIa:4 Kyrkorådsprotokoll 

Örebro 
Hos författaren 
Carl Kihlén, ”Min predikantutbildning” PM. 

Periodica 
Aftonbladet 
Alt-Katholisches Volksblatt 
Augustana-Bote 
Biblioteksbladet 
Credo 
Dagens nyheter (DN) 
Dagens tidning 
Eine Heilige Kirche (EHK) 
Församlingsbladet 
Göteborgs Aftonblad 
Göteborgs Stifts-Tidning (GST) 
Die Hochkirche (HK) 
Internationale Kirchliche Zeitschrift (IKZ) 
Kalmar 
Katholisches Kirchenblatt für das Bistum Berlin 
Kirken 
Kristiansbladet 
Kyrkohistorisk årsskrift (KÅ) 
Nya dagligt allehanda (NDA) 
Nya dagligt allehanda-Vårt land (NDA-VL) 
Ny tidning för kyrka och skola (NTKS) 
Nya Stockholmsposten 
Reformatorn 
Religion och Kultur (RK) 
Signum 
Svendborg Avis 
Svenska dagbladet (SvD) 
Svenska Kyrkoförbundets tidskrift (SKFT) 
Svenska Morgonbladet 
Svensk krönika 
Svensk kyrkotidning (SKT) 
Svensk Teologisk Kvartalskrift (STK) 
Sydsvenska dagbladet 
Söderhamns tidning 
Södermanlands nyheter 
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Trelleborgs Allehanda (TA) 
Trelleborgstidningen 
Tro & Tanke 
Una Sancta (US) 
Upsala 
Upsala Nya Tidning 
Vår Kyrka 
Vår Lösen 
Vårt Land 
Västerås stiftsblad 

Offentligt tryck 
Statens offentliga utredningar 1923:22 ”Betänkande och förslag i fråga om kvinnors tillträde till 

statstjänster” 

Statens offentliga utredningar 1950:48 ”Kvinnas behörighet till kyrkliga ämbeten och tjänster” 

Statens offentliga utredningar 1964:30 ”Kristendomsundervisningen med särskild hänsyn till för-
hållandet kyrka-stat” 

Statens offentliga utredningar 1967:17 ”De teologiska fakulteterna” 

Statens offentliga utredningar 1974:67 ”Svenska kyrkans gudstjänst huvudgudstjänst och andra 
gudstjänster. Gudstjänst i dag: liturgiska utvecklingslinjer” 

Internetkällor 
http://dagensseglora.se/2013/11/12/ester-lutteman-och-vadstenaringen/ 

(läst 2021-07-24) 

www.skbl.se/sv/artikel/MaryvonRosen 
(läst 2021-07-29) 

www.skbl.se/sv/artikel/EsterLutteman 
(läst 2021-10-24). 

http://www.vatican.va/content/pius-xi/en/encyclicals/documents/hf_p-
xi_enc_19280106_mortalium-animos.html 

(läst 2020–12-21) 

http://www.quatember.de/J1954/q54041.htm 
(läst 2021-09-09) 

https://nbl.snl.no/Gustav_Jensen 
(läst 2020-12-12) 

http://www2.sls.fi/blf/artikel.php?id=9530 
(läst 2021-07-13) 
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Tryckta källor och litteratur 

Adell, Arthur 
1950 ”Fredrik Martin Allard In memoriam” i Svenskt gudstjänstliv 25:3, 64. 

Ahl-Waris, Eva 
2010 Historiebruk kring Nådendal och den kommemorativa anatomin av klostrets minnesplats. 

Vadstena. Societas Sanctæ Birgittæ. 
Ahlquist, Otto 

1924 ”Videant consules! Några ord med anledning av den katolska propagandan i vårt 
land” i SKT 29.8.1923, 379–380. 

Aldén, Lars 
1989 Stiftskyrkans förnyelse: framväxten av stiftsmöten och stiftsråd i Svenska kyrkan till omkr 

1920. BHEL 21. Lund. 
Algård, Nils 

1920 ”Klosterfrågan i dess sammanhang” i SvD 1.2.1922, 9. 
1922 ”Ritualismen – en fara?” i SvD 5.8.1923, 8–9. 
1923 ”Katolsk renässans” i SvD 19.2.1920, 10. 

Allard, Fredrik Martin 
1926 ”Liturgisk-musikaliska strävanden i nutidens västerländska kristenhet. Tysk-

lands evangeliska kristenhet” i TKG 1:7-8, 105–124. 
Alvunger, Daniel 

2006 Nytt vin i gamla läglar. Socialdemokratisk kyrkopolitik under perioden 1944–1973. För-
samlingsförlaget. Göteborg. 

Allwohn, Adolf 
1927 ”Liturgiska reformsträvanden i det evangeliska Tyskland” i TKG 2:7-8, 114–123. 

”Liturgiska reformsträvanden i det evangeliska Tyskland” i TKG 2:9, 137–140. 
Anderson, Benedict 

1993 Den föreställda gemenskapen. Reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning. Dai-
dalos. Göteborg. 

Anderson, Mary Elizabeth 
2006 Gustaf Wingren and the Swedish Luther Renaissance. Peter Land Publ. New York. 

Andersson, Harald 
1932 ”Fader Löhe” i TKG 7:4, 49–51. 
1937 Om gudstjänstliga bruk och ceremonier: till frågan om ett svenskt ceremoniale. Pro Ecclesia. 

Osby. 
Andersson, Irene 

2001 Kvinnor mot krig. Aktioner och nätverk för fred 1914–1940. Studia Historica Lun-
densia 1. Lund. 

Andersson, Johanna 
2019 Den nödvändiga manligheten – Om maskulinitet som soteriologisk signifikant i den svenska 

debatten om prästämbete och kön. Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. 
Göteborg. 

Andersson, Lars I 
2003 Sveriges historia under 1800- och 1900-talen. Liber. Stockholm. 

Andræ, Tor 
1937 Herdabrev till Linköpings stift. SKDB. Stockholm. 
1938 ”De nya koralerna” i SvD 23.1.1938, 11. 

Andrén, Åke 
1991 ”Laurentius Petri och den liturgiska utvecklingen i Svenska kyrkan under 1900-

talet – normativ företeelse och statussymbol” i Tro & tanke 91:5, 33–41. 
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Aronson, Torbjörn 
2008 Den unge Manfred Björkquist: Hur en vision av kristendomens möte med kultur och samhälle 

växer fram. SHEU 44. Uppsala. 
2014 Högkyrklighet och kyrkopolitik: Kretsen kring Svensk Luthersk Kyrkotidning fram till ca 

1895. Artos & Norma. Skellefteå. 
2020 ”Bilden av svenska reformationen under hundrafemtio år” i Stiftshistoria och präst-

historia. Kyrkohistoriska studier till minnet av Ragnar Norrman. Red. Harry Nyberg 
och Per Berggrén. Uppsala, 56–66. 

Aronsson, Peter, Solveig Fagerlund och Jan Samuelson (red.) 
1999 Nätverk i historisk forskning. Metafor, metod eller teori? Rapporter från Växjö univer-

sitet. Växjö. 
Aronsson, Peter 

2004 Historiebruk – att använda det förflutna. Studentlitteratur. Lund. 
Arvedson, Tomas 

1936 ”Ritualismen och Nya Testamentet” Vår Lösen 27:7, 154–156. 
Assarsson, David 

1918 Fädernas kyrka. Credos förlag. Stockholm. 
Asplund, Johan 

1991 En essä om Gemeinschaft och Gesellschaft. Bokförlaget Korpen. Göteborg. 
Auber, S. 

1925 ”Die katholische Bewegung in der Kirche von England” i US 1:1, 11–12. 
Aulén, Gustaf 

1911 ”Kyrkotanken och nutida svensk Kyrkolitteratur” i Vår Lösen 2:16–17. 
1912 Till belysning af den lutherska kyrkoidén: dess historia och dess värde. Uppsala. 
1922a Evangeliskt och romerskt. Sveriges kristliga studentrörelse. Stockholm. 
1922b ”Liturgisk förnyelse” i Kirke og Kultur 19. 
1924 ”Einar Billing” i SBL 4, 383. 
1928 Liturgiska förnyelsesträvanden och evangelisk kristendom. Gleerup. Lund. 
1953 Hundra års svensk kyrkodebatt: drama i tre akter. Svenska kyrkans diakonistyrelses 

bokförlag. Stockholm. 
1956 ”Albert Lysander in memoriam” i Bland gåvor mångahanda. En minnesbok om Albert 

Lysander. SKDB. Stockholm, 7–17. 
Axner, Torbjörn 

2014 Ordo missæ. Missalen och missaletillägg i Svenska kyrkan 1942–1967. Artos. Skellefteå. 
Barnekow, Kjell 

1958 ”Laurentiistiftelsen” i Kring Laurentiistiftelsen. Red. Ragnar Ekström. Gleerup. 
Lund. 

1983 Stråk i ett liv. Walter Ekstrand bokförlag. Lund. 
Bauman, Zygmunt 

1991 Modernity and ambivalence. Polity Press. Oxford. 
Bengtsson Melin, Pia 

2014 Medeltiden on display: Uppställningar och utställningar av äldre kyrkokonst från omkring 
1850 fram till i dag. Runica et Mediævalia. Stockholm. 

Bently, James 
1972 ”British and German High Churchmen in the Struggle against Hitler” i Journal 

of Ecclesiastical History 23:3 (1972), 233–249. 
von Bergen, Carl 

1941 In memoriam. Huldine Beamish, född Mosander (”Edelweiss”). Särtryck ur Idun 6:3. Bal-
der. Stockholm. 

Berggren, Henrik 
1995 Seklets ungdom: Retorik, politik och modernitet 1900–1939. Tiden. Stockholm. 

Berggren, Hugo, Samuel Gabrielsson & Anders Jobs 

475 



  

          
   
         
  

      
          

  
  
           

     
            

  
      

            
        

 
  

      
   

       
 

         
      
           

      
      
       

        
          
           

         
      

        
          

 
         

       
     

           
         
           

     
          

       
      

             
   

         
           

        
   

       

1914 Psalterium Dalecarlicum eller Dala-Harpan. Almqvist & Wiksell. Uppsala. 
Berglund, Sven O. 

2000 Laurentiistiftelsen i brytningstid. Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv. Lund. 
Bergmann, Sigurd 

1992 ”Administration i de heligas gemenskap – kan kyrkans Gemeinschaft och kyr-
kans Gesellschaft bli en, helig, allmänneliga och apostolisk? I Tro & Tanke 
1992:5, 153–173. 

Berman, Marshall 
1992 ”Why modernism still matters” i Modernity and identity. Red. Scott Lash and Jon-

athan Friedman. Blackwell. Oxford. 
2001 Allt som är fast förflyktigas. Modernism och modernitet. 4 uppl. Arkiv förlag. Lund. 

Beskow, Natanael 
1910 Den kyrkliga striden. Stockholm. 
1919 ”Några ord om ärlighet i de religiösa uttrycken” i Det andliga nutidsläget och kyrkan. 

I. Red. Torsten Bohlin och Manfred Björkquist. Svenska andelsförlaget. Stock-
holm, 80–88. 

Beskow, Per 
1992 ”Högkyrklighet” i Nationalencyklopedin 9. 

Bexell, Oloph 
1976 ”Kåre Skredsvik. Bidrag till gotländskt herdaminne” i Personhistorisk tidskrift 72, 

22–31. 
1987 Liturgins teologi hos U.L. Ullman. BTP 42. Stockholm. 
1991 ”Perspektiv på högkyrkligheten” i Svensk Pastoraltidskrift 33:37, 577–585. 
1997 Yngve Brilioth – historiker, teolog, kyrkoledare. Texter, studier och minnen. Samlade och 

utgivna av Oloph Bexell. Artos. Skellefteå. 
1999a ”Gunnar Rosendal” i SBL 30, 507. 
1999b ”Edvard Magnus Rodhe” i SBL 30, 268. 
2002 Präster i S:t Sigfrids stift 3. Lund. 
2003a Sveriges kyrkohistoria 7. Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid. Verbum. Stockholm. 
2003b ”’God dag, det är fader Gunnar!’ En presentation av Gunnar Rosendal – några 

konturer av hans liv och gärning” i Gunnar Rosendal. En banbrytare för kyrklig för-
nyelse. Red. Vivi-Ann Grönqvist. Artos. Skellefteå, 21–72. 

2003c ”Altare och predikstol. Predikans funktion i Gunnar Rosendals teologi” i Gunnar 
Rosendal. En banbrytare för kyrklig förnyelse. Red. Vivi-Ann Grönqvist. Artos. Skel-
lefteå, 237–277. 

2005a ”Bo Giertz och Svenska kyrkan” i Sveriges kyrkohistoria 8. Religionsfrihetens och eku-
menikens tid. Red. Ingmar Brohed. Verbum. Stockholm, 386–391. 

2005b ”Från liturgisk enhetlighet till försöksverksamhet. Diskussionen om ’handboks-
troheten’ i Svenska kyrkan” i Årsbok för Svenskt Gudstjänstliv 80, 96–117. 

2006 ”The Oxford Movement as received in Sweden” i KÅ 106, 143–152. 
2007a ”Kyrkligheter i Svenska kyrkan” i Kyrkans liv. Introduktion till kyrkovetenskapen. 3. 

uppl. Stiftelsen Kyrkovetenskapliga Institutets skriftserie. Uppsala.. 
2007b ”Att finna hela kyrkans skatt: något om den svenska högkyrklighetens inspirat-

ionskällor” i Gotländskt och kyrkligt: festskrift till Ove Lundin. Red. Ragnar Sven-
serud och Jakob Tronêt. Artos. Skellefteå, 160–192. 

2011 ”Grundarna av Societas Sanctæ Birgittæ – vilka var de?” i Som ett rotfäst träd. Red. 
Anna-Greta Norén. Stockholm. 

2012 ”Church Life and Worship in a Lutheran Church: The Example of the Church 
of Sweden – A Historical Introduction” i The Meaning of Christian Liturgy. Recent 
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2015 ”Det svenska kyrkoåret under de senaste två hundra åren. Förändringar och re-
vitalisering” i KÅ 115, s. 35–58. 

2016 ”Domkyrkosyssloman – En prästtjänst som försvann. Om de svenska domkyr-
kornas förvaltare och förvaltning” i Kyrklig rätt och kyrklig orätt: kyrkorättsliga per-
spektiv. Festskrift till professor Bertil Nilsson. Red. Martin Berntson och Anna Minara 
Ciardi. Artos. Skellefteå, 205–228. 

2017 ”Renewal of the Church from the Church Itself: Gunnar Rosendal’s Kyrklig 
förnyelse – an Ecclesiastical Classic in the Church of Sweden” i Classics in Northern 
European Church History over 500 Years. Essays in Honour of Anders Jarlert. Red. Da-
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York, s. 117–152. 

2018 ”The Oxford Movement and the early High Church Spirituality in Sweden” i 
International Journal for the Study of the Christian Church 18:2-3, 277–292. 

2020 ”SSB genom hundra år” i ”Gör också våra hjärtan brinnande”. Societas Sanctæ Birgittæ 
1920–2020. Red. Oloph Bexell, Gunilla Gren-Eklund, Fredrik Santell & And-
reas Wejderstam. Artos. Skellefteå, 79–152. 
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