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Till min Ulrica



... socialismen i Sverige hämtar sina argument, icke från en marxistisk sam-
hällsteori, utan från ett allmänt rättfärdighets- och rättvisepatos, som kan här-
ledas direkt från den evangeliska folkförkunnelse, vars främsta instrument är 
svenska kyrkan. 

Harald Hallén i Vår Kyrka nr 23 8/6 1944 
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Förord

När jag nu tänker tillbaka tror jag att själva frågan bakom denna avhandling 
väcktes en sommardag på Sankt Eriks torg i Uppsala. Jag träffade Lars Pet-
terson för första gången och vi åt glass. Plötsligt sade Lars att det aldrig fun-
nits någon riktig folkkyrka i Sverige. Jag blev både förstummad och lite 
provocerad. Känner han inte till Billing, tänkte jag, men låg lågt, det var ju 
trots allt något av en anställningsintervju för Högskolan Dalarna.  

Med tiden begrep jag påståendets innebörd. Som nybliven lärare på hög-
skolan i Falun fick jag förmånen att undervisa i historia samtidigt som jag 
började forska. Att ha fått bearbeta frågor om samhällorganisatoriska föränd-
ringar, folkrörelser och nationsblivanden, samtidigt som jag planerade en 
avhandling i kyrkohistoria, var roligt och stimulerande. Jag vill i samman-
hanget rikta ett varmt tack till mina arbetskamrater för allt intressant tanke-
utbyte. Jag vill också tacka all engagerad bibliotekspersonal på högskolebib-
lioteket i Falun.

Att samtidigt ha fått lägga fram avhandlingstexter på det högre seminariet 
i kyrkohistoria har varit en förmån. Det har där funnits ett engagemang och 
en intellektuell öppenhet som jag är mycket tacksam för. Stort tack till alla! 
Framförallt vill jag nämna det mycket konstruktiva och generösa slutsemina-
rium som Alf Tergel levererade, vilket fick mig att orka se entusiastiskt på 
de sista månadernas slutskrivande. Torsten Bergstens engagerade språk-
granskningar bör i även nämnas särskilt. Lennart Tegborgs tidiga engage-
mang i denna avhandlingsproblematik har också varit avgörande. Oloph 
Bexell, Ola Fransson och Torkel Jansson har via egen textläsning av slutver-
sionen givit mycket värdefull kritik. Lars Petterson har alltid varit en enga-
gerad och trogen samtalspartner i Falun. Ruths Franzéns resultatorienterade 
och samtidigt mycket mänskliga handledarstil har varit en tillgång under 
hela arbetets gång. 

Avhandlingsskrivandet kunde komma igång på heltid tack vare ett stipen-
dium från Göransson-Sandvikens fond vid Gästrike-Hälsinge nation. Sedan 
dess har medel erhållits i form av doktorandtjänst vid Teologiska institutio-
nen jämte medel från Högskolan Dalarnas forskningsråd. För tryckning har 
medel beviljats från Kungl. Gustaf Adolfs Akademien för svensk folkkultur. 

Jag vill rikta ett särskilt tack till mina svärföräldrar Monica och Lars Åke. 
Hade inte ni funnits i samma stad hade tidtabellen spruckit! Avhandlingen 



14

hade överhuvudtaget aldrig blivit till utan allt stöd inom familjen. Tack Elio-
nore och Roland för all varm omtänksamhet. Tack lilla John för att du är så 
underbar. Tack Ulrica för alla glada skratt, uppmuntran och kärlek. Du är 
mitt allt. 

Falun  Alla helgons dag 2004 

Urban Claesson 
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Kyrkan som folkets kyrka- en inledning 

I en skrift från år 1920 jämfördes den danska folkkyrkan med den svenska. I 
boken Danskt kyrkoliv och svenskt uppfattade den svenske prästen Viktor 
Södergren den danska kyrkan vara mycket folkligare än sin svenska motsva-
righet. Södergren fann också att fosterlandskänslan i Danmark hade djupare 
och mer vardaglig förankring än i Sverige. Den danska dannebrogen syntes 
mycket oftare i Danmark än vad någonsin den svenska fanan gjorde i det 
samtida Sverige. Även om den danska kyrkan var mycket fastare knuten till 
staten än sin svenska motsvarighet, såg Södergren att den danska kyrkan 
hade en levande bas i det folkliga församlingslivet på ett sätt som saknade 
motsvarighet i Sverige. Södergrens bok mynnade ut i en uppmaning till att 
arbeta för att ge Svenska kyrkan samma folkliga förankring. Det räckte en-
ligt Södergren inte med att förtrösta på det institutionella; att den svenska 
kyrkan hade starkare organisatorisk självständighet gentemot staten.1 Teolo-
gen Oskar Lewan (1862-1949) från Lund ansåg i sin recension av Söder-
grens studie:

Märkligt är att finna, huru den danska kyrkan är betydligt mera förstatligad 
än vår, men icke dessmindre vår kyrka öfverlägsen i intimitet med folklivet 
och de breda lagren i sätt att tänka och känna, alltså i grunden mera demokra-
tisk. Emedan vår kyrka, till trots af en friare ställning till staten i grunden har 
ett mera aristokratiskt kynne, har den demokratiska frikyrkligheten tagit fart 
hos oss. I Danmark vet man knappast om något sådant. Det karakteristiska i 
detta stycke får sitt goda uttryck i orden: dansk Menighed och svensk kyrka.2

Den danska folkkyrkan inrymde en bred nationell folkrörelse. I partiet Det 
forenede Venstre samarbetade intellektuella med en bonderörelse alltsedan 
1870-talet, och lyckades representera dansk folkopinion. Bonderörelsen hade 
i stora delar präglats av en inomkyrklig väckelse som tagit djupa intryck av 
Nikolai Fredrik Severin Grundtvigs (1783-1872) uppfattning om det folkliga 
och det kristna. Kristendom och folklig radikalism hade i Danmark för-
enats innan det omstörtande 1880-talet slagit igenom. 

Den danska demokratiska folkkyrkan formulerades pregnant av venstre-
mannen och prästen Morten Pontoppidan (1851-1931). Denne verbaliserade 
den danska folkkyrka som tog form i samband med att Danmark demokrati-

1 Södergren 1920, s. 8-21, 98-126 
2 Lewan 1920, s. 305 



16

serades under partiet Venstre efter år 1901.3 Folket blev här kyrkans bärande 
subjekt. Pontoppidan argumenterade för alla kyrkomedlemmars rätt att i en 
socken medbestämma i kyrkan. Hans kyrkosyn kom därför att kallas sock-
enkyrklig. Dominerande danska teologer av olikartat kynne har i Pontoppi-
dans efterföljd under nittonhundratalet förvaltat dennes grundsyn på kyrkan, 
där begreppen folk och församling tenderat att betyda samma sak.4 Följande 
citat från 1930-talets Kaj Thaning var representativt: ”Maalet er ikke, at Fol-
ket indlemmes i Menigheden, men at Menigheden gaar under, bliver til ing-
enting, naar den har bragt Evangeliet til Folket!”5

Morten Pontoppidan lyckades levandegöra ett danskt folkkyrkoideal. Äg-
de någon liknande personifikation rum i Sverige?

Under dagarna runt den första augusti år 1907 samlades professorer och 
studenter i teologi till ett möte som var förlagt till Huskvarna. Deltagarna 
bearbetade den stora frågan om kyrkans framtid. Ett nytt Sverige växte i 
samtiden fram, ett Sverige präglat av folklig mobilisering i frikyrkor, nyk-
terhetsrörelse och arbetarrörelse. Svenska kyrkan hade upplevt en stor ned-
gångsperiod under 1890-talet, och år 1907 hade det gått så långt att man 
upplevde det svårt att rekrytera nya ungdomar till prästerlig tjänst. Kyrkan 
började hamna i skuggan ett nytt Folkrörelsesverige. I mötets tal och diskus-
sioner tydliggjordes två stora argumentationslinjer i frågan om hur folket 
skulle återerövras för kyrkan. Den ena ville ta sin utgångspunkt i den existe-
rande kyrkan, och från denna plattform söka stöd i folket. Begreppet folk-
kyrka blev viktigt, och det folk som fortfarande kände anknytning till kyrkan 
borde mobiliseras i en sorts folkrörelse för kyrkan. Här fanns hopp till den 
gamla svenska bondestammen. Denna linje representerades av docent Einar 
Billing (1871-1939) och biskop J.A. Eklund (1863-1945), båda med akade-
misk hemortsrätt i Uppsala. Huskvarnamötet har betecknats som något av en 
startpunkt för den så kallade ungkyrkorörelsen i Uppsala. Denna strömning 
sökte under åren efter 1907 att knyta an till det folk som tappat kontakt med 
kyrkan. Genom agitationsturnéer i arbetarmiljöer sökte ungkyrkorörelsen 
återskapa en folklig bas åt kyrkan. Folket blev här ett objekt för kyrkan att 
återerövra.

Huskvarnamötets andra linje utgick från de existerande folkrörelserna.
Folket hade enligt denna uppfattning fortfarande kvar sin kristna karaktär, 
trots att 1880-talet redan passerat. Det fanns ej något avstånd mellan folk och 
kyrka. Däremot hade det skapats distans mellan föråldrade delar av kyrkans 
förkunnelse och folkets stigande upplysningsnivå. Samtidens folkrörelsefolk 

3 Nielsen 2000, s. 76, Lindhardt 1955, s. 60-72, särskilt s. 67. ”... viste det sig, at der i hans 
folkekirkesyn lå en kristendomsforståelse, som var i kontakt med typiske grunddrag af den 
kirkeligt kulturelle situation i det 20. årh.s første halvdel og som- efter alt at dømme- endnu 
længe vil være det.” Lindhardt 1950, s. 270 
4 De centrala danska teologerna Knud Hansen, K. E. Løgstrup, Kaj Thaning, P. G. Lindhardt 
och Hal Koch har alla lyfts fram som förespråkare av denna folkkyrkosyn. Nielsen 2000, s. 76 
5 Citerat efter Nielsen 2000, s. 78 
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tillskansade sig alltmer av bildningens frukter. Genom att lyfta fram det ur-
sprungligt förnuftiga i kristendomen skulle den kristna tron åter kunna er-
kännas av detta nya och bildade folk.  Denna linje representerades under 
Huskvarnamötet främst av Lundaprofessorn Magnus Pfannenstill (1858-
1940) och dennes trogna studenter. Folket blev i denna sydsvenska riktning 
ett kyrkans subjekt som genom upplysning skulle inse att kristendomen fort-
farande var livets källa.6

En ung student med namnet Harald Hallén (1884-1967) var närvarande 
vid detta möte. Han skulle snart fylla 23 år och tog starka intryck av vad som 
där sades. När han åkte därifrån var han full av entusiasm.7 Drygt tjugo år 
senare var Harald Hallén placerad i Sveriges politiska centrum. Arbetarrörel-
sen blev i industrilandet Sverige en dominerande nationell folkrörelse, efter 
det att en bonderörelse motsvarande den danska här aldrig formerat sig. Sve-
riges stora nationella enhetsprojekt gick under namn av folkhemmet. Inom 
den socialdemokratiska partiledning som under 1920-talet började sluta sig 
till folkhemstanken återfanns riksdagsmannen Harald Hallén, som vid denna 
tid blivit kyrkoherde i Arvika. Denne argumenterade nu starkt för partileda-
rens folkhemslinje gentemot klasskampslinjen, och kom under 1930-talet att 
stå i det segrande lägret. Harald Hallén ville se kristendomen som folkhem-
mets centrala utgångspunkt. Hallén skulle aldrig åtskilja folk och församling. 
I radioutsända andakter tilltalade han hela folket som kristet. Genom årliga 
radioutsändningar från Arvika kyrkogård ville han legitimera den folkreli-
giösa traditionen av att tända ljus på de dödas gravar. Han skulle under 
1940-talet vara med om att stadfästa allhelgonadagen såsom ny ledig helg-
dag. Också i de olika svenska sjömanskyrkorna kunde Hallén se enhet mel-
lan kyrka och folk. Sjömanskyrkan mötte sjömännens behov och erbjöd al-
ternativ till hamnstädernas krogliv.  

Som kyrkopolitiker utgick Hallén från folket som kyrkans maktfaktor. 
Kyrkans bas blev för Hallén en existerande folkkristendom och borde därför 
vara demokratisk. Samtidigt borde Svenska kyrkan vara självständig om 
staten blev ett hot. Genom att argumentera för ett fritt utträde ur kyrkan tänk-
te sig Hallén kyrkan som ett självständigt nationellt övergripande samfund. I 
samband med kyrkomötesdebatten om kvinnliga präster år 1958 skrev Hal-
lén i Expressen:

Allt detta sega motstånd mot kvinnan som präst har vårt folk ej kunnat fatta 
... religiösa motiveringar för motståndet är man helt främmande för. Man har 
instinktivt fattat Kristus såsom fullständigt fri och formlös i sin verksamhet, 
såsom en som var helt främmande för restriktioner och spärrar när det gällde 
att bära fram det glada budskapet ... 

6 Aulén 1953, s. 75-76, Tergel 1969, s. 131-138, Rodhe 1930, s. 366-368. Huskvarnamötet 
och dess sammanhang kommer senare att få en utförligare behandling
7 Harald Hallén till Sven Persson 9/8 1907, B1:1 Kyrkoherde S.P. Persson i Lagersberg. 
Personarkiv, ES 
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I stället har kyrkan fört fram bilden av en överjordisk kyrkoledare som 
”instiftar” läroämbete, sakrament och kyrka ... deklasserande halva mänsk-
ligheten. Detta tycker vårt folk är oevangeliskt och okristligt. Svenska folket 
är lyckligt fritt från ”den grå teologin”, men det äger vad bättre och kärare är: 
en intuitiv känsla för evangeliets enkle man med sitt budskap om en över-
sinnlig kärlek. Det finns en folklig och en högkyrklig institutionell Kristus-
bild och motsättningar dem emellan ligger på botten av striden om kvinnliga 
präster.8

Drygt femtio år efter Huskvarnamötet var det fortfarande tydligt i vilket av 
mötets två läger Hallén hörde hemma. Hans utgångspunkt var folket och den 
allmänna opinionen. Där fanns en folklig kristendom för kyrkan att bygga 
på.

8 Expressen 2/10 1958 
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1. Utgångspunkter 

1.1. Syfte 
Denna avhandling är bestämd av tre sammanhängande syften. Det första 
syftet går ut på att analysera förutsättningarna bakom ett svenskt socialde-
mokratiskt folkkyrkoideal. Jag syftar att klarlägga dessa genom att belysa 
skilda förutsättningar i svensk och dansk kyrkohistoria.  

För det andra skall den svenska kampen om folkkyrkan analyseras. Fokus 
ligger här på den folkkyrkosyn Harald Hallén representerade. Med de, jäm-
fört med Danmark, skilda förutsättningar som i Sverige fanns för ett demo-
kratiskt folkkyrkoideal uppstod här en tydligare och mer utdragen strid om 
kyrka och folk. För det tredje syftar jag att utifrån Hallén studera genombrot-
tet för en svensk medborgarkyrka. 

Föreliggande avhandling söker alltså främst analysera folkkyrkotanken 
som idé relaterad till samhällsorganisatorisk förändring. Därmed intas en 
annan ansats än de mer idéfokuserat systematiska inriktningar som präglar 
exempelvis Ragnar Ekströms och Kjell Blückerts avhandlingar om folkkyr-
kotanken.1 Att välja ut folkkyrkotänkare som studieobjekt p.g.a. de besuttit 
teologisk tyngd och pregnans blir med mitt perspektiv ej avgörande. Även en 
genialt formulerad folkkyrkotanke kan nämligen ha marginaliserats om den 
ej samspelat med samhällets segrande utvecklingslinjer. Det blir snarare 
folkkyrkoidealens potential att förverkliga sig politiskt, socialt och natio-
nellt, som är avgörande i denna avhandling. För att klargöra detta måste jag 
ägna en relativt stor del av arbetet åt att teckna en samhällsorganisatorisk 
bild av folkkyrkans förutsättningar. Först därefter kan Harald Hallén place-
ras in i ett förklarande sammanhang. 

1 Ekström 1963, Blückert 2000. Jag utgår här från en uppfattning om att ämnet kyrkohistoria 
är en teologisk disciplin med ansvar för analys av kyrkan såsom en del i en historisk 
samhällsorganisation. Kyrkohistorikern får ej enbart behandla tron som ett autonomt område, 
utan måste kontextualisera. Kyrkohistoria handlar därför inte primärt om ett studium av läran 
i sig självt, utan inriktar sig mer på att undersöka varför en lära eller trosföreställning blivit 
aktuell under en viss tidsepok. Se hur ämnet presenterar sig vid Uppsala universitet i: Evers 
Rosander-Klasson Sundin 2001, s. 31-33
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1.2. Metod- om komparativ kyrkohistoria
Genom historisk komparation möjliggörs en analys där skillnader och likhe-
ter uppträder i förhållande till varandra.2 Mentalitetshistorikern Marc Bloch 
har givit ett antal argument som talar för det fruktbara med ett komparativt 
angreppsätt. Han menar att det vid studiet av ett samhälle är givande att utgå 
från kunskaper om ett annat samhälle. Man kan då utgå från tentativa anta-
ganden som kan revideras under analysens gång.3 Enligt Bloch kan nämligen 
ett fenomen vara tydligt i ett samhälle, medan det är dolt i ett annat. Förete-
elsens effekt kan ändå ha samma tyngd i båda samhällen. Genom jämförelse 
kan alltså forskaren få syn på ett fenomen och dess verkningar även där des-
sa är mer dolda.4

Att ägna sig åt historiska jämförelser innebär enligt Analles-skolans Marc 
Bloch att välja fenomen ur skilda sociala situationer, som kan antagas vara i 
analogi med varandra. Därefter bör fenomenens skilda utvecklingslinjer 
spåras upp under jämförelser av likheter och olikheter, för att förklaras så 
mycket som möjligt.5 Den typ av historisk komparation som enligt Bloch ger 
säkrast resultat är den som utgår från närliggande och samtidiga samhällen 
som är så pass lika att jämförelser blir möjliga. Länderna bör dock samtidigt 
vara så pass olika att ”variationer i det gemensamma utvecklingsmönstret 
kan urskiljas”.6

I föreliggande studie analyseras folkkyrkan som fenomen genom att sättas 
i samband med danskt och svenskt nationsbyggande. Man kan därmed fråga 
sig varför jag har valt just Danmark som komparativ utgångspunkt.  

Orsaken är att Danmark och Sverige i överensstämmelse med Bloch är 
tillräckligt lika och olika på en och samma gång. För det första delar Dan-
mark och Sverige en gemensam kyrkohistorisk utgångspunkt som utanför 
Norden är unik: ”for så vidt man ikke andetsteds finder evangelisk-lutherske 
flertalskirker med en så snæver binding til staten”.7 Att  båda länder alltså 
fortsatte att behålla sina gamla enhetskyrkor även under demokratins tidsål-
der är en grundläggande utgångspunkt. Under denna nya tid tvingades en-
hetskyrkorna legitimera sig på ett nytt sätt genom att ta namn av den nya 
epokens maktbärare: folket. Enhetskyrkorna blev folkkyrkor. Begreppet 

2 Jfr Schjørring 2001a, s. 22 
3 Bloch 1967, s. 72-73. Bloch har utgjort en viktig inspirationskälla för Torkel Janssons kom-
paration av nordiskt kommunalväsende. Jansson 1987, s. 11-12, noter 3 och 4 
4 Bloch 1967, s. 48-49. Historiska likheter måste här inte innebära samband av den typ att det 
ena samhället imiterat det andra. Det är enligt Bloch intressantare att finna gemensamma 
orsaksförklaringar för båda samhällen, utan att en koppling mellan länderna först måste förut-
sättas. Bloch, 1967, s. 54. Jansson 1987, s. 11, Jansson 1989, s. 103-104, Jansson 1993, s. 
144-145
5 Bloch 1967, s. 45, Mörner 1981, s. 225 
6 Bloch 1967, s. 45-48, Mörner 1981, s. 226-228, Jansson 2000, s. 678-679. Citat från Jansson 
1987, s. 12 
7 Schjørring 2001a, s. 23-24 
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folkkyrka har framförallt fått sin betydelse i ett danskt sammanhang, vilket 
också bildar argument för valet av just Danmark. Ordet blev tidigt ett viktigt 
begrepp i dansk lagtext. Inom Norden hade jag även kunnat välja Norges och 
Finlands folkkyrkor som jämförelseobjekt. Att jag dock avgränsar mig från 
detta kan motiveras av det faktum att dessa båda länder ej lika entydigt som 
Danmark och Sverige utgick från en social dimension i sina nationalblivan-
den. I både Norge och Finland skar sig det sociala tydligare med en språklig 
dimension. I Sverige och Danmark hörde språkkonflikter däremot endast 
hemma vid nationernas yttre gränsområden. Härmed vill jag dock givetvis 
inte underkänna den möjliga komparativa potential som både Norge och 
Finland erbjuder.8

Vari består då den intressanta olikheten mellan Sverige och Danmark? 
Under artonhundratalet integrerades både Danmark och Sverige i en världs-
omfattande marknadsekonomi. Danmark skulle i denna internationella 
marknadsuppdelning inrikta sig på en bondebaserad agrarproduktion, medan 
Sveriges roll blev mer industriellt inriktad p.g.a. alla de rika naturresurser 
som här fanns att exploatera. Det uppkom därför i de båda länderna olika 
förutsättningar för sociala skikt att bilda grundval för den demokratiska na-
tionen. Detta blev avgörande för kyrkans koppling till en segrande nationell 
gemenskap, för dess möjlighet att bli folkkyrka. Jag vill alltså i jämförelse 
med en likartad men ändå särskild dansk linje tydliggöra en svensk utveck-
lingsgång.9 Det danska folkkyrkoidealets tydliga sammanhang med demo-
kratins genombrott kommer att bidra till en analys av etableringen av en 
likartad men mera okänd svensk folkkyrkosyn. 

Det är viktigt att klargöra komparationens heuristiska roll i denna avhand-
ling. Det komparativa greppet används för att erhålla nya infallsvinklar på 
svenskt material. Jag har inga ambitioner att uppnå en balanserad jämförelse 
mellan Danmark och Sverige där de två länderna erhåller lika mycket ut-
rymme. Den danska utvecklingen används snarare som en historisk böj-
ningsmönster för att tydliggöra det kyrkohistoriska förlopp som utspelar sig i 
Sverige.

Det bör till sist påpekas att komparativ metod förutsätter en övergripande 
analytisk ram. Denna bildar grund för att kunna ringa in de relevanta feno-
menen. Teori erbjuder ett övergripande språk i analysen av utvecklingslinjer 

8 Jfr Therborn 1989, s. 347, 354, om folkkyrkobegreppets danska betydelse och inflytande på 
Sverige, se Ekström 1963, s. 98-140, 144-146, Palmqvist 1964, s. 96-97, Aulén 1953, s. 82. 
För det fruktbara med att exempelvis komparera Sverige med Finland kan hänvisas till Jans-
son 2000 
9 Vagn Wåhlin argumenterar övertygande i sin kritik av det svenska folkrörelseprojektet för 
det fruktbara i att jämföra inom Norden, i stället för att jämföra med det tidigt industrialisera-
de England. Inom Norden fanns större likheter länderna emellan då dessa präglades av en 
längre agrarkapitalistisk fas före industrialiseringens sena genombrott. Wåhlin 1979, s. 115-
119, 136-145. Clemmensen 1987, s. 28. Om folkkyrkobegreppets danska betydelse och tidiga 
inflytande i Sverige, se Ekström 1963, s. 98-140, 145-146 jfr s. 144 
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bakom fenomenen.10 Denna analytiska ram presenteras i närmast följande 
avsnitt.

1.3. Teori- offentligheten, dess omvandling och kyrkan 
I denna avhandling kopplas folkkyrkotanken samman med medborgerlighe-
tens genombrott. Teoretiska ramar som behandlar det civila samhällets histo-
riska framträdande bildar därför viktiga perspektiv. Jürgen Habermas offent-
lighetsteori och Miroslav Hrochs teori om nationalgemenskapens framväxt 
blir centrala. Utifrån dessa tankesystem kan vi sedan formulera en stipulativ 
definition av folkkyrkan. Jürgen Habermas har genomfört en klassisk studie 
där han generaliserat historiska förlopp i Tyskland, Frankrike och Storbri-
tannien till en teori om offentlighetens uppkomst och omvandling. Även om 
denna teori ej arbetats fram utifrån skandinavisk empiri kommer den ändå att 
kunna inspirera i följande analys av nordiska förhållanden. Avgörande skill-
nader mellan nordisk utveckling och Habermas perspektiv skall påvisas.11

Som föregångare till den borgerliga offentligheten presenterar Habermas 
först en historisk bild av den representativa offentligheten.12 Denna bildar 
startpunkt i vår presentation av offentlighetsteorin. 

1.3.a. Enhetsstat och enhetskyrka- den representativa 
offentligheten
Uttrycket representativ offentlighet kan förtydligas genom att kopplas sam-
man med begreppet enhetsstat. Denna utgjorde ett organisatoriskt uttryck för 
en historisk samhällsformation som präglades av fasta, givna och kollektiva 
gemenskaper som hushåll, socken, stånd och skrå- och där kyrkan utgjorde 
enda livstolkande alternativ. Korporativa gemenskaper bildade enhetsstatens 
reglerade grundkomponenter. För Sveriges del har kyrkohistorikern Hilding 
Pleijel presenterat läran om hustavlan såsom ett rättfärdigande av denna in-
tegrering. Ett stånd skulle vara lärande, ett annat stånd skulle vara styrande, 
och ett tredje stånd skulle vara närande.13

10 Att komparera förutsätter gemensamma entydiga begrepp, och varsamhet att verkligen 
jämföra likartade storheter. Bloch 1967, s. 73-75, Mörner 1981, s. 229. En vanlig fälla är att 
jämföra företeelser går under gemensamma begrepp, men som i realiteten är alltför väsens-
skilda för att fruktbart kunna jämföras. Bloch 1967, s. 58 
11 Habermas 1988, s. 7-9, 79-98, Habermas 1997a, s. 422, Dahlkvist 1988, s. iv-vi 
12 Habermas 1988, s. 15-19 
13 Johansson 1981, s. 43-45. Pleijel 1970, s. 16-44. Även om det har ifrågasatts hur mycket 
denna treståndslära verkligen internaliserades hos befolkningen, kan den ses som en beskriv-
ning av en korporativ samhällsordning. Pleijel ansåg att denna treståndlära genom läsinlärning 
blivit allmänt traderad. Utan att helt vilja motbevisa Pleijel har Lindmark problematiserat den 
empiriska grunden för ett sådant antagande. Lindmark 1995, s. 71-92. Aronsson har också 
utifrån egen studie kritiserat Pleijels tes om treståndslärans hegemoni. Aronsson 1995, s. 51-70
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Alla historiska samhällen har befunnit sig i processer av förändring. Det 
har därför aldrig funnits en enhetsstat i betydelsen statisk samhällsformation.  
Dock var förändringen i denna epok så långsam att samhället av samtiden 
kunde uppfattas som statiskt och evigt.14 Långsamheten möjliggjorde fasta 
gemenskaper som var mer långlivade än enskilda individer. Gemenskaps-
formerna förmådde integrera generation efter generation då befolkningsök-
ningen var relativt marginell. Den enskilde kunde därför födas in i givna 
gemenskapsformer utan att behöva välja själv. Detta innebar att vardagen 
inte behövde problematiseras och verbaliseras som i ett modernt samhälle, 
med alla dess krav på fria val av bl.a. grupptillhörighet. Sanningen och verk-
ligheten kunde under enhetsstatens epok uttryckas genom outtalade riter och 
symboler som en återspegling av ett större sammanhang. Den tyske sociolo-
gen H.P. Bahrdt har skarpsynt formulerat denna samhällsform som 

en social ordning där så gott som alla sociala relationer förmedlas genom ett 
tätt nät av personliga bindningar, teoretiskt sett fullständigt utan luckor ... det 
förmedlade består å ena sidan i att det slutna relationssystemet erbjuder en 
förmedlande ledtråd. Det fastställer i vilken egenskap den andre framträder- 
han är aldrig obekant, man kan alltid inordna honom i systemet. Å andra si-
dan kommer det relationssystem i vilket man inordnar den andre ständigt att 
skjutas in mellan subjekten, det vill säga det gör individernas möte medel-
bart. Det förhindrar att individerna möter varandra som individualiteter. Indi-
vidualiteten förblir insvept i den sociala gruppens yttre form. Den enskilde 
lägger inte av sig detta hölje och förblir därför “placerad“ också för den and-
re, som hör till samma grupp eller samma övergripande system.15

Detta förklarar kyrkans dominans under denna epok. Den enda fasta lokalen 
för den representativa offentlighetens förmedlande utgjordes nämligen av 
kyrkan. Där representerades det sakrala för församlingen. Kyrkorummets 
heliga ord och liturgiska symbolik åskådliggjorde de yttersta sammanhang 
som skapade en begriplig mening i tillvaron. Sanningen uppenbarades och 
var som en återspegling av det hinsidesvarande inte diskuterbar. Även såda-
na kungörelser som en eftervärld skulle bedöma som världsliga, proklamera-
des på samma uppenbarande sätt från predikstolen. Det var typiskt för den 
representativa offentligheten att inte dra gränser mellan offentligt och privat, 
mellan världsligt och andligt. 16

Den representativa offentligheten uttryckte herravälde från ovan, men den 
viktiga förutsättningen för detta var dess status av att förmedla en större 

Hanne Sanders har analyserat officiell världsbild i den danska och svenska enhetsstaten ge-
nom studium av kyrklig lagstiftning. Sanders 1995, s. 31-58 

14 Jfr Wåhlin 1988, s. 55-56 
15 Bahrdt 1967, s. 55-56. Hans Paul Bahrdts studie över staden och offentligheten föregick 
Habermas, och fungerade som en viktig inspirationskälla för denne. Habermas 1988, s. 204-
206
16 Habermas 1988, s. 19-20 
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verklighet. Att se den representativa offentligheten som blott och bart ett 
manipulativt uttryck för makt blir därför anakronistiskt, då både härskare och 
undersåtar omfattade gemensamma uppfattningar om det heliga ordets och 
ritualernas verklighetsförmedling.17

1.3.b. Den borgerliga offentligheten: bakgrund och idealtyp 
Eric Hobsbawm har påpekat att många av de begrepp som blivit viktiga i 
västvärldens sociala och politiska liv fick sin moderna innebörd i samband 
med de ekonomiska och politiska revolutionerna i England och Frankrike 
under perioden mellan 1789 och 1848.  Han nämner som exempel ord som 
industri, kapitalism, medelklass, proletariat, socialism och liberalism. Kurt 
Johannesson vill i anslutning till Hobsbawm tillägga begrepp som under 
samma tid slog igenom med en tredje revolution: den borgerliga offentlighe-
tens genombrott. Johannesson nämner ord som: publicist, journalist, opposi-
tion och allmän opinion. Dessa nya ord blev under denna tid nya samlande 
vapen i kamp mot fiender.18

Habermas har lyft fram hur de absoluta staternas framväxt under 15- och 
1600-talen lade grund för en senare borgerlig offentlighet. Genom statens 
nya anspråk på att utgöra en avgränsad offentlig makt, tydliggjordes under-
såtarna som privatpersoner. Dessa tilltalades av en stat i kungörelser i namn 
av att utgöra en enda publik. Med tiden skulle dessa samlade privatpersoner 
kunna göra anspråk på att i sig själva utgöra en fri offentlighet. Ett samhälle 
växte successivt fram utanför staten. Styrkan i denna nya offentliga sfär öka-
des under en lång historisk process av tillväxande horisontal kommunika-
tion. Med ny ökad varucirkulation över större geografiska områden utökades 
möjligheterna dramatiskt för geografiskt övergripande tankeutbyte. Ett bero-
ende av en större och opersonlig marknad blev härmed ett alltmer markant 
inslag i vardagen. Denna nya offentlighet skapade förstärkt medvetenhet om 
det privata.19 Det enskilda hushållet stod nu nämligen ensamt i relation till 
marknaden, då det ej enskilt kunde påverka marknadens prissättningar. Detta 
skapade en ny situation: ”De ekonomiska betingelserna ... ligger utanför det 
egna hushållets begränsningar och är för första gången av allmänt intresse”.20

I denna situation av utebliven omedelbar integration i ett överskådligt och 
självförsörjande lokalsamhälle framträdde alltså den privata individen som 
en självständig enhet. Utanför varu- och tankecirkulationens sfär tydliggjor-

17 Habermas resonemang om den representativa offentligheten återfinnes i Habermas 1988, s. 
15-26. Gunnar Eriksson har skrivit en mycket god presentation av den representativa offent-
ligheten genom att reflektera över hur teorin om denna kan användas i biografisk analys av 
vetenskapsmannen Olof Rudbeck. Denne 1600-talsgestalt var främmande för att i sin person 
markera skillnad mellan offentligt och privat. Eriksson 1997, s. 112-119 
18 Hobsbawm 1997, s. 13, Johannesson 1988, s. 43 
19 Habermas 1988, s. 22-78, Habermas 1974, s. 51-52 
20 Habermas 1988, s. 32 
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des nu individen som privat, medan medverkandet i denna sfär som konsu-
ment eller producent av tankar eller produkter identifierades med det all-
männa och offentliga. Detta blev konkretiserat i tidens nya läsande. Detta 
blev ett medel att upptäcka, kultivera och utveckla denna privata individuali-
tet, samtidigt som läsandet utgjorde något kollektivt i det offentliga. Flera 
människor läste samma romaner, postillor och tidningar. En självständig och 
medveten personlighet bildade härmed ny grund för gemenskap. Personlig-
heten, dess bildning och odling blev något viktigt. Hemmet i den privata 
sfären blev platsen att kultivera sig inför ett inträde i det offentliga livet.21

Hur preciserar Habermas denna nya sfär av tankeutbyte? Offentligheten 
innebar enligt honom ej en gemenskap i sig själv. Offentligheten bildade 
snarare ett nytt forum för att skapa samvaro. Med begreppet offentlighet 
menade Habermas en idealtyp av en för alla öppen social sfär av horisontal 
och tvångsfri kommunikation där alla var jämlikar. Offentlighetens praktiska 
förutsättning var friheten att kunna samlas och uttrycka sig fritt. Föreningar 
och associationer möjliggjorde offentlighetens konkreta gemenskaper. Be-
greppet association var samtidens uttryck för den nya tanken på att skapa 
gemenskaper på grundval av enskilda individer. Abstrakta gemenskaper 
behövde tidningar och tidskrifter för att förverkliga sig i större skala. I en 
tvångsfri kommunikation skulle idealt sett enbart förnuftet och det inom-
världsligt begripliga kunna legitimera argument. Garantin för förnuftets fri-
het fanns i att offentlighetens män måste vara välbärgade och därmed eko-
nomiskt oberoende. Den ene kunde därmed inte utöva ekonomisk påtryck-
ning på den andre. Den ideala öppenheten försvarades med att alla ansågs ha 
möjlighet att tillskansa sig den rikedom som kvalificerade för delaktighet i 
ett offentligt resonemang. 22

Resultaten av diskussionerna skulle resultera i en allmän opinion, en ge-
mensam övertygelse. Staten utgjorde sedan motpart till denna fria offentlig-
het och dess kritiska publik. Den allmänna opinionen borde vara styrande för 
regeringsmakten.23 Immanuel Kant (1724-1804) hade under 1700-talet varit 

21 Habermas 1988, s. 26-78, Habermas 1997a, s. 426, Wehler 1987a, s. 318-319, Bahrdt 1967, 
s. 54-58, Jansson 1985a, s. 12-13, Petterson 1992, s. 83, Båtefalk 2000, s. 50-53 

22 Habermas 1974, s. 49-53, Habermas 1988, s. 26-183, Ernst 1996, s. 65, Clemmensen 1987, 
s. 12-14. ”Den borgerliga offentligheten kan först och främst förstås som de till publik för-
samlade privatpersonernas sfär. Dessa gör snart anspråk på den av överheten reglerade offent-
ligheten för att rikta den mot den offentliga makten själv genom att konfrontera den med 
interaktionens regler i varuutbytets och det samhälleliga arbetets i grunden privatiserade, men 
offentligt relevanta sfärer. Mediet för denna konfrontation är säreget och utan historisk före-
bild, nämligen den offentliga resonemanget.” Habermas 1988, s. 42. Jag kommer i avsnittet 
om svenskt 1800-tal presentera Dag Nordmarks forskning om offentlighetens genombrott i 
Sverige, vilken på ett intressant sätt konkretiserar Habermas offentlighetsteori. Om begreppet 
association, se Jansson 1985a, s. 17-27 
23 Habermas 1988, s. 26-98, 105-117, 135-153, Habermas 1974, s. 49-50, Dahlkvist 1988, s. 
x-xviii, Wehler 1987a, s. 303-331, Wehler 1987b, s. 520-546, Eley 1997, s. 319-326 
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den upplysningstänkare som formulerat öppenheten som princip för maktens 
utövning, offentligheten var för honom ”Prinzip der Rationalisierung politi-
scher Herrschaft”.24 Offentligheten blev enligt Habermas: 

det forum, i vilket de till publik samlade privatpersonerna förbereder sig för 
att tvinga den offentliga makten att legitimera sig inför den allmänna me-
ningen. Publicum utvecklas till public, subjectum till subjekt och överhetens 
adressat till dess kontrahent 25

För att förtydliga det ovanstående kan man påstå att enhetsstatens integre-
rande och kollektiva gemenskaper såsom hushåll, socken, stånd och skrå 
under artonhundratalet bröts sönder under tryck av agrarreformer, marknads-
ekonomi och befolkningsökning. Då gamla gemenskaper ej längre förmådde 
omsluta alla samhällsinnevånare, framträdde dessa på ett nytt sätt som indi-
vider. Grovt förenklat efterträddes en överskådlig och lokal självförsörjning 
av en opersonlig och geografiskt övergripande marknad, inför vilken indivi-
den tydliggjordes i sin ensamhet. I samspel med denna varucirkulation öka-
des kommunikationen. Därmed etablerades en ny offentlig sfär mellan hus-
håll och stat, där individer kunde finna ny konkret gemenskap i associationer 
och föreningar, och ny abstrakt gemenskap via det tryckta ordet. De skaror 
staten tidigare hade tilltalat som undersåtar, kunde härmed vända på ord-
ningen och i stället kritisera staten utifrån sin nya roll som medborgare. För-
nuftets förmåga att skilja mellan ideal och verklighet, kunde få dem att släp-
pa respekten för det bestående, för att istället söka förverkliga det utopiska. 
Offentlighetens etablering möjliggjorde en följdverkan av idealism och uto-
pism.26

Enhetsstaten och dess givna gemenskaper löstes upp när den representati-
va offentligheten alltmer trängdes ut av denna nya offentlighet. Detta nya 
civila samhälle blev plattform för makt och ny verklighetsuppfattning. 

1.3.c. Enhetskyrkan och den nya offentligheten 
I det nya framväxande offentliga livet blev kyrkans uppenbarande karaktär 
lätt något obegripligt. Med ett offentlighetsteoretiskt perspektiv framträder 
det tydligt att enhetskyrkan stod naken kvar som företrädare av en represen-
tativ offentlighet. Premissen för sanning och verklighetsuppfattning låg nu i 
förnuftsresonemanget. Det som ett antal individer resonerat sig fram till, 
blev sant. 

 Wehler 1987a, s. 320-322. Här bör påpekas att Habermas själv betonat att tanken på en själv-
ständig kritisk publik var ett ideal, som snarare var verksamt än historiskt förverkligat. Ro-
sengren 1999, s. 21, Habermas 1988, s. 53 
24 Citat från Huber 1973, s. 14. Om Kant och offentligheten, se Habermas 1988, s. 135-153 
25 Habermas 1988, s. 40 
26 Jfr Ahlberg 1927, s. 9-10 
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Detta innebar en utmaning för dem som ville leva kvar i uppenbarelsens 
strålglans. De tvingades nämligen börja agera som individer och söka sig till 
varandra, för att såsom medvetet kristna upprätthålla gemenskap för förval-
tandet av det sanna. Personlig tro, avgörelse och väckelse avgränsade mot en 
värld som alltmer började präglas av avsakraliserad rationalitet. I grova drag 
kan väckelsernas framträdande förstås som en alternativt led i offentlighe-
tens tillväxt. Här skedde privatisering och skapande av nya gemenskaper 
utifrån en annan utgångspunkt. 27

Att den kristna tron formulerades inom ramarna av en offentlig gemen-
skap (vare sig den nu var upplysningsorienterad eller väckelsebaserad) inne-
bar att den jämlika ömsesidigheten inom denna sfär blev avgörande. Enhets-
kyrkans prästerligt hierarkiska struktur blev därför kritiserad. Det är i sam-
manhanget ej orimligt att tänka sig att denna nya situation också fick teolo-
gisk följdverkan. Jämlikhetstanken kunde nämligen innebära att den tidigare 
skarpa åtskillnaden mellan heligt och profant suddades ut. Gud kom närmare 
den enskilde människan, medan denna på samma gång höjdes i värde. Im-
manuel Kants program för en kristendom ”inom det blotta förnuftets grän-
ser” är här mycket avslöjande. All övervärldslig metafysik skalades där bort 
som något oförnuftigt till förmån för en syn där religionen identifierades 
med människans sedlighet. Människans praktiska förnuft, att handla mot 
andra som man sjäv ville bli behandlad, blev för Kant den enda vägen till 
Gud. Denne fanns ej utanför människorna, utan identifierades med dessas 
inre samveten. Ingen yttre kyrklig kulthandling kunde därför leda till Gud.28

Även inom väckelsernas alternativa gemenskaper kom det gudomliga och 
mänskliga att närma sig varandra. Personlig omvändelse höjde den enskildes 
status, och gav denne en självständig plats i kyrkolivet. Den omvände fick på 
samma gång en mer vardagligt intim relation till Gud, i kontrast till den fruk-
tan som tidigare visats inför den Allsmäktige.29

27 Att Habermas ursprungsteori avgränsades till borgerligheten har kritiserats, då inte hänsyn 
tagits till uppkomsten av offentligt liv i andra samtida sociala skikt. Se exempelvis Eley 1997, 
s. 304-306, 325-331, Requate, 1999, s. 11, Frazer 1997, s. 122-128. Habermas reviderade 
offentlighetsteori synes därför vara öppen för en bredare socialt övergipande förståelse av 
offentlighetens genombrott. Habermas 1997a, s. 422-430. Daniel Lindmark som vill se en 
parallell mellan det borgerliga läsandet och det samtida religiösa läsandet. Lindmark 1992, s. 
62 Romanen utgjorde enligt Habermas ett typexempel på det nya borgerliga läsandet med en 
särskild kombination privat och offentligt-  av individuell inåtvändhet och utåtriktad publici-
tet. Habermas 1988, s. 69-71 Habermas 1997a, s. 426. Läsandet innebär en individualise-
ringsprocess, ett resonerande med sig själv och andra, hos både roman- och postilleläsare. 
Lindmark 1992, s. 57-74, jfr Clemmensen 1987, s. 39 
28 Ahlberg 1927, s. 5-7. Det är intressant att konstatera att Kants viktiga skrift Vad är upplys-
ning? från år 1784 även propagerade för en ny sorts kyrka med kritiskt tänkande opinion, och 
ej kyrkliga bekännelseskrifter, som religionens grundval. Kant 1992, s. 27-36, se särskilt s. 
32-33. Habermas har betecknat denna skrift som något av en portal till den moderna epoken. 
Habermas 1992, s. 62-63 
29 Jfr Nyhlén 1964, s. 34, 54, Zerlang 1976, s. 185 
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En annan viktig konsekvens av den borgerliga offentlighetens genombrott 
återfanns i den nya uppspaltningen mellan offentligt och privat. Denna nya 
dikotomisering skapade en ny sorts religionsuppfattning, då den representa-
tiva offentligheten tidigare aldrig känt några gränser mellan offentligt och 
privat. Som idealtyp blev den nya offentligheten hemvist för ett upplyst och 
förnuftigt samtal. Därmed ansågs religionen ej längre höra hemma i denna 
sfär. Kristendomen blev därför något privat som borde avgränsas till hem-
mens liv. Från svensk historia behöver man inte leta länge för att hitta exem-
pel på den maktkamp som denna nya dikotomi medförde. Utifrån Jacob 
Evertssons avhandling om synen på  biskoparna som makthavare under 
1800-talet, är det möjligt att se en tydlig konflikt mellan representativ och 
borgerlig offentlighet. Den gamla biskopstyp som i sin ämbetsutövning stod 
helt främmande för att åtskilja det kristna från det världsliga, kunde av 1800-
talets liberala opinion anklagas för att vara världslig och ej på heltid vilja 
ägna sig åt det religiösa. Även bland prästerna själva blev denna uppfattning 
med tiden alltmer självklar. Präster kunde började klaga på att ej hinna med 
kyrkans rent kristna verksamhet.30 I samband med att en sekulär borgerlig 
offentlighet i Sverige etablerades, kunde enhetskyrkan även organisatoriskt 
hänskjutas till det privata. Enligt 1863 års kommunalförordning delades den 
gamla socknen upp i en borgerlig och en kyrklig del. Reformen var ett ex-
empel på hur enhetskyrkans konkreta form av att utgöra en sammanhållen 
socken, upplöstes för att styras av en egen och avskild kyrkostämma. De 
kyrkomöten som på riksnivå började hållas efter prästeståndets upphörande i 
representationsreformen av år 1866, utgjorde ett annat exempel på att kyrkan 
ansågs utgöra ett autonom zon i förhållande till allt det övriga. Tidigare hade 
staten i ståndsriksdag och kungamakt varit kyrkans odiskutabla överhuvud i 
ett sammanhållen och kristen samhällsform.31

Efter dessa förändringar skulle en viktig kyrklig strävan gå ut på erhålla 
legitimitet i de framväxande folkliga organisationsformerna. Detta var nöd-
tvunget om kyrkan skulle behålla sin offentliga status, enhetskyrkans framtid 
låg nu i att förankra sig i denna offentlighet. Medlet blev bland annat att 
bygga församlingshem och organisera lekmannarörelse. Då enhetsstaten 
upplösts skulle det nu gälla att erövra nationen. 

Den nya dikotomin mellan offentligt och privat fick även en annan myck-
et central följd. Framväxten av en ny all-män-het innebar att kvinnorna ex-
kluderades från en ny maktbärande gemenskap. Den tidiga offentliga debat-
ten dominerades av självägande män, medan kvinnor hänvisades till det pri-
vata. Kontrasteringen mellan könen skärptes och nyskapades i samband med 
den nya dualismen mellan offentligt och privat. Det offentliga kom att inne-
bära förnuft, upplysning och manlighet, medan det privata bildade plats för 

30 Evertsson 2002, s. 51-100 
31 Jarlert 2001, s. 208-211, Evertsson 2002, s. 90-102 
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kvinnlighet, känslor och sentimentaliserad kristendom. Västerländsk kristen-
dom feminiserades därför under 17- och 1800-talen.32

1.3.d. Borgerlig offentlighet blir medborgerlig: kampen om den 
allmänna opinionen 
Att en ståndsriksdag kunde omvandlas till en representativ församling av 
individer var ett tecken på den borgerliga offentlighetens seger. Den allmän-
na opinionen kunde därmed bli normativ för makten genom att via parlamen-
tet byggas in i staten.  

I offentlighetens tidiga löfte om öppenhet fanns ett revolutionerade frö för 
framtiden. Då nu staten borde följa en allmän opinion, blev detta medbor-
garperspektiv snart lockande för flera sociala skikt. I ett tidsrum från offent-
lighetens genombrott med ny fri press under åren kring 1830, till demokra-
tins införande under tidigt nittonhundratal, konkurrerade därför olika aktörer 
och grupperingar om att försöka personifiera den allmänna folkopinionen.33

Lägre sociala skikt ville bryta ner de exkluderande krav på ekonomiskt obe-
roende som fortfarande länge fanns kvar som villkor för att få delta i det 
offentliga resonemanget: 

Maktansamlingen i varuutbytets privata sfär, å ena sidan, och den som stats-
organ etablerade offentligheten med dess institutionaliserade löfte om allmän 
tillgänglighet, å den andra, förstärkte de ekonomiskt svagares benägenhet att 

32 Jansson 1985a, s. 120, McLeod 1997, s. 28-35. Joan Landes har studerat hur det tidiga 
borgerliga föreningsväsendet i Franska revolutionen skapade dessa nya könsideal. Landes 
1988, se särskilt s. 93-206. Catherine Hall och Leonore Davidoff har empiriskt studerat hur 
denna tudelning skapades i England under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal. Davidoff-Hall 
1987, se särskilt s. 416-454. Habermas uppmärksammar i sin sena teorirevidering framför allt 
Carol Pateman. Förklaringen till kvinnans exkludering har Pateman funnit ligga i att diskrimi-
nering av kvinnor skett i den privata sfär som ej var kontraktsbunden. Diskrimineringen blev 
dold och uppfattades därför som naturlig och icke-politisk av den kontraktsslutande offentlig-
hetens män. Habermas 1997a, s. 427-429, Pateman 1988, s. 105, 122, Eley 1997, s. 309-310. 
Pateman argumenterar på ett slående sätt att Franska revolutionens slagord ”broderskap” 
avslöjar offentlighetens karaktär av sammansslutna män. Hon har även iakttagit att offentlig-
hetens tidiga könspolaritet skapade problem för senare tiders kvinnor att erövra rollen som 
fullvärdig medborgare, på grund av att de i sin kvinnoroll  från början blivit utdefinierade ur 
det allmänna. Pateman 1988, s. 109-110, 122-123, se även s. 127 not 54. Geoff Eley ger en 
god översikt av feministiska perspektiv på offentlighetsteorin. Eley 1997, s. 307-319. Se 
också Wikander 1992, s. 12-13. Ruth Franzén har betonat användbarheten av detta perspektiv 
inom kyrkohistorisk forskning. Franzén 1990. s. 117. Inger Hammar har i sin doktorsavhand-
ling undersökt den kristna tron som gemensam utgångspunkt i tolkning av kvinnors ökade 
aktivitet under svenskt 1800-tal. Teologiskt grundade argument användes motstridigt för att 
begränsa kvinnan till det privata, alternativt legitimera hennes plats i det offentliga. Hammar 
1999
33 Habermas 1988, s. 184-318, Mortensen 1977, s. 335-347. I Sverige var offentlighetens 
aktiva publik avgränsad till cirka 5% av befolkningen under 1830-talet. Björck 1991, s. 233 
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med politiska medel gå emot dem som var överlägsna i kraft av sina positio-
ner på marknaden.34

Denna sociala utvidgning kallar Habermas för offentlighetens strukturom-
vandling. Offentligheten övergick från att vara borgerlig till att bli med-
borgerlig i samband med att bredare samhällsskikt bröt sig in i den tidigare 
exklusivt borgerliga offentligheten. Habermas har i senare texter uppvärderat 
offentlighetens strukturomvandling till att se den som en social utvidgning 
av ett utopiskt ideal. I sin ursprungliga studie betecknade han omvandlingen 
som ett rent förfall, då nya icke-självägande publiker blev beroende av andra 
krafter än det fria förnuftet. Habermas tyska språkdräkt tillåter enbart be-
greppet ”bürgerlich”. Kontrasteringen borgerlig och med-borgerlig är anpas-
sad till nordiskt språkbruk.35 Det bör i sammanhanget betonas att det med-
borgarliv som växt fram i den offentliga sfären i denna avhandling korre-
sponderar med begreppet om det civila samhället. 

Den parlamentariska demokratins genomförande blev en sorts slutpunkt i 
offentlighetens medborgarblivande. Med denna reform tillerkändes principi-
ellt alla vuxna samhällsinnevånare rätten att deltaga i den allmänna opini-
onsutövningen. Den tidiga offentlighetens utopiska potential om allmän 
medborgerlighet och tillgänglighet omsattes därmed slutligen i praxis, och 
offentligheten var för att använda Habermas begrepp: strukturomvandlad. 
Med den parlamentariska demokratins införande skedde idealtypiskt sett en 
sammansmältning av stat och samhälle. 

I denna avhandling är begreppen folkrörelse och massorganisation be-
stämda av ovanstående teoretiska perspektiv. En folkrörelse karakteriseras 
av en kollektiv strävan att för bredare folklager erövra medbestämmande och 
allmän opinion. I massorganisationen inlärdes färdigheter som exempelvis 
diskussion och protokollförande som en sorts förberedelse till medborgar-
skap i offentligheten. Genom att framträda som subjekt i stället för objekt 

34 Habermas 1988, s. 188-189 
35 Habermas antog i sin tidiga studie av offentligheten från år 1962, att denna strukturomvand-
ling var negativ, då nya ekonomiskt svaga publiker blev möjliga att  ”köpas”, och ej kunde 
uppträda oberoende, och därmed rationellt. Offentlighetens ideal förföll därmed, och ersattes 
av maktkamp. Habermas 1988, s. 184-318, Habermas 1974, s. 54-55. Habermas har senare 
reviderat sin uppfattning, där han erkänner att den tidiga offentlighetens utopiska potential om 
medborgerlighet levde kvar och kunde förverkligas på ett mycket mer tydligt sätt än vad han 
ursprungligen antog. Denna senare revidering stämmer väl överens med perspektiv i nordisk 
folkrörelseforskning, se exempelvis Ambjörnsson 1998 och Furuland 1981. Den borgerliga 
offentligheten hade en socialt överskjutande potential, när bredare befolkningskikt kunde ta 
över den borgerliga offentlighetens medborgerliga medbestämmandeideal, och göra dem till 
egna ideal. Habermas 1997a, s. 426-427, 429. Geoff Eley nämner särskilt bonde- och arbetar-
grupper som möjliga arvtagare till denna utopi. Eley 1997, s. 304. Se också Mortensen 1977, 
s. 335-347 för en god tolkning av strukturomvandlingen i denna anda utifrån nordisk historisk 
erfarenhet. Om nordiskt språkbruk, jfr Jansson 1985a, s. 12-13. Torkel Jansson föreslår i 
sammanhanget att det är bättre att tala om en långvarig ”(med)borgerlig evolution” i stället för 
att tvista om huruvida statsvälvningen år 1809 skall ses som en ”borgerlig revolution” eller ej. 
Jansson 2001, s. 31-32 
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övertog folkrörelserna de fosterländska associationer som i Norden varit en 
del av den mer klassiskt borgerliga offentligheten. Begreppet folkrörelse får 
härmed en nationell innebörd. Folkrörelsen ville erövra den nationella opini-
onen. Temat offentlighet och nation skall nu utvecklas.36

1.3.e. Nationens framväxt som sammanhållande gemenskap 
Offentlighetens framväxt pekar på ett annat område att precisera: nationsbli-
vandet. Ny kommunikation och gemenskap i en frambrytande offentlig sfär 
skapade grund för nationen som medvetandeform.37 Den nationaltänkande 
pionjären Johann Gottfried Herder (1744-1803) identifierade enligt Anthony 
J. La Vopa nationen med en framväxande och bildad tysktalande publik. 
Detta skedde i kontrast till den aristokrati som talade franska på det otill-
gängliga sätt som hörde samman med en äldre representativ offentlighet.38

36 Jansson 1990, s. 346-348, Jansson 1985a, s. 249, Petterson 1998, s. 86, Wåhlin påpekade 
såsom en brist att det stora svenska folkrörelseprojektet ej sökt tolka de svenska folkrörelserna 
utifrån ett fruktbart offentlighetsteoretiskt perspektiv. Wåhlin 1979, s. 117-118, jfr dennes 
uppfattning av innebörden i folkrörelsebegreppet Wåhlin 1979, s. 122 not 8, 139-140, Clem-
mensen 1987, s. 98-99 

37 Petterson 1992, s. 141, 157-159, Petterson 1993 s. 33-34, Jansson 1985a, s. 65-71, 244, 
Clemmensen 1987, s. 29-30, Höjer 2001, s. 25-26, 44-58. För att nationellt medvetande skall 
växa fram måste det enligt Hroch först finnas något att bli medveten om. Att enbart studera 
nationen som idé döljer enligt honom lätt det sammanhang där denna kan få fotfäste. Hroch 
1996, s. 60-61 
38 Den amerikanske historikern Anthony J. La Vopa vill komplettera Habermas offentlighets-
teori genom att som alternativ till Kant lyfta fram den tysknationalistiske pionjären Johann 
Gottfried Herder. Herder bearbetade enligt La Vopa övergången från en representativ offent-
lighet till en ny typ av horisontal kommunikation. I de tyska furstarnas hovliv hade franskan 
en dominerande position under senare hälften av 1700 talet. Franskan representerade det 
oåtkomliga, och blev för Herder något föraktligt. Enligt La Vopa blev Herders vision om en 
framtida publik därför orienterad mot en ny uppfattning av språket. Franska blev för Herder 
ett uttryck för den utlevade representativa offentligheten vid hoven, medan tyska språket blev 
symbol för det nya offentliga livet. Språket skulle vara levande, folkligt,  konkret och  nyans-
rikt, i stället för exkluderande. Det tryckta och talade tyska språket skulle enligt Herder utgöra 
basen för en ny bildad tysktalande publik. Herder lät här anpassa Gamla testamentets guds-
folkstanke till en ny historisk situation: genom ett gemensamt språk skulle tyskarna på samma 
sätt som judarna bilda ett folk. Publiken likställdes med folket. Herder placerade sig socialt 
mitt emellan aristokratin och den stora och icke-läskunniga massan och vände sig till samhäl-
lets mellanskikt. Den tyska bildade publiken skulle lyfta folket kulturellt, samtidigt som den 
avgränsade sig gentemot detta genom sin bildning. La Vopa 1995, s. 5-24. Om Herder och 
gamla testamentets gudsfolkstanke, se La Vopa 1995, s. 12. Att Herder avgränsade sin publik 
gentemot “de obildade“, samtidigt som den var nationellt representerande var symtomatiskt 
för den tidiga offentligheten. Eley 1997, s. 301. Ole Feldbæk har sett förutsättningar för na-
tionaltänkande i 1700-talets Danmark som liknade de som Herder stod inför. En ny borgerlig 
klass utan självklar hemortsrätt i en gammal feodal ordning kunde i en ny framtidsutopi om 
ett fosterland utan ståndsindelning se möjligheter att realisera maktambitioner och erhålla ny 
identitet. Gentemot en aristokrati med utländsk härstamning och utländska manér kunde 
denna nya nationellt sinnade grupp kräva ”indfødsret” och dansk språkkunnighet som politiskt 
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Miroslav Hroch menar att de västeuropeiska stater som under senmedelti-
den och därefter konsoliderats under en dominerande etnisk grupp blev: 

subsequently transformed, by reforms or revolution, into a modern civil soci-
ety in parallel with the construction of a nation-state as a community of equal 
citizens 39

Att det offentliga livet växt fram i samspel med nationen har även betonats 
av Benedict Anderson. Han menar att nationen är en stor abstrakt och före-
ställd gemenskap (imagined community) på basis av det tryckta ordet. Natio-
nen blev: 

... föreställd eftersom medlemmarna av även den minsta nation aldrig kom-
mer att känna, träffa eller ens höra talas om mer än en minoritet av övriga 
medlemmar, och ändå lever i vars och ens medvetande bilden av deras ge-
menskap ... 40

I anslutning till Miroslav Hroch kan nationen i dess sentida form,41 betraktas 
som en kombination av faktiska företeelser såsom ekonomi, politik, språk, 
kultur, religion, geografi och historia, och den föreställda gemenskap av 
kollektivt medvetande som i en offentlig sfär kan skapas utifrån dessa ge-
mensamma fenomen.42 Torkel Jansson har i anslutning till Hroch föreslagit 
att man bör skilja mellan den objektiva nationen ”i sig”, och den subjektiva 
nationen ”för sig”. Det är om nationens ”i sig” det kan uppstå maktkamp om 
tolkningsföreträde.43

Hroch har utarbetat ett generaliserat grundantagande om nationalismens 
utveckling i tre faser i en stor komparativ studie av nationella rörelser i Eu-
ropa.44 Hrochs trestegsantagande kommer att visa sig fruktbar som ram även 
i denna studie av svenskt och danskt nationsblivande.  I nationalismens fas A 
”upptäcktes” eller uppfanns folket enligt Hroch av enstaka intellektuella. I 
Sverige representerade göticismen hos den unge E. G. Geijer (1783-1847) ett 
exempel på den kulturella upptäckten av ett svenskt folk under tidigt arton-
hundratal. Under fas A var det politiska intresset inte dominerande. Fas B 
kännetecknades däremot av politiska ambitioner då föreställningarna om ett 
folks särdrag började att förankras hos grupper med politiska ambitioner att 

kvalifikationskrav: ”i denne kamp mod de fremmede var de i stand til at få den danske offent-
lighed på deres side” Feldbæk 1991, se särskilt s. 227-228, citat från s. 228 
39 Hroch 1996, s. 61 
40 Anderson 1996, s. 21. För sammanfogning av Habermas och Andersons perspektiv, se 
Goodman 1995, s. 2 
41 Föreliggande studie avgränsas till det nationella i form av medborgargemenskap. För ett 
studium av äldre former av svensk undersåtesidentitet såsom denna formulerats av enhetssta-
tens eliter hänvisas till Nordin 2000 
42 Hroch 1996, s. 61. Jfr Petterson 1993, s. 31 
43 Jansson 1994, s. 125-126, 138 se särskilt not 3 på sid 125 
44 Hroch 1985 
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vilja företräda detta folk. Det är fas B som Hroch särskilt velat undersöka. 
Vilka utgjorde den sociala basen när nationen började bli ett politiskt pro-
jekt? Hroch ser i historien olika mellangrupper formera sig som folkets före-
trädare i olika gamla imperier. Jansson vill se fas B som det stadium där en 
kamp om tolkning av nationen ”för sig” tar sin början. En geografisk integra-
tionsprocess i samband med varu- och nyhetscirkulation hade i fas A redan 
skapat den objektiva nationella ram man sedan skulle konkurrera om.  Be-
greppet folkklass, som var en vanligt förekommande svensk term under 
1800-tal och tidigt 1900-tal, kommer i denna avhandling att användas som 
analytisk term i anslutning till fas B. En folkklass var en grupp i befolkning-
en som strävade efter att representera helheten i namn av folket. Nationalis-
mens fas C inträdde när nationen sedan blivit en massrörelse på grund av att 
en stor del av befolkningen integrerats in i en gemensam nationell identitet. I 
denna fas hade den nationella agitationen resulterat i att nationen blivit ac-
cepterad som utgångspunkt för samhällets flertal. Den folkklass som lycka-
des segra i övergången till den tredje fasen kunde få sin variant av nationen 
erkänd i breda folklager. Denna grupp kunde därmed sätta sin särskilda prä-
gel på massamhällets nationella ”vi- känsla”. Folkgemenskapen i fas C in-
tegrerade summan av individerna i deras nya roll som medborgare i en de-
mokratisk nation. Den pluralistiska fas B efterträddes således av en enhetli-
gare fas C. En ny sorts enhetlig samhällsform hade därmed upprättats.45

1.3.f. Nordiska särdrag- ett teoretiskt memento 
Begreppet ”folk” kunde i både Sverige och Danmark behålla den tidiga 
dubbla betydelse av etnisk tillhörighet och medborgerligt medbestämmande, 
som funnits hos pionjären Herder. Folket identifierades hos denne som ovan 
nämnts med en bildad publik som hade makt att formulera en allmän opini-
on. Nordiska folkrörelser vidareförmedlade under 1800-talet folktankens 
medborgerliga potential till nya sociala skikt och generationer. I Tyskland 
kom däremot folkbegreppet med tiden att tappa sin medborgerliga potential 
och i stället bli utpräglat etniskt. Denna skillnad kan sättas i samband med att 
offentlighetens medborgerliga genombrott i Tyskland hindrades av kejsar-
väldets etablering under senare delen av 1800-talet. Samtidigt hade denna 
nya starka statsbildning ett behov av folkbegreppet som integrerande formel. 
Ett folkbegrepp med enbart etnisk betydelse blev därmed politiskt använd-
bart. Denna folkgemenskap, som genom etnicitet band samman undersåtar i 
stället för att uttrycka medborgarmakt, skulle sedan utnyttjas i det national-
socialistiska partiets kamp för massanslutning till en icke-demokratisk folk-
gemenskap. Folkbegreppets skilda öden i de olika länderna har uppmärk-

45 Hroch 1985, s. 11-24. Faserna fungerar ramgivande i Hrochs hela studie. Se också Hobs-
bawm 1994, s. 12, 22-23, Petterson 1992, s. 156 not 107, Petterson 1993, s. 32, Jansson 1994, 
s. 125  not 3 
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sammats av Lars Trägårdh.46 Jürgen Habermas ursprungliga syn på offent-
lighetens strukturomvandling såsom ett förfall är alltså ej giltig för nordisk 
historia, men kan relateras till den tyska utvecklingen.47

1.4. Folkkyrka- en definition utifrån ett 
konfliktperspektiv
Utifrån ovanstående teoretiska ram är det möjligt att utforma en stipulativ 
definition av begreppet ”folkkyrka”. Enhetskyrkan kunde i en process av 
förlorad självklar ställning erhålla ny legitimitet som faktor i framväxande 
nationella gemenskapers medvetande. Den blev därmed folkkyrka.  

I offentligheten formerades nationen i form av ett medborgarkollektiv 
som skulle representera den allmänna opinionen. I denna omvandling blev 
folket subjekt i kyrkan. Den allmänna opinionen uppstod som styrande makt 
i kyrkans liv och ordning. Med folkkyrka avses i denna avhandling en kyrka 
som identifieras med allmänheten, det medborgarskikt som etablerat sig som 
maktutövande subjekt i en nationell offentlighet. 48

Detta tydliggör avhandlingens syfte att studera striden om folkkyrkan, 
d.v.s. kampen om tolkningen av folkkyrkan ”för sig”. Genom att kombinera 
Habermas och Hrochs begreppsapparat kan vi ställa frågan: Vilken medbor-
gargrupp blev ledande i offentlighetens strukturomvandling då nationen skul-
le massaccepteras i fas C? Denna maktkonflikt om kyrka och nation utgör 
avhandlingens grundperspektiv. 

1.5. Avgränsning- varför Harald Hallén? 
Att det danska Venstre antas korrellera med svensk socialdemokrati blir med 
Marc Blochs givna kriterier för historisk komparation ej något märkligt. 
Ytligt sett borde danska Venstre jämföras med det svenska Lantmannaparti-
et, eller svensk socialdemokrati jämföras med sin danska motsvarighet. Med 
Bloch är jag dock primärt intresserad av att jämföra grundläggande funktio-
ner. Den grundläggande funktion jag letar efter skall besvara frågan: vilka 
partier eller grupperingar har lyckas bli nationellt bärande? Det kommer 
nedan att bli tydligt att Venstre och svensk socialdemokrati i detta avseende 

46 Trägårdh 1990, Trägårdh 1993, s. 57-129, 330-346, Vind 2003, s. 26-27, Rehnberg 1977, s. 
22-24, 34-35, 52-55, 60-61, 64-68, Eley 1997, s. 298-299, Wehler 1995 s. 79-180. Jfr Toler 
1992, s. 330. Werner Ustorf har bearbetat hur denna folkuppfattning påverkat tysk missions-
teologi. Ustorf 2000 
47 Jfr Dahlkvist 1988, s. xxxiii-xxxiv 
48 Denna definition vill givetvis inte underkänna begreppets teologiska potential. Syftet är 
snarare att försöka utvinna kvalitativt ny teologisk och historisk kunskap genom att renodla 
begreppets samhällsorganisatoriska innebörd 
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lyckades få likartade roller i respektive land. Det svenska Lantmannapartiet 
marginaliserades, medan dansk socialdemokrati aldrig lyckades bryta Ven-
stres nationella makthegemoni. Symptomatiskt var att Det forenede Venstre 
år 1870 blev Danmarks första moderna partibildning, medan det socialde-
mokratiska arbetarpartiet blev Sveriges första modernt organiserade mass-
parti år 1889, efter vilket alla andra svenska partier sedan efterbildade sig. 
Det lösligt organiserade Lantmannapartiet tillhörde redan då en förgången 
epok.49

Efter att ha argumenterat för socialdemokratisk kyrkopolitik som aktuellt 
forskningsområde, kan frågan fortfarande ställas: varför just Harald Hallén? 
Det fanns väl även andra viktiga socialdemokratiska kyrkopolitiker som 
kunnat undersökas? En kännare av epoken skulle exempelvis kunna nämna 
de socialdemokratiska riksdagsprästerna Ernst Klefbeck (1866-1950), Karl 
Sandegård (1880-1968) eller Bertil Mogård (1892-1970). I fråga om förtro-
endeuppdrag, riksdagsår och offentligt engagemang distanserar Harald Hal-
lén sig dock från dessa. Detta utgör ett skäl till varför Hallén får anses vara 
mer lämpad som studieobjekt för att som individ spegla ett större samman-
hang. Herbert Tingsten har också nämnt namnet Harald Hallén som ett av de 
viktiga inom den starka generation som lyckades få avgörande inflytande på 
det unga nittonhundratalets socialdemokratiska debatt. Vid sidan av Hallén 
har Tingsten också nämnt namn som Värner Rydén (1878-1930), Erik Palm-
stierna (1877-1959), Richard Sandler (1884-1964), Ivar Vennerström (1881-
1945), Ernst Wigforss (1881-1977), Per Albin Hansson (1885-1946) och 
Gustav Möller (1884-1970).  Alla dessa föddes mellan åren 1877-1885, gick 
med i partiet början av århundradet, och lyckades sedan utifrån sina färdig-
heter få olika centrala roller i bygget av den nya socialdemokratiska natio-
nen.50 Per Albin Hansson skulle som partiledare få sin stora roll av att bli 
förkämpe för den övergripande nationella strategin. Folkskolläraren Värner 
Rydéns uppgift blev att tidigt genomdriva en ny nationell medborgarfostran, 
medan Gustav Möllers stora satsning skulle bli socialpolitiken. Prästen Ha-
rald Halléns uppgift blev att lyfta in kyrkan i det nya folkhemmet, och där 
argumentera för hennes centrala ställning. 

Under den tid då svensk socialdemokrati lyckades etablera sig som natio-
nens främsta maktbärande parti arbetade Hallén på två viktiga fronter. För-
utom att själv aktivt verka för partiets roll som folkrepresenterande parti, 
blev han samtidigt som präst något av partiets länk till Svenska kyrkan. Flera 
folkkyrkoideologier kan sägas ha formulerats under det tidiga 1900-tal då 
ingen grupp ännu hade lyckats inrätta sig med ensamrätt som nationens ut-
tolkare. Bland det unga seklets folkkyrkoteologer var dock Harald Hallén 
unik i en bemärkelse. Som folkkyrkoteolog kom han att bli del av ett makt-

49 Jansson argumenterar på detta sätt för att komparationer måste utgå från det diakrona snara-
re än det synkrona. Jansson 2000, s. 678 
50 Tingsten 1941a, s. 198-199 
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bärande skikt. Till skillnad från andra svenska folkkyrkovisionärer fick Hal-
lén därför möjlighet att politiskt driva igenom sin vision. Vi kommer därför 
att kunna se Harald Hallén som något av en svensk Morten Pontoppidan. De 
båda företrädde folkkyrkotanken som del av respektive lands omvälvande 
demokratiseringar, i symbios med de starka partier som då förankrade sin 
makt. Som definitionen ovan angivit syftar jag med denna avhandling att 
studera folkkyrkan just i denna bemärkelse. Exemplet Morten Pontoppidan 
kommer därför att utvecklas i syfte att komparativt fördjupa förståelsen av 
Harald Halléns folkkyrkoprojekt. 

Tidens mest kände socialdemokratiske kyrkopolitikern var Arthur Eng-
berg (1888-1944). Denne socialdemokratiske riksdagspolitiker har inför 
eftervärlden nästan överskuggat Halléns kyrkopolitiska roll.  Det är berätti-
gat att fråga sig varför jag inte gör Engberg till huvudföremål för studium. 
Till skillnad från Harald Hallén, har dock Arthur Engberg och dennes kyrko-
syn blivit analyserad i ett tidigare arbete. Lars Beltzén lade fram en statsve-
tenskaplig licentiatavhandling i ämnet vid Uppsala universitet år 1962. Hal-
lén och Engberg formulerade två socialdemokratiska kyrkoideal, vilka under 
lång tid konkurrerade om politiskt herravälde. Med folkhemstankens seger 
kommer vi dock se Hallén få överhanden, vilket bildar ett starkt argument 
för studium av dennes mer okända kyrkosyn. 

Även om andra aktörer än Hallén skulle kunna kvalificera sig som rimliga 
studieobjekt, har jag här markerat hans centrala roll som ett tillräckligt starkt 
argument för denna studies tillkomst. Man kan dock fortfarande fråga sig 
varför jag använder det biografiska greppet som utgångspunkt för analys. 
Kritikern skulle kunna argumentera för det rimliga i att bedriva denna studie 
på en helt annan nivå än aktörsnivån. Jag kommer att argumentera till för-
mån för det biografiska i ett kommande avsnitt. Med detta i åtanke är det 
dock rimligt att först i enkla drag presentera Harald Halléns liv.  

1.5.a. Harald Halléns levnadsbana- en skiss av yttre konturer 
Harald Hallén föddes den 29 augusti år 1884 i Klara församling i Stockholm. 
Hans mor hette Alma Charlotta Nomell (1848-1930) och härstammade från 
en handlarsläkt i Uddevalla. Fadern hette Josef Birger Hallén (1848-1913) 
och var tidningsman. Birger kom från en prästfamilj, fadern hette Mårten 
Hallén (1811- 1888) och var en känd gammalkyrklig präst i Göteborg. Under 
Harald Halléns barndom bodde familjen på olika orter beroende på var Bir-
ger Hallén kunde erhålla arbete. Birger Hallén arbetade i olika perioder som 
redaktör för publikationer som Aftonbladet, Nya Wermlands Tidningen och 
Figaro. Familjen blev dock snart Stockholmsbaserad. Birger Hallén var från 
1890-talet och framåt verksam på Post och Inrikes tidningar i Stockholm, 
och försörjde sig också som översättare och novellförfattare.51  Birger Hal-

51 Lundstedt 1897, s. 42  
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léns storebror hette Andreas Hallén (1846-1925) och var under det sena 
1800-talet en känd tonsättare som blev pionjär för Wagner i Sverige. Harald 
Halléns namn togs efter det att Andreas Hallén 1884 på Kungliga teatern satt 
upp ”Harald Viking” som det första wagnerinspirerade operaverket i Sveri-
ge. 52

År 1902 avlade Harald Hallén mogenhetsexamen vid Södermalms högre 
allmänna läroverk i Stockholm. Därefter fick han informatorstjänst hos 
godsägare Sven Persson på Lagersberg utanför Eskilstuna i Sörmland. År 
1904 flyttade han till Lund för att där läsa teologi fram till år 1908. Under 
studieåren blev han pionjär för kyrklig söndagsskoleverksamhet, och funge-
rade under hösten 1908 som ordförande i Lunds Kristliga Studentförbund.  

I januari 1909 vigdes Harald Hallén till präst i Karlstads domkyrka. Efter 
en vår i Säffle med folkhögskolläraruppgifter och arbete som vice kommi-
nister i Södra Ny församling, flyttade Hallén till Torrskog i nordvästra Dals-
land. 1910 blev han där vald till komministertjänst, och skulle stanna kvar i 
Torrskogs församling till år 1927. Efter kyrkoherdeval 1925 utnämndes Ha-
rald Hallén år 1926 till kyrkoherde i Arvika, där han tillträdde i maj 1927. 
Kyrkoherdeinstallationen sändes i radio och ägde rum 1928. I Arvika skulle 
han sedan stanna tills pensioneringen år 1957. År 1942 erhöll han den säll-
synta titeln av att bli prost i egen församling. Arvika östra kyrka låg de delar 
av staden som vuxit fram i samband med industrialiseringen, och var därför 
präglad av arbetarrörelsen. Kyrkan hade invigts så pass sent som år 1911. 
Hallén var i sitt arbete som präst starkt präglad av viljan att bedriva ett starkt 
församlingsliv. När han fyllde femtio år 1934 hävdade exempelvis Arvika 
Nyheter att Hallén i sitt församlingsarbete aktivt verkade för att föra ut kyr-
kan till allmänheten. Det nämndes att han var central i kyrkliga förenings-
former som: ”Västra kretsen”, ”arbetskretsen”, ”Falangen” och ”Ringen”. 
Han sades även vara aktiv i kyrkans övriga ungdomsarbete. Han satsade 
även särskilt på det äldre genom ett årligt återkommande evenemang som 
gick under namnet ”De gamlas dag”. 

År 1925 var Harald Hallén en av Svenska kyrkans tolv delegater vid 
Ekumeniska mötet i Stockholm. Bland kyrkliga förtroendeuppdrag kan näm-
nas att han var ledamot av Karlstads stifts stiftsråd 1925-1935, och att han 
satt i motsvarande stiftsnämnd under åren 1928-1948. Under åren 1948 och 
1951 var han ledamot i kyrkomötet. Mellan 1933 och 1960 var Hallén leda-
mot av Svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelse. Under sommaren 1929 hade 
han vikarierat som sjömanspräst i Antwerpen. Harald Hallén var under åren 
1938-1965 trogen riksdagsrapportör i Svenska kyrkans årsbok. Svenska kyr-
kans prästerskap fick där ta del av Harald Halléns bedömningar av olika 
kyrkopolitiska ärenden. För en bredare allmänhet blev Harald Hallén som 

52 Rune 1969 s. 72, om Andreas Hallén, se Öhrström 1997. s. 234-235, om Harald Viking, se 
Wallner 1991, s. 80-82 
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präst främst känd via radioandakter. Halléns griftetal vid partiledaren Per 
Albin Hanssons bår i oktober år 1946 hördes i radio av en samlad nation.  

Under år 1910 var Harald Hallén starkt engagerad i nykterhetsrörelsen. 
Under hösten samma år offentliggjorde han som en av de första prästerna i 
Svenska kyrkan att han anslutit sig till socialdemokratin. Hans föregångare 
utgjordes av Henrik Fredrik Spak (1876-1926) och Ernst Klefbeck. Harald 
Hallén erhöll snart därefter i samband med vänsterns framgångar i valet 
1911 plats i riksdagens andra kammare. Harald Hallén skulle sitta kvar i 
riksdagen ända fram till år 1960, med undantag för en paus under åren 1922-
1924. Fram t.o.m. 1921 och tiden mellan 1925-1928 hade han mandat från 
Älvsborgs läns norra valkrets, efter år 1928 från Värmlands län. Efter att 
som 27-årig ha trätt in i kammaren som socialdemokraternas yngste repre-
sentant år 1912, kunde han vid 76 års ålder avsluta sin karriär som kamma-
rens ålderspresident. Halléns riksdagsverksamhet präglades genomgående av 
en strävan till utökad demokratisering av stat och kyrka. Han stod som för-
stanamn under socialdemokratiska motioner om allmän kommunal rösträtt 
under åren 1916 och 1917, och kom att sitta i kommittén för kommunal röst-
rättsreform under åren 1917-1918. Denna utredning lade grund för den 
kommunala demokratiseringen. Sammanlagt inlämnade Hallén 159 motioner 
i eget namn till riksdagen. Dessa handlade ofta om grundlagsfrågor, kyr-
korättsliga problem och folkbildning.  

Genom sin långa karriär blev Hallén en personlig länk mellan den parla-
mentariska demokratins genombrott och de författningsreformer som under 
sjuttiotalet bl.a. medförde enkammarriksdag och avskriven kungamakt. Han 
satt nämligen under åren 1954-1963 med i den stora författningsutredning 
som, även om den aldrig bildade direkt underlag för enkammarriksdagens 
införande, ändå innebar ett första steg mot denna reform.  

Harald Hallén fick under hela sin riksdagsmannaperiod flera viktiga ut-
redningsuppdrag. Han fick där vidareutveckla sitt engagemang för demokra-
tisk reformering av statlig författning och kyrklig ordning. Några konkreta 
exempel kan förtydliga bilden. År 1919 satt han i en utredning som handlade 
om revision av fattigvårdsstrecken, d.v.s. frågan om hur avsaknad av in-
komst ej skulle verka hämmande för åtnjutande av den medborgerliga rätten 
att rösta. Under åren 1919 till 1923 utredde han kvinnors rätt till statstjänst, 
där även frågan om kvinnans rätt till prästämbetet utreddes. Han satt i två 
stora religionsfrihetsutredningar. Den första tillsattes 1918 och kom med sitt 
betänkande 1923 att lägga grund för beslut om rätt till icke-kyrklig begrav-
ning. Den andra satt under åren 1925-1927 och förespråkade rätt till fritt 
utträde ur svenska kyrkan, något som dock inte reglerades förrän år 1951. 
Åren 1934-1935 arbetade han i en utredning som bl.a. ledde till att domka-
pitlen fick en vald lekmannarepresentant. År 1937 blev han ordförande i en 
utredning om allmänna samlingslokaler, några år senare blev han ordförande 
bland 1941 års utskyldsstreckssakkunniga. År 1942 blev han preses i en kyr-
komusikerutredning. Några år senare blev Harald Hallén ordförande i det 
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utredningsarbete som skulle leda till allhelgonadagen som ny ledig helgdag. 
Under fyrtiotalet satt han också bland de sakkunniga som utredde riksdagens 
arbetsformer. År 1950 publicerades en utredning av Hallén och biskop Tor-
sten Bohlin (1889-1950) som förespråkade kvinnors rätt till kyrkliga ämbe-
ten.

Förutom riksdagskammaren och diverse utredningar kom det mäktiga 
konstitutionsutskottet att bli en viktig bas för Harald Hallén. Han valdes in år 
1914, blev vice ordförande år 1933, för att mellan åren 1939 och 1958 sitta 
som ordinarie ordförande. Han satt också i utrikesutskottet under de interna-
tionellt omvälvande åren 1937 till 1956. Under åren 1937-1940 var han 
statsrevisor. Inom kategorin övriga förtroendeuppdrag kan nämnas att han 
var ledamot av den socialdemokratiska partistyrelsen under åren 1928-1932, 
under de år då folkhemsideologin etablerade sig inom partiet.  

Harald Hallén åtog sig också uppdrag på regional och lokal nivå. Under 
en period fram till 1926 var han representant i Älvsborgs läns landsting. 
Mellan åren 1928-1932 var han ledamot av styrelsen för Arvika arbetar-
kommun och under åren 1930-1936 satt han i Arvika stadsfullmäktige. Han 
var även under en lång period ordförande i stadens barnavårdsnämnd och 
nykterhetsnämnd.53

Vid sidan av sitt rent politiska engagemang var Harald Hallén en känd 
och mycket aktivt turnerande föreläsare. Han reste under större delen av sin 
karriär aktivt runt och höll föreläsningar i Mellan- och Sydsverige. Samman-
lagt hann han med cirka 2000 föredrag. Hallén gav där ofta ord åt sin över-
gripande vision, att kristendomens hade en central roll i den modernt demo-
kratiska svenska nationen. Han kunde också utgå från sitt kristna rättfärdig-
hetspatos i bedömningen av internationella förhållanden. År 1925 ansåg han 
att Europas materiella välfärd hade sin orsak i en orättfärdig exploatering av 
de färgade folken. Under 1940-talet observerade han frihetskampen i tredje 
världen. I en föreläsning år 1958 kunde han använda medborgartanken som 
normativ utgångspunkt för att fördöma de vitas herravälde över de svarta i 
Sydafrika. 54 Harald Hallén såg själv aldrig någon egentlig skillnad mellan 
föreläsning och predikan.55

53 Kortfattade översikter av Halléns karriär återfinns i: Tollin 1946, Stapelberg 1971, Nor-
berg-Tjerneld-Asker 1990, s. 228, Edestam 1968, s. 339-341, Rune 1967, Rune 1969 s. 1-4, i 
avhandlingens efterskrift. Om Arvika östra kyrka, se Hallén 1963, s. 3-4, om Halléns försam-
lingsarbete, se Arvika Nyheter 28/8 1934, Arvika Nyheter 20/7 1951, Arvika Tidning 21/9 
1957. Om hans vilja att införa enkammarriksdag som ett sista kampmål, se Arvika Nyheter 
28/8 1964 
54 I Harald Halléns samling återfinns strax över 200 bevarade föreläsningsmanuskript. Vol 26 
och 27 HHS, FAV. Dessa anger dock bara en bråkdel av den faktiska föreläsningsverksamhe-
ten. Alla manuskript har ej sparats. Det var dessutom vanligt att Hallén återanvände samma 
manuskript vid ett flertal tillfällen. Harald Hallén till Ella Hallén 15/1 1925 Vol 8 HHS, FAV. 
År 1954 uppskattades Hallén ha hållit över 2000 föredrag. Dagens Nyheter 27/8 1954. Om 
Hallén och tredje världen, se Ny Tid 29/1 1925 och manuskripten: De färgade folkens frihets-
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Harald Hallén och Elin (Ella) Maria Carlzén (1894-1966) gifte sig med 
varandra 1915. Ella Carlzén var född i Högsby i Småland och hade växt upp 
i en grosshandlarfamilj. Paret fick tillsammans fyra barn. Inga Lisa (seder-
mera Löfqvist) föddes år 1918, Ulla (sedermera Wennerström) år 1923 och 
Birgitta (sedermera Törnell) år 1924. Slutligen föddes sonen Lars år 1929.56

Det var givetvis Ella Hallén som genom hemskötsel och barnomsorg möjlig-
gjorde Harald Halléns omfattande verksamhet i det offentliga Sverige. De 
höll under långa tidsperioder kontakt via brev, särskilt under årets första 
halva då riksdagen arbetade. De verkar båda i relation till varandra ha varit 
viljestarka, självständiga och rättframma. Deras korrespondens avslöjar den 
klassiska motsatsen mellan offentligt och privat. Hustrun Ella placerades helt 
inom det privatas ram. Det är i korrespondensen mycket ovanligt med refe-
renser till det politiska. Så sent som år 1932 kan Harald Hallén för sin hustru 
presentera en så pass central socialdemokrat som Gustav Möller. Det är där-
för inga djupsinniga tankeutbyten som möter i breven, utan snarare fokus på 
praktiska ting som skulle lösas i en tid som för en prästfamilj fortfarande 
kunde präglas av självhushållning. Kontentan av parets kommunikation an-
tyder en sorts teoretisk formfasthet. Livsåskådningen var tidigt färdigformu-
lerad.57

Konstitutionsutskottsledamoten Nils Herlitz har i sina memoarer karakte-
riserat Halléns ordföranderoll efter 1939, och hans omdöme går i samma 
riktning som det jag just antytt om frånvaro av större problematiseringar. 
Hallén var enligt Herlitz en trevlig och korrekt förhandlingsledare. Det för-
vånade dock Herlitz att veteranen Hallén inte alltid ville tränga djupare in i 
de nya ärendena, och att han inte skaffat sig ett säkrare teoretiskt grepp om 
utskottets arbetsområde.58

Harald Hallén uppvisade alltså under hela sitt liv en stark trohet gentemot 
de ideal han börjat omfatta i ungdomen. Han blev konservativt trogen sin 
tidiga åskådning. Vi skall se att hans grundkonception om kyrka och nation 
på medborgerlig grund antog sina fasta former redan år 1907. Harald Hallén 
skulle sedan inte nämnvärt behöva rucka på sina tankefigurer. Däremot skul-
le det omvälvande historiska förloppet i Sverige med tiden bereda plats för 
hans folkkyrkotanke. Harald Hallén avled den första september 1967. 

kamp. Föreläsning i Arvika d. 16/10 1947 Vol 27 HHS, FAV, och ”Skuggor över Syd-Afrika” 
Föreläsning i Nyköping den 19/10 1958 Vol 27 HHS, FAV 
55 Rune 1967, s. 176, Bexell 2001, s. 495 
56 Edestam 1968, s. 341 
57 Korrespondensen mellan Ella och Harald Hallén finns bevarad i volymerna 6-9 i HHS, 
FAV. Gustav Möller presenterades i ett brev från Harald Hallén till Ella Hallén 16/3 1932 Vol 
9 HHS, FAV. För att vara säker på att hustrun skulle veta vem denne var, kände sig Harald 
Hallén föranlåten att påminna om att Möller var den kollega som led av fotsvett 
58 Herlitz 1965, s. 249-250 
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1.6. Biografisk metod och offentlighetsteori- det 
enskilda i det allmänna  
Om jag redan argumenterat för Harald Hallén som rimligt studieobjekt bör 
jag ändå svara på en mer övergripande fråga. Varför överhuvudtaget tillämpa 
ett biografiskt angreppssätt?  Det bör här för det första nämnas att det i före-
liggande avhandling inte finns någon strävan att kartlägga Halléns liv från 
vaggan till graven. Denna avhandling är inte biografisk enligt termens klas-
siska mening av att vilja följa en persons liv och verk i dess helhet.59 Av-
handlingens egentliga fokus ligger snarare på den kyrkosyn som Harald Hal-
lén utvecklade och sedan förankrade, förvaltade och försvarade inom det 
socialdemokratiska partiet. 

Avhandlingen syftar alltså till att studera en socialdemokratisk och natio-
nell kyrkosyn, snarare än enbart Halléns kyrkosyn. Harald Halléns historiska 
verksamhet fungerar därmed som något av ett lackmuspapper i en analys av 
ett större sammanhang.60 Detta sätt att kyrkohistoriskt söka fånga större 
sammanhang med ett biografiskt grepp är inte unikt.61 Såsom särskilt viktig 
inspirationskälla i mitt avhandlingsarbete bör den danske kyrkohistorikern 
Poul Georg Lindhardts stora studie av Morten Pontoppidan nämnas. Denna 
studie föreligger i två delar och analyserar en enskild individ i ljuset av breda 
samhällshistoriska förändringar, utan att för den skull reducera denne till ett 
viljelöst objekt.62

Den biografiska framställningen utgör i det följande ett sätt att avgränsa 
ett studium av en komplicerad kyrkohistorisk process. Biografin blir ett sätt 
att behandla frågeställningar kring ett historisk skeende snarare än att utgöra 
ett mål i sig själv. Thomas Kaiserfeld vill övertyga om att denna utgångs-
punkt kan möjliggöra för makrohistoriska sammanhang att förenas med bio-
grafiska data.63 Sidsel Eriksen har i samma anda menat att den biografiska 
framställningen har ett värde även för historiker som är övertygade om att 
den enskilde individen är begränsad av strukturer. Kärnpunkten i det histo-
riska spänningsfältet utgörs ändå av den individ som upplever och förverkli-
gar historien. Eriksen menar lite drastiskt att strukturhistorien har avskaffat 

59 Jfr Nilsson 1997, s. 29. Biografier kan indelas i olika kategorier: monumentbiografin som 
utgör en hyllning till den som omskrives, psykobiografin med fokus på personens inre liv, den 
existentiella biografin med fokus på individens livsmening och intentioner, och den mer 
klassiska livsverksbiografin, som söker beskriva och förklara personens historiska gärning. 
Eriksson 1997, s. 103-109, Lundberg 2002, s. 20-21 
60 Se Eriksen 1996 för utveckling av metoden av att analysera aktörer såsom lackmuspapper i 
analys av historiska sammanhang 
61 Harry Nybergs avhandling om Nils Lövgren, Öyvind Sjöholms avhandling om Natanael 
Beskow och Lars Österlins avhandling om J.H. Thomander kan nämnas som viktiga exempel 
på svensk kyrkohistorieskrivning där biografier förankrats i samhällshistorisk kontext. Nyberg 
1975, Sjöholm 1972, Österlin 1960 
62 Lindhardt 1950, Lindhardt 1953a 
63 Kaiserfeld 1994, s. 37, 41-43 
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den traditionella biografin, och samtidigt har skapat ett nytt behov av biogra-
fisk skildring. Detta behov handlar om att analysera människan som på en 
och samma gång skapare och skapad av samhället.64

Offentlighetsteorin ligger i denna avhandling som grund för ambitionen 
att skriva biografiskt med hänsyn till sociala, politiska och ekonomiska 
sammanhang. Teorin visar på en dynamisk kombination av två poler: aktö-
ren och strukturen. Att analysera en aktör som representant för en maktaspi-
rerande publik i ett offentligt rum i relation till andra representanter för 
samma publik, eller andra konkurrerande publiker, bildar ett förhållningssätt. 
Hallén kunde formulera mål för en krets och göra sig till denna grupps repre-
sentant. Samtidigt var han tvungen att ta hänsyn till den faktiska publikens 
åsikter, vilja och ambitioner för att överhuvudtaget bli framgångsrik. Hans 
folk var en publik som inte accepterade vad som helst. Hallén var tvungen 
att definiera en folkkyrka som åhörare och läsare kunde acceptera. Halléns 
strukturella begränsningar blir därför lika intressanta som hans innovations-
förmåga inom dessa begränsningar.65 Offentlighetens strukturomvandling 
handlade om att medborgaridealet skulle fungera massintegrerande. Med 
Hrochs ord blev en nationell gemenskap därmed massaccepterad. Här fanns 
grunden för Halléns folkkyrka. I kampen om denna massacceptans analyse-
ras Hallén i konkurrens med andra folkkyrkovisionärer. 

Ovanstående biografiskt inriktade förhållningssätt gör det möjligt att lyfta 
politisk praxis in i analysen på ett tydligare sätt än vad som kunnat åstad-
kommas genom att enbart studera partiets kollektiva dokument. Om parti-
programmet tydligt anvisade att det socialdemokratiska partiet såg religionen 
som privatsak, finner vi i Halléns politiska liv ett levande och mycket verk-
samt exempel på en socialdemokratisk syn på religionen som offentlig. För 
det andra innebär metoden att kyrkopolitiska brytningar inom partiet tydlig-
görs på ett bredare sätt. Genom att följa Hallén och hans anhängare måste 
även hans motståndare analyseras. De bemödade sig alla om att övertyga 
samma publik.  Ett aktörsstudium av ett fall kan därför klarlägga kyrkopoli-
tiska alternativ genom kontrastverkans dynamik. En mer vidsträckt bild av 
partiets linje kan därför presenteras. De kyrkopolitiska alternativ som ställ-
des fram som alternativ utanför partiet kommer även de på samma sätt in i 
en bred bild av kampen om kyrkan och dess folk. Avhandlingens biografiska 
grepp liknar det förhållningssätt som präglar den problematiserande lokalhi-

64 Eriksen 1996, s. 162-163, Kaiserfeld 1994, s. 36-37 
65 ”Das Öffentlichkeitskonzept insistiert auf der Verbindung von Struktur und Lebenswelt und 
versucht, die gesellschaftliche Mikro- und Makroebene zu integrieren. Es ermöglicht in die-
sem Sinn- ganz unbeschieden- Gesellschaftsgeschichte zu praktizieren.” Ernst 1996, s. 80. För 
en utveckling av detta synsätt, där aktören föreslås kunna studeras i spänningsfältet mellan 
eget handlande, och offentlighetens ramgivande begränsningar, se Gerhards, 1994 s. 77-105, 
särskilt s. 78-81. Sidsel Eriksen har betonat att det är den publika responsen som är det pri-
märt intressanta när det gäller analys av en offentlig person, snarare än personens originalitet. 
Eriksen 1996, s. 168. Se också Eriksen 1996, s. 164, Nilsson 1997, s. 20, och jfr Lundberg 
2002, s. 23 
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storien, då metoden genom att studera det lilla och enskilda söker fånga och 
förstå det stora och allmänna. 

Vad gäller dansk kyrkohistoria kommer jag att se företrädare för dansk 
folkkyrka på samma sätt. N.F.S. Grundtvig och Morten Pontoppidan formu-
lerade likt Hallén kyrkovisioner utifrån ett givet socialt och politiskt sam-
manhang med sikte på en nationell publik.66

I linje med det perspektiv som här presenterats följer att avhandlingen i 
sitt upplägg främst är problemorienterad- utan att förlora kronologins dyna-
mik ur sikte.67

1.7. Avhandlingens disposition och tidsavgränsning
Avhandlingen rör sig inom en tidsram som avgränsas av åren 1830 och 
1960. Särskild hänsyn tas till perioden 1905 till 1933. Begreppen förutsätt-
ning, kamp och genomslag fungerar strukturerande för avhandlingens upp-
lägg. I den första delen tecknas folkkyrkans förutsättningar. Här ligger of-
fentlighetens framväxt i fokus. Bakgrundsteckningen inriktar sig därmed på 
perioden mellan den allmänna opinionens genomslag runt år 1830 och åren 
efter 1900. Därefter är grunden lagd för avhandlingens huvudfokus: den 
epok som omfattar åren från 1905 till 1933. Studien inriktas då på kampen 
om kyrka och allmän opinion under den period då offentligheten slutligen 
demokratiserades och började integrera ”alla” vuxna medborgare. Under 
åren närmast efter unionsupplösningen 1905 formerades Harald Halléns 
grunduppfattning. Framställningen om denna tid blir därför fyllig.  

Efter det centrala stycke som behandlar tiden fram till 1933 kommer en 
avslutande del med inriktning på åren fram till 1960. År 1933 stod Hallén 
som något av en kyrkopolitisk segrare i samband med att folkhemmet etable-
rade sig med parlamentariskt majoritetsunderlag för regeringsmakt. 1960 
lämnade Hallén riksdagen, och kunde under samma år bekräftas i sin livs-
gärning genom att folkkyrkotanken slog igenom i det socialdemokratiska 
partiprogrammet. Samma år vigdes dessutom de första kvinnorna till präst-
tjänst. Denna sista avhandlingsdel består av empiriska fallstudier av hur 
folkkyrkan etablerades (för att samtidigt exkludera) i folkhemmet. Avhand-
lingens huvudsakliga problemställning är där redan löst. Det är därför viktigt 
att inskärpa att delen inte gör några anspråk på att utgöra en empiriskt hel-
täckande presentation av Hallén och utvecklingen efter 1933. Jag vill i detta 
kapitel snarare genom exemplifieringar utifrån Hallén fördjupa hur den soci-
aldemokratiska segern 1933 kunde erhålla kyrkohistoriska följdverkningar. 

66 Vad gäller Grundtvig hänvisas till Wåhlin 1990 som ett mycket lyckat exempel på en fram-
ställning av individ i kontext 
67 Jfr Lundberg 2002, s. 21 
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1.8. Forskningsläge- tidigare studier om Harald Hallén
Tidigare forskning om Harald Hallén har främst utförts av Lars Rune. I en 
icke publicerad licentiatavhandling i kyrkohistoria vid Uppsala universitet 
med titeln Harald Halléns utveckling till kyrkoman och kyrkopolitiker 1902-
1911. Skeenden och analyser från 1969, behandlar Rune Harald Halléns 
unga formativa år. Denna avhandling har varit viktig utgångspunkt i mitt 
avhandlingsarbete. Avhandlingen har goda kvaliteter i sin detaljerade kun-
skap om personen Harald Hallén och dennes närmiljö. Lars Rune upprätthöll 
under lång tid personlig relation till Harald Hallén såsom arbetskamrat i 
församlingsarbetet. 68 Rune behandlar dock ej Halléns roll som kämpe för en 
nationell vision i konkurrens med andra aktörer, och behandlar endast i för-
bigående den ungdomsrörelse som skulle bli mycket betydelsefull för Hal-
léns nationella grunduppfattning. Därför har jag hänvisats till att använda 
primärmaterial även i behandlingen av den tidsepok som Rune behandlar.  

Kyrkovetaren Oloph Bexell har genomfört en studie om Halléns predikan 
i ett samnordiskt projekt. I Bexells kapitel Svensk påskpredikan under 1800- 
och 1900-talen behandlas Hallén i ett avsnitt med titeln: ”En ny teologi i 
Rydbergs anda: andelivets oförstörbarhet”. Bexells studie har varit värdefull 
i mitt arbete då den utifrån en homiletisk utgångspunkt bekräftat resultat i 
min pågående forskning.69 Tidigare resultat av egen forskning om Hallén har 
jag tillsammans med Lennart Tegborg år 1997 publicerat i en artikel med 
titeln Arthur Engbergs statskyrka- Harald Halléns folkkyrka. Två linjer inom 
svensk socialdemokrati.70

1.9. Material 
I avhandlingen används ett stort primärmaterial från Harald Halléns samling 
(HHS). Materialet har tidigare använts av Lars Rune, Oloph Bexell och Öy-
vind Sjöholm (den sist nämnde i dennes avhandling om Natanael Beskow). 
Alla dessa har använt arkivet i begränsad utsträckning.71 I föreliggande av-
handling används materialet i sin helhet. Det är dock viktigt påpeka att jag 
med denna avhandling ändå inte gör några anspråk på att fullständigt presen-
tera materialet. Avhandlingen fokuserar ju inte primärt på personen Harald 
Hallén, utan på dennes roll som kyrkopolitiker i en kyrkohistorisk kontext. 
Att med arkivkännedom och utifrån bestämda frågor gallra ut det centrala i 
Harald Halléns enorma materialproduktion är därför ett måste för att hålla 

68 Rune 1969, Rune 1967, s. 175, Lars Rune till Harald Hallén 23/3 1965 Vol 30 HHS, FAV. 
69 Bexell 2001, s. 487-496 
70 Tegborg-Claesson 1997, s. 29-42 
71 Rune 1969, Bexell 2001, Sjöholm 1972, s. 264, 360 not 3 
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avhandlingen inom rimliga proportioner.72 Samlingen omfattar 39 volymer 
och består främst av korrespondens, tidningsurklipp och manus till föredrag 
och predikningar. Samlingen har förvaltats av Halléns familj och har där 
sorterats av arkivarie Birgitta Törnell tillsammans med Ulla Wennerström. 
Den del av samlingen som brutits ut av Lars Rune återförenas i samband 
med mitt avhandlingsarbete med den ursprungliga samlingen. Runes arkiv-
del har tidigare disponerats av professor Alf Tergel på Teologiska institutio-
nen vid Uppsala universitet. Mitt arbete har möjliggjorts av att alla välvilligt 
ställt arkivmaterialet till mitt fulla förfogande. I samband med avhandlingens 
publicering placeras samlingen i Folkrörelsernas arkiv för Värmland (FAV) i 
Karlstad.

Harald Halléns offentliga roll medför givetvis att tryckta källor från riks-
dag, utredningar och kyrkomöten bildar en mycket viktig informationskälla. 
Kopplat till detta bidrar tidningar till viktig information. Hallén var en flitig 
skribent som i dagspressen gärna lanserade egna tankar om ett beslut. Hans 
omfattande kontaktnät i den privata sfären och dess resultat i  form av beva-
rade brev till olika adressater inom kyrka, politik och allmänhet spåras också 
upp i syfte att frilägga allianser och åsiktslinjer som i det offentliga antingen 
slog igenom eller marginaliserades. Förutom detta används även protokoll 
från det socialdemokratiska arbetarpartiet. I mycket begränsad utsträckning 
bygger presentationen på ljudupptagningar från radioprogram där Hallén 
medverkat.

Jag har nu tydliggjort utgångspunkterna för denna studie. I nästa två kapi-
tel kommer folkkyrkans skilda förutsättningar i Danmark och Sverige att 
presenteras. 

72 Viktor Svanberg har lite tillspetsat påpekat att det vid studium av senare tiders historia och 
dess rikhaltiga primärmaterial ofta blir viktigare att gallra ut än att samla nytt. Svanberg 1943, 
s. 111 
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2. Folkkyrkans grundvalar i Danmark 1830-
1901

I detta kapitel kommer dansk kyrkohistoria bilda en komparativ grund för en 
analys av ett svenskt förlopp. Den danska folkkyrkan kommer att konkretise-
ra avhandlingens definition av begreppet.  

Ovan har påståtts att Morten Pontoppidan varit uttolkaren av Danmarks 
segrande folkkyrkoideal. Han roll blev att definiera en folkkyrka med sock-
nens innevånare som kyrkans egentliga folk, och menade att det fanns en 
folkkristendom i Danmark som var lugn, förståndig och som gemensam 
släktkristendom vilade på barndopet. Pontoppidan uppmanade till karaktärs-
fast och fortsatt trogen kyrkogång för att upprätthålla denna folkliga kristen-
dom. Ett viktigt drag i Pontoppidans folkkyrkosyn var uppfattningen om 
altaret som socknens centrala plats. Runt nattvardsbordet upphävdes den 
sociala klasstillhörigheten, vilket för Pontoppidan förebådade social utjäm-
ning och framtida nationell enhet.1

2.1. Neologi och bondeväckelse 
Under sent sjuttonhundratal började de så kallade landboreformerna att leda 
till avskaffad livegenskap och adelsdominans i Danmark genom att möjlig-
göra för bönder att friköpa mellanstora lantbruk. Under tidigt artonhundratal 
växte därför en ny självägande bondeklass fram i Danmark. 2 Under samma 
tid bröt det på många platser i Danmark fram en bondeväckelse inom hus-
hållsgemenskapens ramar. Den danska enhetsstaten hade sedan sjuttonhund-
ratalet verkat enligt upplysningens tankeformer, vilket landboreformerna 
varit ett tecken på. På det kyrkliga området tog sig denna upplysningsreligio-
sitet form av en rationalistisk och etiskt inriktad förkunnelse i den så kallade 
neologin. Det kyrkliga budskapet började fokusera på individens praktiska 
sedlighet. Läran om en dualistisk kamp mellan djävul och Gud tonade bort 
till förmån för en bild där kampen mellan gott och ont förflyttades in till den 

1 Ehnevid gör en systematisk genomgång av Pontoppidans kyrkosyn i: Ehnevid 1969, s. 101-
230. Lindhardt studerar Pontoppidans kyrkosyn mer historiskt i: Lindhardt 1950, särskilt s. 
162-274, Lindhardt 1953a, särskilt s. 11-150. Christian de Fine Licht analyserar Pontoppidan 
som predikant, de Fine Licht 2001, s. 63-66 
2 Wåhlin 1981, s. 7-15, Clemmensen 1987, s. 26 
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enskildes samvete. Förkunnelsen var en anpassning till en historisk situation 
där individer började att tydliggöras ur tidigare bestående gemenskaper. En 
nationell offentlighet började ta form som fortfarande kunde hållas inom 
enhetsstatens ramar. Undersåtarna måste därför få en annan typ av sedlighet 
än enhetsstatens gamla korporativa kallelselära, där det viktiga hade varit att 
sköta sin förutbestämda syssla. Bondeväckelsen blev en protest mot präster-
nas nya rationalism, och uttryckte strävan att söka bevara den gamla tron 
med dess dualistiska budskap. De som protesterade tvingades att agera på ett 
nytt sätt som individer, då de som medvetet väckta nu försvarade enhetskyr-
kans gamla tro. I bygder av snabb ekonomisk förvandling verkar väckelser-
na, och trons privatisering, ha fått en särskilt gynnsam jordmån.3 Neologi 
och väckelse var olika motstridiga sätt att under tidigt artonhundratal anpas-
sa den enhetskyrkliga livstolkningen till en samtida individualisering och 
privatisering. Det var i denna fas som kyrka och kristen tro upphörde att 
uppfattas som identiska enheter. Utifrån en privatisering av tron lokalisera-
des den sanna tron till församlingen av väckta individer. Under den represen-
tativa offentlighetens tidevarv hade denna åtskillnad mellan kyrka och tro i 
Danmark varit tämligen otänkbar. 4

2.2. Grundtvigs historiska roll 
Grundtvigs nationella prestation hörde hemma i ett historiskt stadium då 
väckelsen började kunna bilda gemenskaper utanför hushållet. Hanne San-
ders ser tre historiska steg i utvecklingen av väckelsens individualism till nya 
gemenskapsbildningar. I en första historisk fas höll sig väckelsen kvar inom 
hushållsståndet, men ville ha rätten att utifrån individuell övertygelse välja 
egen präst.  Det andra stadiet bestod i att man också ville acceptera förkun-
nare utanför prästeståndet. Det tredje stadiet blev ett utvecklat konventikel-
väsende där både förkunnelse och sakramentsförvaltning hörde hemma i den 

3 Sanders 1995, s. 27-28, 63-66, 95-104, 139-323. Se särskilt s. 198-202 för koncentrerat 
resonemang om väckelsens sociala grund i bondehushåll och samband mellan väckelse och 
agrar ekonomisk omvandling. Vammen 1984, s. 32, Wåhlin 1979, s. 129-130, Wåhlin 1981, s. 
39-42
4 Jfr Lindhardts följande slutsats: ”Ordet ”kirke” var praktiskt talt ikke i brug før det 19. år-
hundrede. I ældre tid betød det blot ”kirkebygning” eller var uden videre identisk med kris-
tendom; den danske ”kirke” kaldtes ofte ”religionen” og sprogbruken forudsatte, at den dans-
ke stat som sådan havde den sande kristne, ja, lutherske religion, som alle kongens undersåtter 
var forpligtet til” Lindhardt 1955, s. 7. Anders Jarlert föreslår ordet privatisering för analys av 
danska och svenska bondeväckelser som alternativ till Hanne Sanders bruk av begreppet 
sekularisering, då han menar att begreppet i hennes avhandling används för att beteckna en 
avinstitutionalisering av den andliga auktoriteten då denna flyttas från kyrkoinstitutionens 
ämbetsbärare till den enskilde troende. Jarlert 1996, s. 221-22 Det är intressant notera att 
begreppet sekularisering för Habermas just innebär att innebörden i de kollektiva riterna 
internaliseras in i det enskilda subjektet. Mendieta 2002, s. 16 
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väckta kretsen.5 Det är i väckelsens steg tre vi skall se att N.F.S. Grundtvig 
hörde hemma med sin frimenighetsförkunnelse under 1830- och 1840-tal. 
Hans ”mageløse opdagelse” från år 1825 innebar att han såg den väckta för-
samlingen som kyrkans subjekt. Den apostoliska trosbekännelsen i försam-
lingen blev nu ett tecken på dess direktkontakt med den ursprungliga och 
sanna tron.6 Den väckta menigheten blev därmed fri från sitt beroende av 
rationalistiska prästers tolkning av skriften. Genom denna frimenighetsför-
kunnelse under 1830- och 1840-talen definierades kyrkan som en ram runt 
den sanna och fria väckelsegemenskapen. Därmed anvisade Grundtvig en 
väg till att låta bondeväckelsen att finnas kvar inom statskyrkans ramar, ett 
förhållningssätt som senare skulle följas av kyrkopolitiska reformer.7 Denna 
väg var den enda möjliga så länge den absoluta staten behöll sitt grepp över 
Danmark. 

Grundtvigs kristliga linje sammantvinnades med det folkliga i samband 
med att han samtidigt ville samla nationen i en dansk förening, där ett levan-
de resonemang skulle upprätthållas.8 Grundtvig var väl skolad i Herders 
nationella tänkande.9 Grundtvig hade i detta historiska läge en utpräglat soci-
al klarsyn. Han hade vistats i Storbritannien och fått negativa intryck av in-
dustrialiseringen. Under Grundtvigs levnad såg det fortfarande ut som att det 
agrart präglade Danmark skulle kunna undgå industrialisering, proletarise-
ring och ett polariserat samhällsklimat mellan klasser. Ett brett agrart mel-
lanstånd av självägande gårdmän, som i Grundtvigs samtid ägde 75 procent 
av Danmarks produktiva jord kunde enligt honom bilda grund för en sam-
manhållen och solid nation. Grundtvig lyckades väva samman kristendom, 
språk och historia till en gemensam nationell helhet där bönderna utgjorde 
det danska folket.10

Alla grundtvigianer blev självklart inte bönder, och alla bönder blev ej 
heller grundtvigianer. Ett självklart samband mellan bondeklass och grundt-
vigianism har inte kunnat uppvisas. P.G. Lindhardt hävdade under 1950-talet 
att det funnits ett klassmässigt samband mellan bondetillhörighet och 
grundtvigiansk väckelse. Denna levnadsglada kristendom hörde för Lind-
hardt samman med gårdmännens ekonomiska uppsving. Den mer pietistiska 
inremissionska väckelsen förklarade Lindhardt höra samman med fattigare 
befolkningslager. De så kallade husmännen hade inga motsvarigheter till 
grundtvigianernas glädjande framtidsmöjligheter. Lindhardts tes har kraftigt 
kritiserats. Det har enligt empirisk forskning visat sig vara socknar snarare 

5 Sanders 1995, s. 64-65, 315 
6 Denna grundtvigianska tanke kunde enligt Yvonne Maria Werner underlätta för grundtvigi-
aner att konvertera till katolsk tro. Werner 2003 
7 Schwarz Lausten 1998, s. 220-223, 239-243, Prenter 1950, s. 129-137 
8 Lundgreen Nielsen 1992, s. 31-79 
9 Vind 2003, s. 16 
10 Wåhlin 1990, s. 269, 279-285, 288, 291-292, Østergård 1998, s. 67-68. Vind 2003, s. 15-27 
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än klasser som gripits av en viss typ av väckelse.11  I denna avhandling utgör 
det faktum att bönderna genom Grundtvig ideologiskt fick rollen som natio-
nens bärare en tillräcklig utgångspunkt. 

2.3. Liberalt genombrott 
Nationalliberalerna utgjorde en annan nationell grupp med betydelse för det 
offentliga livets frigörelse ur enhetsstaten. De hade en urbant borgerlig för-
ankring. Det löpte historiska trådar från denna nationalliberalism tillbaka till 
upplysningen. Om neologiska präster hade förvaltat upplysningsarvet i har-
moni med enväldet, hade detta arv med tiden frigjort sig ur ämbetsmannasta-
ten. Hans Vammen har betonat att ett upplysningsbegrepp som allmän opini-
on innebar ett hotfullt referenssystem för den enväldiga kungamakten.12 Un-
der 1830-talet blev detta kännbart. Under denna tid vitaliserades nämligen 
marknadsekonomin efter Napoleonkrigens katastrofala efterdyningar. Med 
en växande varucirkulation ökade den offentliga kommunikationen och blev 
samtidigt svårare att kontrollera. Detta innebar att offentligheten började bli 
politisk utifrån sina egna förutsättningar: det fria samlandet och den fria 
diskussionen. Grunden var därmed lagd för liberalismen. Nya grupper kunde 
hävda att just de utgjorde den allmänna opinionens förvaltare. Den fria för-
samlingsrätten och det fria ordet i pressen skulle garantera en fri diskussion 
som grund för en ny samhällsnormativ, allmän mening. Tidningen Fædre-
landet blev trots skärpt censurlagstiftning kanske det viktigaste organet för 
kritik av det bestående.13 Att de liberala under början av 1840- talet antog 
beteckningen national-liberala avslöjade något centralt. Det visade att libera-
ler ville integrera grupper i en ny nationell offentlighet. Genom att föresprå-
ka dansk språkgemenskap i Slesvig-Holsteinfrågan kunde olika linjer sam-
manfogas i en nationell opinion gentemot enväldet. Nationalliberalen Orla 
Lehmann hade år 1842 proklamerat en allians mellan bönder och nationalli-
beraler. År 1846 hade Bondevennerenes Selskab bildats som gemensamt 

11 Lindhardt 1951, Lindhardt 1959. För korta översikter av forskningsläget, se Østergård 
1998, s. 70-72, Wåhlin 1985, s. 51-52, Clemmensen 1987, s. 38, 58-60, 99-112, Balle-
Petersen 1977, s. 107-115. Østergård menar att Lindhardts resonemang fortfarande äger rim-
lighet om man väljer att sätta både grundtvigianism och inre mission i relation till bönders 
självorganisering. Østergård 1994, s. 163-165. Martin Zerlang har sökt försvara Lindhardts 
grundperspektiv genom att hävda att man måste sätta väckelserna i ett samhällshistoriskt 
helhetsperspektiv, utan att för den skull empiriskt kräva korrelation mellan klasstillhörighet 
och väckelsetyp i varje individuellt fall. Zerlang 1976, s. 15-20 

12 Vammen 1984, s. 26, 28-29 
13 Vorup-Korsgård-Petersen 1977, s. 123-127, Schmidt-Gleerup 1982, s. 43-54, Wåhlin 1981, 
s. 16-19, 37-38, Vammen 1984, s. 28-29, Clemmensen 1987, s. 35-37. Se Mortensen 1977, s. 
325-330 om statens initialt samspelande roll, se Lundgreen Nielsen 1992, s. 166-167 för 
kopplingen mellan folket och tredje ståndet 
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parti till kamp mot enväldet. Samarbetet mellan nationalliberaler och bönder 
blev mycket viktigt under det europeiska revolutionsåret 1848. Som följd 
kunde enväldet störtas och ersättas av det så kallade marsministeriet, som 
representerade både bondeledare och nationalliberaler. 14 Ett nationalistiskt 
krig om Slesvig och Holstein startades och höll gruppen samman.15 En ny 
nationalförsamling stiftade snart en ny grundlag som stadfästes den 5 juni 
1849 i den så kallade Junigrundloven (vilket blev grunden för Danmarks 
nationaldag).16 Den nya konstitutionen innebar allmän manlig rösträtt, för-
samlingsfrihet, tryckfrihet och religionsfrihet. Offentligheten blev därmed 
tillgänglig för hälften av den vuxna befolkningen. Ett nytt parlament etable-
rades med två kamrar. Grundtvig själv hade helst velat leva kvar i ett sam-
hälle med ett opinionsstyrt envälde, där folket skulle formulera den opinion 
som kungamakten borde följa. Nu anpassades Grundtvigs tankar till en radi-
kalt ny situation med parlamentarisk makt.17 I den nya konstitutionen om-
formulerades den gamla danska enhetskyrkan till att bli en folkkyrka genom 
att legitimeras på ett nytt sätt och sammankopplas med folket. Kyrkan före år 
1849 kallades nu polemiskt för statskyrka, och förknippades med enväldets 
maktstruktur.18 Med sockenbandslösning år 1855, och rätten år 1868 att över 
sockengränserna bilda egna valmenigheter, kunde väckelsens fria försam-
lande erkännas legalt och hållas kvar inom en ”rummelig” (d.v.s. inklude-
rande), folkkyrka. Grundtvigs frihetliga församlingssyn fick härmed motsva-
righet i lagstiftningen. Om tjugo familjer så önskade fick de rätt att bilda en 
församling med egen präst, inom folkkyrkans ramar. Tack vare denna frihet 
kunde väckelsen hålla sig kvar inom kyrkan. Även den inremissionska väck-
else som inte följde i Grundtvigs fotspår, valde att leva vidare inom kyrkan.19

I sammanhanget bör i backspegeln något viktigt noteras. Ole Feldbæk har 
tecknat hur det danska enväldet fram till 1848/49 strävade efter att inkorpo-
rera nya utvecklingslinjer i sig själv, i stället för att erkänna parallella orga-
nisationsformer. Syftet var att behålla en allomfattande maktväv. Feldbæk 
har jämfört med den svenska staten. Den danska statsmakten var till skillnad 

14  Wåhlin 1981, s. 35, 56, Clemmensen 1987, s. 40, 43-44, Schmidt-Glerup 1982, s. 54-55, 
Østergård 1998, s. 75-76, Østergård 1994, s. 161-161, Rerup 1992, s. 350, Norborg-Sjöstedt 
1996, s. 149-150, 159 
15 Bondeledare  och nationalliberaler valde nationen och det dansktalande Slesvig i stället för 
den helstatslinje med både Slesvig och det tysktalande Holstein vilken företräddes av gods-
ägare och konservativa.Wåhlin 1981, s. 56, Rerup 1992, s. 343-346, Norborg-Sjöstedt 1996, s. 
158-160 Ministeriets proklamerade en integrering av hela Slesvig med Danmark för att samti-
digt släppa greppet om det tysktalande Holstein. Reaktionen på detta blev en väpnad kamp i 
Slesvig och Holstein, med ett påföljande krig mellan en ny dansk värnpliktsarmé med många 
bönder och den lokala upprorsrörelse som var stödd av Preussen. Kriget slutade i ett stille-
stånd år 1850 på grund av ryska påtryckningar, med en bevarad helstat som följd. Norborg-
Sjöstedt 1996, s. 159-160, Rerup 1992, s. 359-380 
16 Norborg-Sjöstedt 1996, s. 149-150 
17 Clemmensen 1987, s. 19-20, 49, Wåhlin 1981, s. 32, 54-55, Damsholt 2003, s. 39-52 
18 Schwarz Lausten 1998, s. 239-241, Koch 1955, s. 141, Lindhardt 1959, s. 51-54 
19 Schwarz Lausten 1998, s. 242, Østergård 1994, s. 162-163 
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mot förhållandena i Sverige inte tvingad att ta hänsyn till en riksdag, det 
fanns i Danmark ingen politisk institution som var berättigad att förhandla 
om maktens utövning. Enväldet överlevde temporärt genom att integrera det 
nya inom sina ramar. Då nya frikyrkobildningar var omöjliga att sanktionera 
före år 1848, integrerades frimenighetstendenserna in i den befintliga ord-
ningen i en enda kyrka. Detta kan bidra till att förklara varför den danska 
församlingsväckelsen från början utvecklades inom enväldets teologiska och 
organisatoriska former. Grundtvigianismen omtolkade den givna lutherska 
tron och organiserade sig inom kyrkan. Enväldet erbjöd inga andra alterna-
tiv.20

Den nya konstitutionen 1849 innebar därför inte att det gamla statskyrko-
systemet försvann, den innebar snarare att en påbörjad inomkyrklig demo-
kratisering kunde fullföljas i frihet. Sockenbandslösning och valmenighets-
lag var utlöpningar av ett församlingsbildande som börjat utvecklas inom 
kyrkan långt före år 1848. Kyrkan skulle bereda utrymme för en folkrörelse 
och ej bli ett självständigt organ ovanför folket.  Kyrkans hårda band till den 
enväldiga staten transponerades nu till en lika fast bundenhet till en ny folk-
stat, som aldrig skulle acceptera ett autonomt kyrkomöte. Dansk folkkyrka 
hade varken kyrkomöte eller domkapitel. Grundtvigianer motsatte sig en 
självständig kyrklig representation, då de såg kyrkan förverkligad i försam-
lingen och fruktade en prästerlig kyrka med egna maktorgan. Ej heller inom 
nationalliberalismen ville man ha någon konkurrens med riksdagen. Staten 
fortsatte att behålla makten över alla viktiga utnämningar. Detta blir en vik-
tig nyckel att komma ihåg inför kommande genomgång av svensk kyrkohi-
storia. Den danska staten hade varit allomfattande men svag, den svenska 
samtidiga motsvarigheten hade varit avgränsad, och därmed kraftfull. Denna 
skillnad skulle leda till två olika utvecklingslinjer med lång efterverkan.21

2.4. Kamp om den allmänna opinionen- 
nationalliberalism och bonderörelse, Højre och Venstre
Med två skilda grupperingar: agrar bonderörelse och urban nationallibera-
lism-  båda med ambition att representera nationen och det allmänna, upp-
kom snart spänningar efter år 1849. Frågan var vilken rörelse som skulle 
segra. För nationalliberalerna låg nationens kärna hos ”de Begavede, de 
Dannede og de Formuende”, enligt ett känt citat från den ledande nationalli-
beralen Orla Lehmann år 1861.22 Nationalliberalerna höll fast vid två klas-

20 Feldbæk 1991, se särskilt s. 229-230, Jansson 1989, s. 88-94, 106 
21 Lindhardt 1955, s. 6-7, 16-17, 22, 31-35, 50-51, Schwarz Lausten 1998, s. 242-243, Raun 
Iversen 1998, s. 103-105, Lindhardt 1959, s. 38,52-53, 69-70,  Østergård 1994, s. 163,  Jans-
son 1993, s. 146-153 
22 Citat från Østergård 1998, s. 77 
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siska villkor för att få deltaga i den tidiga offentliga sfären: bildning och 
egendom. På detta sätt legitimerades medelklassen som samhällets kärn-
trupp. Lehmann ville tro att den allmänna rösträttens införande efter år 1849 
skulle leda till att den besuttna medelklassen fick folkets förtroende att leda 
riket.23 Lindhardt har karakteriserat nationalliberalismen som en kristen kul-
tursyntes med rot i de högre klassernas ekonomiska och kulturella överläg-
senhet.24 Den nationaliberale D.G. Monrad som införlivat begreppet folkkyr-
ka med 1849 års konstitution uttryckte situationen på detta sätt: 

Det er fra middelstanden, at den offentlige mening udgår og sætter forneden 
massernes tanker i bevægelse, og indvirker foroven på regeringens beslut-
ninger. 25

Inom bonderörelsen blev däremot bonden i linje med Grundtvig en alternativ 
bas för det danska. Där menade man den danska nationen finnas, och ej i 
stadens borgerliga miljöer. Efter nationalliberalernas nederlag i kriget mot 
Preussen med förlusten av Slesvig och Holstein år 1864, kunde bondefolk-
ligheten på allvar utmana nationalliberalernas anspråk på att företräda den 
allmänna opinionen. Nationalliberalerna hade sexton år tidigare i kriget om 
Slesvig och Holstein på ett lyckosamt sätt lyckats integrera offentlighetens 
olika grupper utifrån språket som gemenskapsgrund. När nu samma nationa-
lism drivits in i en återvändsgränd erbjöds en ny möjlighet för bonderörel-
sen. Först stöttade gårdmännen godsägarnas reaktionära maktövertagande, 
vilket ledde till att demokratin i 1849 års grundlag beskars år 1866. Allian-
sen mellan ”de store og små bønder” blev dock kortvarig. År 1870 kunde 
partiet Det forenede Venstre träda fram som en ny, och för framtiden mer 
lovande koalition där bönderna lierat sig med stadsintellektuella.26 Det är i 
sammanhanget intressant att lyfta fram en iakttagelse av den tyske kyrkohis-
torikern Hartmut Lehmann. Som ett allmäneuropeiskt mönster har han sett 
att väckelsens folk ofta kunde utnyttjas av konservativa krafter för samhälls-
bevarande nationell mobilisering. Den danska inremissionska väckelsen föll 
in i detta schema. Lehmann menar att grundtvigianismen bryter detta möns-
ter då denna väckelse utgjorde ett sällsynt exempel på symbios mellan med-
borgerlig radikalism och kyrklig väckelse.27

Den venstreintellektuelle Viggo Hørup som ej själv var grundtvigian, 
sammanfattade år 1884 på ett pregnant sätt partiets ambitioner att erövra den 
allmänna opinionen:  

23 Østergård 1998, s. 77, Østergård 1994, s. 160-161 
24 Lindhardt 1959, s. 54 
25 Citat från Hvidt 1990, s. 70. Se också Rerup 1992, s. 352-353. 
26 Østergård 1998, s. 76-78, Østergård 1994, s. 161, Mortensen 1977, s. 342-344. Clemmen-
sen 1987, s. 14, 44-45, 66 
27 Lehmann 1982, s. 46 not 15 
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Den almindelige europæiske tilstand, hvor nogle tusind familier er den of-
fentlige mening og millionerne ikke andet end bønderne og soldaterne i ko-
medien, forekom mig latterlig. At gøre alvor af den almindelige valgret syn-
tes mig hele opgaven. Da jeg begyndte at sige til bønderne: ”I er den offentli-
ge mening” og til den offentlige mening: ”I er en klike”, lød det for begge 
parter som et paradoks. Efterhånden er denne sprokbrug dog trængt igennem, 
de øverste tusind så sig tvungne til at skifte front, i stedet for at bekæmpe al-
muen i den offentlige menings navn, bekæmper de nu den offentlige mening i 
kraft af alle mulige skiftende formål: kongen, grundloven, ordenen, religio-
nen o.s.v. 28

Nationalliberalerna fick härmed högerstämpel och slöt sig samman med 
godsägarpolitiker i ett Højre som kom att motarbeta demokrati och sociala 
reformer. Senare delen av artonhundratalet präglades av ett segdraget poli-
tisk skyttegravskrig mellan höger och vänster. Under 1870-talet lyckades 
Venstre erhålla majoritet i folketinget. Parlamentarismen kunde dock inte 
genomföras, då högern med godsägarpolitikern J.B.S. Estrup valde att sitta 
kvar vid makten, för att regera med hjälp av provisoriska undantagslagar. 
Samtidigt blockerade Venstre regeringens aktivitet genom att låta dess för-
slag falla till marken i riksdagen, genom den så kallade ”visnepolitiken”.29

Denna kampsituation förklarar mycket av bonderörelsens organiserings-
strävanden. Det handlade här om att försöka ersätta och tränga ut den natio-
nalliberala kulturen med dess uppfattning om den allmänna opinionen till 
förmån för sig själv som folkets företrädare. Folkbildningen i folkhögskolor 
och friskolor utgjorde försök att organisera egna vägar till bildning utanför 
de etablerade bildningsinstitutionerna. I en egen Venstrepress drevs demo-
kratikravet med konsekvens att nya lägre befolkningslager integrerades i 
offentligheten. 30

Margaretha Balle-Petersen har analyserat grundtvigianismen som uttryck 
för en nationell folkrörelse på det lokala planet. Grundtvigianerna valde sin 
gemenskap med valgmenigheder, och bröt med det gamla bondesamhällets 
gemenskapsform där socken och geografisk närhet utgjorde grund för det 
sociala samlivet. Grundtvigianerna blev väckta, och ville umgås med andra 
väckta. De skapade således en ny, mer geografiskt övergripande ”vi-känsla”. 
Härmed kom grundtvigianerna att skapa ett nytt religiöst släktskap. I brottet 
med det gamla samhället skapades nya sammansvetsande bilder av en ge-
mensam dansk forntid. Fornnordiska namn blev tecken på samfälld identitet. 
Grundtvigianismen lyckades nå ut folkligt med den fornnordiska vurm som i 

28 Hørup 1959, s. 153-154 
29 Østergård 1998, s. 76-78, Østergård 1994, s. 160-161, Wåhlin 1981, s. 58-59, Fransson 
2001, s. 199-205, Clemmensen 1987, s. 52-53. Demokratikravet uppkom som tidigt motiv i 
spänningarna med nationalliberalismen. Clemmensen 1987, s. 47-49. Enligt Rerup karakteri-
serades situationen av två konkurrerande nationalismer. Rerup 1992, s. 438 
30 Mortensen 1977, s. 335-347, Mortensen 1981, s. 302-321. Venstrenationalismen hade 
folket och konstitutionen som utgångspunkt med mål om att återerövra junigrundlagen. Re-
rup, s. 438 
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Sverige tidigare stannat kvar inom det Götiska förbundet. Grundtvigianis-
men blev en kombination av en gammal bondekultur och ett nytt medborgar-
ideal. Man dansade ”folkdans” i  färgsprakande folkdräkter men vände sig 
emot vilda ungdomsgillen. Grundtvigianer kunde beundra bondekulturens 
färgrika traditioner men vände sig emot dryckenskap och slagsmål. De 
grundtvigianska människorna var kulturella avvikare som bröt mot lokal-
samfundets konsensus, de kunde vägra deltaga i traditionell bysamvaro vid 
dop, bröllop m.m.31 Balle-Petersen har skrivit att: ”Landsbyens byslav og 
gildeslav blev afløst af et voksende antal lokale foreninger”.32 Här skapades 
enligt Balle-Petersen en bild av det danska. Grundtviganerna engagerade sig 
i det nationella och ville erövra dannebrogen från staten. Det blev därför 
typiskt för dem att använda flaggstång. Den grundtvigianska rörelsen skapa-
de en motkultur till den gamla allmogekulturen, samtidigt som den var ett 
alternativ till den bildade samtida kulturen.  Det levande ordet i sång och 
samtal blev viktigt. När man arbetade var det vanligt att man höll ett samtal 
vid liv, och där var diskussion om aktuella spörsmål vanligt. Grundtvigia-
nerna läste mycket i samtida press. Det tryckta ordet förenade dem på en 
nationell nivå. De kunde läsa om danskar på andra platser, som i södra Jyl-
lands gränsland.33 I kommande avsnitt skall vi se Dag Nordmark uppmärk-
samma en likartad nationell integrationsprocess av tidningsläsande i Sverige. 
I den nya nationella gemenskapen blev jämlikheten något viktigt. Det gamla 
samhällets ståndsuppdelning bröts ner till förmån för nytt socialt övergripan-
de umgänge. Till exempel skulle både husfolk och tjänstefolk nu äta i samma 
rum. Detta var hemmets motsvarighet till att Venstrepressen sökte integrera 
lägre samhällsskikt i en nationell gemenskap. Martin Zerlang har karakteri-
serat väckelserörelsen från Grundtvig som en jämlik rörelse även teologiskt, 
genom att avståndet mellan människa och Gud krymptes ned. Detta mönster 
har redan vidrörts i teorikapitlet. 34

Ett annat typiskt grundtvigianskt särdrag var glädjen och allvaret i före-
ning. De andra i bondesamhället kunde känna sig främmande för de väcktas 
glada och känslomässigt intensiva samvaro. Även om grundtvigianerna alltid 
utgjorde en minoritet lyckades de ändå påverka dansk nationell självuppfatt-
ning. Venstre tog upp grundtvigianska element under Estrups provisorieår: 

31 Balle-Petersen 1983a, s. 66, Balle-Petersen 1977, s. 80-81, 85, 96-107, Balle-Petersen 1995, 
s. 44-53. Om skötsamhetsidealet i tidiga försök att integrera allmogen in i det offentliga, se 
Clemmensen 1987, s. 34-35, 65-66 
32 Balle-Petersen 1983a, s. 67 
33 Balle-Petersen 1983a, s. 72. Det har från etnologiskt håll t.o.m. hävdats att danska flagg-
stängers knoppar till skillnad från de svenska toppiga knopparna är ”folkelige” och ”jævne”- 
p.g.a. att de är tillplattade i toppen. Jfr Jansson 1985b, s. 552  
34 Balle-Petersen 1977, s. 115-118, Balle-Petersen 1983a, s. 73-74, Zerlang 1976, s. 185 
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Den grundtvigse bevægelse skapte et nyt verdensbillede, hvor frihed og lik-
hed på det religiøse plan uden videre kunne overføres til det politiske og 
økonomiske plan. Det bevidste tilhørsforhold til folket medførte også et di-
rekte politisk ansvar for Danmark og rummede derigennem et indbygget 
modsætningsforhod til staten ... og ved at erobre selve statsmagtens og ene-
vældens symbol flaget, Dannebrog og gøre det til hele folkets egendom. 35

De församlingshus som byggdes i Danmark under artonhundratalets andra 
hälft, var lika mycket uttryck för grundtvigianism som för en politisk ven-
strerörelse. Enligt Balle-Petersen utgjorde byggnaderna landsbefolkningens 
protest mot förbudet att ej få hålla möten och sammankomster i byskolorna. 
Församlingshusen blev centra för det lokala livet, på samma sätt som folkens 
hus i Sverige senare skulle komma att bli. Den grundtvigianska folkhögsko-
lekulturen blev samtidigt något av församlingshusens finkultur. I byggnader-
nas stora salar hängde man ofta upp porträtt av Grundtvig. På samma gång 
som husen med sin grundtvigianska anknytning kunde kopplas till folkkyr-
kan, var de uttryck för politiskt medvetna rörelser som såg sig själva som 
subjekt i stat och kyrka.36

Församlingshusen kan tolkas som konkret uttryck för att folklig självor-
ganisering kunde äga rum inom ramen för en integrerande folkkyrka. Innan 
vi går vidare bör denna bild kompletteras genom exempel hämtat utanför 
grundtvigianismen. Inför 1890-talet etablerades småkyrkorörelsen i Köpen-
hamn. Det så kallade Bethesdamötet hade år 1886 samlat både inremissiona-
re och grundtvigianer vilket blivit startpunkt för den nya rörelsen. Mötet 
hade fokuserat på att socialdemokratin trätt fram som ny konkurrent till kyr-
kan. Den opinion som på och efter mötet formulerade sig, ansåg att många 
nya småkyrkor borde byggas i stadsmiljö. Nyinflyttade landsortsbor skulle 
därmed ej behöva tappa den församlingsgemenskap som existerade på 
landsbygden. I stället för stora och opersonliga stadsförsamlingar, där en 
präst bokstavligen tvingades döpa, viga och begrava folk i flock, blev små-
kyrkorörelsen uttryck för att kyrkoförsamlingen även i stadsmiljö kunde 
utgöra en intim gemenskap. Idealet var att en präst borde stå i personlig kon-
takt med alla sina församlingsbor. Småkyrkorörelsen blev på detta sätt ett 
kyrkligt uttryck för medborgartanken. Alla borde få lika rätt till förbindelse 
med präst och nattvardsbord. Tidigare hade rika stadsbor exempelvis kunnat 
köpa sig fria från massvigslar. I de nybyggda småkyrkorna fick även fattiga 
par rätt till egen vigsel. De nya småkyrkorna underminerade därför något av 
den socialistiska kritik som stämplade kyrkan som överklassens gynnare. 
Prästerna i småkyrkorna framstod ej längre som överhetens ämbetsmän, utan 
representerade en ny och folkligare prästtyp. När landsbygdens människor 
flyttade till storstaden kunde de alltså i småkyrkorna finna en ny och kamrat-
lig församlingsgemenskap innan socialismens antiklerikalism hann bekräf-

35 Balle-Petersen 1983a, s. 74 
36 Balle-Petersen 1983b, se särskilt s. 147-148, Balle-Petersen 1983a, s. 78-79 
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tas. Då grundtvigianerna generellt sett hörde hemma på landsbygden, blev 
det inremissionens folk som ofta fick utgöra ett viktigt inslag i småkyrkorö-
relsen. Det ivriga byggandet av småkyrkor finansierades av ett stort frivilligt 
insamlingsarbete, som stat och kommun inte gav några bidrag till. Rörelsen 
har av P.G. Lindhardt betecknats som 1800-talets sista stora folkliga väckel-
se för frihet och folkstyre i Danmark. Den lilla menigheten framstod i rörel-
sen som kyrkans bärande kraft.37

 1880-talet blev ett avgörande decennium för bonderörelsens organise-
ring. I USA var ”vilda västerns” erövring avslutad, och billigt vete från både 
amerikanska prärier och ryska jordar började tränga in på den europeiska 
marknaden. Danska spannmålsproducerande bönder utsattes här för en mäk-
tig konkurrens och därav medföljande avsättningskris.38 Alternativen var nu 
antingen att sträva efter en skyddad hemmamarknad genom tullar, eller att 
fortsätta med frihandel men med ny typ av produkter. Det senare alternativet 
valdes, vilket blev avgörande för bonderörelsens framtida folkliga legitimi-
tet. Frihandeln ledde till billigare livsmedel vilket var viktigt för de fattigare 
samhällsskikt som Venstre önskade företräda. Ett tullskyddsalternativ var ej 
heller aktuellt av den anledningen att bonderörelsen inte kunde räkna med 
stöd från staten i det rådande konfliktläget mellan riksdag och regering.39

Resultatet blev att den danska bonderörelsen lyckades omstrukturera sig till 
animalieproduktion. Genom en gemensam grundtvigiansk samhörighet fanns 
förutsättningar för ett småbrukarsamarbete med gemensamma kooperativa 
andelsmejerier och andelsslakterier. Även den inremissionska väckelsen 
erbjöd sammanbindande identitet då dessa verksamheter etablerades. Om-
vandlingen till animalieproduktion breddade basen inom lantbrukssektorn. 
De jordfattiga husmännen kunde nu också komma med i produktionen, då 
det räckte med ett begränsat antal djur för kött- och mejeriproduktion. Det 
nationella bondeidealet kunde därför breddas socialt. Strukturomvandlingen 
lyckades så bra att bönderna från 1880-talet erhöll övertag över godsägarna 
inom agrarsektorn. Genom att organisera sig på detta sätt och stå fast vid 
frihandeln kunde den danska bonderörelsen alltså befästa sig i rollen som 
folkets företrädare.40 Bonderörelsen lyckades etablera sin ledande position i 
kampen för demokratisering och allmän rösträtt, vilket Uffe Østergård for-
mulerat på följande sätt: 

37 Gustafsson 1955, s. 7-113, Schwarz Lausten 1998, s. 275-279, Lindhardt 1959, s. 147-152 
38 Fransson 1998, s. 101 
39 Wåhlin 1981, s. 23, 33, Fransson 1998, s. 100-102 
40 Fransson 1998, s. 100-102, Wåhlin 1981, s. 23, 29-34, Østergård 1994, s. 161-168, Øster-
gård 1998, s. 72-73, 76-80. Jfr Rerup 1992, s. 426-439, Mortensen 1977, s. 335-347, Morten-
sen 1981, s. 312-321, Clemmensen 1987, s. 26-27, 58-50. En kollektiv grundtvigiansk identi-
tet upplevdes av danska grundtvigianer själva som organiskt sammanhängande med andelsbe-
vægelsens samarbete. Balle-Petersen 1983a, s. 74-75 
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Det er lykkedes dem at præge deres modstandere bag om deres egen selvförs-
tåelse. For mig at se er deres ideologi blevet til noget før-bevidst, noget ”na-
turligt” (i grunden borde vi vel sige kulturligt), som ikke modsiges, fordi de-
res program er kommet til at definere hele danskheden. Det gælder for hele 
den herskende elite, de borgerlige såvel som representanterne for arbejderbe-
vægelsen…41

2.5. Venstre som ett nationalrepresenterande parti
År 1901 kunde Venstre bilda regering efter alla år i opposition och därmed 
börja demokratisera riket. Det gamla kravet på den offentliga opinionens 
herravälde skulle nu genomföras på massnivå. Venstre bar med sig en natio-
nell vision som hade anknytning till Grundtvig; med demokratin kunde den-
na nationella gemenskap nu integrera och omsluta alla landets invånare. 
Bonderörelse, grundtvigianism och Venstre blev formativa krafter i danskt  
nationsblivande.42

Vi har sett att en kamp hade rått om vilka som representerade den allmän-
na opinionen. Om nationalliberalerna såsom bildningens representanter an-
såg sig representera nationen, uttryckte grundtvigianismens bondefokus en 
social avgränsning på ett liknande sätt. Bönderna utgjorde folket, även om 
alla danskar inte var bönder. Denna spänning mellan folkkärna och folktota-
litet hade även tagit sig uttryck inom grundtvigiansk kyrkosyn. Där utgjorde 
valmenigheterna folkkyrkans kärna: den levande flocken, medan övriga kyr-
komedlemmar ansågs stå i kyrkans förgårdar.43 Samtidigt hade Venstre re-
presenterat en folkintegrerande linje i polemik mot de nationalliberaler som 
blivit Højre, enligt logiken om att vilja representera den allmänna opinionen. 
När nu detta fullföljdes efter år 1901, och alla samhällets invånare borde 
omfattas av den nationella självförståelse som tidigare förvaltats av grundt-
vigianer, innebar detta något nytt för grundtvigiansk kyrkosyn. Alla kyrkans 
medlemmar och ej enbart valförsamlingens, borde väl nu i den demokratise-
rade nationens namn accepteras som folkkyrkans fullvärdiga medlemmar?44

De första demokratiska reformerna kom också att ske inom kyrkans område 
under Venstreministärens starke man, kyrko- och undervisningsminister J.C. 
Christensen. Denne ville tillerkänna hela folket makt i kyrkan genom att 
upprätta menighetsråd, och ge dessa ansvar för den lokala ekonomin och 

41 Østergård 1998, s. 78 
42 Balle-Petersen 1983a, s. 78. Østergård 1998, s. 79-82,  Mortensen 1977, s. 342-344, Pon-
toppidan Thyssen 1983, s. 380-381 
43 Lindhardt 1953a, s. 76-78 
44 Under 1890-talet hade en uppspaltning skett inom grundtvigianismen, mellan kyrkliga 
väckelseorienterade grundtvigianer, och en mer politiskt orienterad falang med folkmakt för 
ögonen. Den kyrkliga falangen ville stå fast vid sina valmenigheter, medan den folkliga fa-
langen förespråkade alla kyrkomedlemmars lika rätt till medbestämmande inom kyrkan. Den 
folkliga falangen låg närmast Venstres politik. Lindhardt 1953a, s. 23-28, 71-104, Pontoppi-
dan Thyssen 1983, s. 373-381 
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inflytande på prästvalen. Socknens menighetsråd skulle väljas via den all-
männa rösträtten vare sig de som valde var väckta eller ej.45 Alltsedan år 
1856 hade det funnits rätt för enskilda statskyrkoförsamlingar att frivilligt få 
inrätta menighetsråd. År 1903 skulle menighetsråden bli obligatoriska efter 
ett beslut i riksdagen. År 1912 fick råden rätt att påverka den lokala tillsätt-
ningen av en präst. År 1922 fick menighetsrådslagen sin permanenta form-
givning varigenom råden fick rätt att deltaga vid val av biskop.46 Det bör 
noteras att detta sockensjälvstyre var något nytt i dansk historia. Inför be-
handlingen av svensk kyrkohistoria bör detta hållas i minnet.  

Grundtvigianers strävan att framhäva den väckta församlingen i stället för 
sockenmenigheten gick med denna reform i stöpet, och det är just i linje med 
Venstres demokratiska radikalisering och utvidgning av grundtvigianismens 
folkbegrepp, som Pontoppidans folkkyrkosyn hör hemma.47 Under tidigt 
1870-tal hade Pontoppidan anslutit sig till grundtvigianismen, efter en upp-
fostran med nationalliberalt präglad fosterländskhet.48 Efter nationallibera-
lismens nederlag i kriget hade han kommit att anse att grundtvigianismen 
representerade en framtidsrörelse.49 Pontoppidan engagerade sig snart i ven-
strepolitiken under inspiration av Viggo Hørup och blev en kämpande före-
trädare för ett Venstre som i kamp för parlamentarisk demokrati borde för-
ena alla frisinnade människor, både stadsintellektuella och bönder.50 Enligt 
denna integrationstanke borde bönderna enligt Pontoppidan inte avgränsa sig 
socialt gentemot fattigare samhällsgrupper.51 Rörelsen borde integrera indu-
stri- och lantarbetare och omsluta hela folket. Detta kom att återspeglas i 
utvecklingen av hans folkkyrkosyn.52 Pontoppidan ansåg sig vara en trogen 
Grundtviglärjunge under hela sitt liv. År 1887 gjorde Pontoppidan dock upp 
med Grundtvig, dennes ”mageløse opdagelse” och församlingssyn. Pontop-
pidan menade att alla kyrkomedlemmar i en sockenmenighet borde räknas 

45 Lindhardt 1982, s. 16-17, Lindhardt 1953a, s. 71-104, Schwarz Lausten 1998, s. 290-291 
46 Jansson 1987, s. 59, Lindhardt 1953a, s. 92, 97, 302, Schwarz Lausten 1998, s. 290-292. 
Raun Iversen 1998, s. 114 
47 Schwarz Lausten 1998, s. 290-291, se hur Pontoppidans kyrkosyn följde Christensens linje 
i: Lindhardt 1953a, s. 21, 71-104, Lindhardt 1953b, s. 113 
48 Lindhardt 1950, s. 20-30. I hemmet lästes t.ex. tidningen Fædrelandet. Lindhardt 1950, s. 
108
49 Lindhardt 1950, s. 197 
50 Lindhardt 1950, s. 81-90, 99-100, 108-113. I Norge skapades också ett Venstre som på 
samma sätt kunde samla radikala och nationella krafter i ett enda parti. Jansson 1993, s. 153 
51 Han uppmärksammade det som en fara om bönderna ”grundtvigianiserer sig bort fra Hus-
manden og Karlen” utan att få de andra i samhället med sig. Lindhardt 1950, s. 121 
52 Lindhardt 1950, s. 121-122, 271, Lindhardt 1953a, s. 103. Redan under tidigt 1880-tal 
försökte Pontoppidan hjälpa grundtvigianen Falkenstjerne med att omplantera den grundtvigi-
anska folkhögskolan till huvudstaden. Detta skolförsök gick under år 1887, då motsättningen 
mellan grundtvigiansk livsförståelse och socialistisk arbetarrörelse var för stor. Lindhardt 
1950, s. 114-115, Hvidt 1990, s. 356-357. Pontoppidans försökte även under 1890-talet att 
omplantera folkhögskoleformen till arbetare i stadsmiljö. Lindhardt 1950, s. 237-250, se 
särskilt s. 238 
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till den verkliga kyrkan i stället för den valmenighetssyn som innebar att 
folkkyrkan utgjorde en borgerlig ram runt de fria församlingarna.53 Pontop-
pidans skrift Folkekristendom utkom år 1901, precis i tidsglappet mellan 
Christensens framställan av sitt förslag till ny församlingsstyrelse, och riks-
dagsdebatten om detta förslag.54 Pontoppidan lade där fram sitt kyrkodemo-
kratiska program där sockenmenigheten blev kyrkans bärande grund. Pon-
toppidan kan därför sägas vara den som med sin kyrkosyn legitimerade 
Christensens kyrkopolitiska ambitioner.55

Tord Ehnevid har påvisat likheter mellan Pontoppidan och Grundtvig, en-
ligt båda var folket subjekt i kyrkan. Skillnaden mellan de båda var att folket 
för Grundtvig var socialt identifierat med grundtvigianer och bönder.56 Efter 
1901 skulle alltså denna folkkonception gälla befolkningstotaliteten, och 
Pontoppidan omformulerade Grundtvigs kyrkosyn till att omfatta alla dans-
kar. Sockenmenighet, folkkristendom och nationellt integrerande solidaritet 
runt kyrkans altare blev uttryck för Morten Pontoppidans utvidgning av 
grundtvigianismen som nationell rörelse. Pontoppidans kamp för en socialt 
vidgad medborgerlighet, förklarar varför folk och församling för honom kom 
att betyda samma sak. Han uppgav sig konkret ha upplevt sin omvändelse till 
sockenkyrkligt tänkande då han vid ett tillfälle stod som präst inför sin för-
samling. I stället för att som han lärt sig lysa välsignelsen med sikte på den 
levande, d.v.s. väckta församlingen, reagerade han plötsligt mot denna upp-
fattning och riktade i stället välsignelsen utan reservation ut över hela sock-
nen. I sin predikan blev han därefter mån om att inskärpa att alla sockenin-
nevånare, d.v.s. ej bara de som satt i kyrkbänkarna, hade Kristus i sitt hjär-
ta.57

När Pontoppidan några år in på det nya seklet ansåg att Venstre inte de-
mokratiserade samhället tillräckligt snabbt valde han att lägga sig nära soci-
aldemokratin. Dess krav på rättfärdighet var enligt Pontoppidan uttryck för 
ett sant kristet krav. Kyrkans uppgift var att bryta ner sociala skrankor, och 
socialismen var enligt Pontoppidan uttryck för samma grundtanke som fanns 
inom kristendomen. Gud var enligt Pontoppidan materialist som uttryckte 
sig kroppsligt i nattvarden och använde socialister för att uttrycka sig när 
kyrkan blivit alltför andlig för att delta i samhällslivet.58 Pontoppidan valde 
dock Radikale Venstre som den rätta arvtagaren till Venstres program. Detta 
nya parti bildades år 1905 som en radikalisering av Venstres program av år 

53 Lindhardt 1950, s. 162-209, Lindhardt 1953a, s. 89-90, 99, Lindhardt 1953b, s. 114-115, 
120-121, Raun Iversen 1998, s. 112-113. Pontoppidan företrädde den ”vänstra”, folkliga 
linjen i grundtvigianismen som var intimt förbunden med Venstres politik, vilket utgjorde 
grunden för att han på detta sätt kunde angripa valmenigheternas grundtvigianism. Lindhardt 
1953b, s. 114 
54 Lindhardt 1953a, s. 83-85. 
55 Lindhardt 1953a, s. 80-90, 99, 206-207 
56 Se Ehnevids jämförelse mellan Grundtvig och Pontoppidan. Ehnevid 1969, s. 231-262 
57 de Fine Licht 2001, s. 65-66 
58 Lindhardt 1953a, s. 161-168, Lindhardt 1953b, s. 117-118, 121 
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1872, och ville gå vidare med jordstyckning till husmän. Partiet fick stort 
gehör bland de lantarbetare som enligt idealet om den frie bonden ville bli 
självägande med eget hushåll. Att utvidga bondeidealet genom att söka infö-
ra egnahem åt alla blev därför en viktig drivkraft inom Radikale Venstre.59

Sammanfattningsvis: samspelet mellan en politisk utveckling och Pontoppi-
dans tankeverksamhet hade bildat grundval för ett danskt demokratiskt folk-
kyrkoideal. 

2.6. Analys av folkkyrkans danska förutsättningar 
Med Miroslav Hroch kan man tolka Venstres maktövertagande efter 1901 
som en viktig del i nationens övergång från fas B till fas C. Nationen över-
gick från att ha varit socialt avgränsad till att omfatta hela rikets befolkning. 
I fas A där nationen ”upptäcktes” hörde Grundtvigs tidiga intellektuella 
verksamhet hemma. Han formulerade de tankar som lyckades erhålla social 
acceptans i en bonderörelse, vilket innebar en övergång till fas B. Pontoppi-
dans övergång från valmenighet till sockenmenighet innebar sedan ett kyr-
kohistoriskt skifte från fas B till fas C, från rörelseavgränsing till folkomslu-
tande massacceptans.  

Med hjälp av Habermas offentlighetsteori kan vi också se tydliga möns-
ter. Neologi och bondeväckelse utgjorde olika uttryck för en tidig nordisk fas 
av privatisering.60 I en andra fas tog en allmän opinion plats utanför kunga-
makten. Bonderörelse och nationalliberalism samlades till en gemensam 
samhällsomvälvning som dock med tiden skapade konkurrens om den all-
männa opinionen. Den ena gruppen såg den bildade borgaren som nationens 
bas, medan den andra förespråkade den självägande bonden. En tredje fas 
handlade om offentlighetens strukturomvandling. Med 1901 års Venstrere-
gering avgick bonderörelsen med segern. Befolkningen blev på partiets pre-
misser integrerad i offentligheten i samband med en allmän demokratisering. 
Pontoppidan fick sin genomslagskraft p.g.a. att han formulerat den kyrkosyn 
som överensstämde med den politiska utvecklingen. 

Pontoppidans folkkyrka utgör ett empiriskt exempel på den typ av folk-
kyrka jag definierat inledningsvis. Som följd av omvälvningen år 1849 blev 
begreppet statskyrka ersatt av begreppet folkkyrka. Folket hade blivit kyr-
kans bas. I kampen om den allmänna opinionen under sent 1800-tal lyckades 
kyrkan bli en del av en segrande nationell gemenskap, och demokratiserades 
för att erbjuda kyrkans alla sockenbor medbestämmanderätt. Efter det att 

59 Norborg-Sjöstedt 1996, s. 223-224, Lindhardt 1953a, s. 152-173, Lindhardt 1955, s. 56. 
Tillströmningen av radikala liberala teologer som stöttade Radikale Venstre var markant. 
Lindhardt 1953b, s. 109 
60 Wåhlin 1981, s. 39-42, Sanders 1995, s. 280-296, 309 särskilt s. 283-286, Vammen 1984, s. 
25-27 Landboreformerna och neologin utgjorde olika aspekter av ett och samma upplysta 
envälde. Wåhlin 1981, s. 39 
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undersåtarna varit statskyrkans objekt, blev nu folket den medborgerliga 
folkkyrkans subjekt.  

2.7. Följder för danskt nittonhundratal 
Ovanstående analys förklarar varför dansk socialdemokrati senare inte lyck-
ades erövra folktanken som sin egen. När den danska socialdemokratin växte 
sig stark under 1920-talet, var begreppet ”folk”, redan upptaget. Venstre 
hann helt enkelt före.  På grund av Danmarks agrart baserade och småskaliga 
ekonomi i avsaknad av råvaror som skog och malm hade bondenationalis-
men segrat som Danmarks nationella gemenskap.61 Det är symptomatiskt att 
en dansk kyrkohistoriker som P.G. Lindhardt kunnat betrakta dansk social-
demokrati som uttryck för 1800-talets tredje väckelse, efter de grundtvigi-
anska och inremissionska väckelsevågor som tidigare brutit fram. Inför soci-
alismens danska genombrott hade ett historiskt böjningsmönster redan eta-
blerats.62

En viktig konsekvens av allt detta blev att frågan om statskyrkans avskaf-
fande i Danmark under 1900-talet aldrig blev någon dominerande fråga. Att 
inomkyrklig väckelse erövrat nationen innan socialismen lyckades bli tongi-
vande, blev något av en garanti för statskyrkans framtida bevarande. Den 
socialdemokratiskt välvilliga statskyrkopolitik som fördes av kyrkoministern 
Bodil Koch under 1950- och 1960-talen har tolkats som ett uttryck för att 
dansk socialdemokrati utgått från Pontoppidans och menighetsrådens färdig-
etablerade medborgarkyrka. Dansk socialdemokrati såg med Koch statskyr-
kan som en självklar del av en nationell välfärdsgemenskap. I Danmark har 
det blivit typiskt för socialdemokratisk kyrkosyn att anpassa kyrkan till att 
överensstämma med välfärdsstatens övriga ordningar, utan att vidröra tanken 
på någon åtskillnad mellan kyrka och stat.63

Mot bakgrund av ovanstående danska utvecklingsmönster analyseras i 
följande kapitel förutsättningarna för svensk folkkyrkosyn.  

61 Østergård 1994, s. 165-167, Østergård 1998, s. 79-82, Fransson 1998, s. 103-104, Fransson 
2001, s. 179 
62 Lindhardt 1959, s. 142, jfr Bjørn 1998, s. 88-93 
63 Trock 1959, s. 133-135, Stenbæck 2001, s. 228-233. Bodil Koch var socialdemokratisk 
kyrkominister 1953-1966. Stenbæck 2001, s. 228-229. Jfr Lindhardt 1959, s. 184-190 
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3. Folkkyrkans grundvalar i Sverige 1830-
1905

3.1. Neologi och bondeväckelse 
Inspirerad av upplysningens nya ledstjärnor ville även den svenska statsmak-
ten i form av upplyst envälde rationalisera det svenska agrarsamhällets pro-
duktion, vilket därför började effektiviseras med skiftesreformer. Statsvälv-
ningen av år 1809 ledde också till att upplysningens medborgerlighet, tryck-
frihet och allmänna opinion formellt sett blev konstitutiva för den svenska 
statsmakten. Enhetsstatens anpassning till upplysningen inbegrep även en-
hetskyrkan. Nya kyrkliga böcker som den Lindblomska katekesen av år 
1810, kyrkohandboken av år 1811 och i viss mån även 1819 års psalmbok, 
präglades alla av neologin och dess individuellt orienterade sedelära. På 
liknande upplysningsmanér fick prästeståndet ny inomvärldslig legitimitet. 
Kristendomen rättfärdigades genom att den sades ha samhällsnyttig funktion, 
och prästeståndets nya roll blev att förmedla kristendomens bildande och 
fostrande kraft. Denna historiska fas innebar ett begynnande offentligt liv där 
svenskarna som individer borde fostras till sammanhållning inom en nation, i 
stället för att som kollektiv födas in i äldre korporationer.1 Associationen 
trädde under denna epok fram som ett nytt sätt att nationellt organisera indi-
vider under ett fosterländskt paraply.2 Om man tolkar neologin som ny strä-
van till fostran av individer, så framstår även i Sverige de tidiga bondeväck-
elserna som folkliga reaktioner gentemot denna ambition. Väckelserna ville 
behålla de förneologiska kyrkliga böckerna från 1600-talet, där det onda 
kopplades till djävulen snarare än individens bristande sedlighet.3

1 Jansson 1985a, s. 31-39, 76-80, Petterson 1993, s. 32,  Rosengren 1999, s. 38-39, Lindmark 
1992, s. 57-59, 66-69. Melberg 1978, s. 46-47, Melkersson 1997, s. 145-150, Jarlert 2001, s. 
14-19, 30-40,  Möller 2001, s. 277, Göransson 1959, s. 5-13, Hansson 1980, s. 15-17 
2 Jansson 1985a 
3 Sanders 1995, s. 280-196, Lindmark 1992, s. 57-59, 66-74 
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3.2. Bristande förutsättningar för en svensk 
motsvarighet till Grundtvig 
Erik Gustaf Geijer har uppmärksammats som en svensk samtida parallell till 
Grundtvig när det gällde att formulera ett slagkraftigt nationellt ideal. Geijer 
fick dock aldrig samma sociala respons som Grundvig.4 Det är dock intres-
sant att uppmärksamma att Geijer efter sitt ”avfall” år 1838 hade en blivande 
arbetarklass för sina ögon då han iakttog att en ny ”slafklass” av proletärer 
började ta form samtidigt som det skapades jämlikhet inom den nya offentli-
ga sfären. Detta var enligt Geijer ett missförhållande som skulle skapa fram-
tida våld om inte rättigheterna också inbegrep denna nya grupp.5 Det var 
symptomatiskt att han trodde denna integration av arbetare skulle kunna 
förverkligas genom att förespråka associationen som en nationell organisa-
tionsform.6

I Sverige framträdde aldrig någon personlighet som likt Grundtvig lycka-
des vidga den tidiga bondeväckelsen från hushållsgemenskapens ramar till 
ett framväxande samhälle av föreningar och tidningspress. En lyckad sam-
mankoppling mellan bondeväckelse och nationalism framträdde därför aldrig 
i Sverige på samma sätt såsom i Danmark. Västra Sverige, som låg närmast 
Danmark och som delvis en gång hört till det danska riket, präglades under 
tidigt artonhundratal likt Danmark av hushållsbaserade bondeväckelser. Det 
uppstod ett inomkyrkligt väckelsestråk som återfanns i Bohuslän, Halland, 
Dalsland, Västergötland och Småland. I syd och väst dominerade där en 
riktning som fick namn efter Henric Schartau. I Växjö stift uppstod en 
strömning som hade Peter Lorenz Sellergren som förebild. I Västergötland 
uppkom väckelse i spåren av prästerna Mårten Landahl och Jacob Otto 
Hoof.  Dessa väckelser skulle dock komma att stanna kvar vid en tidig fas av 
individualisering inom enhetskyrkans ramar. De väckta valde egna präster, 
men kom aldrig att organisera sig utanför kyrkobyggnaden. Detta gjorde att 
dessa tidiga väckelser i stället blev samhällsbevarande då det offentliga livet 
i Sverige senare bröt fram med tidningspress, föreningsliv och gemenskaper 
utanför enhetsstatens former. Den västsvenska väckelsen blev till exempel 
motståndare till den församlingsrörelse och de församlingshem som växte 
fram som en kyrklig anpassning till föreningssamhället. Den tidiga väst-
svenska väckelsen fortsatte att utgå från hushållsgemenskap och kyrkorum. 
Hustavlans värld skulle behållas.7 Den tidiga väckelsen ville alltså slå vakt 

4 Vind 2003, s. 16, 24-27, 34-35. Se Geijers nationella ideal i viking- och bondedikt i: Gus-
tafsson 1988, s. 291-297. Behrendtz-Skogar 1997 är en antologi som behandlar Geijer och 
Grundtvig som två paralleller 
5 Se citat i Duhne 1969, s. 8. Om Geijers utveckling till denna ståndpunkt, se Petterson 1992, 
s. 241-261,  se också Furuland 1962, s. 60, 89-91 
6 Om Geijer och associationsidén, se Jansson 1985a,  s. 10, 22 -27 
7 Sanders 1995, s. 59-62, 66-96, 104-138, Winberg 2000, s. 13-97, Gustafsson 1971, s. 18-21, 
Ryman 2001, s. 273. Både västvensk väckelse och västsvensk bondepolitik blev konservativ 
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kring kyrkan som enda offentlig plats i polemik mot senare svenska utom-
kyrkliga folkrörelser.8 De svenska väckelser och folkrörelser som trädde 
fram under senare delen av artonhundratalet uppkom därför främst i andra 
delar av landet än Västsverige. Väckelsens folkrörelseorganisering tog sig i 
Sveriges östra och norra delar med tiden uttryck i friförsamlingar, utan di-
rekta band till tidigare bondeväckelser.9 Det är slående hur de västsvenska 
inomkyrkliga väckelserna enligt Anders Jarlert passar in i ett allmänt nor-
diskt mönster, medan utomkyrkliga frikyrkoväckelser i baptistförsamlingar, 
metodism och Svenska Missionsförbundet, avviker från detta.10

Anledningen till att en svensk Grundtvig aldrig trädde fram återfanns till 
stor del i det faktum att denne sannolikt skulle ha fått det svårt att erhålla 
gehör hos svenska bönder. Den svenska självägande bondestammen var 
nämligen av äldre datum än den danska, och hade ej likt denna skapats under 
kort tid efter landboreformerna. Sverige hade aldrig feodaliserats och blivit 
adelsdominerat på samma sätt som Danmark, och hade därför bevarat bonde-
representationen lokalt i det sockensjälvstyre som var organiserat inom en-
hetskyrkan. Sockenstämman kunde i Sverige betecknas vara en ”praktisk 
Gudstjänst” efter högmässan- där jordägande bönder hade rätt att fatta egen-
sinniga beslut. Svenska bönder hade även representation på central nivå i 
riksdagens fjärde stånd; i bondeståndet.11 Danska bönder hade inget av detta. 
Svenska bönder fick därför aldrig behov av en frihetlig nationell ideologi på 
samma sätt som sina danska motsvarigheter, och var förmodligen mer till-
freds med sin politiska situation. I Sverige fick bönderna utlopp för sina 
politiska ambitioner inom det gamla systemets ramar, på samma sätt som 
den tidiga västsvenska bondeväckelsen kunnat finna uttryck inom samma 
ordning. Detta orsakade att enhetsstat och enhetskyrka behöll högre legitimi-
tet i svensk bonderörelse. Församlingens rätt att deltaga i prästval hade i 
Danmark inte införts förrän år 1912. I Sverige tillhörde detta sedan gammalt 
socknens rättighet. Prästen var därför i ”Sockenstämmosverige” redan bon-
defolkets man. Prästen var en ämbetsman som kungjorde statliga kungörel-
ser, samtidigt som han var framröstad lokalt. Allt detta medförde att den 
svenska enhetsstaten och enhetskyrkan ej blev satta under samma omvand-
lingstryck som sina danska motsvarigheter. Hanne Sanders kommer till en 
slutsats som här blir viktig. Att de väckta i Danmark aldrig fick samma möj-

under 1800-talets andra hälft. Winberg 2000, s. 119-120, Jarlert 1997, s. 255-261, 330-331, 
Olsson 1998, s. 164-173, 248-251. Om västsvensk väckelse och församlingsrörelse, se Aldén 
1989, s. 19, 302-307, Rodhe 1930, s. 354-356 
8 Kanske går det här att se en parallell till den danska spänningen mellan inremission och 
grundtvigianism, där inremissionarna höll sig kvar inom sockenkyrkan, medan grundtvigia-
nerna byggde församlingshus. Balle-Petersen 1983a, s. 75-76 
9 Winberg 2000, s. 56-59, Johansson 1992, s. 25-30, 310-313. Jarlert 2001, s. 87-88 
10 Jarlert 1995, s. 4 
11 Jansson 1987, s. 105, 129-130, 152, om begreppet praktisk gudstjänst, se där s. 113. Arons-
son 1992, s. 306-312. Se även Österbergs resonemang. Österberg 1987  
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ligheter till legal politisk representativitet i enhetsstat och enhetskyrka ledde 
till att väckelsen där generellt sett blev mer radikal till sin karaktär.  

Ovanstående resonemang kan bidra till att förklara varför den borgerliga 
offentligheten med parlamentarism och religionsfrihet under mitten av 1800-
talet bröt igenom mer genomgripande i Danmark än i Sverige. Vi kan i detta 
sammanhang återkoppla till Hartmut Lehmanns intressanta iakttagelse om 
grundtvigianismen som en unik väckelserörelse.12

3.3. Den svenska liberalismen och dess uteblivna 
genombrott
Som följd av den svenska statsvälvningen 1809 blev som ovan visats tryck-
frihet och allmän opinion formellt sett konstitutiva för statsmakten efter år 
1810. I samtidens Sverige fanns då ännu ingen sammanhållen och självstän-
dig opinionsbildning som kunde fylla detta begrepp med innehåll. Den tidiga 
press som cirkulerat under statsvälvningens tid hade burit fram krav på bl.a. 
folklig makt, jämlikhet, motstånd mot adel och representationsreform. Pres-
sen utgjorde dock ingen samlad makt. Kungamakten kunde genom den så 
kallade indragningsrätten från år 1812 fortfarande kontrollera det tryckta 
ordets frihet.13

Under perioden runt 1830 började tecken tyda på att den allmänna opini-
onen förmådde lösa sig ur den givna ordningen. Aftonbladet skulle efter år 
1830 ta över den opinionsbildning som börjat samlas under 1820-talet.14

Aftonbladet blev Sveriges motsvarighet till tidningen Fædreslandet.
Dag Nordmark har i en studie med den väl valda titeln Det förenande 

samtalet visat hur en svensk borgerlig offentlighet växte fram i en ny norr-
ländsk tidningspress under 1830- och 1840-talen. Avhandlingen bekräftar på 
ett intressant sätt Habermas grundperspektiv utifrån ett svenskt material. 
Tidningen Norrlandsposten i Gävle var enligt Nordmark en pregnant uttol-
kare av tidens nya situation. Nordmark har lyft fram hur tidningsläsandet 
förverkligade en ny gemenskap ovanför det enskilda hushållet. Han har visat 
hur det nya tidningsläsandet integrerade till ny nationell gemenskap och har 
även uppmärksammat hur begrepp som folk och allmänhet användes för att 
beteckna en liberal och borgerlig publik som fortfarande var mycket begrän-
sad. Nordmark upptäcker i sammanhanget att kyrkan blev föremål för aktivt 

12 Sanders 1995, s. 247-248. Jfr Jansson 1985a, s. 250, Simon 1989, s. 101-102  
13 Wibling 1954, se särskilt s. 105-119, 315-317, Kurt Johannesson 1987, s. 20-34,  Rosen-
gren 1999, s. 38-39 
14 Kurt Johannesson 1987, s. 34. Tidningen Argus med Johan Johansson och Georg Scheutz 
började under 1820-talet att argumentera för en allmän opinion i 1809 års termer, utan att 
identifiera denna opinion med kungamakten. Kung Karl Johan tvingades nu spela på samma 
arena, och sponsrade tidskriften Granskaren, som sökte underminera den allmänna opinionen 
genom att kritisera den som en tillfällig dagslända. Rosengren 1999, s. 31-98 



66

intresse i den nya offentligheten. Kyrkan räknades till den allmänna sfären, 
den formulerades vara en ”publik” byggnad.15

Liberaler började kritisera prästerskapets bildningsmonopol genom att 
hävda att bildningen borde tillkomma hela nationen och dess medborgare. 
Medborgarna borde enligt denna uppfattning ersätta prästeståndet via en ny 
folkrepresentation i riksdagen.16 Före Aftonbladets framträdande år 1830 
hade liberalerna J.G. Richert och C.H. Anckarsvärd lagt fram ett ”Förslag till 
nationalrepresentation”, där de ansåg att nationen borde få representation på 
basis av sina enskilda individer. Personlighetsprincip och nationalrepresenta-
tion blev motalternativ till ståndsriksdagen, som under denna tid fick stämpel 
av att vara nationellt söndrande.17 I denna strömning blev nationellt medbor-
garskap och kyrkomedlemskap jämställda med varandra. Att ersätta präste-
ståndet med ett kyrkomöte ansågs därför som något onödigt.18 Prästerna be-
traktades i det liberala lägret som statliga ämbetsmän utan rätt till egen re-
presentation.19 Motioner om biskopsämbetets avskaffande lades också fram, 
och vid varje riksdag under 1840-talet förekom upplopp utanför ärkebisko-
pens hus i Uppsala.20

Aftonbladet och Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning blev viktiga fora 
för en ny liberal kristendom 21 Medborgarnas rätt att tänka fritt ställdes mot 
prästerskapets bundenhet till eviga trosuppfattningar.22 Offentlighetens nya 
förutsättningar för den kristna tron blev tydliga i samband med Straussdebat-
ten under tidigt 1840-tal. Aftonbladet påbörjade debatten genom att översätta 
hegelianen Friedrich Strauss kontroversiella verk Das Leben Jesu. Genom 
att kritisera bibeltexternas historiska trovärdighet ville Strauss lyfta fram det 
evigt förnuftiga idéinnehållet som kristendomens kärna. Denna var enligt 
Strauss entydig med Nya testamentets inomvärldsliga, och därmed också 
bestående, innehåll.23 Erik Petzäll har analyserat debatten och framhävt att 
den ”främjat lekmannaopinionens emancipation från läroämbetets förmyn-
derskap i trosfrågor”.24 En klyfta tydliggjordes mellan uppenbarelsetro och 

15 Nordmark 1989, s. 84-116. Vid Uppsala universitet arbetar Henrik Edgren med en avhand-
ling i historia som behandlar hur pressen bidrog till att formera en nationell medborgerlighet 
16 Göransson 1959, s. 13-16, 31, 41 
17 Jansson 2001, s. 31-32, se Jansson 1985a, s. 64-76, 79-80,  84-85 för en bredare analys av 
denna tidiga svenska nationella liberalism och dess sammmanhang 
18 Hansson 1980, s. 117 
19 Göransson 1959, s. 30, 32, 43, 59, 92 
20 Göransson 1959, s. 41, 54-55, 72, Evertsson 2002, s. 45-75 
21 Rodhe 1935, s. 43. Rodhe betonar den religiösa liberalismen som en borgerligt förankrad 
strömning. Rodhe 1935, s. 7, 219. ”Penningmedel saknades icke, ty liberalismens tidsålder 
skapade rika män. Man gav liberalt i proportion med rikedomarna. Göteborg såsom de stora 
donationernas stad och såsom en den religiösa liberalismens stamort, det ena sammanhänger 
med det andra.” Rodhe 1935, s. 249 
22 Göransson 1959, s. 56 
23 Petzäll 1936, s. 1-166, Hansson 1980, s. 18-27, Rodhe 1935, s. 14-15, Liedman 1998, s. 
434
24 Petzäll 1936, s. 350 
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förnuftstro, där motståndarna ej hade förmåga att begripa varandra.25 Med 
Strauss tydliggjordes en kristendom som var anpassad till en nationell of-
fentlighet utanför kyrkan. I en ny medborgargemenskap blev Jesus en inom-
världslig och etiskt föredömlig människa bland andra människor, och förlo-
rade sin roll som gudason.26 Dag Nordmark har funnit Straussdebatten som 
mycket illustrativ för att belysa framväxten av en ny nationell tidningsläsan-
de gemenskap. Straussdebatten återverkade i landets alla tidningar. Norr-
landsposten ville exempelvis identifiera det kritiska förnuftet såsom över-
ensstämmande med protestantismens sanna anda.27

Revolutionsåret 1848 innebar i Sverige dock inget liberalt genombrott av 
det slag som inträffade i Danmark. Svenska liberaler uppnådde aldrig styr-
kan av att ha en bonderörelse vid sin sida. Om de danska nationalliberalerna 
kunde omvandla sin statskyrka utifrån liberala premisser erhöll de svenska 
motsvarigheterna aldrig samma möjlighet. I stället för ett liberalt genombrott 
skärptes i stället den svenska konservatismen efter detta år. Viktor Svanberg 
har myntat begreppet ”femtiotalsliberalism” för att beteckna den svaga 
svenska liberalism som anpassade sig till situationen under reaktionsåren 
efter år 1848. Liberalismen övergick från en offensiv till en defensiv roll.28

Den svenska representationsreformen av år 1866 blev sedan ej heller lika 
radikal som den danska av år 1849. Reformledaren Louis De Geer tvingades 
till stora eftergifter för att uppnå adelns bifall. Årtiondena efter reformen 
delade liberaler och bönder makten med äldre sociala skikt som represente-
rades i den nya riksdagens första kammare. Det fanns ingen möjlighet för 
någon radikalt borgerlig ideologi att få dominera.29 En förstakammarkonser-
vatism kunde fortleva till genombrottet för den parlamentariska demokratin, 
och Sverige fick under sent artonhundratal ett väl etablerat ”Højre”.30

Det är intressant att konstatera att Svenska kyrkan i samband med repre-
sentationsreformen fick en riksrepresentation i ett eget kyrkomöte. Detta 
skulle bestå av 30 lekmän och 30 prästerliga ombud, och sammankallas vart 
femte år. Mötet fick möjlighet att lägga in veto gentemot riksdagens beslut i 
kyrkolagsfrågor. Svenska kyrkan behövde alltså ej liksom sin danska mot-
svarighet bli utsatt för något direkt folkstyre via staten. Den fick i stället ett 

25 Petzäll 1936, s. 362-363 
26 Jfr Wahlbom 1999, s. 53-54 
27 Nordmark 1989, s. 89-90 
28 Viktor Svanberg 1921, Sanner 1995, s. 63, Jansson 1993, s. 152, Om svensk samtida libera-
lism, se Borell 1948, s. 237-298. Viktor Svanbergs klassiska analys av varför en litterär rea-
lism hade problem med att slå rot i Sverige, kan här anföras som ett intressant exempel. Bak-
grunden till detta var enligt Svanberg svårigheterna för en svensk medelklass att kunna växa 
fram som social bas för denna realism. Svanberg 1943, s. 115-173. Se även Melberg 1978, s. 
49
29 Nordin 1981, s. 203-204, Richardson 1963, s. 19-23, Nilsson 1969 
30 Det högersinne som dominerade första kammaren skall ej tolkas såsom präglat av ett ensi-
digt tillbakaskådande. Torbjörn Nilsson har studerat hur den nya kammaren blev inititativta-
gare till statliga och framåtsyftande ingripanden i den nationella ekonomin. Nilsson 1994 
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eget representativt organ. Jämvikten mellan lekmän och prästerskap kan ses 
som tecken på att kyrkan principiellt sett erbjöds representation för kyrkans 
samtliga medlemmar. Representanter från borgar- och bondestånd uppfatta-
de dock det nya kyrkomötet som en kompensation för prästeståndets avskaf-
fande, en eftergift för att kunna genomföra denna representationsreform. 
Tankar på ett kyrkomöte hade dock formulerats även oberoende av refor-
mens förlopp.31

I samband med 1860-talets omreglering av de politiska styrformerna bör 
även den kommunala nivån behandlas. Som vi i teorikapitlet redan behandlat 
uppdelades de sammanhållna socknarna år 1862 i två delar: i en världslig 
och en kyrklig. Den nya kyrkliga kommunen innehöll beslutande kyrko-
stämma, ett kyrkoråd och ett skolråd. I alla dessa organ blev kyrkoherden en 
icke valbar och självskriven ordförande. Rösträttsreglerna gjorde att hem-
mansägarklassen fortsatte att dominera stämmorna efter 1860-talet på sam-
ma sätt som den tidigare dominerat socknarna. Lennart Tegborg har lyft 
fram kyrkostämmans klassbundna karaktär.32 Torkel Jansson har funderat om 
den särpräglat svenskfinska etableringen av kyrkostämman stimulerade den 
unika framväxten av svensk frikyrklighet. Statskyrkan erhöll i varje lokal-
samhälle en institutionaliserad ledning: ”i vilken prästen och de besuttna 
kunde värna om det ideologiska gods som aldrig kunde utvecklas till någon 
”rummelig folkekirke”” 33 Kommunalstämmans och kyrkostämmans begrän-
sade tillgänglighet upplevdes frustrerande inom de breda skikt som uteslöts. 
Detta kan alltså ha bidragit till uppkomsten av svenska folkrörelser.34

3.4. Frikyrklighet- ett svenskt särdrag 
Liberalismen blev under 1830-talet ett uttryck för en allmän opinion vid 
sidan om kungamakten. På samma sätt blev den kristna väckelsen under 
samma tid ett uttryck för kristen opinion vid sidan av läroståndet. Utanför 
hushåll, stat och kyrkorum bildades nu nya typer av sammanslutningar.35 Ett 
tidigt exempel på en ny församlingsskapande väckelse representerades av 
den brittiske metodisten George Scott (1804-1874). Under honom samlades 
nu svenskar för att lyssna på förkunnelse av en person som ej var prästvigd i 
den Svenska kyrkan. I Sverige fick utländska trosbekännare i det upplysta 
svenska enväldet alltsedan 1781 års toleransedikt hålla egna avskilda guds-

31 Ahrén 1962, s. 100-107, 113-114, Evertsson 2002, s. 100, Bexell 1990, s. 126-129 
32 Tegborg 1994, s. 57-58 
33 Jansson 1987, s. 122 
34 Jansson 1987, s. 122 
35 ”Den religiösa protesten var samtidigt med en profan bildningsopposition mot den ofrukt-
bara skolastiska universitetslärdomen. Denna protest förde in en ny gemenskapsform i sam-
hället: sällskapet, akademien eller societeten.” Järpemo 1977, s. 153, se också Jansson 1985a, 
s. 120
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tjänster. När Scott i Stockholm började predika på svenska 1831 förebådade 
detta framtidens svenska frikyrkoväsende. Scott blåste nytt liv i associatio-
nen Evangeliska sällskapet och dess traktatsspridning, redigerade tidskrifter-
na Missionstidningen och Pietisten, var aktiv i grundläggandet av Svenska 
Missionssällskapet och Svenska Nykterhetssällskapet, och lämnade efter sig 
en krets av väckta efter sin landsflykt 1842. Svenska Nykerhetssällskapet 
skulle förvalta den metodistiska synen på nykterheten ända fram till helnyk-
terhetens genombrott under 1880-talet. Carl Olof Rosenius tog över Pietisten
och den väckta kretsen efter Scott. Rosenius skulle bli den inomkyrkliga 
nyevangelismens förgrundsgestalt. Även den kommande baptismens frontfi-
gurer F.O. Nilsson och Anders Wiberg tog intryck av Scott. Att Scotts meto-
distiska väckelse var ett konkurrerande alternativ till den nya samtida libera-
lismen åskådliggjordes av att denne fick lämna landet just på grund av en 
hetskampanj i Aftonbladet.36 Scotts verksamhet handlade inte längre om 
väckelse inom hushållsgemenskap, utan om fritt församlande på individuell 
grund. Detta kännetecknade som nämnts den väckelsetyp som växte fram i 
de landsdelar som ej hörde till Västsverige.37 Sture Järpemo har visat att 
denna utveckling under 1830- och 1840-talen dock fortfarande kunde ske 
inom en övergripande kyrklig ram.38

Tidskriften Pietisten blev viktig under 1840- och 1850- talen. Väckelser 
kunde bryta fram i olika delar av landet sedan man hade läst denna tidsskrift. 
Redaktör Rosenius ville i spalterna förespråka en inomkyrklig linje och för-
svarade barndopet. Utifrån ett kyrkotroget församlingstänkande bildades 
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS) såsom en association år 1856. Efter 
Rosenius död tog den prästvigde lektorn Paul Petter Waldenström (1838-
1917) över Pietisten. Sedan denne i Pietisten år 1872 radikaliserat nyevange-
lismens individualism genom att argumentera för den subjektiva försonings-
läran, var vägen utstakad för en stor utbrytning ur EFS. Svenska Missions-
förbundet bildades efter Waldenströms förarbete år 1878 med komminister 
E. J. Ekman som ett förbund av lokala troendeförsamlingar. Missionsför-
bundet blev ett uttryck för en radikal församlingssyn i strävan efter ett rent 
nattvardsbord, där troende ej borde blandas med icke troende.39 Harry Len-
hammar konstaterar en likhet mellan grundtvigianismens och Missionsför-
bundets församlingssyn då statskyrkan i båda riktningarna sågs som en ram 
runt den väckta församlingen.40 I Danmark kunde dock valmenigheter inom

36 Jarlert 2001, s. 130-137, Hansson 1980, s. 118-120, Järpemo 1977, s. 21-22, 24-31, 34-39, 
Båtefalk 2000, s. 305-361, Källstad 1957, s. 511-513, Lundkvist 1977, s. 48 
37 Winberg 2000, s. 56-59, Johansson 1992, s. 25-30, 310-313, Jarlert 2001, s. 87-88 
38 Se Järpemos egen sammanfattning av sina forskningsresultat. Järpemo 1977, s. 155-156. 
Jansson 1985a, s. 120-121 
39 Lenhammar 1981, s. 91-97, Lundkvist 1977, s. 48-50, Bexell 2003a, s. 108-127. För en 
detaljerad redovisning av missionsförbundets tillkomst hänvisas till Walan 1964 
40 Lenhammar 2001, s. 89 
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folkkyrkan bildas legalt vid denna tid, vilket där gjorde frikyrkobildande 
onödigt. 

Utan någon svensk motsvarighet till Danmarks breda inomkyrkliga väck-
elsemobilisering av det lutherska arvet kunde anglosaxiska idéströmningar i 
Sverige göra sig gällande på ett starkare sätt, vilket exemplifierats av meto-
disten Scott. Detta skall ytterligare utredas nedan. Vi kan här bara konstatera 
att den internationella baptismen fick utgöra det första organisatoriska ut-
trycket för folklig massorganisering i Sverige. I en situation där hushållet ej 
längre var väckelsens minsta komponent, passade baptismen in med sin be-
toning av individens medvetna dop.41 Den amerikanska metodismen slog 
igenom på liknande sätt i Sverige under 1860-talet.42

Innan den svenska församlingsväckelsen historiskt hade hunnit etablera 
sig utanför kyrkan fanns en tydlig strävan att ge väckelsen ett utrymme inom 
kyrkan för att hålla den kvar där. Lågkyrkligheten fick säte vid Uppsala uni-
versitet genom tre prominenta företrädare: Lars Anton Anjou, Anders Fred-
rik Beckman och Anders Erik Knös. I samband med Straussdebatten slöt sig 
dessa år 1841 sig samman till försvar för den historiskt kristna gemenskapen. 
De argumenterade för den troende församlingen gentemot liberalismens 
abstrakta förnuftskristendom.43 Pastoralt ansvar och själavård i stället för 
konventikelplakatets lagtvång utgjorde lågkyrklighetens medel att söka hålla 
väckelsen kvar inom kyrkan. Konventikelplakatet hade tillkommit år 1726 
som ett medel hindra fritt församlande utanför hushållets gemenskap. Det 
hade då varit ett sätt att söka bevara hustavlans världsordning inför hotet av 
ett oreglerat församlande av individer.  I Uppsala domkapitel sökte Uppsala-
teologerna under mitten av 1840-talet att övertala den tidiga hälsingeväckel-
sen runt Erik Jansson att hålla sig kvar inom befintlig kyrkoordning. Snart 
därefter sökte de behålla den hedbergianska väckelsen i kyrkan genom att 
förespråka frihet för dem att få använda de förneologiska kyrkliga böckerna. 
Dessa blev dock snart de första baptisterna i Sverige.44 På samma sätt före-
språkade Uppsalateologerna en tolerant attityd bemötandet av Orsaläseriet.45

Mellan år 1849 och 1852 gav Anjou och Beckman ut Tidskrift för Svenska 
kyrkan.46 Tidskriften argumenterade för en synodal kyrkoförfattning, och för 
att de samtida väckelserna hörde hemma i enhetskyrkan då de återspeglade 
olika aspekter på kyrkoläran. Begreppet synod innebar här en representativ 
församling; ett kyrkomöte, som högsta beslutsorgan inom kyrkan.47

41 Eriksen 1988, s. 258-275, Jarlert 2001, s. 140, 153-154, 167-170 
42 Lenhammar 1981, s. 79-81 
43 Hansson 1980, s. 20-28, Göransson 1959, s. 50 
44 Hansson 1980, s. 49-69, 139-145, 158-159, Wejryd 2002, s. 92 not 3. Om konventikelpla-
katet, se Lenhammar 2000 s. 58-60 
45 Hansson 1980, s. 161-166 
46 Hansson 1980, s. 103-106, 159, Jarlert 2001, s. 179 
47 Hansson 1980, s. 113-116 
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Det var inte en tillfällighet att denna strategi utvecklades i Mellansverige 
som i avsaknad av äldre hushållsväckelser såg en mer radikal församlings-
väckelse ta form.48 Under 1850-talet skulle denna lågkyrklighet komma i 
underläge gentemot den statliga kyrkopolitik som i den konservativa reak-
tionen under tidigt 1850-tal följde en annan linje.49 En ny sakramentallag 
begränsade Uppsalateologins möjligheter. Lagen innebar nämligen att sepa-
ratistisk sakramentsförvaltning skulle beivras med världsliga straff.50 Låg-
kyrkligheten marginaliserades i samband med att staten agerade konserva-
tivt. Väckelsen tenderade därför att samla sig utanför enhetskyrkan. 

3.5. Kyrkosyner kontra offentlighetens genombrott 

3.5.a. Lundensisk högkyrklighet 
I reaktionen efter 1848 blev alltså en annan kyrkopolitisk linje än den låg-
kyrkliga dominerande i Sverige. Svenskt prästestånd sökte under 1840-talet 
överlevnadsstrategier för framtiden då den neologiska syntesen av religion 
och filosofi, kyrka och samhälle var satt under hot. Liberaler ville ha en libe-
ral och parlamentariskt styrd statskyrka, medan de väckta strävade efter en 
synodal kyrklig självständighet. Inför den liberala representationsreform som 
förväntades under 1840-talet, satsade kyrkomännen på ett samband mellan 
kungamakt och biskopsmakt. Kungen fick härmed ett med kyrkoledningen 
gemensamt intresse av att försvaga medborgerliga tendenser. Han stödde 
prästeståndet gentemot liberalismens statskyrkotanke och väckelsens 
synodaltanke.51

Efter marsoroligheterna år 1848 fick prästeståndets samarbete med kun-
gamakten gentemot riksdagsrepresentationen en mer solid karaktär.52 Under 
1850- talet började begreppen lågkyrklig och högkyrklig sättas i motsats till 
varandra.53 Högkyrkligheten utformades i Lund och fick sin bas i Swensk 
Kyrkotidning, som utgavs mellan 1855 och 1863 av E.G. Bring, A. N. Sund-
berg och W. Flensburg. Vid sidan av dessa tre professorer medverkade också 
Henrik Reuterdahl som skribent. Två av professorerna blev biskopar under 
1860-talet, medan både Reuterdahl och Sundberg blev ärkebiskopar.54 Den 
lundensiska synen på stat och kyrka var idealistisk under inspiration av  He-

48 Aulén 1953, s. 70, 72 
49 Hansson 1980, s. 148-158 
50 Hansson 1980, s. 175-187 
51 Göransson 1959, s. 73-79, Hansson 1980, s. 146-147, Evertsson 2002, s. 75-90 
52 Hansson 1980, s. 148-158 
53 Hansson 1980, s. 187, Jarlert 2001, s. 175-176 
54 Aulén 1953, s. 15-16 
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gel. Dess tankebyggnad styrdes av ett schema av ”uppifrån och ner”.55 Gus-
taf Aulén har pregnant sammanfattat deras gemensamma kyrkosyn som en 
reaktion mot samtidens nya församlingssträvanden: 

Den teologiska uppbyggnaden av kyrkobegreppet stod i skarp motsättning till 
den ”atomistiska”syn på saken, som man fann hos de ”separatistiska” och 
”sekteristiska” rörelserna. Kyrkan kunde inte såsom här få betraktas såsom en 
förening, en sammanslutning, en ”association” av enskilda troende individer. 
En dylik konstruktion nedifrån ledde vilse. Kyrkan är i stället en ”organism”, 
som har sitt liv genom Kristus, verksam i och genom nådemedlen. Alla tan-
kar om vad kyrkan rätteligen är måste utgå ”uppifrån”, från Kristus såsom 
kyrkans överhuvud.56

Bring formulerade kyrkosynen som en kropp där huvudet utgjordes av Kris-
tus. Genom nådemedlen var Kristus närvarande på jorden med sina fräls-
ningsgärningar, verksam genom den Helige Ande. Därefter kom ämbetet, 
som betjänade dessa nådemedel, och sist nämndes församlingen som motta-
gare av nådemedlen. 57 I Lundakyrkligheten uppfattades kyrkan som ett sam-
hällssamvete vilket överordnades de enskilda individerna.58 Henrik Reuter-
dahl var en svensk pionjär i användandet av begreppet nationalkyrka. Redan 
år 1829 använde han termen i samband med en syn på samhället som en 
sammanhållen organism.59 Den lundensiska högkyrkligheten hade utländsk 
förebild i en konservativ preussisk kyrkosyn. Denna hade i Preussen legiti-
merat en samverkan mellan kungamakt och kyrka i reaktion mot den tyska 
liberala parlamentarismen efter år 1848.60

Den statliga kyrkopolitik som utvecklades i den konservativa reaktionen 
under tidigt 1850-tal kom att gå på högkyrklighetens legalistiska linje.61 Un-
der riksdagen år 1850/51 skulle man ta ställning till om de väckta skulle få 
använda de gamla förneologiska böckerna. Henrik Reuterdahl formulerade 
en hård linje med krav på straffpåföljd om dessa böcker användes. Han blev 
ecklesiastikminister år 1852 och sökte som sådan bevara enhetskyrkan ge-
nom att införa den ovan nämnda sakramentallagen.62 Den högkyrkliga kyr-
kopolitiken tydliggjordes i fallet med Orsaläsarna, vilka ville återgå till de 
gamla kyrkliga böcker som använts före 1810. Under trycket av statlig för-

55 Aulén 1953, s. 42-43, Blückert 2000, s. 164, Jarlert 2001, s. 176, 179-181, Krook 1935, s. 
15-23
56 Aulén 1953, s. 16 
57 Aulén 1953, s. 20, Jarlert 2001, s. 180 
58 Krook 1935, s. 29. Krook tydliggör Lundahögkyrkligheten genom att sätta den i relation till 
Viktor Rydbergs liberala kritik. Krook 1935, s. 23-39 
59 Reuterdahl var med detta begreppsanvändning enligt Ekström två år före Grundtvig. Ek-
ström 1963, s. 143-144, Österlin 1998, s. 315-316, Blückert 2000, s. 162-165. Se också 
Evertsson 2002, s. 76-77 
60 Hansson 1980, s. 101-102, 187 
61 Aulén 1953, s. 33-43, Hansson 1980, s. 146-149, 161-166 
62 Hansson 1980, s. 146-149, 157-166, 175-189 
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budspolitik radikaliserades Orsaläsarna och blev baptister under 1850-talet.63

Kyrkogeografiskt hörde den lundensiska högkyrkligheten hemma i de södra 
och västra delar av landet som tidigt gripits av de inomkyrkliga väckelser 
som stannat kvar inom kyrkan.64 Genomslaget för den högkyrkliga linjen 
under tidigt 1850-tal orsakade en tydlig svensk politisk kamp om det kon-
ventikelplakat som alltsedan år 1726 sökt hindra fritt religiöst församlande 
utanför hushållet.65 I Danmark uppkom aldrig samma starka strid om detta 
lands konventikelplakat av år 1741. I praxis tilläts där församlingsfrihet före 
1849. Det skall noteras att denna dock fick hålla sig kvar inom den av staten 
kontrollerade kyrkan, vilket erinrar om Feldbæks analys av den enväldiga 
danska staten som maktfullkomlig, men integrerande. Det danska konventi-
kelplakatet hade till skillnad mot det svenska givit rätt till enskilda andakts-
stunder under förutsättning att de ägde rum under prästens ledning.66 En tidig 
inomkyrklig bondeväckelse hade i Sverige inte utvecklats till en stark rörelse 
för liberalisering och fri församlingsfrihet inom kyrkan. En svag svensk libe-
ralism hade gjort det möjligt att försvara enhetsstat och enhetskyrka med 
följd att en högkyrklig reaktion kunnat etablera sig.67 Torkel Jansson tänker 
sig att Henrik Reuterdahl utgjorde en av nycklarna till uppkomsten av den 
för Norden så unika frikyrkligheten i Sverige: ”... det kunde i varje fall inte 
med Henrik Reuterdahl på ärkebiskopsstolen 1856-1870 som i Danmark bli 
tal om någon ”rummelig folkekirke””.68 Med den konservative Anton Niklas 
Sundberg som efterträdande ärkebiskop under åren 1870 till 1900, blev rela-
tionen mellan kyrka och församlingsväckelse knappast bättre.69 Den gestalt 
som under sent artonhundratal och tidigt nittonhundratal skulle bli den mest 
framstående representanten för Lundahögkyrkligheten blev biskopen och 
förstakammarledamoten Gottfrid Billing (1841-1925), far till Einar Billing.70

3.5.b. Boströmiansk statskyrklighet 
Den boströmianska statskyrkligheten utgjorde såsom reaktion mot ett fram-
växande föreningssamhälle ett alternativ till Lundahögkyrkligheten.71 Bo-
strömianismen har av Svante Nordin tolkats som ett universitetsfenomen i 
polemik mot ett framväxande liberalt offentligt liv. Boströmianismen var en 
särpräglad svensk statsidealism som växte fram utan övriga nordiska mot-

63 Hansson 1980, s. 161-166, Fält 1967 
64 Aulén 1953, s. 72-73 
65 Sundstedt 1958, s. 274-344 
66 Schwarz Lausten 1998, s. 185, 234-235, Clemmensen 1987, s. 19, 37-39, Lenhammar 2000, 
s. 59-60 
67 Den senare religiösa liberalismen skulle sympatisera med svensk väckelse i kritik av hög-
kyrklighet och bristande religionsfrihet. Rodhe 1935, s. 28-38 
68 Jansson 1985a, s. 121 (se särskilt not 83 på denna sida), 246, 250 
69 Jarlert 2003, s. 295-296, 298 
70 Aulén 1953, s. 73-75, Bexell 2003a, s. 189 
71 Aulén 1953, s. 71  
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svarigheter. Sven-Erik Liedman har sett ett samband mellan denna statsidea-
lism och Sveriges ovanligt starka ämbetsmannastat. Filosofen Christopher 
Jacob Boström (1797-1866), ”Sveriges Platon”, var den som givit namnet till 
denna statstrogna filosofi. Han var professor vid Uppsala universitet från 
1840-talet till sin död. 

Boströmianismen utgick från ett filosofiskt schema av personligheter som 
hierarkiskt emanerade från Gud. Staten var en viktig överordnad personlig-
het som var placerad under Gud, men ovan folket, och skulle enligt Boström 
vara en oväldig förvaltare av sin egen idé. Gentemot liberalismens krav på 
en självständig publik av medborgare i offentligheten, identifierade Boström 
i stället staten med det offentliga. Varken Reuterdahl eller Boström tålde 
alltså frivilliga föreningar utanför staten och kyrkan, de var enligt tidens 
språkbruk ostatligheter, och utgjorde därför anomalier. Boströmianismens 
statscentrerade idealism passade bra som statisk ämbetsmannaideologi och 
präglade generationer av blivande svenska ämbetsmän. Enligt boströmia-
nismen fanns ju sanningen inte i det offentligt kritiska och förändringsbe-
nägna samtalet, utan existerade redan som statisk idé- att förvaltas ute i det 
verkliga livet. Boström var i sin idealism aktiv motståndare till 1860-talets 
representationsreform. Det var nämligen just kungamakt och ståndsriksdag 
som enligt honom motsvarade statens eviga idé. Boström såg i representa-
tionsreformen tidigt en fiende i det politiska tankeschemat: ”underifrån och 
upp”.

Boström kunde i sitt idealistiska tänkande sammangjuta statskyrkan med 
staten genom att definiera kyrkan som en avspegling av denna stat. Kyrkan 
var enligt Boström identisk med staten, den var staten sedd från en viss syn-
vinkel. Han identifierade stat och kyrka med varandra genom att framhäva 
den existerande ståndsriksdagen. Boströmianismen kom här på ett paradoxalt 
sätt att likna den liberalism som var dess främste konkurrent. 1840-talets 
liberaler hade ju också talat om statskyrkan i positiva ordalag. Då hade de 
dock gjort detta i samband med visionerna om en ny och liberal representa-
tionsreform i staten. Det är därför inte långsökt att hålla fast vid boströmia-
nismen som liberalismens motbild. De använde samma begrepp, men försök-
te fylla dem med olika innehåll. På samma sätt kom boströmianismen att 
teologiskt ligga nära den religiösa liberalismen. Boström blev antagligen 
mest känd på grund av sitt förnekande av djävul och helvete. Den boströmi-
anska statskyrkofilosofin liknade högkyrkligheten i sin hierarkiska idealism, 
utan att alls ha dennas anknytning till den lutherska traditionen.72

För att kort summera: det kunde i Sverige inte bli någon grundtvigiansk 
bondemobilisering, och därmed inget liberalt genombrott av danskt slag. 
Detta gav livsluft åt både kyrklig och statlig konservatism efter år 1848 som 

72 Nordin 1981, s. 11-39, 149-161, 200-207, Liedman 1991, s. 298-301, Aulén 1953, s. 56-67, 
Jarlert 2001, s. 146-147, Elvander 1961, s. 40-50 Rodhe 1935, s. 253-257, Nilsson 1993, s. 
88, Petterson 1993, s. 21-22. Jfr Jansson 2001, s. 34 
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tvingade ut församlingsväckelsen ur kyrkan. År 1866 hade dock en represen-
tationsreform införts. Fanns ändå inte trots allt möjlighet för ett svenskt Ven-
stre att konsolidera sig i kampen om den allmänna opinionen? 

3.6. Dröm om ett svenskt Venstre och en ny folkkyrka 
Om Boström argumenterat för ämbetsmännen som den rätta offentliga klas-
sen, var det för andra möjligt att orientera sig mot en annan publik.73 Örjan 
Lindberger har karakteriserat Viktor Rydberg (1828-1895) som representant 
för en ny typ av författare efter tidningspressens genombrott. Denna kategori 
orienterade sig mot opinioner och strävade efter folkledarens roll.74

Svensk bonderörelse inom Lantmannapartiet betraktades under 1870-talet 
av den då grundtvigianskt påverkade Rydberg som en möjlig framtida med-
borgarrörelse, ett svenskt Venstre. År 1871 och 1873 hade den norske grund-
tvigianen Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910) genomfört en uppmärksammad 
föreläsningsturné i Sverige, vilket bidrog till att den liberala kretsen kring 
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning med Rydberg och S.A. Hedlund 
entusiasmerades till att betrakta bönderna som Sveriges framtida folk. I 
Danmark inspirerades Morten Pontoppidan av Bjørnson på samma sätt. För-
utom att Rydberg hörde samman med tidningen skulle han också trivas bland 
riksdagsbönder i Lantmannapartiet under tidigt 1870-tal.75

Inom det svenska Lantmannapartiet återfanns som efterklang av den nor-
diska väckelsen en medborgerlig radikalism ända fram till 1880-talet.76 År 
1881 inlämnades en motion från lantmannapartisten A.P. Lind om ett av-
skaffande av kyrkomötet. Denne motionerade vid samma tid om införande 
av allmän politisk rösträtt. Lind menade i sin kyrkomötesmotion att riksda-
gen bestod av lutheraner som var lika goda kristna som prästerna på kyrko-
mötet. De hittills hållna kyrkomötena hade enligt motionären också präglats 
av bristande reformvilja. Denna motion följdes senare av andra lantmanna-
motioner där kyrkomötet kritiserades för att ha varit en kompensationsre-
form för prästerskapet, och att kyrkans karaktär som statskyrka gjorde en-
skild kyrklig representation onödig. Lantmannapartiets ledare hävdade att 
kyrkan var till för folket, därmed hade folkrepresentationen rätt att handläg-

73 Jfr Eriksson-Frängsmyr 1987, s. 197-199  
74  ”Med pressens tilltagande betydelse följde ändrade betingelser för författarna. Det blev 
angeläget för dem att stå väl med recensenterna i åtminstone en eller ett par tidningar; därmed 
följde en orientering i riktning mot tidningsopinionerna. Det uppstod också en alldeles ny typ 
av författare: journalisten- poeten- folkledaren ... Rydberg blev det förnämsta exemplet i 
Sverige på denna nya författartyp ...” Lindberger 1938, s. 36 
75 Simon 1989, s. 133-138, Richardson 1963, s. 88-90, 106, 137-147, Lindhardt 1950, s. 197, 
Warburg 1900, s. 120,123,134-139, 155-162,. En översikt över det misslyckade samarbetet 
mellan de tre nordiska bondepartierna: ”Nordens tre folkpartier”- och Bjørnsons viktiga roll 
återfinnes i Thermænius 1928, s. 369-427. Om Rydberg se här särskilt s. 375 
76 Richardson 1963, s. 90 
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ga kyrkliga frågor.77 Per Olov Ahrén har visat att kyrkomötet och dess veto-
rätt blev en fråga mellan höger och vänster från det Lind inlämnat sin motion 
ända fram till 1920-talet. Högern ville behålla kyrkomötet och dess veto 
medan vänstern sökte avskaffa.78

Viktor Rydberg var formad av 1840-talets radikala liberalism, som lika 
gärna kunde betecknas som en sorts utopisk socialism. Decenniets samtidiga 
associationer var som vi varit inne på ett organisatoriskt svar på hur de ur 
enhetsstaten lösgjorda individerna skulle kunna integreras i något nytt, i en 
gemensam nation. De proletariserade skikten skulle därmed få ett nytt hem. 
Inga Sanner har uppmärksammat att tidens liberala och socialistiska utopism 
utgjorde något av en ideologisk parallell till dessa associationer. Den utgjor-
de ett svar på samma stora utmaning.  

Utopierna hörde hemma i en ny offentlig sfär, och sökte formulera visio-
ner om hur den atomiserade människan åter skulle kunna integreras i ett 
sammanhang. Kapitalismens konkurrens och atomisering skulle ersättas av 
en kärleksfull gemenskap. Utopisterna kunde därför gärna utgå från samhö-
righeten i den urkristna församlingen som en framtida lösning. Detta blev en 
viktig aspekt av den religiösa liberalism som vi redan har tecknat. På samma 
gång kunde urkristendomens församlingstanke lyftas fram som en antikapi-
talistisk framtidsväg. E.G Geijer, och Fredrika Bremer har nämnts som vik-
tiga representanter för denna strömning. Rydberg skulle bli den store uttolka-
ren av en denna kristendom. 

I böckerna Den siste Athenaren från år 1859, och Bibelns lära om Kristus
från år 1862, utvecklade Rydberg den religiösa liberalismen. Kristendomen 
skulle försvaras inför den nya opinionsbildningens fria tänkande. Hos Ryd-
berg avskalades kristendomens metafysiska drag och fick därmed hemorts-
rätt inom den offentliga sfären. Samtidigt trodde han att urkristendomen 
visade på en framtidsväg. Där fanns en solidarisk gemenskap förverkligad, 
som en motbild till kapitalismens sönderslitande av gamla gemenskaper. 
Rydberg såg alltså i urkristendomen en sorts socialism med potential att 
verka nationellt integrerande. Där fanns en kärleksplikt som även omfattade 
de fattiga och förtryckta. Kristus blev för Rydberg inte Gud, utan idealmän-
niskan såsom Gud hade tänkt henne. Kristus visade vilken potential till kär-
lek och uppoffring som fanns i människonaturen. Människan hade ett him-
melskt ursprung med en inre gudagnista som längtade tillbaka till det goda. 
Att likt Kristus låta sin inre röst komma till uttryck, blev därför en väg att 
skapa ett jämlikt gudsrike. Rydbergs dikter ville blicka mot ett himmelskt 
Jerusalem, och verka för dess förverkligande inom denna värld. De höga 
idealen ställdes i Rydbergs dikning i motsats till den konkurrensinriktade 
kapitalismen. Rydberg omfattade en kristen idealism som bestämdes av en 

77 Ahrén 1962, s. 107-117 
78 Ahrén 1962, s. 112-146 
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dubbel frontställning. Dels polemiserade han mot den äldre ortodoxt luthers-
ka tron, och dels hotades han av en ny genombrytande materialism. 

Viktor Rydbergs kristendomsuppfattning innefattade en kyrkosyn som fö-
rebådade Svenska kyrkans framtida öde. Som motpol hade han den lunden-
siska högkyrkligheten. Denna hävdade som vi sett kyrkan som bärare av ett 
allmänt samfundsmedvetande ovan de enskilda individerna. Rydberg försva-
rade en motsatt tankegång. Det var medborgarna som efter enskild överty-
gelse gemensamt skapade det allmänna medvetandet. Högkyrklighetens för-
svar av konventikelplakatet såg Rydberg därför som ett hån mot den fritt 
tänkande personligheten. Medborgarna borde ges full medborgerlig rätt att 
tänka fritt och bygga kyrka underifrån på basis av ett fritt församlande. Präs-
terskapet blev för Rydberg därför något onödigt.79 I Bibelns lära om Kristus
hade han argumenterat för en framtidskyrka där tankefrihet och kärlek borde 
samexistera. Kyrkan kunde därmed förverkliga både sanningen och kärle-
ken, och därmed också friheten.80 Inför Svenska kyrkans första kyrkomöte år 
1868 utvecklade Rydberg sin kyrkosyn i samma anda. Han hävdade att den 
av ”Gud helgade demokratien” hade uppenbarat sig i urkristendomen. Denna 
demokrati rev ner alla skrankor och skapade en familj med Gud som en 
gemensam fader. Inför den nya kyrkomötesinstitutionen menade Rydberg att 
kyrkan stod för ett val. Antingen kunde den befästa sig som en hierarkisk 
prästkyrka ovanför folket, eller visa sig vara identisk med den urkristna för-
samlingen. Kyrkan skulle vid det senare alternativet bli ett med medborgar-
nas liv. 81 En enhet mellan folk och kyrka skulle därmed förverkligas: 

Det yrka vi, att den svenska kyrkan är sin bestämmelse trogen först då, när 
hon i den religiösa demokratiens grundsats, i församlingsprincipen, söker 
tyngdpunkten för sin tillvaro och sålunda själfmant omgestaltar sig till en 
verklig folkkyrka, från att vara en hierarkisk institution, stående vid sidan af 
eller öfver församlingen ... tagit ett afgörande steg mot förverkligandet af den 
kristliga samfundsidé, som i evangelierna möter oss i den storartade bilden af 
ett ”Guds rike”, där medborgarskap och lika värdighet vinnes af alla, hvilka, 
även om de ej instämma i hela serien av ”renlärighetens” grundartiklar och 
icke-grundartiklar, med innerlighetens styrka sammansluta sig kring den ur-

79 Krook 1935, s. 2-46, Lindberger 1938, s. 13-70, 189-235, Ambjörnsson 1984, s. 174-175, 
Sanner 1995, s. 42-51, 54-64, 67-68, Helldén 1990, s. 30-37, Hegerfors 1960, s. 186-192, 
194-199, 235-237, 403-416, Hessler 1964 s. 26-31, Rodhe 1935, s. 351-390, Löwendahl 
1957, s. 421-424, Aulén 1953, s. 20, Kjöllerström 1961, s. 187-188. Rydberg kombinerade en 
idealism med en evolutionistisk uppfattning, idévärlden kunde peka på utvecklingens mål.  
Lindborg 1985, s. 36-39 
80  ... och rikta blicken mot en kommande, mer genomgripande reformation, i stånd att bilda 
en kyrka, lika sammanhängande, fast och följdriktig till sin lära som den katolska, men tillika 
högre, friare, andligare än hon, en kyrka som med religionens band till ett harmoniskt helt 
förenar alla mänskliga skiljaktigheter och uti individernas fria utveckling skådar sin egen 
förkofran och kraftförökning: en kyrka, som uppmanar förnuftet att forska, likaväl som hjärtat 
att älska ...” Rydberg 1897, s. 14  
81 Tomson 1960, s. 103-105, om Rydberg och omständigheterna runt 1868 års kyrkomöte, se 
där s. 97-113 
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kristna bekännelsen: Detta är det eviga livet att känna dig, den ENDE sanne 
Gud, och den du sänt haver, Jesus Kristus. 82

Om kyrkan dock manifesterade sig som prästkyrka skulle folket ej längre 
vilja följa kyrkan med till fördärvet.83 Hur lantmannapartisten A.P. Lind 
bedömde utfallet tretton år efter kyrkomötet behöver vi ej fundera länge 
över. Det är i sammanhanget värt att observera hur Rydberg använde be-
greppet Guds rike i syfte att visa att alla, d.v.s. ej enbart de konfessionellt 
troende kristna, hörde hemma i kyrkan. 

Rydbergs program publicerades i tidskriften Framtiden. Dess redaktör 
Carl von Bergen var inspirerad av Grundtvig. Han beklagade att en dyster 
pietism brutit fram i Sverige i stället för Grundtvigs glada kristendom.84

Om Rydberg hoppades på bönderna som en framtida medborgartrupp ef-
ter liberalismens nederlag, skulle han dock snart komma att bli besviken.85

Hotad av den europeiska spannmålskrisen valde en stor del av den svenska 
bonderörelsen att under 1880-talet lita på staten för protektionism och tullar, 
i stället för den danska vägen med omvandling till konkurrenskraftig anima-
lieproduktion. Den svenska bonderörelsen tappade därmed sin potential som 
folkföreträdare. En fortsatt frihandel hade inneburit billigare livsmedel för 
breda befolkningslager. Rörelsen valde att ej kämpa för utvidgad rösträtt likt 
motsvarigheten i Danmark, utan fick med tiden högerstämpel. I samband 
med den stora striden om tullar splittrades Lantmannapartiet år 1888 upp i 
två delar, en protektionistisk och en frihandelsvänlig. När partiet återförena-
des 1895 ledde detta till att partiets konservativa inställning befästes. Att 
staten sedan gammalt hade högre legitimitet i den svenska bonderörelsen än i 
den danska, var antagligen avgörande för svenska bönders strävan efter stat-
ligt tullskydd. Dessa hade aldrig laddats av den sammanhållande grundtvigi-
anska identitet som underlättat för deras danska motsvarigheter att framska-
pa kollektiv självorganisering i andelsrörelsen. Det hade därför inte varit så 
konstigt att svenska bönder inte hade hörsammat uppmaningen från Handels-
tidningens redaktör S.A. Hedlund om att ansluta till ett gemensamt nordiskt 
bondevänsmöte i Göteborg. Mötet befolkades i stället av danskar och norr-
män.

Förutom ovanstående skäl till bristande bondeorganisering fanns även 
skillnader i ländernas tillgångar på naturresurser. Svensk malm, skog och 
andra resurser bidrog till starkare industrialisering och arbetarrörelse under 
1880-talet. Detta skapade ett ökat socialt tryck underifrån, jämfört med 

82 Rydberg 1899b, s. 220-221, om Rydbergs kyrksyn, se Ekström 1963, s. 151-154, Krook 
1935, s. 39-46 
83 Tomson 1960, s. 104-105 
84 Tomson 1960, s. 103, Simon 1989, s. 110 
85 Om Rydbergs nederlagskänsla för sitt tankesystem och förlorade tro på bondeklassen under 
1880-talet, se Lindberger 1938, s. 235-313, Richardson 1963, s. 106, 137-147, 442. Om Ryd-
bergs motgång vad gällde hans kyrkoideal, se Krook 1935, s. 46-54 
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Danmark. Om Grundtvig strävat efter ett danskt agrarsamhälle med en bred 
bärande bondeklass, började motsvarande samhällstyp i Sverige nu efterträ-
das av ett industrisamhälle.86

Under 1880-talet trädde en ny typ av folkledare fram. Denna sökte re-
spons genom realism och materialism och utgick från vad som verkade vara 
möjligt i det Sverige som började industrialiseras. Det var rimligt att använ-
da sig av sekulära tankesystem för att söka respons hos en ny rörelse som var 
på väg att ta form utanför kyrkans gamla sockenbundna miljöer. Darwinism, 
marxism och positivism blev viktiga importvaror.87 Morten Pontoppidan 
hade hävdat att det var Danmarks stora lycka att kristendom och ”frisindet 
Folkelighed” hade sammansmälts innan det radikala, brandesianska 1880-
talet där slog igenom.88 Här skilde sig Sverige från Danmark. 

Med resterna av sin idealistiska världsbild skulle Rydberg före sin död år 
1895 dock skriva en dikt som skulle slå igenom stort i framtiden: ”Den nya 
grottesången”. Med denna dikt kunde den tidiga socialistiska utopismen 
förmedlas till senare släktled. Industrialiseringen och den kapitalistiska kon-
kurrensen beskrevs i dikten som identisk med en hänsynslöst exploaterande 
roffarmentalitet. I Rydbergs dikt kränktes människorna brutalt av fabrikssy-
stemet.89 Även om Rydberg i sin sena och kristna idealism ansåg att samti-
dens socialistledare var gudsförnekare, ville han ändå tro att Kristus var när-
varande i deras hjärtan, då han såg hur de med sådan hängivenhet försvarade 
de svaga. Rydberg hade med ”Grottesången” markerat en ny innebörd av sin 
föreställning om Guds rike. Arbetarrörelsen kunde tolkas som Guds uttryck 
för att vilja skapa sitt eget rättfärdiga rike på denna jord, trots att denna rö-
relse stod utanför kristendomens råmärken. I sin dikt ”Grubblaren” hade han 
hävdat att alla de som kämpade mot mänskligt elände tillhörde Kristus och 
hans flock, vare sig de själva visste om detta eller ej.90

Att Rydbergs idéer trots allt blev mycket viktiga under 1900-talet hade 
två sammanhängande faktorer som orsak. För det första hörde Rydbergs 
idékompex hemma i den nationella liberalism som blev självklar utgångs-

86 Gellerman 1958, s. 17-47, 340, Winberg 2000, s. 119-120, 139, Wåhlin 1979, s. 122-123, 
Mohlin 1989, s. 45-47, Olsson 1998, s. 156, Edling 1996, s. 134, 139, Balle-Petersen, 1983, s. 
74-75, Norborg 1988, s. 53-58, 172-174, Jansson 1985a, s. 250, Richardson 1963, s. 24-25, 
90. Splittringen 1888 kom att leda till att kungamaktens position därefter stärktes. Richardson, 
s. 32 

87 Richardson 1963, s. 92-93, 96-101, 285-288, 309-328, 437-442. Tidstypiskt var bildandet 
av en förening för samband mellan studenter och arbetare. Richardson 1963, s. 282. Okunnig-
heten om sociala förhållanden var i realiteten ofta stor hos de socialt orienterade 1880-
talsförfattarna. Richardson 1963, s. 287 
88 Pontoppidan hade kunnat kritisera radikalen Georg Brandes för att ha fel när denne hävdat 
att kristendom och frisinne ej hörde ihop. Lindhardt 1950, s. 121, Jfr Østergård 1994, s. 161-
162, Richardson 1963, s. 434 
89 Rydberg 1899a, s. 201-228 
90 Denna tanke tydliggjorde Rydberg i en efterskrift till sin dikt. Rydberg 1899a, s. 233-234, 
jfr Nylund 1991, s. 15. För Grubblaren, se Rydberg 1899a, s. 192 
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punkt för framtidens demokratisering. Medborgartanken var en liberal före-
ställning. 1900-talets stora massorganisationer handlade ju om att förbereda 
breda folklager att träda in i den liberala offentligheten. För de andra skulle 
Sverige snart efter Rydbergs död präglas av en nationell ideologi som bygg-
de på kritik av den under 1890-talet mycket expansiva industrialiseringen.  
Rydbergs antikapitalistiska grottekvarnsdiktning fick stark aktualitet inom 
den folkliga nationalism som snart skulle bryta fram.91 Vi skall senare ut-
veckla detta. 

År 1904 kunde en viktig publikation inom sekelskiftets nya nationella 
samling, Social Tidskrift, lyfta fram Viktor Rydberg som samhällsreforma-
tor.92 Denna socialliberala tidskrift som argumenterade för egnahem och 
social reformpolitik ansåg det vara folkbildningarbetets främsta uppgift att 
lyfta fram den store folkuppfostrarens liv och verk eftersom ”de Rydbergska 
idéerna i allmänhet mottagas med stor begärlighet af kroppsarbetarna, hvil-
kas livskraft ingen sjungit ut sublimare”. Rydberg hade enligt tidningen ut-
gått från den enskildes samvetsfrihet och hade därför kunnat sätta Guds sed-
liga rike över kyrkans bekännelsebundna rike. Rydberg ansågs vara ett före-
döme då han fördömt första kammarens bristande sociala klarsyn samtidigt 
som han kritiserat arbetarrörelsens materialistiska åskådning.93

Utan att alltför mycket föregripa kommande resultat kan det vara på sin 
plats att kort upplysa om att den blivande svenska folkhemstanken skulle 
komma att utgöra en kombination av medborgarrätt och social jämlikhet. 
Rydbergs vision om demokratin som en av jämlika medlemmar bestående 
folkfamilj skulle där försöka förverkliga sig. Nu bör vi dock återgå till 1800-
talets aktuella följder av att ett svenskt Venstre aldrig konsoliderade sig.  

3.7. Alternativ till ett svenskt Venstre 

3.7.a. Radikal frikyrklighet 
Mot bakgrund av ett uteblivet svenskt Venstre skall jag i detta kapitel stude-
ra andra uttryck av folklig radikalism. Det blir intressant att söka efter en 
eventuell motsvarighet till det danska möte mellan kristendom och folklig 
radikalitet som ägde rum före 1880-talismens genombrott. Vi har sett att en 

91 Edling 1996, s. 307, 310, 370, Helldén 1990, s. 30-48 
92 Edling 1996, s. 259-262. Tidsskiften blev en trogen rapportör av den så kallade ungdomsrö-
relsen och dess framväxt. Björck 1946, s. 341 not 52. Vi skall nedan behandla denna rörelse 
såsom typisk för en ny nationell samling 
93 Liljedahl 1904, s. 4-6, 8-11, citatet är hämtat från s. 4. Om Social Tidskrift, se Wirén 1980, 
s. 86-99. Björck lyfter fram tidskriftens ivriga rapportering av de centrala ungdomsmöten som 
vi nedan skall behandla. Björck 1946, s. 341 not 52 
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nordisk grundtvigianism enbart fick ytligt och kortvarigt genomslag i Sveri-
ge vilket var naturligt med tanke på Sveriges snabba omvandling till indu-
strisamhälle. Mitt i industrialiseringens intåg, men före socialismens svenska 
genombrott, kunde dock svensk frikyrklighet uttrycka folkliga rättvisekrav i 
samband med Sveriges första stora arbetsinställelse. 

Under 1870-talet hade Sverige alltmer präglats av kapitalismens nya kon-
junkturcykler. Vid decenniets slut inträdde en lågkonjunktur med följd att 
norrländsk sågverksindustri år 1879 varslade om en kommande lönesänk-
ning. Som protest mot detta lyckades sågverksarbetare i Sundsvall att snabbt 
och spontant organisera en strejk, där de av arbetsgivarna krävde bevarad 
lön. Landshövding Curry Treffenberg grep snart in mot strejken och dess 
krav. Med militär makt tvingades Sundsvalls sågverksarbetare att ge upp 
strejken. Det var enligt Treffenberg en kombination av kyrklig anarkism och 
politisk radikalism som styrt arbetarnas agerande. Treffenberg förespråkade 
själv trohet mot Svenska kyrkan. Två av tre strejkledare och många av de 
strejkande var medlemmar i det nyligen bildade Missionsförbundet. Treffen-
berg påpekade att brödra- och nattvardsföreningens bönhus stått öppna för 
de strejkande och att gudstjänster, morgon- och aftonböner hållits i strejkläg-
ren. Frikyrkliga arbetare hade skolats in i organisationsförmåga, och det föll 
sig naturligt att dessa trädde fram som ledare bland sina arbetskamrater. Lik-
som i Sundsvallsstrejken stod även strejker i Hudiksvall och Söderhamn 
under starkt frikyrkligt inflytande. I Söderhamn argumenterade Missionsför-
bundets P.P. Waldenström för att kristna arbetare ej borde strejka. En månad 
efter Sundsvallsstrejken antog Svenska Missionsförbundet även en resolu-
tion mot strejkvapnet som sådant. Denna klyfta mellan väckelsen och dess 
ledare berodde på ledarskiktets högre sociala ställning.94

Sågverksstrejkerna avslöjade något mycket väsentligt. Det fanns en styrka 
i kombinationen av frikyrkligt tänkesätt och proletära levnadsförhållanden. 
De strejkande utmärkte sig för ett värdigt och nyktert uppträdande. Frikyrk-
lig kristendom innebar rätten för den enskilde att i kritik mot den bestående 
kyrkan bilda sig en egen övertygelse. I Sundsvallsstrejken överfördes nu 
samma protestmönster till kritik av det borgerliga samhället.95 Sigbert Axel-
sons parallellisering av frikyrklighetens religionsmedvetande och arbetarrö-
relsens klassmedvetande är i sammanhanget mycket slående.96

94 Lindgren har analyserat strejken i ljuset av hustavlans sammanbrott. Lindgren 1927, s. 46-
54, Larsson har källkritiskt analyserat väckelsen i strejken. Larsson 1972, s. 28-169. Lundberg 
har analyserat strejken och väckelsen med särskilt intresse för spänningen mellan frikyrkole-
dare och kroppsarbetande frikyrkomedlemmar. Lundberg 1979, s. 7-8, 16-87. Waldenström 
visade i sitt motstånd mot strejkvapnet ändå förståelse för arbetarnas villkor, och var beredd 
att också kritisera myndigheternas agerande under strejken. Svärd 1954, s. 173-176, Palm 
1982, s. 103-104 
95 Lindgren 1927, s. 50, Larsson 1972, s. 113, 121, Lundberg 1979, s. 62-65 
96  Frikyrklig kristendom innebar subjektets medvetenhet i förhållande till den kristna lärotra-
ditionen på samma sätt som arbetare snart skulle göra sig medvetna om sin klasstillhörighet i 
förhållande till samhällsstrukturen. Axelson 1992, s. 415-422 
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Frikyrklighetens samtida roll som radikal kraft avslöjades i samband med 
att den konservativt kyrkotrogna tidningen Vårt Land grundades fem år efter 
Sundsvallsstrejken. För denna tidning spreds under hösten år 1884 i Uppsala 
ett upprop som präglades av oro inför samhällets omvälvning. Förutom att 
klandra tidningspressens spridande av politisk radikalism i lägre samhälls-
klasser kritiserade de blivande utgivarna även den frikyrkliga radikalismen.
Denna ansågs se statskyrkan som det största hindret för ”den kristendomsfi-
entliga demokratins framgång och seger”. Frikyrkliga hade enligt utgivarna 
inga betänkligheter inför sitt ”vidunderliga” fostrabrödraskap med den poli-
tiska radikalismen.97

Efter Sundsvallsstrejken klingade dock väckelsen bort från svenska arbe-
tares krav. Inom 1880-talets genombrytande socialism blev det vanligt att 
varna för kristendom genom att påminna om frikyrkoledares uppmaningar 
att avbryta Sundsvallsstrejken.98 Frikyrkligheten som helhet fortsatte att växa 
till och konsolideras som mäktig folkrörelse ända in på nittonhundratalet. 
Den blev dock inte dominerande i svenska arbetarsträvanden.99 Irving Palm 
har i sin studie av arbetarfråga och frikyrklighet kommit fram till att fri-
kyrkoledares avståndstagande från socialistisk facklig organisering runt se-
kelskiftet år 1900 hindrade frikyrklig medlemsrekrytering av kroppsarbetare. 
Till bilden hör att det vid LO-kongressen 1898 hade fattats beslut om 
tvångsanslutning av fackföreningar till det socialdemokratiska partiet.100

Grund för folkligt radikal organisering skulle alltså efter Sundsvallsstrej-
ken återfinnas i ny inomvärldslig åskådning.101 Detta var förutsättningen för 
1880-talets nya folktribuner. Publicisten Isidor Kjellberg hade träffat rätt när 
han redan år 1879 profeterade om följderna av Sundsvallsstrejken på det 
första svenska arbetarmötet.102

Skulle i närmaste framtid socialism och nihilism befinnas hava inträngt här i 
landet, så lärer detta böra dateras från den dag, då landshövding Treffenberg 
med bajonetternas tillhjälp ... sprängde den sundsvallska strejken, en fredlig 
arbetsinställelse och sålunda utsådde bitterhet och hat mot samhälle och stat i 
många tusende arbetares sinne. 103

97 Citat från Lenhammar 1981, s. 102. Författare till detta upprop var rektor Johannes Kerf-
stedt vid Fjellstedtska skolan i Uppsala. Han stod EFS och den lågkyrkliga högreståndsväck-
elsen nära. Lenhammar 1981, s. 102-103 
98 Larsson 1972, s. 166 
99 Lundkvist 1977, s. 217-218, 221-223. 
100 Palm 1982, 33, 62-73,77 se särskilt s. 172-173 
101 Lindgren 1927, s. 53-54 
102 Om Kjellberg, se Larsson 1972, s. 115-117, 143-145 
103 Protokollcitat efter Lindgren 1927, s. 57 not 1. Richard Niebuhr har vetenskapligt försökt 
formulerat den insikt Kjellberg vittnade om: ”Whenever Christianity has become the religion 
of the fortunate and cultured and has grown philosophical, abstract, formal, and ethically 
harmless in the process, the lower strata of society find themselves religiously expatriated ... 
When however, the religious leader does not appear and religion remains bound in the forms 
of middle class culture, the secularization of the masses and the transfer of their religious 
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Konflikten mellan kapital och arbete hade i strejken gjorts tydlig, och svens-
ka arbetares klassmedvetenhet höjdes. Den revitaliserade kristna tro som i 
väckelsens form fortfarande innebar en tro på omsorg och ansvar, utsattes 
inom svenska arbetargrupper för ett ordentligt bakslag. Strejken hade visat 
att husfaderns omsorg ej längre var en verklighet. Föreställningen om dennes 
ansvar hade nämligen varit verksam under strejken.104 Berndt Gustafsson har 
i sin forskning om socialdemokrati, klass och kyrka under 1880-talet hävdat 
att allt tydligare klassklyftor orsakade ett avkristnande av arbetares tänkesätt. 
I samband med en ökande polarisering hamnade Svenska kyrkan i många 
arbetares motståndarläger. I församlingar med stor social stratifiering ville 
arbetare ej längre gå i kyrkan i avsaknad av finkläder. I predikan var det 
vanligt att en präst kunde kritisera strejkverksamhet som hot mot den sam-
hällsordning som var sammanvävd med enhetskyrkan. I områden där arbeta-
re tappade sin kyrkovana fick socialdemokratin ett tidigt genomslag.105 Soci-
alistisk tolkning av kristen tro levde dock vidare i arbetarrörelsen. Jesus 
kunde benämnas som den förste socialisten. Man kunde hävda att man repre-
senterade den sanna urkristendomens medmänskliga syn på den fattiges rätt, 
i polemik mot den befintliga kristendomen. Søren Pedersen har karakterise-
rat 1800-talets unga danska socialism, och hans träffande iakttagelse har 
bäring även på Sverige. Pedersen har funnit att socialisters tidiga utgångs-
punkt var idealistisk snarare än materialisk. De utgick från skillnaden mellan 
idé och verklighet, och förutsatte att universella värden var förvanskade i det 
samtida samhället, och att idealen där slagit över till sina egna motsatser. 
Egendomsrätten hade slagit över till tjuveri, fri konkurrens hade blivit mo-
nopolism, fosterlandskärlek perverterats till militarism, frihet omvandlats till 
ofrihet, medan kristendomens kärleksbudskap förvanskats till ett förtryck av 
fattiga. Socialisterna framställde därför sin samhällskamp som de existeran-
de idealens, d.v.s. även kristendomens, rätta återskapande. Rydbergs genom-
slag i svensk (och dansk) arbetarrörelse framstår med detta som än mer 
följdriktig.106

fervor to secular movements, which hold some promise of salvation from the evils that afflict 
them, is the probable result.” Niebuhr 1987, s. 31-32 
104 Under pågående strejk hade Treffenberg uppmanat de strejkande att de skulle be Herren 
upplysa sina förstockade hjärtan om de ville tjäna kung, Gud och samhälle. När landshöv-
dingen därefter höjde ett ”leve konungen” hade åhörarna blottat sina huvuden och hurrat. 
Lindgren 1927, s. 50 not 1. Jfr Larsson 1972, s. 113 
105 Berndt  har presenterat sina reslutat i två ambitiösa studier. Gustafsson 1950, Gustafsson 
1953. Jfr Enochsson 1949, s. 143-144, Wahlbom 1999, s. 100-101. I anlutning till tesen om 
sekulariserande klasskillnader kan man fråga sig om inte den lutherska tanken på hushållsge-
menskapen och dess anvar för familjen återklingade i arbetarrörelsens framtida folkhemstan-
ke, där nationen skulle komma att tecknas som en enda familj 
106 Wahlbom 1999, s. 158-159, Pedersen 2002, s. 17, Lindhardt 1959, s. 141-142 
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3.7.b. Nykterhets- och arbetarrörelse: erövrare av nationell 
opinion? 
Under 1870-talet hade Sveriges frikyrklighet konsoliderat sig på allvar. Un-
der samma decennium hade det bildats nykterhetsföreningar i nära anslut-
ning till denna frikyrklighet. I skuggan av 1880-talets försvagning av frikyr-
kans folkradikala potential erhöll Independent Order of Good Templars 
(IOGT); en angloamerikansk och absolutistisk organisation, våldsam respons 
i Sverige med början år 1879.107 Denna godtemplarism innebar ett fjärmande 
från väckelsekristendomen. Detta gjordes tydligt i samband med att det 1886 
ansåg nödvändigt att instifta Blå bandet som en uttalat kristen nykterhetsfö-
rening.108 I sammanhanget bör nämnas att väckelsens absolutistiska livshåll-
ning medförde att man där kunde anse det vara onödigt att organisera en 
särskilt frikyrklig nykterhetsorganisation. Frikyrkoförsamlingen i sig fram-
ställdes i stället som den bästa nykterhetsföreningen.109

Under 1880-talet stod nykterhetsrörelse och begynnande arbetarrörelse en 
tid i motsats till varandra i Sverige. Socialismens uppfattning om att dryck-
enskapens rot fanns i fattigdom och att det snarare var armodet än onykter-
heten som borde bekämpas, ansågs av nykterhetsfolk som ett felaktigt stånd-
punktstagande. Ett nyktert liv bedömdes i stället vara den enskildes ansvar. 
Nykterhetsrörelsen var dock färdigorganiserad när svensk arbetarrörelse 
började ta form. Nykterhetsrörelsens strävan efter ett värdigt liv appellerade 
till de befolkningsskikt som upplevde knappa levnadsvillkor. Nykterheten 
representerade en väg att lösa arbetarklassens sociala problem. Nykterhetsrö-
relsen hade ett försprång i tid och för många arbetare smälte logernas för-
bättringsarbete och arbetarrörelsens politiska strävanden samman till en en-
het. IOGT kom därför att med tiden bli opinionsbärande i det socialdemokra-
tiska arbetarpartiet.110 Nykterhetsorganisationen Verdandi skulle efter år 
1896 komma att utgöra arbetarrörelsens egen nykterhetsorganisation. Där 
ansågs kampen mot fattigdom gå hand i hand med dryckenskapsbekämp-
ning. Verdandi hade bildats efter det att en radikal godtemplarloge i Stock-
holm blivit utesluten ur IOGT på grund av att den inte avlägsnat en medlem 

107 År 1905 ändrades namnet till International Order of Good Templars. Edquist 2001, s. 18 
not 29, se Edquist 2001, s. 18-23 om de olika nykterhetsorganisationernas bakgrund i Sverige 
under sent 1800-tal 
108 Eriksen 1988, s. 276-279. Blå bandet blev sedan frikyrkornas och Evangeliska Fosterlands-
Stiftelsens favoriserade nykterhetsorganisation. Eriksen 1988, s. 279. Edquist 2001, s. 19. 
Lydia Svärd ger en god bild av frikyrkofolkets politiska nykterhetskamp under perioden fram 
till år 1911. Svärd 1954, s. 283-338 
109 Bexell 2003a, s. 105-106 
110 Tingsten 1941b, s. 337-369, Edqvist 2001, s. 20-22, Östberg 1990, s. 80-121, Therborn 
1989, s. 352-354, Eriksen 1988, s. 279-281.  År 1917 var 64% av riksdagsledamöterna nyk-
terhetsorganiserade. Majoriteten av dessa tillhörde det socialdemokratiska arbetarepartiet. 
Eriksen 1988, s. 280 
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som bekänt sig som ateist. Verdandi blev dock aldrig någon stor nykterhets-
organisation. Majoriteten av arbetarna stannade kvar inom IOGT.111

Tidiga organiseringssträvanden bland svenska kroppsarbetare hade skett 
redan inom ramen för ett liberalt associationsväsende i de så kallade arbetar-
föreningarna, under mitten av 1800-talet.112 Nykterheten blev tidigt en med-
borgardygd som kontrasterades mot undersåtens superi. Den bildade, disci-
plinerade och nyktre individen var ett medborgarideal som övertogs som 
mönster för bredare folkgrupper.113 Lars Båtefalks avhandling om nykterhet 
och samhällsorganisation analyserar nykterhetsrörelsen som viktig i förverk-
ligandet av offentlighetens löfte om medborgerligt medbestämmande.114

Ronny Ambjörnsson har i en lokalhistorisk djupstudie påvisat hur nykter-
hetsrörelsen kunde påverka arbetarrörelsen med ideal om en skötsam arbeta-
re. I de nykterhetsloger som i Sverige växte till i snabb takt lärde sig samhäl-
lets lägre samhällsgrupper medborgerlighet genom att hålla tal, föra proto-
koll och diskutera under ordnade former.115

Samuel Edquist har analyserat svensk nykterhetsrörelse som en viktig 
vagga för svensk nationell identitet. Den framställde en skötsam och nykter 
svensk medborgare som ett framtidsideal.116 Det nätverk nykterhetsorganisa-
tioner utgjorde skapade en nationell gemenskap som sållade bort företeelser i 
äldre och nyare folkkulturer till förmån för de drag man ville förstärka. Nya-
re folkliga företeelser som dragspelsmusik, dans och kortspel motarbetades. 
Man ville också skapa ett mer skötsamt alternativ till äldre traditioner med 

111  Tingsten 1941b, s. 354-355, Edqvist 2001, s. 20-21 
112  Lindgren 1927, s. 13-46, Johannesson 1982, Duhne 1969, s. 8-12 
113 Båtefalk 2000, s. 248-255, Lindgren 1927, s. 42 ”Genom bildningsarbetet sattes arbetar-
eliten i tillfälle att förkovra sitt vetande; föreningslivet gav den förtrogenhet med offentligt 
uppträdande och en första inblick i associationsväsendets parlamentariska mysterier. Dessa 
lärdomar kommo sedan arbetarklassen i dess helhet till godo vid försöken att skapa självstän-
diga, ekonomiska och politiska organisationer”. Lindgren 1927, s. 64 
114 Båtefalk 2000, s. 395-396 
115 Ronny Ambjörnsson har gjort en studie av attityder i den lokala arbetarrörelsen i Holm-
sund under sent artonhundratal och tidigt nittonhundratal. Ett tydligt resultat av hans studie är 
att den lokala arbetarkulturen successivt blev alltmer skötsam. I början av sågverkets historia 
protesterade många sågverksarbetare genom allmän stökighet och fylleri. Med tiden skulle det 
dock växa fram en ny skötsamhetskultur i Holmsund. Genom att uppträda värdigt och behärs-
kat skulle med tiden arbetarna kunna ställa krav på arbetsgivaren. De började med andra ord 
att uppträda som en samlad värdig förhandlingspartner. Intressant är att Ambjörnsson tolkar 
denna organisatoriska samling som en anpassning till att kunna träda ut i det offentliga livet. 
Arbetare började att samlas, diskutera och föra protokoll, och formulera sina egna versioner 
av verkligheten. Inspiration till formerna för detta fick de ofta från nykterhetsrörelsen. Amb-
jörnsson 1998, se särskilt s. 235-269. I projektet ”Arbetarrörelsen och språket” har den svens-
ka arbetarrörelsens erövrande av ett offentligt språk analyserats. Ett skriftspråksmässigt och 
distanserat tal anammades inom arbetarrörelsen under slutet av 1800-talet, där nykterhetsloger 
var viktiga förebilder. Ett ordnat diskuterande lärdes in, vilket blev typiskt för svensk arbetar-
rörelse. Josephson 1996b. Ett ideal växte fram där man skulle tala sakligt och inte för länge 
eller tillkrånglat. Josephson 1996b, s. 337-339. Se också Josephsons sammanfattande dikoto-
misering av gammalt och nytt arbetarspråk 1996a, s. 86-88 
116 Edquist 2001, s. 269-289 
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dess supande vid midsommartid och andra högtider. Äldre folkdanser stra-
mades upp så att de kunde utövas på ett standardiserat sätt.  Det handlade här 
enligt Edquist om att anpassa den äldre folkliga kulturen till ett skötsamt 
medborgarideal; en ny svenskhet.117 En mycket tydlig parallell har vi sett i 
Margaretha Balle-Petersens analys av grundtvigianismen som folkrörelse. 
Såsom nationell folkrörelse utvalde även denna de drag ur en folklig bonde-
kultur som kunde samsas med ett medborgerligt och nationellt skötsamhets-
ideal. Grundtvigianer blev dock sällan helnykterister. Sverige erhöll jämfört 
med Danmark en långt högre grad av folkligt organiserad nykterhet.118 Redan 
under tidigt artonhundratal blev skillnaden i nykterhetsorganisering märkbar. 
Den amerikanska associationsidén för nykterhet fick ingen statlig uppback-
ning från det enväldiga danska hovet under 1830- och 1840-talen, och erhöll 
därmed ej heller något genombrott inom den danska makteliten. I Sverige 
hyllades däremot idén av den samtidiga svenska konstitutionella monarkin, 
med följd att en rad prominenta svenskar enrollerade sig för att på detta sätt 
söka höja nykterheten.119

Sidsel Eriksen har kopplat skillnaden till att de båda länderna tidigt erhöll 
två olika dominerande tolkningar av den kristna tron. Svenska väckelser 
baserades efter George Scott på anglosaxiska idéer på ett sätt som skilde sig 
från Danmark. Metodistiska ideal som betonade gärningens och nykterhetens 
värde fick starkare genomslag i Sverige.120 I Danmark fortlevde däremot 
luthersk tanketradition i grundtvigiansk folkväckelse. Detta medförde att 
nykterhetskravet där i stället kritiserades såsom uttryck för gärningskristen-
dom. I Sverige skulle lutherska kyrkans prästerskap och schartauansk väck-
else på samma sätt försvara den lutherska frihetstanken i alkoholfrågan. 
Denna linje skulle dock inte bli en del i en segrande folkrörelse på samma 
sätt som i Danmark.121

Sidsel Eriksens analys kan relateras till ländernas skilda sociala utgångs-
punkter. Dansk väckelse hörde hemma i ett bondesamhälle som lyckades 
revitalisera sig i en ny kapitalistisk tidsålder. Omvandlingen till animalieba-
serad produktion gjorde det med tiden även möjligt för 1800-talets stora 

117 Edquist 2001, s. 257-260
118 Se skillnaderna grafiskt framställda i Eriksen 1988, s. 253 
119 Jansson 1989, s. 87-94, 106 
120 Eriksen 1988, s. 251-275. Samma artikel finns tillgänglig på engelska. Eriksen 1990. Han-
na Hodacs har satt in denna anglosaxiska idéexport i en bredare ram. Anglosaxiska idéer 
importerades till Sverige som ett led i skapandet av en ny gemensam protestantisk och euro-
peisk identitet, där det hedniska i koloniala och utomeuropeiska områden fick utgöra en mot-
bild; som något att erövra. Hodacs 2003 
121 Eriksen 1988, s. 262-275. Båtefalk 2000, s. 255-267 Det är slående att Grundtvig och 
Henrik Reuterdahl, som vi ovan nämnt i samband med Lundahögkyrkligheten, fick helt olik-
artade kyrkohistoriska roller i de olika länderna fastän de delade en gemensam luthersk upp-
fattning i alkoholfrågan. Eriksen 1988, s. 269. I sammanhanget kan det vara intressant att 
notera att Islands, Norges och Sveriges folkkyrkor, utom den danska, fann det möjligt att år 
1995 anta den så kallade Borgåöverenskommelsen med de anglikanska kyrkorna i England, 
Skottland, Irland och Wales. Lodberg 2001, s. 411 
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danska underklass av jordfattiga husmän att genom boskapsinnehav vinna 
status som självägande bönder. Med självägandeskapets trygghet behövde 
grundtvigiansk eller inremissionsk skötsamhet ej leda till samma radikala 
asketism som i Sverige. En ökad jordstyckning kunde i Sverige inte ge den 
tillväxande befolkningsmängden bärgning, med amerikaemigration som 
följd. Med tiden växte industrins lönearbete i Sverige fram som ett försörj-
ningsalternativ för dessa underskikt, vars fortsatta brist på självägande där-
med permanentades. Det är ej märkligt att nykterhetskravet blev starkt i Sve-
riges proletariserade folklager. Dessa hotades i större grad än de självägande 
av utslagning, samtidigt som de i sin utsatta egendomslöshet måste satsa 
hårdare på att framstå som respektabla. Nykterhetsidealet blev viktigare för 
människor som var mer marginaliserade än bönder. Jag påstår härmed givet-
vis inte att proletariseringen skulle ha varit lägre i Danmark. Det jag menar 
är att frånvaron av en segrande bonderörelse gjorde att fattigare skikt i Sve-
rige kunde bli mer nationellt tongivande än motsvarande skikt i Danmark. 122

Sidsel Eriksen har visat hur den danska arbetarrörelsen i stort sett kom att 
sakna ett nykterhetsorganiserat inflytande. Medan svensk socialdemokrati 
kritiserade kapitalistisk bryggeriverksamhet genom att förespråka nykterhet, 
bildade danska arbetare ett eget kooperativt bryggeri: ”Stjernen” för att inte 
låta sig utsugas av kapitalistiska ölsorter som Carlsberg och Tuborg. Eriksen 
menar med grov förenkling att dansk socialdemokrati kunde föra en luthersk 
grundsyn vidare, förmedlad av en grundtvigiansk bonderörelse. Den svenska 
arbetarrörelsen förvaltade däremot en metodistisk avhållsamhetslära.123 Vi 
kan här återknyta till exemplet Sundsvallsstrejken, där den anglosaxiska 
puritanismen framstod som föregångare till svensk socialdemokrati.124

122 Ej heller den mer strama inremissionska väckelsen präglades av absolutism. Eriksen 1988, 
s. 251-252. Om hur  husmannen kom att sammansmälta med idealet om den den danske bon-
den, se Wåhlin 1981,  s. 7-15, 23-59, se särskilt s. 28-31 
123 Eriksen 1988, s. 286-287. Det var nog inte enbart slump att ”Kanslergadeforliget”; Dan-
marks motsvarighet till den svenska krisuppgörelsen av år 1933 som vi senare skall behandla, 
enligt dansk nationell mytologi kom till stånd när Venstremän och socialdemokrater i januari 
1933 gemensamt delade en flaska whisky hemma hos den socialdemokratiske partiledaren 
Thorvald Stauning, som då bodde vid Kanslersgade i Köpenhamn. Laursen-Wium Olesen-
Borring Olesen-Petersen-Rasmussen 1998, s. 5, Norborg-Sjöstedt 1996, s. 234-235  
124 Denna tradition har av Tage Lindbom bedömts som viktigare än det marxistiska arvet. 
Dennes argument återges i Larsson 1972, s. 168. Se även Larsson 1972, s. 169 för andra 
bedömningar i samma riktning. Se också Lundberg 1979, s. 62-64, Lundkvist 1977, s. 221-
222, Ambjörnsson 1998, s. 247-252 
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3.8. Ny nationell samling: medborgarmakt och 
industrikritik
Jag har nu ringat in ett medborgarideal om en skötsam arbetare i skärnings-
punkten mellan nykterhetsrörelse och arbetarrörelse. Kampen om medbor-
gerligt medbestämmande skulle bilda en grundkomponent i en ny svensk 
nationell samling som kunde ta form under 1890-talet. En annan beståndsdel 
skulle snart bli synlig. Under en riksdagsdebatt om anslag till Nordiska mu-
seet år 1890 kunde tecken på en ny socialt överskridande enhetskänsla tona 
fram. I första kammaren blev godsägare C. Casparsson förespråkare för en 
motion för stöd till museet. Han motiverade denna med att ingen annan insti-
tution omfattades av ett så starkt intresse i samtliga samhällsklasser:125

Från konungahusets medlemmar ända till den fattigaste bonddräng och torpa-
reflicka hava de bidragit med skänker efter lägenhet och råd, och då man ser 
förteckningen på kontribuenterna till detta museum, finner man där namn 
från samhällets bottenlager, vilket visar, att denna inrättning förstått tillvinna 
sig allmänt intresse.126

Det som skulle bli en ny nyckel till nationell enhet utgjordes av en socialt 
överskridande längtan efter hemkänsla. Nordiska museet och det nybyggda 
Skansen representerade upptäckten av ett lantligt Sverige. Denna breda upp-
täckt i både slott och koja hade sin förutsättning i samtidens våg av industria-
lisering.127 1890-talet var ett decennium då en högkonjunktur satte in efter en 
längre period av lågkonjunktur. Årtiondet kom därför att präglas av en mar-
kant industrialisering utan tidigare svensk motsvarighet. Pappersexporten 
tredubblades under 1890-talet medan järnmalmsexporten åttadubblades. 
Samtidigt fördubblades verkstadsindustrins tillverkningsvärde under åren 
1896-1900.128 Sten Carlsson har visat att industrialiseringen under 1890-talet 
enbart till mindre del innebar att befolkningen koncentrerades till storstä-
der.129 Utvecklingen medförde däremot en mycket stor ökning av arbetar-
grupper på landsbygden, som sysselsattes med skogsavverkning, flottning, 
sågning, pappersfabrikation och gruvbrytning.130 Carlsson skriver att föränd-
ringarna: ”inneburo att de kategorier, som hörde naturligast hemma i det 
patriarkaliska samhället, förlorade terräng till grupper, som generellt sett 

125 Richardson 1963 s. 403-404 
126 Min kursivering, citerat efter Richardson 1963, s. 404 
127 Björck lyckas syntetiskt sammanfatta sekelskiftets hembygdsromantiska nationalism i: 
Björck 1946, s. 38-69, se särskilt s. 42-46. Se även Edquist 1999, s. 77-82, 98-99, Edquist 
2001, s. 17-18, Broberg 1993, Richardson 1963, s. 404-405 
128 Carlsson 1953, s. 3 
129  Den urbaniserade delen av befolkningen utgjorde år 1890: 18.8%, medan den år 1900 
utgjorde 21.5%. Carlsson 1953, s. 4 
130 Carlsson 1953, s. 3-4, 393 
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voro lösare knutna till torvan”.131 Bondeklassens tidigare frammarsch ersattes 
under detta decennium av tillbakagång.132 Med samtidens dramatiska om-
flyttningsvåg uppstod nya möjligheter att uppleva distans till det jordbundna 
livet. När samhället blev storskaligt och opersonligt föddes en längtan efter 
gemenskap och hemkänsla. I ett nytt opersonligt ”Gesellschaft” skapades en 
medvetenhet om ett intimt ”Gemeinschaft” man upplevde sig ha förlorat. 
Nationen kunde i detta läge, för att återkoppla till Benedict Anderson, före-
ställas som en intim gemenskap.133 Eric Hobsbawm har för Europas del upp-
märksammat hur det i rask takt massproducerades traditioner efter år 1870. I 
ett nytt opersonligt massamhälle kunde nya kollektiva traditioner skapa intim 
känsla av nationell gemenskap.134

Ett samlande begrepp för tidens svenska gemenskapssträvan återfinns i 
John Tolers ”antiindustrialism”. Vi har ovan antytt trenden i samband med 
Rydbergs postuma folkgehör. Detta begrepp innebar kritik av massproduk-
tion, fabriksväsende och stadsliv med samtidig tendens att vilja romantisera 
och framhäva ett lantligt jordbrukande liv. John Toler använder begreppet i 
sin avhandling om den store svenske ”profeten” inom egnahemsrörelsen: Per 
Jönsson Rösiö (1861-1935). Toler har kommit fram till att antiindustrialis-
men var starkare i Sverige än i det samtida Danmark. Dansk industrialisering 
var påtaglig under slutet av 1800-talet men hängde fortfarande ihop med 
lantligt baserad jordbruksproduktion i en helt annan utsträckning än i Sveri-
ge. Här byggde industrialiseringen snarare på exploatering av råvaror som 
skog och malm. Antiindustrialismen som fenomen var beroende av denna 
skillnad i industrialiseringsgrad. I Sverige hade det skapats ett avstånd till 
det jordbundna livet. Detta gjorde det möjligt att idealisera det lantliga. I 
Danmark hörde däremot den dominerande folkrörelsen fortfarande hemma i 
en agrar jordbruksmiljö, vilket underminerade denna romantisering från 
distans. 135 Gradskillnaden i de två ländernas antiindustrialism tydliggjordes i 

131 Carlsson 1953, s. 4-5 
132 Carlsson 1953, s. 7. Under 1890-talet sjönk den jordbrukande befolkningen från cirka 
62%, till ungefär 55%. Carlsson 1953, s. 1-2, se där tabell, s. 2 
133 Björck 1946, s. 42-46, Richardson 1963, s. 404-405. Jfr Asplunds användning av den tyske 
sociologen Ferdinand Tönnies begreppspar från 1887: Gemeinschaft präglades av förtrolighet, 
gemenskap och överskådlighet medan Gesellschaft hörde till det opersonligt kontraktsbundna. 
Gemeinschaft hörde till landsbygd och självhushållning, medan Gesellschaft hörde till stad, 
kapitalism och lönearbete. I Gemeinschaft hade man älskat eller hatat, i Gesellschaft var man 
en rationell aktör. I ett samhälle som alltmer kännetecknades av Gesellschaft konstruerades en 
ny motsats mellan det "nu" som kännetecknades av Gesellschaft, och det "då" som känne-
tecknas av Gemeinschaft. Nya traditioner och symboler refererade till en agrar dåtid och 
skapade en hemkänsla. Asplund 1991, särskilt s. 63-90. Broberg 1993 s. 89, Petterson 1992, s. 
141. Dikotomin Gemeinschaft kontra Gesellschaft bör kopplas till spänningen mellan privat 
och offentligt 
134 Hobsbawm 1996a, s. 1-14, Hobsbawm 1996b, s. 263-307, se också Mosse 1976. Jfr Bro-
berg 1993, s. 74-76, Petterson 1992, s. 155-157 
135 Toler 1992, s. 152-153, 211-212, 234-246, 270-317, 328-331, Wåhlin 1979, s. 122-123. 
Clemmensen 1987, s. 25, 27, Edling 1996, s. 140 
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egnahemsidealet. Genom egnahem ville Radikale Venstre erbjuda flera möj-
lighet att bli bönder. I det svenska sammanhanget gavs en annan innebörd åt 
denna egnahemstanke. I Sverige handlade det inte primärt om en radikalise-
ring av en bonderörelse, utan om ett framtidsalternativ till emigration och 
industrialisering.136 Den röda stugan med vita knutar fick ny estetisk ladd-
ning och blev svenskhetens signum efter sekelskiftet 1900.137

I Sverige hade radikala intellektuella efter bonderörelsens allt tydligare 
konservatism börjat söka gehör i nya framväxande arbetarkretsar. De lycka-
des dock sällan göra sig till detta folks representanter.138 En följd av arbetar-
rörelsens självorganisering blev att liberaler under 1890-talet i stället sökte 
stöd i det så kallade småfolket på svensk landsbygd.139

Med ny och bred klangbotten för antiindustrialism erbjöds dock snart en 
ny möjlighet för intellektuella och konstnärer att erövra en folklig publik. 
Epoken blev också mycket viktig för skapandet av en svensk identitet. Det är 
intressant att konstatera att Mellansverige blev kärnområde för den nya na-
tionens uttolkare.140 Gustaf Näsström pekar på Bjørnstjerne Bjørnson som 
föredöme för tidens nya typ av diktande folkhövding. Verner von Heiden-
stam (1859-1940) blev pionjär för en ny hembygdsnationalism och kunde 
träda fram som nationens nye officielle uttolkare.141 Den ämbetsmannabase-
rade svenska högernationalismen mötte enligt Staffan Björck ett nytt starkt 
alternativ:

Likväl vågar man nu ge Heidenstam rätt i hans anspråk på att ha varit med 
om att framkalla en ny känsla för det svenska. Hans patriotism var nämligen 
på punkt efter punkt av ett annat skaplynne än den gamla officiella. Denna 
kan man, om man i tydlighetens intresse bortser från nyanserna, kalla en poli-
tiskt konservativ ämbetsmannadoktrin, historiskt orienterad med statens ut-
veckling som riktlinje och vidare rojalistisk, konventionellt moralisk och 
kristlig samt blottad på estetiskt innehåll. Heidenstams patriotism framträder 
vid en motsvarande renodling som politiskt radikal, historiskt inställd, men 
med sikte på folket och individen, antirojalistisk, amoralisk, hänsynslöst este-
tisk och hednisk eller själv en religion.142

År 1895 började Heidenstam skriva nationellt i en anda som låg långt borta 
från de traditionellt akademiska fosterlandsfesterna. Strofer ur hans ”Med-

136 Edling 1996, s. 90-104, 133-150, 169, 221-229, 238, 297-321. Nyström 1999, s. 9-10 
137 Edling 1996, s. 298. Om skapandet av andra tidstypiskt nationella symboler som flagga 
och nationalsång, se Björck 1946, s. 141-155 
138 Richardson 1963, s. 287 
139 Edling 1996, s. 133-150 
140 Jfr Sten Carlsson: ”Det är betecknande, att de fyra stora nittiotalsförfattarna, Heidenstam, 
Selma Lagerlöf, Fröding och Karlfeldt, geografiskt kunna lokaliseras till ett ganska litet om-
råde i västra och mellersta Svealand, kännetecknat av skarpa brytningar mellan bondesamhäl-
le och industralism ...” Carlsson 1953, s. 393 
141 Näsström 1937, s. 165 
142 Björck 1946, s. 10 
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borgarsång” till den allmänna rösträttens försvar, lästes till exempel av 
Hjalmar Branting (1860-1925) vid invigningen av Folkets hus i Stockholm 
år 1901.143 Även Heidenstams nationella dikt ”Åkallan och löfte” fick ge-
nomslag i svensk arbetardiktning.144

Fler skulle snart följa i Heidenstams fotspår. I linje med storstadskritiken 
påbörjades en utflyttningsvåg av författare och konstnärer till svensk lands-
bygd. De kunde där idyllisera lantlivet för människor som lärt känna kon-
trasten mellan stad och land. Heidenstam själv slog sig ner på Naddö i Ös-
tergötland, efter att ha funderat på Dalarna som ett alternativ. Karin och Carl 
Larsson (1859-1928, 1853-1919) flyttade till Sundborn i Dalarna och ut-
vecklade en konstnärlighet som hyllade det enkla lantliga livet med hemtill-
verkad inredning. Konstnären Anders Zorn (1860-1920) bosatte sig i Mora, 
Ellen Key (1849-1926) på sin gård Strand vid Vättern, och Karl Erik Forss-
lund (1872-1941) i sin Storgård vid sjön Väsman utanför Ludvika. Bilder av 
det typiskt svenska skapades av denna elit som slog rot hos en beundrande 
publik. Reproduktioner av Carl Larssons hemidyll blev spridda i svenska 
hem under hela 1900-talet. Karl Erik Forsslunds idéroman Storgården från år 
1900 blev något av en generationsroman under 1900-talets första decennium. 
Här utmålades storstaden Stockholm såsom en kräftböld i kontrast till det 
friska lantliga livet i Dalarna dit huvudpersonen Karl Herman flyttade efter 
en hemsk tid i staden. Stockholms enda ljuspunkt hade varit Skansen.145

Det oskiftade och på andra sätt avvikande landskapet Dalarna kunde få 
nationell symbolstatus i denna kontrastverkans tid då stad ställdes mot land. 
Regionens bevarade traditioner gjorde att landskapet framstod som något av 
ett lantligt svenskt urhem.146

3.8.a. Ungdomsrörelse- den nationella samlingen konkretiseras 
Sammanfogandet av hembygdsromantik, naturdyrkan och krav på medbor-
garrätt, utvecklades starkt inom den stora ungdomsrörelse som tog fart efter 
sekelskiftet 1900. Denna rörelse var ett uttryck för det nya mötet mellan 
avantgarde och folkrörelse. Heidenstam kom att bli populär på ungdomsmö-
ten år 1907 och 1908, och Carl Larsson och Anders Zorn ställde upp med 
konst till utställning på ett ungdomsmöte i Hedemora år 1905.147 Karl Erik 
Forsslund blev med sina storgårdsidéer en viktig portalgestalt för denna rö-

143 Björck 1946, s. 253, Björck noterar på s. 230 att dikten mottogs varmt av svenska arbetare. 
144 Om hur Heidenstams påverkade denna arbetardiktning, se Stenkvist 1987b, s. 66-77 
145 Björck 1946, s. 240-244, 261, Edling 1996, s. 295-303, Näsström 1937, s. 89-132, 157-
180, Nyström 1999, s. 19, Sundin 1984, s. 321-326, Forsslund 1991. Om Skansen, se särskilt 
Jönses 1999, s. 129-136, 138 
146 Petterson 1993, s. 34, Näsström 1937, s. 59-87, Jönses 1999, s. 125-126, 132-135  
147 Social Tidskrift 1905, s. 269-270, Björck 1946, s. 269-270, Näsström 1937, s. 165, 212. 
Nyström karakteriserar ungdomsrörelsen som ett tillfälligt möte mellan folkrörelsemänniskor 
och elit. Nyström 1999, s. 9-10, 31-32 
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relse.148 Ungdomsrörelsen blev introducerad i Sverige efter ett entusiasme-
rande tal av den norske godtemplaren Peder Svendsen vid en nykterhetsfest i 
Jämtland år 1898. Följande år anordnade Östersunds distriktsloge av IOGT 
ett ungdomsmöte på Rödön. Nykterhetsrörelsen blev basen för denna nya 
nationellt samlande rörelse som nu snart spred sig över Sverige. Förutom 
Norge fungerade även Finlands ungdomsrörelse som en förebild för rörel-
sen.149 Rörelsen kom att bli mest känd i Värmland och Dalarna. I Värmland 
blev ungdomsrörelsen enligt Samuel Edquist mer vänsterradikal än i Dalar-
na. Där hade rörelsen en stark organisatorisk grund p.g.a. att IOGT tagit ett 
övergripande ansvar. I Värmland hölls sommarmöten ända fram till år 1947. 
Organisatör bakom de värmländska ungdomsmötena var under lång tid 
snickerifabrikören Harald Vadman (1858-1929), som samtidigt var ordfö-
rande i Värmlands IOGT-distrikt.150 I Värmland påbörjades vågen av ung-
domsmöten under år 1904. Detta år anordnades en midsommarfest i Filipstad 
av nykterhetsvänner där Karl Erik Forsslund och Karlstads-Tidningens kul-
turradikale redaktör Mauritz Hellberg (1859-1947) hade medverkat.151 År 
1905 anordnade Värmlands godtemplare ett nytt ungdomsmöte i Arvika med 
4-5000 deltagare. Mötet präglades av den nya nationella hembygdskänslan. 
Ungdomen hade iklädd nationaldräkt dansat runt majstången.152

I Dalarna kom adelsmannen Gustaf Ankarcrona (1869-1933) att bli något 
av rörelsens portalfigur. Där tappade nykterhetsrörelsen greppet om ung-
domsrörelsen efter det att kretsen runt honom blivit dominerande.153 Ankarc-
rona bosatte sig i Tällberg och skapade sig ett eget agrarromantiskt hem på 
Holen. Han gav ut tidningen Siljan under åren 1905-1907. Tidningen blev ett 
viktigt organ för ungdomsrörelsens värderingar.154 Gustaf Ankarcrona pro-
klamerade under ungdomsmötet i Hedemora sommaren år 1905 att fred med 
Norge och ett nytt Sverige var ungdomsrörelsens lösen. En delförklaring till 
ungdomsrörelsens framgångar låg i att den innebar ett nytt nationellt alterna-
tiv till den storsvenska linjens nederlag i unionsupplösningen. Ungdomsrö-
relserna kunde uppmuntra norrmännens rätt till självbestämmande på samma 
villkor som svenskarna. Heidenstam hade, som visats, tidigt formulerat en 
grund för den alternativa nationella samhörighet som ungdomsrörelsen nu 

148 Om Forsslunds tidiga relation till ungdomsrörelsen, se Brundin 1971, s. 4331, Näsström 
1937, s. 157-166, 210 
149 Edquist 2001, s. 176, Björck 1946, s. 257, Stolare 2003, s. 58-63, Näsström 1937, s. 203-
206
150 Edquist 2001, s. 176-178, 343, Stolare 2003, s. 60-63, 77-79, 82-83, Björck 1946, s. 271-
272
151 Social Tidskrift 1904, s. 244-245, Stolare 2003, s. 60 
152 Bjørnstjerne Bjørnsson hade varit inbjuden till mötet under detta unionsupplösningens år 
men hade inte kunnat komma. Social Tidskrift 1905, s. 267 
153 Nyström 1999, s. 12-13 
154 Björck 1946, s. 245-271. Nyström utgår från Ankarcrona i sin analys av Dalarnas ung-
domsrörelse. Nyström 1999, om tidningen Siljan se där särskilt s. 20 
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gav uttryck för. I samband med unionsupplösningen år 1905 lyfte Heiden-
stam själv fram detta demokratiskt nationella alternativ. 155

Ungdomsrörelsen kom ytterst att uttryckas i stora folksamlande möten 
som oftast hölls vid midsommartid.156 Det typiska ungdomsmötet kunde bör-
ja med en parad genom det lokala samhällets gator, för att sedan avlösas av 
körsång, folklekar, folkdanser runt midsommarstång, patriotiska tal, och som 
kulmen en samling kring en ”helig” plats av nationell betydelse. Kollektiv 
marsch med symboliskt innehåll utgjorde ofta höjdpunkten på ett sommar-
möte. Ett vanligt motiv var att i grupp bestiga ett berg, för att på midsom-
mardagens morgon möta morgonsolen. Arrangörerna hade tydliga avsikter 
att under dessa möten knyta an till folkliga traditioner och svensk historia i 
en strävan att bygga ett framtida Sverige på ungdomens grund. En typisk 
företeelse i ungdomsrörelsen var att likt nykterhetsrörelsen återuppta gamla 
folklekar för att omarrangera dem.157 Samtidens vurm för gamla folkdräkter 
hörde också hemma i ungdomsrörelsens breda strävan. Karl Erik Forsslund 
kritiserade massproducerade kläder till förmån för de mer individuellt ut-
märkande. Han lanserade kortbyxan, den sportiga jackan och slokhatten som 
en sorts uniform för ”alla friluftsfrejdiga skalder och folkdanshurtiga folk-
bildare”.158 Det fanns ett mönster bland samtidens folkledande unga radikaler 
att klä sig på detta sätt. Ett minne av Ture Nerman uppvisar en slående bild:  

Vi var den delen av tidens ungdom som hatade storstadens kultur av skorste-
nar och kläder i skorstensform: långbyxor, höga hattar m.m., och själva gick 
omkring i långt konstnärligt hår och gärna helskägg, kortbyxor, helst av 
vadmal, en stor fladdrande halsduk och var så glada åt livet och vår unga 
kraft, så fyllda av ideellt missionärspatos och flammande livstro, att vi alltid 
gick ”över daggstänkta berg” och sjöng högt för oss själva t.o.m. på stor-
stadsgatorna. Och flickorna hade friluftsgracen av Skansen och kallades gär-
na töser och hade långa flätor fladdrande efter ryggen eller sedesamt oppring-
lade utanpå öronen. Och kanske ett stort bronsspänne på blusen. Sådana var 
vi. Så där friluftsfriska gick våra hövdingar klädda. Så Karl Erik Forsslund, 
Olle Thunman och de andra. Så också vår egen generation med Ivar Venner-
ström och Rickard Sandler och Torsten Fogelqvist och Yngve Hugo och de 
andra Brunnsvikslärarna i spetsen.159

155 Social Tidskrift 1905, s. 269, Berggren 1995, s. 68-69, Edqvist 2001, s. 178, 190-191, 
Stolare 2003, s. 69, Björck 1946 s. 245-251 
156 Edquist vill därför helst tala om en ungdomsmötesrörelse. Edquist 2001, s. 174 
157 Edquist 2001, s. 173, 180-184, 187, 190, Berggren 1995, s. 70-71, Stolare 2003, s. 69, 71-
72, Nyström 1999, s. 21-26, 31-32. Gustaf Ankarcrona kom att formulera den typiska ung-
domsrörelsedevis som fortfarande finns skriven över vasaloppsmålet i Mora: ”I fädernas spår, 
för framtidens segrar”. Nyström 1999, s. 16 
158 Edquist 2001, s. 182, citatet efter Näsström 1937, s. 162-163, Om Forslunds klädideologi, 
se Näsström 1937, s. 161-163, Forsslund 1906b, s. 280-281. Björck påvisat att också Heiden-
stam prisade den individualistiska klädedräkten. Heidenstams romanfigur Hans Alenius bar 
till exempel kortbyxor. Björck 1946, s. 263 
159 Citerat efter Näsström 1937, s. 161 
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Ungdomsrörelserna gav bilden av en stor framtågande ungdomsarmé, och 
uttryckte denna kollektivitet på marsch genom vandringspoesi. Olof Thun-
mans ”Vi gå över daggstänkta berg” hade sin ursprungliga roll som vand-
ringsvisa i denna rörelse.160 K.G. Ossian-Nilssons ”Ungdomsmarsch” publi-
cerades år 1903 i den socialdemokratiska ungdomstidningen Fram, och blev 
under ett tiotal år därefter den kampsång som kunde tävla i popularitet med 
”Arbetets söner” och ”Internationalen”. Dikten handlade om att arbetare och 
ungdomar under den röda fanan kunde bygga ett nytt Sverige utan sociala 
orättvisor. Sången lyckades förena radikalism med patriotism. Ossian-
Nilsson hade i sin patriotiska diktning ”sammanvävt sitt nationella patos 
med en ytterligt hätsk kritik av det rådande samhällsskicket”, och kunde 
därigenom erhålla en bred respons i de arbetarkretsar som strävade att erövra 
nationen.161 Ossian-Nilssons socialradikala nationalism fick kanske sitt mest 
pregnanta uttryck i dikten ”Tiggarnes fosterland”. Dikten manade fram en 
krigsscen där överklassen svek medan de egendomslösa stannade kvar för att 
försvara fosterlandet.162

Nykterhetsrörelsens motsvarighet till Ossian-Nilssons kollektiva vand-
ringsvisa för samhällsreform återfanns i Carl Larsson i Bys (1877-1948) 
”Dalarnes ungdomsmarsch” där symboliken likt ”Ungdomsmarsch” hämta-
des från Engelbrektsmyten. Här revolterade folket mot fogdeborgarna med 
ungdomlig och antibyråkratisk reformvilja. Dikten uppvisade ett scenario där 
en ny generation obevekligt vandrade fram. ”Dalarnes ungdomsmarsch” 
lyckades också verkligen få sinnena i svall. Sången var ursprungligen skri-
ven till förmån för öppnandet av Brunnsviks folkhögskola år 1906, som Karl 
Erik Forsslund varit med om att starta.163 Forsslunds skrev även en egen 
vandringssång i ungdomsmarschens anda.164 Vandringsdikternas ungdoms-
dyrkan överensstämde med att hälsa, hygien, renhet och fysisk styrka lyftes 
fram inom rörelsen. Detta ingick också i en dikotomisering gentemot det 
ålderströtta Sverige, där t.ex. första kammarens åldriga ledamöter kunde 
gisslas. Det unga och friska skulle nu ta över.165

Vandrandet innebar en viktig symbolisk spänning mellan hemmet och 
landet. Staffan Björck har exemplifierat vandringsmotivet med exemplet 
Karl Erik Forsslund. Denne dyrkade sitt lantliga hem vid Väsman, samtidigt 
som han ideligen kände att han måste bryta upp och vandra i skog och mark. 

160 Björck 1946, s. 254-255 
161 Selander 1996, s. 186-192, Björck 1946, s. 264-265, Stenkvist 1987b, s. 65-66, Stenkvist 
1988, s. 229, 231-233, Lehtilä-Olsson 1982, s. 45-68, citat är hämtat från från s. 51 
162 Ossian-Nilsson 1907, s. 40-42. Om Tiggarnes fosterland, se Lehtilä-Olsson 1982, s. 30-32. 
Som vi nedan skall se, kom Ossian-Nilsson snart att vända socialdemokratin ryggen 
163 Larsson i By 1907, s. 15-16, Lehtilä-Olsson 1982, s. 45-46, Björck 1946, s. 264-265, 
Näsström 1937, s. 213-217, Selander 1996, s. 192-194   
164 Selander 1996, s. 192, Björck 1946, s. 264-265, Furuskog 1951, s. 196-200 
165 Björck 1946, s. 251-256. Se Berggren 1995, s. 27-115 för en bredare skiss av ungdomskul-
ten efter sekelskiftet. Svanberg behandlar hur Ossian-Nilsson revolterade mot sekelskiftets 
livsleda genom att tro på arbetarna. Svanberg 1968, s. 56-60 
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Den nya hemdyrkan krävde nämligen distans. Samtidigt kan vandrandet 
tolkas som ett försök att sprida hemkänslan ut över territoriet. Genom att lära 
känna sitt land på nära håll skulle det kännas som hemma.166 Den samtida 
tyska ungdomsrörelsens grupper var präglade av vandringsromantik och gick 
under beteckningen Wandervögel. Medan den tyska ungdomsrörelsen före-
bådade det nationalsocialistiska genombrottet utgjorde dock den svenska 
motsvarigheten ett försök att samla nationen på folkrörelsebasis. För att åter-
knyta till Lars Trägårdhs historiska förenkling: i Sverige kunde folkbegrep-
pet bibehålla sin medborgerliga potential, medan den tyska ungdomsrörelsen 
skulle ingå i en fostran till en mer avgränsat etniskt baserad folklighet. 167

För Danmarks vidkommande är det symptomatiskt att Niels Thomsen i 
sin breda översikt över det danska sekelskiftets idéliv kunnat sammanfatta 
landets ungdomsrörelser såsom olika variationer på ett kristligt nationellt 
grundmönster.168

3.8.b. Den medborgerliga nationalismens genombrott i stat och 
skola efter unionsupplösningen 1905 
Sekelskiftets folkskola hörde självklart samman med försöken att dana en 
ung svensk generation. Då individer i samband med industrialismens ge-
nombrott började förflytta sig geografiskt i ökad utsträckning, och förlorade 
äldre gemenskaper, kunde skolan skapa ny hemkänsla genom att förkunna 
nationen som ett övergripande hem. Gemensamhet i språk och historia ska-
pade likartade referensramar hos människor från olika delar av landet. Ernest 
Gellner sätter industrialiseringens krav på enhetliga baskunskaper i samband 
med nationalismens genomslag. Gemensamma standardkunskaper gav förut-
sättning för utbytbarhet i arbetslivet.169 Ivar Harrie har givit en intressant bild 
av det unga seklets folkskoleradikalism. Det var enligt honom vanligt att 
folkskollärare blev radikala och antiklerikala i lokal konkurrens med präster-
skapet. Under samma epok avskiljdes folkskoleseminarierna från kyrkan.170

Folkskollärarna kom vid denna tid ofta i nära växelverkan med nykterhets-
organisationer som ansåg att alkoholismen var det viktigaste hindret för na-
tionens utveckling. Folkskollärarnas engagemang kunde enligt Harrie moti-
veras utifrån profana, demokratiska och kulturradikala principer. Han pekade 

166  Björck 1946, s. 263-265. Målsättningen att bättre känna sitt land och sitt folk (efter gre-
kiskans gnoti seauton: känn dig själv) blev inskriven i Svenska Turistföreningens stadgar år 
1891. Jönses 1999. s. 126  
167  Mosse 1966, s. 171-189, Björck 1946, s. 264, Stolare 2003, s. 58-59 
168 Thomsen 1998, s. 105, om dessa kristliga ungdomsrörelser i Danmark, se Schwarz Lausten 
1998, s. 300-303 
169 Gellner 1994, jfr Broberg 1993, s. 186, 189-190. Petterson har påvisat Gellners teoriska 
brist i analys av folkskolesträvanden före industrialiseringens genombrott. Petterson 1992, s. 
159-160
170 Harrie 1936, s. 20-21, Florin 1987, s. 179. Om dissociationen mellan kyrka och undervis-
ning, och om den  radikala folkskolläraropinionen, se främst Tegborg 1969 
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på ”Vi gå över daggstänkta berg” som radikalismens samlande sång och 
lyfte fram Karl Erik Forsslund som dess typiske diktare.  Den manliga delen 
av folkskollärarkåren kom ofta från lägre sociala skikt, tog sig själv på stort 
allvar och hade låg status bland intellektuella. August Bondesons fiktiva 
utgivande av Skolläraren John Chrounschoughs memoarer parodierade på 
ett ömsint sätt det som nedsättande kallades halvbildning.171 Richardson har 
skisserat folkskollärarnas politiska roll som samhällsförbättrare med två 
dominerande ideologiska alternativ i liberalism och socialdemokrati. Folk-
skollärarnas främsta politiska arena skulle finnas i kommunalpolitik och 
lokala folkrörelseorganisationer.172 Harrie trevade efter att fånga bakgrunden 
till folkskoleradikalismen. Enligt honom var den grundtvigianska folkhög-
skolan den enda bildningstradition i det förgångna som folkskollärarkulturen 
kunnat anknyta till, med dess hembygdsfolklighet, samfällda sång och dans, 
optimistiska idealism och friluftsglädje. Denna kultur spreds enligt Harrie 
sedan effektivt genom barntidningar som Jultomten och Julklappen. Där 
spreds avbildningar av den röda egnahemsstugan i agrar idyll ut till de breda 
folklagren.173  Från vår nuvarande kunskapshorisont ser vi att det unga sek-
lets folkskollärarkultur snarare hade förankring i nykterhetsrörelsens och 
ungdomsrörelsens nationella radikalism, än i dansk grundtvigianism. Ivar 
Harrie har dock ändå på ett sätt här intuitivt lyckats träffa rätt. Som ovan 
konstaterats: i Danmark fungerade grundtvigianismen som nationell livsytt-
ring på ett likartat sätt som den svenska nykterhetsrörelsen.  

Christina Florin har visat hur staten involverade sig i folkundervisningen 
på ett sätt som tidigare saknat motstycke, i samband med den stora undervis-
ningskommittén år 1906. Denna resulterade bland annat i en förstärkning av 
folkskoleseminarierna med inrättande av en särskild överstyrelse för folk-
skolan. Med statsinterventionism och nationell standardisering erkändes 
folkskollärarkåren som utövare av en profession på ett tydligare sätt än tidi-
gare. Staten erkände därmed också den folkskollärarradikalism jag just teck-
nat. Efter den ”storsvenska” linjens nederlag efter unionsupplösningen år 
1905 sökte statsmakten snabbt ny förankring i denna nya medborgerliga 
fosterländskhet. Folkskolläraren och liberalen Fridtjuv Berg (1851-1916) var 
aktiv i Social Tidskrift och blev under hösten 1905 ecklesiastikminister.174

Det är viktigt att här att reflektera lite djupare över denna nya situation. 
Alltsedan offentlighetens genombrott under 1830- och 1840-talet hade en 
nationell liberalism existerat i Sverige. 1800-talets sista decennier hade präg-
lats av bredare befolkningslagers strävan att via massorganisationer ta plats i 
denna nationella gemenskap. Efter sekelskiftet hade denna medborgerliga 
nationalism funnit starka estetiska uttryck i en allmän antiindustrialism. I de 

171 Harrie 1936, s. 20-21, 24, Bondeson 1992 
172 Richardson 1992 
173 Harrie 1936, s. 21-22 
174 Florin 1987, s. 182, 189-191, Petterson 1993, s. 34, Wirén 1980, s. 89, 93, Tegborg tecknar 
förändringens politiska sammanhang. Tegborg 1969, s. 219-228 



97

tidiga svenska associativa strävandena hade återfunnits en antikapitalistisk 
strömning, som nu visade sitt socialt breda gehör. Efter att den svenska sta-
ten tillåtit Norge bli ett självständigt land, och därmed indirekt sanktionerat 
den norska nationens entusiastiskt liberala medborgarnationalism, blev ar-
gumenten starka för något liknande i Sverige. Vi har nyligen konstaterat att 
ungdomsrörelsens styrka låg i att representera ett trovärdigt alternativ till det 
högernationella, som strävat efter att behålla Norge. Den svenska ungdoms-
rörelsen var också ursprungligen en norsk importprodukt. 1905 kan beteck-
nas som ett genombrottsår för den medborgerliga svenska nationalismen. 

1890-talets nationella författare fick i denna nya situation mycket snart i 
folkskolan ”en publik som praktiskt taget sammanföll med det svenska fol-
ket”.175 Selma Lagerlöf publicerade år 1906 första delen av Nils Holgerssons 
underbara resa genom Sverige efter det hon fått uppdraget av statsmakten. 
Verner von Heidenstam mottog uppdrag att skriva en historisk lärobok. Den 
fick titeln Svenskarna och deras hövdingar och kom i sin första del ut år 
1908. Dessa skolböcker erbjöd en ny grund för fostran till nationell gemen-
skap i både det historiska och geografiska rummet, och användes i undervis-
ning ända fram till 1940-talet. Ett annat samtida uttryck för en ny nationell 
”vi-känsla” blev mycket tydlig i den nya stavningsreform som för första 
gången standardiserade det svenska skriftspråket år 1906.176

Statens och samhällets sammansmältande i nationens gjutform verkade 
starkt. Detta skulle kulminera i demokratisering och välfärdsstat. Folkhem-
met skall förstås som en slutpunkt i en lång process av nationell integration. 
I det följande skall vi se hur den svenska folkhögskolan blev härd för den 
demokratiska nationalism som började bryta fram efter 1905.  

3.8.c. Folkhögskolans nya nationella roll 
I Danmark hade Venstres stora nationella mobilisering skett i polemik mot 
Estrups ointagliga regeringsmakt. I stället för att erövra den statliga skolfor-
men satsades det därför på ett brett nät av friskolor. Grundtvigs kritik av 
läroverkens latinundervisning, och hans framhävande av det danska språket 
och den danska historien, kan ses ur denna synvinkel. Friskolans storasyster 
hette folkhögskola; denna bildningsform skulle i kontrast till friskolorna 
erhålla ett betydande inflytande i Sveriges artonhundratal. De svenska 
friskolor som startats av baptister blev ej långlivade. Folkshögskoletanken 
hade importerats till Sverige som ett led i den svenska bonderörelsens mobi-
lisering efter representationsreformen. Folkhögskolan omdefinierades dock 
snart i svensk miljö. Pionjärer menade att Sverige ej behövde Grundtvigs 
nordiska mytologi, fosterländskhet och kyrkosyn. I stället för det levande 

175 Harrie 1936, s. 18 
176 Harrie 1936, s. 19, Broberg 1993, s. 189-191, Petterson 1993, s. 34. Se Ollén 1996 för en 
bredare teckning av de nya böckernas sammanhang 
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ordet betonades i Sverige rationalitet och nytta i en strävan att fullfölja 1700-
talets upplysningsideal. Empiriska kunskaper, laborationer och bokläsning 
premierades.177 I Sverige fanns för folkhögskolan inget grundtvigianskt 
sammanhang. Det fanns ingen nationell bonderörelse med vilja att mobilise-
ra ett folkligt arv som alternativ till elitkulturen.178

Folkhögskolan fick förnyad roll i sekelskiftets svenska samling. Med 
Brunnsvik, Hola och Ålstas folkhögskolor syntes vid sekelskiftet ett bredare 
socialt rekryteringsunderlag än den svenska bondeklassen. Industriarbetarna 
började få tillgång till folkhögskolan såsom medborgerlig bildningsinstitu-
tion. 179 Erica Simon har skrivit att den svenska folkhögskolan med arbetarrö-
relsen slutligen kunde spela den roll för kulturkampen som den tidigare spe-
lat i Danmark.180 Tillsammans med ovan nämnda folkhögskolor kan även 
Säffle folkhögskola lyftas fram som ett illustrativt exempel. Folkhögskolan 
hade ett brett spektrum av elever från olika samhällslager.181 Under somma-
ren år 1904 hade studenterna Waldemar Dahlgren (1881-1958) och Georg 
Arninge (1882-1968) rest runt i Danmark för att där studera folkhögskolor. I 
Karlstads-Tidningens rapportering om Säffleskolans invigning i november år 
1905 sattes folkhögskolan i samband med ett nationellt nyvaknande. I entu-
siastiska ordalag rapporterades den efter unionsupplösningen nya rena blågu-
la flaggan fladdra över den lilla köpingen.182 Waldemar Dahlgren skulle långt 
senare minnas denna tid i skenet av att unionsbrytningen ledde till en våg av 
ny nationell kraft kombinerad med känslan av demokrati.183

3.8.d. Antiindustrialismens anglosaxiska bakgrund 
Varifrån hämtades de bärande idéerna i bygget av den nya svenska identite-
ten under sekelskiftets brytningsår? Egnahemsidealet var främst en import 
från Danmark. När det gällde de antiindustriella idéströmningarna hämtades 
främst inspiration från den anglosaxiska världen. I Storbritannien hade tan-
kemodeller redan utarbetats i reaktion mot landets tidiga industrialisering. 
Färdigformulerade idéer kunde sedan importeras till Sverige i reaktion mot 
landets senkomna industrialisering. Historikern Martin J. Wiener har påvisat 
att det i England skapades en klassmässigt övergripande tradition av miss-
troende gentemot industrialismen. Denna tradition tog sig uttryck i hyllning-

177 Simon 1989, s. 96-144, Richardson 1963, s. 247, 259, Aronsson 1997, s. 106, 113-116, 
Aronsson 1995, s. 87-111, Trägårdh 1990, s. 37-39, Gustavsson 1991, s. 61-66 
178 Simon 1989, s. 98, 101-102 
179 Furuland 1971, s. 81-82, 95, 246-248, Gustavsson 1991, s. 85-91, Trägårdh 1990, s. 38-39 
180 Simon 1989, s. 147-150 
181 Jfr Hasselgren 1955, s. 100-105. Harald Hallén vittnade om att metodister, waldenströma-
re, högkyrkliga, socialdemokrater, verdandister, ungsocialister och högadel alla hade hemorts-
rätt på folkhögskolan. Harald Hallén till Birger Hallén 22/1 1909 Vol. 4 HHS, FAV 
182 Karlstads-Tidningen 6/11 1905 
183 Dahlgren 1955, s. 10 



99

ar till det lantliga livet.184  Den svenska industrialiseringen skapade således 
klangbotten för en ny våg av anglosaxisk idéinfluens. I Sverige blomstrade 
därför vid sekelskiftet något av en renässans för John Ruskin (1819-1900). 
Många av dennes skrifter kom ut i svensk översättning. Ruskin ansågs profe-
tiskt ha skådat en ljus horisont bortom fabrikernas skorstenar.185 Ruskin hade 
hyllat trädgårdsarbete och arbete med jorden i en romantisering av lands-
bygden gentemot de städer han liknade vid frätande pestbölder.186 När Säffle 
folkhögskola grundades hade grundaren Georg Arninge hållit ett bejublat 
föredrag om John Ruskins tankar om att återföra arbetarna från de osunda 
storstäderna till arbete i mera sunda omgivningar.187 Karl Eriks Forsslunds 
aversion gentemot staden hade sin idéhistoriska bakgrund i denna anglosax-
iska tankeström. Ruskineleven Willam Morris (1834-1896) utvecklade Ru-
skins kulturkritik till en socialistisk utopi där hela England förvandlats till en 
trädgård utan fabriker. Människorna fick där odla sina kreativa och estetiska 
anlag genom stimulerande hantverksarbete. Forsslund lät sig inspireras av 
detta när han grundade Brunnsviks folkhögskola. Utifrån kretsen kring Mor-
ris utgick sedan de impulser till den förnyelse av konsthantverk och arkitek-
tur som gick under beteckningen ”Arts and Crafts”, och som förmedlades av 
tidskriften The Studio. Ellen Key förmedlade dessa estetiska ideal till Karl 
Erik Forsslund.188 De sekelskifteskonstnärer som dock bäst lyckades slå ige-
nom med ett Arts and Craftinspirerat ideal var nog paret Karin och Carl 
Larsson. Sundbornshemmets väggfasta möbler och färgkombinationen rött 
och grönt gick direkt tillbaka på dessa engelska förebilder.189

3.9. Folkkyrkans svenska förutsättningar- en översikt 
Jag har ovan visat på tydliga skillnader inom dansk och svensk kyrkohisto-
ria. En tidig inomkyrklig bondeväckelse utvecklades inte som i Danmark till 
en segrande nationell rörelse som politiskt kunnat liberalisera till fri försam-
lingsfrihet inom kyrkan. I Sverige tilläts aldrig valmenigheter inom kyrkan, 
vilket tvingade senare artonhundratalsväckelser att organisera sig i frikyrko-
form utanför kyrkan. Den Svenska kyrkan blev aldrig ”rummelig”. I reaktion 
mot liberala strävanden kunde i Sverige till skillnad från Danmark idealistis-
ka ideologier som boströmianism och lundensisk högkyrklighet göra sig 
gällande i försvar av rådande kyrkosystem.  

184  Wiener 1985, s. 5-7, Sundin 1984, s. 323 
185  Sundin 1984, s. 346. Om Ruskin, se Wiener 1985, s. 37-39 
186  Sundin har påpekat likheten i Forsslunds språkbruk i sin kritik av staden i boken Storgår-
den. Sundin 1984, s. 346. 
187  Karlstads-Tidningen 6/11 1905 
188  Sundin, s. 330, 346-347, Brundin 1971, s. 4356-4357. Om Morris, se Wiener 1985, s. 46, 
58-59, 119 
189  Eriksson 1992, s. 151-152 
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Frågan om småkyrkor, och skillnaden mellan danska och svenska försam-
lingshus, blixtbelyser frånvaron av kyrkligt massorganiserande. I 1890-talets 
Sverige uppskattades det danska småkyrkobyggandet av kyrkotrogna svens-
kar som oroades av urbaniseringens avkristnande följdverkningar. Någon 
motsvarighet till den danska vågen av småkyrkobyggande uppkom dock 
aldrig i sekelskiftets Sverige. Den danska småkyrkorörelsen hade givit ut-
tryck för troendeförsamlingar inom kyrkan. I Sverige växte i stället för små-
kyrkor frikyrkor upp i Sveriges urbaniserade områden.190

Sveriges första församlingshus byggdes i Gävle (först under 1920-talet 
skulle termen församlingshem bli dominerande). Detta bygge initierades av 
kyrkoherde Nils Lövgren och stod klart år 1896. Församlingshemmet skulle 
ge utrymme för kyrklig lekmannaverksamhet och bli centrum för ett nytt 
kyrkligt föreningsliv vid sidan av kyrkobyggnaden. Församlingshem skulle i 
Sverige efter denna pionjärinsats byggas på många platser, och även fortsätt-
ningsvis initieras från pastoralt håll. Byggandet av nya församlingshem efter 
1896 kan kopplas samman med den strävan som fick namnet församlingsrö-
relse. Nya kyrkliga föreningsformer skulle kompensera för att kyrkosocknen 
ej längre fungerade integrativt. Danska församlingshus hörde samman med 
kyrkan, men var samtidigt uttryck för politiskt självmedvetna rörelser. I Sve-
rige framträdde församlingshemmet som ett mer renodlat uttryck för kyrkan 
som institution.191 I sammanhanget bör Märit Gunneriusson Karlströms av-
handling lyftas fram. Denna analyserar framväxten av den svenska kyrkliga 
församlingsrörelsen, och de svenska massorganisationernas samtidiga ex-
pansion, som led i offentlighetens strukturomvandling.192

Förutom frånvaro av inomkyrkliga folkrörelser, verkade utomkyrkliga 
nykterhets- och arbetarrörelser bli centrala subjekt i det svensknationella 
projektet. Sverige präglades med sina naturresurser av en starkare industria-
lisering än det agrarkapitalistiska Danmark, och arbetarklassen kunde växa 
sig starkare i industrialiserade och klasspolariserade miljöer där enhetskyr-
kan ej längre fanns närvarande. Det skapades särskilt under 1890-talet en 
tydlig distans mellan kyrkan och ett samtida mobiliserande folk i arbetarrö-
relse, nykterhetsrörelse och frikyrka. 

Högkyrkomannen Reuterdahl och statsidealisten Boström hade under mit-
ten av 1800-talet försvarat kyrkan gentemot en borgerlig offentlighet. Sekel-
skiftets stora kyrkohistoriska problemställning kan utifrån detta förenklat 
sammanfattas. Skulle kyrkan behålla distansen till en ny med-borgerlig of-
fentlighet, eller skulle den som i Danmark identifieras med denna? 193 Att 
kyrkan i Sverige under 1800-talet ej smält samman med en segrande natio-

190 Rodhe 1930, s. 69-77, Bexell 2003a, s. 211, Gustafsson, s. 1955, s. 5-6, 159-196 
191 Rodhe 1926, s. 186-187, Rodhe 1930, s. 64-67, Nyberg 1975, s. 11-13, 114-196, 209-212, 
Bexell 2003a, s. 211-231, Aldén 1989, s. 15-21, Thidevall 2000, s. 76-79
192 Gunneriusson Karlström 2004
193  Jfr Lindhardt 1953b s. 112-113, 127-130, Blückert 2000, s. 201-203 
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nell rörelse, skapade ett öppet läge. Under 1900-talet kunde olika linjer bry-
tas mot varandra.  
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4. Folkkyrka i ny svensk samling 1905-1909 

I följande kapitel kommer vi att se Harald Halléns kyrkopolitiska vision ta 
sina fasta former. Med den medborgerliga nationalismens genombrytande 
efter unionsupplösningen 1905, var en väg utstakad mot framtidens demo-
kratiska Folkhem. Vi kommer att se hur den unge Harald Hallén successivt 
börjar identifiera sitt livsprojekt med denna dröm om nationen som ett jäm-
likt hem för alla. Han skulle efter en tidsperiod kunna formulera en vision 
om Sverige och dess kyrka, som han sedan skulle bli trogen under resten av 
sin politiska och kyrkliga karriär. Kampen för medborgarens medbestäm-
mande, och vurmen för hemmet och hemkänslan (vare sig detta återfanns i 
familj, nation eller kyrka), skulle efter år 1907 bilda Halléns stora motiv. Det 
blir därför viktigt att mer fördjupat studera Hallén under denna utopistiska 
enhetstid, som snart skulle slitas sönder av kampen om nationens rätta inne-
börd.

4.1. Huskvarnamötet 1907- två folkkyrkliga 
framtidsalternativ 

Det är hunger efter lif, rikt kristligt lif, rikt, folkbehärskande kristligt sam-
fundslif. 

J.A. Eklund 1907.1

Under det tidiga nittonhundratalet handlade det om att bevara kyrkans of-
fentliga roll. Kyrkans plats i folket skulle räddas. Det var följdriktigt att be-
greppet folkkyrka fick sin popularitet i Sverige under denna tid.2

Under studentmötet i Huskvarna kring den första augusti år 1907 inträffa-
de något av en vändpunkt. Att tala om folket och kyrkan såsom en enhet blev 
något viktigt. En ny medvetenhet om kyrkan som rörelse blev tydlig. Mötet 
arrangerades av den kristliga studentrörelse som vuxit fram under 1800-
talets sista decennier. År 1895 hade Kristliga studentvärldsförbundet bildats i 

1  Eklund 1912b, s. 139 
2 År 1903 hade den lundensiske teologen Pehr Eklund utbrustit: ”Ty vår kyrka är ju inte en 
prästkyrka, utan en folkkyrka, hvad också alla ju mer och mer älska att kalla den.” Eklund 
1904, s. 15, om Eklunds bruk av folkkyrkobegreppet, se Aulén 1953, s. 73 
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Vadstena under ledning av Karl Fries. Under åren 1901 och 1902 hade Krist-
liga studentförbund bildats i Uppsala och Lund. Huskvarnamötet var ett ut-
tryck för ett nytt läge inom studentrörelsen. Efter unionsupplösningen hade 
studentmötenas nordiska karaktär brutits upp till förmån för en rent svensk 
linje. Huskvarnamötet var det andra mötet efter år 1905 som enbart inbjöd 
svenska studenter. År 1905 hade man samlats i Bjärka-Säby. År 1907 samla-
des man i Huskvarna på måndagen den 29 juli. Mötets 150 vita studentmös-
sor sken i solen då värdarna med disponent Wilhelm Tham i spetsen denna 
dag hälsade välkommen. Samlingarna ägde sedan rum i ett stort missions-
hus. Förmiddagarna ägnades åt det teoretiska, med föredrag och efterföljan-
de diskussioner. Eftermiddagarna inriktades på mer praktiskt uppbyggliga 
ämnen. Bland de talare som sedan skulle tala på förmiddagarna återfanns 
namn som Seved Ribbing (1845-1921), Magnus Pfannenstill, Sam Thysell 
(1877-1958) och Johan Alfred Eklund. Pfannenstill talade på tisdag, och 
Eklund två dagar senare. Mötesdeltagarna åtskildes på söndagen den fjärde 
augusti.

Uppsaladocenten Einar Billing hade fått sitt utrymme förlagt till två av 
mötets eftermiddagspass. Han talade efter mycken vånda för första gången 
på ett kristligt studentmöte. Hans ämne handlade bl.a. om kyrkan som histo-
risk förmedlare av Guds uppenbarelse till folket. Den nyblivne Karlstadsbis-
kopen Eklund hade vägrat att komma till mötet om han inte fått tala om kyr-
kan. Hans tal skulle sedan präglas av uppfattningen om Svenska kyrkan så-
som en mäktig kraft. Eklunds praktiskt kyrkliga ambition hade länge präglats 
av kyrklig återerövring. Som domkyrkovicepastor i Uppsala hade han varit 
en av förgrundsgestalterna inom församlingsrörelsen.3

4.1.a. J.A. Eklunds Huskvarnatal- en folkkyrka inför 
ungkyrklighetens upptakt 
Under Huskvarnamötet lanserade Eklund för studenterna ett program för att 
återförankra Svenska kyrkan i det svenska folket. Eklunds tal om ungdomen 
och den svenska evangeliska kyrkan dominerades av begreppet folkkyrka. 
Att rekrytera unga krafter till kyrkan var ett samtida problem. I sitt tal mena-
de Eklund att tidningspressen skapat en beslöjad skam över att vara präst. 
Eklund beklagade att det ej för en präst längre räckte med att enbart vara 
herde. För att meritera sig som folklig tvingades präster nu att engagera sig 
för nykterhet eller folkbildning. Eklund ogillade de utomkristna tankeformer 
som tagit plats i det allmänna livet utanför kyrkan alltsedan det radikala ge-
nombrottet under 1880-talet. Eklund blickade tillbaka till Gustaf II Adolfs 
Sverige. Där hade en enhet mellan folk, kyrka och kungamakt förverkligat 
sig. Eklund syftade dock ej till att förneka det samtida offentliga liv som inte 

3 Tergel 1969, s. 73-76, 83-84,  122-123, 131-138, Rodhe 1930, s. 81-84, 134-151, 366-368, 
Pfannenstill 1907b, Franzén 1987, s. 23-26, Franzén 1998, s. 372
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existerat under hans ideala 1600-tal. Snarare borde offentligheten med dess 
tidningar och folkrörelser erövras av de samtida unga som trots allt fortfa-
rande hörde hemma i kyrkan. Eklund eftersträvade kristen press och kyrkligt 
föreningsliv av modernt snitt. Eklund ville att kyrkans unga aktivister skulle 
kritisera kyrkan i egenskap av kyrkans framtida makthavare. Eklund före-
språkade alltså ett tydligt kampperspektiv där folkkyrkan fortfarande ansågs 
ha tillräckligt stor kraft att kristna samhällslivet. Eklund klagade över att 
ingen tagit ansvar för att göra Smålands och Västergötlands inomkyrkliga 
väckelsefolk till en aktiv och medveten gemenskap i svenskt folkliv. Det var 
typiskt att dessa väckelser hade låg status i den allmänna opinionen. Eklund 
klagade över det nedsättande talet om det ”mörka Småland” eller ”efterblifna 
Västergötland” Begreppet ”I mörkaste Småland” hade slagit igenom under 
1890-talet och användes inom frikyrkorörelse, nykterhetsrörelse och arbetar-
rörelse såsom beteckning på en region där alla dessa rörelser hade svårt att 
slå igenom.4

En tanke som liknade föreställningen om att organisera inomkyrklig 
väckelse återfanns i Eklunds uppmaning till bönderna att fortsätta gå i kyr-
kan. Detta hade han nyligen skrivit i sitt herdabrev. Eklund räknade fortfa-
rande med bönderna som ett kyrkligt folk, och han såg arbetarklassen som 
möjlig att åtminstone delvis erövra.5 Eklund var dock mycket fast rotad i en 
bild av Sverige som något agrart. Han sade att kyrkan borde omspänna livets 
alla områden. I uppräkningen av alla dessa fanns industrialiseringens nya 
miljöer ej inkluderade.6

Att Eklund karakteriserade sin kristendom som manlig i kritik av pietis-
men som kvinnlig vittnade också om hans vilja att erövra det offentliga. I 
uppdelningen av en manlig offentlighet och en kvinnlig privatsfär var Ek-
lund rädd att kyrkan skulle hänvisas till det senare.7 Eklunds kyrkliga strä-
vanden sammanfattades bäst av honom själv:  

Tiden  står för öfrigt icke längre i individualismens tecken utan i det sam-
fundsbildande lifvets tecken. Och ordet från socialdemokratien om religionen 
som privatsak är därför ett af de lömskaste ord, som uppfunnits- det beteck-
nar den rådande socialismens hjärtetanke, att kristen tro skall ned i det bety-
delselösa intet, i samma mån som samfundet i socialistisk mening får om-
spänna hela lifvet. Det är i den situationen föga hjälpt, om vi hafva än så 
många isolerade individer, som på allvar vilja vara kristna för sin egen per-
sonliga del. Och jag tror icke heller, att någon af de associationer, som bildats 

4 Eklund 1912b, s. 129-136, citat s. 134. Jfr Blückert 2000, s. 177-180, 185-186, 196-199. Om 
bakgrunden till begreppet ”mörkaste Småland”, se Johansson 1992, s. 9-11. Se Lenhammar 
1981, s. 107 för Eklunds kritik av den kristet konservativa tidskriften Vårt Land. Eklund ville 
ha en modernare publikation 
5 Malmeström 1950, s. 232 
6 ”Kyrkans åker är än idag världen: hvetejorden och hafrefältet, ängen och skogen och den 
torra magra sandheden- hela lifvet och hela eländet.” Eklund 1912b, s. 140 

7 Eklund 1912b, s. 137-139, jfr Blückert 2000, s. 179 
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i form af frireligiösa samfund eller föreningar, eller alla sådana tillsammans 
äro starka nog att taga ledningen i den förestående samhällskampen. Huf-
vudmakten på den sida, som i vårt land kämpar under kristendomens fana, är 
och blir sannolikt för långa tider vår evangeliska folkkyrka. Det är den kom-
pakta verkligheten af en om sin kallelse medveten svensk nationalkyrka, som 
skulle sättas mot den framstormande vågen af antikristlig eller okristlig eller 
religiöst neutral kultur- dess bärare må nu blifva en segrande socialdemokrati 
eller en radikaliserad ättling af vårt borgerliga och akademiska fritänkeri eller 
båda i förening.8

I Eklunds tankeschema bar kyrkan upp folket. Sveriges avkristnade folklager 
var ”så rått,  att det stinker”. Ungsocialismens Hinke Bergegren (1861-1936) 
utgjorde enligt Eklund ett skräckexempel.9

Utifrån ovanstående är det viktigt att kort sammanfatta Eklunds nationella 
kyrkotänkande. Hans teologi utgick från den personlighetsprincip som under 
1800-talet blivit viktig i samband med upplösningen av enhetsstatens korpo-
rativa gemenskaper. Biskopen inspirerades på ett särskilt sätt av Geijers per-
sonlighetstanke. Eklund utgick från att individerna tillsammans konstituera-
de en nation. Här legitimerade Eklund kyrkans plats på ett nytt sätt. Han 
utgick nämligen i linje med Geijer från att en personlighet skapades i rela-
tionen mellan ett ”jag” och ett ”du”. För att en individ skulle utvecklas till 
fullo menade Eklund här att den även måste upprätta kontakt med Gud. 
Denna kontakt förmedlades inom den historiskt givna kyrkoformen. Eklunds 
engagemang i församlingsrörelsen kan begripas utifrån detta teologiska per-
spektiv. Det blev en nationell uppgift att nå ut med kyrkan till personlighe-
terna, för att dessa skulle utvecklas till fullo, och därmed också kollektivt 
bilda ett gudsfolk. Eklund hade tagit del av Herders nytolkning av den gam-
maltestamentliga föreställningen om gudsfolket. Eklund tolkade i sin tur 
detta i egen riktning. Likt det gamla Israel styrdes Sverige bäst av en kun-
gamakt. Han hävdade ofta att Sveriges hade en gudomlig uppgift att fylla 
som den germanska protestantismens skyddsvärn gentemot slavisk ortodoxi 
och gallisk katolicism. K.J. Sundberg har noterat att Eklunds utveckling till 
nationalist följde Heidenstam och 1890-talets nationella nytändning i spåren. 
Eklund stod dock som vi skall se för en helt annan typ av fosterländskhet.10

Huskvarnamötet har undersökts som ett viktigt led i mobiliseringen av 
ungkyrkorörelsen. Denna rörelse fick sin bas i Uppsala och bestod av unga 
akademiker som väcktes för tanken att försvara kyrkan i det samtida Sverige. 
Alf Tergel har analyserat ungkyrkorörelsen som led i en kyrklig anpassning 
till ett offentligt liv och dess allmänna opinion: “Ungkyrkorörelsen gjorde 
kyrkan till en idérörelse i kamp med andra idérörelser om andan i folket“.11

8 Eklund 1912b, s. 132-133 
9 Eklund 1912b, s. 138 
10 Sundberg 1982, s. 55-132, Hammar 1971, s. 18-72, 120, 123-263, Malmeström 1950, s. 
214-215, 295, Tergel 1969, s. 306-307  
11 Tergel 1969, s. 136-138, citat s. 252, Rodhe 1930, s. 368-377 



106

Svenska kyrkan hade efter kommunalreformerna 1862/63 tappat sin centralt 
samhällsintegrativa roll. Lokalkyrkan hade på ett sätt hänskjutits från det 
offentliga genom bildandet av en särskild kyrkostämma. Ungkyrkorörelsen 
ville nu återskapa kyrkans ledande plats. 

Begreppet unghöger betecknade en konservativ nysatsning efter unions-
upplösningen. Då den gamla ämbetsmannapatriotismen med denna politiska 
händelse blivit utagerad, blev det viktigt att från höger försöka bemöta den 
nya folkliga nationalism som nu kunde göra sig gällande. Inom unghögern 
togs därför större social hänsyn, samtidigt som antikapitalistiska idéer blev 
viktiga. Eklund var själv mycket kritisk till unionsupplösningen. Han hade i 
Huskvarnatalet kritiserat den liberala ministär som tillträtt efter unionskrisen. 
Han betecknade den nya regeringen med Karl Staaff (1860-1915) och Frid-
tjuv Berg som: ”den danske judens [d.v.s. Georg Brandes]  gamla lärjungar”. 
Unghögern ville skapa ny höger med bättre möjligheter att integrera arbetar-
klassen. Adrian Molin, Rudolf Kjellén (1864-1922) och Vitalis Norström 
blev viktiga namn inom denna grupp. Unghögerns idéströmning mynnade ut 
i Kjelléns föreställning om en ny nationalsocialism som kunde ersätta rådan-
de klassocialism. Tergel har pekat ut J.A. Eklund såsom unghögerns kyrklige 
representant. Eklund var personligt bekant med Kjellén. Denne erhöll Ek-
lunds herdabrev efter biskopsutnämningen. Eklund var radikalare än Adrian 
Molin. Eklunds antisemitism blev orsak till att en brytning uppstod dem 
emellan år 1906.12

Om Eklund var ideologisk föregångare inom ungkyrkorörelsen blev pe-
dagogen Manfred Björkquist (1884-1985) dess store organisatör. Denne kom 
att mynta slagordet ”Sveriges folk ett Guds folk” som rörelsens paroll. Rö-
relsens tidskrift Vår Lösen refererade till detta motto. Under sommaren 1909 
skulle unga ungkyrkomän resa land och rike runt i så kallade korståg för att 
argumentera för kyrkan i sekulariserade arbetarmiljöer. Arbetarklassen an-
sågs fortfarande möjlig att erövra. Eklund hade varit tämligen ensam i sin 
kyrkliga medvetenhet år 1907. Vid det nya Huskvarnamöte som anordnades 
sommaren 1909 hade hans tankar nått fullt genomslag hos flera talare. Rö-
relsens främste folkkyrkoteolog blev med tiden Einar Billing.13

12 Citat från Eklund 1912b, s. 131. Elvander 1961, s. 293-307, Tergel 1969, s. 95-100, Blück-
ert 2000, s. 196-197. Om Eklund och unionsupplösningen, se Tergel 1969, s. 98, Malmeström 
1950, s. 204, 217, Ekström 1963, s. 198 
13 Eklunds tidiga folkkyrkosyn har i forskningen ofta kommit i skuggan av Einar Billings 
senare kyrkovision. För Eklunds pionjärroll och viktiga verkan på Billing och ungkyrkorörel-
sen, se Sundberg 1982, s. 132-134, jfr Blückert 2000, s. 315. Thidevall vill markera distans 
mellan Billings kyrkosyn och Eklunds nationalism. Thidevall 2000, s. 56-59, 319 not 75. Om 
ungkyrkorörelsen, se Tergel 1969, s. 166-192, 233-254 
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4.1.b. Einar Billing- en svensk Pontoppidan? 
Einar Billings viktiga roll som uttolkare av svensk folkkyrkotanke har bildat 
utgångspunkt för ett antal komparationer mellan dansk och svensk folkkyr-
kotanke. Den danske teologen Regin Prenter har jämfört Grundtvigs och 
Billings sätt att tänka folkkyrkan. Trots många likheter dem emellan, fann 
Prenter dock en avgörande skillnad. Då Grundtvig såg folkkyrkan som en 
borgerlig inrättning inom vars ramar det fria kristna livet skulle samla sig, 
ville Billing legitimera folkkyrkan religiöst. Billing formulerade kyrkan som 
ett uttryck för Guds nåd till Sveriges folk. Detta innebar enligt Prenter att 
nåden objektiverades in i en institution på ett sätt som var främmande för 
Grundtvig.14 Berndt Gustafsson har jämfört Einar Billing med en annan 
dansk folkkyrkoteolog; småkyrklighetens Henry Ussing. Enligt Gustafsson 
strävade både Ussing och Billing efter att förverkliga en levande folkkyrka. 
En avgörande skillnad var dock att Ussing betonade att kyrkostrukturen mås-
te förändras för att evangeliet skulle kunna nå fram till alla. Billing tenderade 
snarare att högre religiöst värdera den rådande kyrkans historiskt givna form. 
Gustafssons komparation går i samma riktning som Prenters. Kyrkan hade i 
Billings Sverige en mer självständig och mer upphöjd institutionell status, då 
den aldrig som i Danmark smält samman med någon folklig massorganisa-
tion.15

Kyrkohistorikern Poul Georg Lindhardt och teologen Tord Ehnevid har 
båda lyft fram Einar Billing som en svensk motsvarighet till Morten Pontop-
pidan. Hos Billing och Pontoppidan fanns likartade identifieringar mellan 
folk och kyrka.16 Enligt Billing var den svenska folkkyrkan såsom institu-
tion, vilket just vidrörts, förmedlare av nåden till Sveriges folk i den lokala 
sockenförsamlingen. Genom att vara öppen för hela folket förverkligade 
kyrkan den förekommande nåden till alla. Ingen skulle uteslutas. Guds kär-
lek manifesterades i kyrkan genom ord och sakrament.17 Trots likheterna 
mellan Pontoppidans och Billings folkkyrkosyner fanns dock enligt både 
Lindhardt och Ehnevid en avgörande skillnad. Medan folket hos Pontoppi-
dan var ett aktivt subjekt som byggde upp kyrkan underifrån, blev folket för 
Billing ett mer passivt objekt för Guds handlande genom kyrkan. Kyrkan 

14 Prenter 1950, s. 138-144 
15 Gustafsson 1955, s. 121-125 
16 Se Claesson 2003 för komparation mellan Pontoppidan och Billings folkkyrkosyner i rela-
tion till danskt och svenskt nationsblivande 
17  Claesson 2003, s. 64, Ehnevid 1969, s. 263-327. Se Billing 1963, s. 25 för hur denne preg-
nant utrycker sin folkkyrkosyn: ” [Gud] ... är det så ock som byggt denna kyrka i dess under-
liga byggnadsstil, människor skulle aldrig våga bygga på det viset. Men prästen förstår, att 
också här Guds tankar varit högre än människors tankar. Och så förstår han också, att liksom 
han aldrig skall kunna upphöra att bedja för hela sin gamla församling, så kan aldrig, hur det 
än eljest må gå, Sveriges kyrka komma från ansvaret för hela Sveriges folk. Den skulle, om 
den släppte det, bliva otrogen mot det innersta i allt, som den sedan reformationens dagar 
förkunnat: budskapet om syndernas förlåtelse, alla tilltänkt och erbjuden.” 
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kunde enligt honom ses som en självständig institution ovanför folket. 18 Hos 
Pontoppidan kallade människorna på Gud, medan Billings syn innebar att 
Gud kallade på människorna. Billings synsätt innebar en rörelseriktning ut i 
socknen, från kyrkan ut mot socknens gränser. 19 För Billing var prästen den 
givne huvudaktören. Sockengränserna fick sin primära betydelse som bäran-
de element i folkkyrkoprästens föreställningsvärld. Pontoppidans synsätt 
innebar däremot snarare att människorna i socknen skulle närma sig själva 
till kyrkan och bygga upp den; rörelsen gick från socknen till kyrkan.20 Me-
dan Billing varnade för att det första ledet i begreppet ”folk-kyrka” kunde 
leda till kyrkans allmänkulturella utslätning, återfanns inte motsvarande 
fruktan hos Pontoppidan. Hos denne borde den allmänna rösträtten i sock-
enmenigheten leda till att den levande Guden gjorde folkets röst till sin 
egen.21

I juli år 1910 fick Morten Pontoppidan i Stenløse besök av ungkyrkoleda-
ren Manfred Björkquist. Denne hade entusiasmerats av Pontoppidans folk-
kyrkliga böcker, vilka hade väckt genklang i den svenska ungkyrkliga kret-
sen. Björkquist startade efter hemkomsten till Sverige den kyrkliga folkhög-
skolan Hampnäs i Ångermanland och rapporterade senare i brev därifrån till 
Pontoppidan.22 Denne uppskattade å sin sida ungkyrkorörelsens folkkyrklig-
het. Han höll med J.A. Eklund om att sekulariseringen växte när kyrkan inte 
längre betraktades som ett hem. Pontoppidan ville dock inte ha korstågen 
överförda till Danmark. Pontoppidan menade att det i Danmark räckte med 
regelbunden kyrkogång, och han uppmanade danska bönder att inte överge 
denna vana. Detta avslöjar folkkyrkornas skilda förutsättningar i de två län-
derna. 23 Einar Billing levde i ett industrisamhälle och måste ta hänsyn till ett 
folk som mobiliserade sig i en utomkyrklig arbetarrörelse. För Pontoppidan 
var det fortfarande tillräckligt att lita på böndernas kyrkovana. 

Vi kan här erinra oss Jarlerts utsaga om det i nordiskt väckelsesamman-
hang avvikande Östsverige, där både Einar Billing och de stora folkrörelser-
na hade sin hemortsrätt. Jarlert menade samtidigt att västsvenska områden 
hörde hemma i ett bredare nordiskt mönster av inomkyrklig väckelse. Vi kan 
hålla detta i minne i kommande avsnitt. I Väst- och Sydsverige hade den 
kyrkliga traditionen ej brutits upp, där fanns andra möjligheter att betrakta 

18 Claesson 2003, s. 64, Lindhardt 1953b, s. 112-113, 127-130 
19 Claesson 2003, s. 64-65. Ehnevid, s. 271-272, 275, 288, 302-305, 322. Samlingsrörelsen 
var enligt Ehnevid försvagad hos Billing, den blev för honom något av ett mysterium. Ehne-
vid, s. 325 
20 Claesson 2003, s. 65, Billing 1963, s. 12-13, Ehnevid 1969, s. 302-305 
21 Claesson 2003, s. 65, Lindhardt 1953b, s. 112, Ehnevid 1969, s. 273-275, Palmqvist 1964, 
s. 110-111 
22 Claesson 2003, s. 84, dessa böcker utgjordes av Pontoppidan 1907 och Pontoppidan 1910. 
Lindhardt 1953b, s. 107-108 
23 Claesson 2003, s. 84, Lindhardt 1953a, s. 223, jfr Rodhe 1930, s. 381 
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folket som folkkyrkans subjekt. Förhållandet till Folkrörelsesverige vilade 
här på tryggare kyrklig grund.24

4.1.c. Magnus Pfannenstill- Huskvarnamötets motalternativ 
Under Huskvarnamötet 1907 hade många unga lundensiska teologer ställt 
sig oförstående till J.A. Eklunds starka appell för kyrkan. Att återupptäcka 
kyrkan var för dem ej aktuellt.25 Elis Malmeström har noterat att debatten 
efter Eklunds anförande delade upp Huskvarnastudenterna i två läger.26

Professor Magnus Pfannenstill återgav sina intryck från Huskvarnamötet i 
den lundensiska tidsskriften Kristendomen och vår tid. Lundensaren Pfan-
nenstill återgav Eklunds tal genom att lyfta fram den livliga diskussion som 
uppstått efter dennes föredrag. Det hade klagats på prästerlig kallsinnighet 
inför ungdomlig verksamhetslust, brist på frihet i den kyrka som Eklund 
utmålat som ett hem att överta, och därav förorsakad tveksamhet att välja 
prästyrket. Pfannenstill menade att ungdomarna älskade kyrkan- dock inte i 
den trånga föråldrade form som Eklund representerade. De tvekade inför 
kyrkan på grund av att de där ej kunde få utlopp för sina egna personligheter.  
De ville snarare se kyrkan som hem för det bästa i samtiden.27 Under själva 
mötet hade Pfannenstill som nämnts talat två dagar före Eklund. Han hade 
där lanserat en alternativ uppfattning av kristendomens plats i samhället. 
Denna parallell har ej tidigare gjorts till föremål för kyrkohistorisk analys.28

Som bakgrund till detta viktiga föredrag vill jag först presentera Pfannens-
tills grundläggande teologi, och dess historiska sammanhang.

4.1.d. Gudsrikesteologi för en ny nation och dess nya kyrka 
Pfannenstill stod i en teologisk tradition med djupa rötter i upplysningen. 
Det är möjligt att utföra en idéhistorisk återkoppling till den sedlighetsreligi-
on som enligt Kant, avskalad all metafysik, skulle existera inom det blotta 
förnuftets ramar. I denna inomvärldsliga religion blev Kristus ej någon 
världsfrälsare. Han blev i stället den store moralläraren. Neologin var be-
stämd av en fortsatt ambition att vilja bringa kristendomen i teologisk sam-
klang med den offentliga sfärens förutsättningar. Kristendomen skulle an-
passas till det kollektiva förnuft som stavades allmän opinion. Efter neolo-
gins höjdpunkt växte den religiösa liberalismen fram som ett svar på det 

24 Nilsson 1964, s. 41-44. Se bakgrund respektive återblick i: Svanberg 1944, s. 35-42, Gus-
tafsson 1971, s. 18-20, 22 
25 Hammar 1972, s. 212-213, Nilsson 1964, s. 41-44 
26 Malmeström 1950, s. 254 
27 Pfannenstill 1907b, s. 259, 261-262 
28 Pfannenstill 1907b, s. 260-261. Detta förbises även i K.G. Hammars breda studie av Lun-
densisk liberalteologi. Hammar 1972, s. 212-213. Rune uppmärksammar Pfannenstills tal, 
dock utan att relatera det till Huskvarnamötets spänningsfält. Rune 1969, s. 43-44, 80 
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offentliga livets expansion. Neologin hade rättfärdigat enhetsstat och enhets-
kyrka med upplysningsargument i en begränsad offentlighet. Från 1830-talet 
fick den nya religiösa liberalismen sin bas i en borgerlig offentlighet med ny 
oberoende dagspress. Straussdebatten hade på ett kraftfullt sätt hävdat kris-
tendomens inomvärldsliga värden. När befolkningen som helhet vid sekel-
skiftet slutligen var på väg att integreras i en medborgerlig offentlighet, re-
presenterade liberalteologin ett sista försök att identifiera kristendomen med 
allmänheten.29 Sekelskiftets liberalteologi har i teologisk forskning efter 
första världskriget ofta bedömts med blicken riktad på historiens backspegel, 
och har därför länge nedvärderats som trivial och andefattig. Karl Barths 
nyortodoxa uppgörelse med kulturprotestantismen har erhållit en lång efter-
klang. Thomas Nipperdey pekar på en nyare trend där kulturprotestantismen 
i stället studeras i sin djupdimension utifrån sina egna historiska förutsätt-
ningar. Liberalteologin analyseras där som ett historiskt försök att samman-
binda det moderna samhället med kristendomen, genom att se detta som 
framsprunget ur den kristna tron. Kulturprotestanter strävande efter att ta 
bort gamla dogmatiska skal för att förena upplysningen med kristendomens 
kärna. Samtidigt kunde de utifrån denna plattform vara kritiska gentemot 
samtiden. Kulturprotestantismen ville sakralisera det världsliga genom att 
tolka samhällsaktivism som en gudstjänst.30

Det sena artonhundratalets situation hade skapat nya utmaningar för de 
teologer som ville försvara kristendomens offentliga status. Frigörelsen av 
det fria förnuftets tankekraft hade inneburit vetenskaplig revolution på två 
centrala områden. För det första hade en källkritisk historieforskning etable-
rats, med stora följdverkningar för synen på bibeln. Detta har vi vidrört i 
samband med Straussdebatten. Man kunde nu källkritiskt försöka åtskilja 
den historiske Jesusgestalten från trons Kristus. Upplysningskristendomens 
syn på Jesus som morallärare innebar att den källkritiska jesusforskningen 
gärna tolkade in sedlighetsidealet som den historiske Jesusgestaltens egentli-
ga budskap. Adolf von Harnack (1851-1930) blev med tiden viktig i försö-
ken att åtskilja dogma och evangelium.  

En andra omvälvning kom fram i samband med naturvetenskapen. Dar-
winismens utvecklingstanke innebar ett nytt hot mot den bibliska skapelse-
tanken. Här anammande liberalteologer evolutionismen genom att tolka den 
till kristendomens egen fördel. Den kristna tron representerade för dem den 
högsta utvecklingsnivån av alla religioners historiska former. Evolutionslä-
ran kunde därmed på samma gång legitimera kristendomen gentemot alla de 
andra världsreligioner som genom ny världskommunikation gjordes kända i 

29 Om liberalteologin som uttryck för teologisk aktivitet i en begränsad men ändå kritisk 
offentlig sfär inom det tyska kejsarriket, se Chapman 2001, s. 4-5 
30 Nipperdey 1988, s. 600-601, Chapman 2001, s. 9-12,  Spencer 1997, s. 2, 8-9, den senare 
forskningstraditionen linjeras här på s. 10-20. Om Barths uppgörelse med liberalteologin, se 
exempelvis Tergel 2002, s. 164-167 
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Västerlandet. Den franske protestanten Auguste Sabatier (1839-1901) blev 
en pregnant företrädare för liberalteologins evolutionism.31

Behovet av integration av de människomassor som under sent 1800-tal 
hade blivit mycket synliga, tvingade till liberalteologisk reflexion. Om man 
strävade efter en offentlig kristendom åren runt 1900 måste ju offentligheten 
på samma gång bli ett hem för massorna och deras krav. Alla vuxna männi-
skor borde beredas likvärdig deltagarrätt. 32 Marc Chapman har länkat libe-
ralteologin till den publika sfärens medborgartanke: 

... instead of moving from the ”social whole” downwards, whether this was 
identified with Church or State, there was a tendency among those theologi-
ans active in the critical public sphere to start from below, from the position 
of the autonomous individual: integration became the chief task, but not at 
the expense of loss of autonomy. In the jargon of the time, this involved the 
formation of ”ethical personality” (Persönlichkeit) out of the fragmented in-
dividual by grounding it in an ethical whole which did not deny its differ-
ence.33

Frågeställningar om politisk ekonomi, kapitalism och socialism bearbetades 
ingående av liberalteologer som Wilhelm Herrmann (1846-1922) och Ernst 
Troeltsch (1865-1923). Pfannenstills lärofader Albrecht Ritschl (1822-1889) 
hade varit en föregångare med att framhäva gudsrikestanken. Begreppet 
gudsrike har dykt upp ett antal gånger i denna avhandling. Det står klart att 
ordet implicerat en modell för inomvärldslig samhällsform. Här bör en för-
djupad framställning av detta rike presenteras. Gudsrikestanken hade sin 
bibliska grund i Gamla testamentets ord om Gud som kung. Jahve kunde i 
polemik mot rådande politiska kungadöme framställas som Israels rätta 
kung. Denna bibliska föreställning aktualiserades under åren kring 1870 i 
samband med den nya vetenskapliga bibelforskning som då på allvar började 
ta fart. Om gamla testamentets gudsfolkstanke inspirerat Herder till natio-
nellt nytänkande, återfanns i den gammaltestamentliga gudsrikestanken en 
likartad inspirationskälla, som nu kunde ge anvisning om hur nya nationer 
borde styras. I den nya bibelforskningen lyfte man fram att Jesu tal om Guds 
rike handlade om något mer än en himmelsk tillvaro efter döden. Riket kun-
de enligt Ritschl ta form redan i denna tidsdimension genom att människor 
erkände Gud som kung och ville följa hans vilja. Kristna skulle visa trohet 
till sin herre genom att i sitt verksamma liv återspegla dennes höga rättfär-
dighet. Detta innebar att Gud genom människorna kunde upprätta sitt eget 
rike på jorden. Kristendomen kunde alltså tänkas inspirera personligheter att 
bilda ett gemensamt och rättvist samhälle; gudsriket kunde framträda som 
det ultimata idealet i byggandet av en gemensam nation. Vi har nämnt Viktor 

31 Hammar 1972, s. 14-16, Rune 1969, s.1-3, Nylund 1971 s. 78-85, Sabatier 1898 
32 Chapman 2001, s. 1-8 
33 Chapman 2001, s. 2 
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Rydberg och dennes gudsrikesbegrepp. En intressant skillnad mellan Ritschl 
och Rydberg var att den senare var mer öppen för tanken på att även männi-
skor utan medveten Kristusgemenskap kunde bli verktyg för Guds rike. Vi 
skall senare se denna svenska gudsrikestradition bli viktig under arbetarrö-
relsens 1900-tal. 

Föreställningen om att kunna förverkliga det himmelska riket på jorden 
medförde ett idealistiskt tänkesätt. Kontrasten mellan det nuvarande livet 
och livet efter döden löstes upp. Eviga ideal som rättfärdighet, sanning och 
kärlek borde bli förverkligade i det samtida. Man kan tolka liberalteologins 
gudsrikestanke som en obeveklig tolkning av följande sats i bönen Fader vår: 
”Tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden”. Att 
här och nu söka förverkliga det evigt goda medförde samtidigt att eskatolo-
gin, d.v.s. läran om de yttersta tingen, tonade bort.34

Liberalteologin hävdade att kyrkan var en senare institutionalisering av 
det ursprungliga gudsrike som Jesus själv hade förkunnat. Under artonhund-
ratalet antogs församlingen och gudsrikestanken, till skillnad från kyrkan, 
vara något som funnits redan i urkristendomen. Vi har tidigare sett att Viktor 
Rydberg smälte samman gudsrikes- och församlingstanke i ett försök att 
identifiera sin egen kristendom som den ursprungliga. Det kristna kärleks-
budskapet hade varit levande i urförsamlingen, för att senare ha kallnat i den 
stelnade och hierarkiska kyrkan.35 Kyrkans uppgift blev enligt Wolfgang 
Huber under kulturprotestantismen bestämd av gudsrikestanken, vilken gav 
kyrkan i uppgift att kristna det offentliga livet: ”In der Relation von Kirche 
und Reich Gottes ist eine Verhältnisbestimmung von Kirche und Öffentlich-
keit enthalten ... die sittliche und religiöse Durchgeistigung der Öffentlichke-
it als Aufgabe der Kirche”.36

I Tyskland sökte sekelskiftets liberalteologer bredare social respons ge-
nom populärt hållna tidskrifter. Publikationen Die Christliche Welt ville inte 
avgränsa sig till den teologiska kretsen, utan sökte sig till en bildad allmän-
het.37 I maj år 1906 hade kretsen kring Pfannenstill börjat publicera Kristen-
domen och vår tid, med Die Christliche Welt som förebild. Kristendomen
och vår tid kunde också ses som en sorts teologisk motsvarighet till Social 
Tidskrift. Samma skribenter förekom i bägge publikationer.38

34 Skydsgaard 1952, s. 1165-1166, 1171, Nylund 1991, s. 12-16, Chapman 2001, s. 14-22, 
Bexell 2003a, s. 271-272, Tergel ger en instruktiv bild av hur gudsrikestanken i olika gestalter 
verkat inspirerade inom Social Gospel i USA, inom kristen socialism i England, och inom den 
evangeliskt sociala rörelsen i Tyskland. Tergel 1981, s. 116-195 
35 Sandahl 2003, jfr Sanner 1998, s. 378 
36 Min kursivering i citering från Huber 1973, s. 98 
37 Spencer sätter fokus på en bred flora av liberalteologiska tidskrifter i sekelskiftets Tysk-
land. Spencer 1997, s. 80-121, för Christliche Welt, se särskilt s. 92-98 
38 Hammar 1972, s. 15, 40. Ernst Liljedahl, en av Social Tidskrifts redaktörer, kunde även 
skriva i Kristendomen och vår tid, Wirén 1980, s. 91-92, Liljedahl 1907. Erik Palmstierna 
skrev också i båda tidskrifter, Wirén 1980, s. 94, Palmstierna 1906. Även Natanael Beskow 
medverkade i de bägge publikationerna, Sjöholm 1972, s. 203, Hammar 1972, s. 37, 39 
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I det tyska riket skulle kejsarväldets massiva etablering i en auktoritär stat 
kväva utvecklingsmöjligheter för liberalism och oberoende folkrörelser. 
Friedrich Schleiermachers (1768-1834) stora syntes av kristendom och sam-
hälle, vetenskap och tro, kunde där aldrig förverkligas. Schleiermacher hade 
hävdat att religionen ägde en självständig plats i alla människors andeliv, 
den representerade en samhörighetskänsla som hade given hemortsrätt även i 
det nya samhället.39 Som vidrörts ovan strävade Albrecht Ritschl och efter-
följarna Wilhelm Herrman, Adolf von Harnack och Ernst Troeltsch länge 
efter att åstadkomma en samhällelig och kristen syntes.40 En stor klassöver-
skridande nationell gemenskap på liberalteologisk basis kunde dock aldrig 
bryta igenom på tysk mark.41

I Sverige hade emellertid samma idéer erhållit respons. I stället för att 
som J.A. Eklund börja med kyrkan ”ovanifrån”, strävade Pfannenstill efter 
att bygga sitt kristna samhälle på den medvetna personlighetens grund. Kris-
tendomen identifierades med de upplysningsidéer som samtidigt anammades 
av svenska folkrörelser, vilket vi strax skall utveckla. Pfannenstills projekt 
konkretiserades på ett belysande sätt i en skrift från år 1908 med titeln Reli-
gionen- en privatsak eller därjämte samfundssak? Där argumenterade Pfan-
nenstill för att religionen fortfarande tillhörde det offentliga. Kristendomen 
var enligt Pfannenstill alltid samfundsbildande när den väl blivit en angelä-
genhet för den enskilde. Detta var tydligt både i församlingsrörelse och i 
frikyrka. Pfannenstill argumenterade mot det socialdemokratiska partipro-
grammets sats om religionen som enbart privatsak.42 En offenlig kristendom 
hörde såsom etisk kraftkälla hemma även i ett socialistiskt samhälle: 

... kristendomen för enhvar, som personligt tillägnat sig densamma, medför 
ett fördjupadt inre lif, och att den därigenom kommer att bilda en källa för 
sedlig energi i samhällsutvecklingen, så måste helt enkelt följderna af en afb-
ruten förbindelse med denna kraftkälla förr eller senare visa sig i sedlig till-
bakagång.43

Pfannenstill varnade de blivande socialdemokratiska makthavarna för att 
deras politik kunde leda till att en frikyrka tog hand om det religiösa arvet. 
Pfannenstill frågade sig om denna kyrkoform verkligen kunde förvalta den 
gemensamma religionen. Han påpekade också risken med att en hierarkisk 
och internationell (m.a.o. katolsk) kyrkobildning härmed kunde växa fram 

39 Schellong 1975, s. 29-96, Huber 1973, s. 69-96, Nipperdey 1988, s. 601, Nylund 1971, s. 
70-73
40 Se Chapman 2001, s. 1-8, 13-160 för analys av teologins brytningar efter Ritschl som myn-
nar ut i Troeltschs försök att formulera en modern syntes mellan samhälle och kristendom. 
Nipperdey 1988, s. 605-606 
41 Schellong 1975, s. 83-84 
42 Pfannenstill 1908c 
43 Pfannenstill 1908c, s. 17 
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som motsats till den svenska staten.  Detta var enligt Pfannenstill ej förenligt 
med god nationell politik.44

Efter ovanstående fördjupning kan vi nu återgå till vårt fokus: Huskvar-
namötet 1907.  

4.1.e. Estetik och etik- grund för Pfannenstills folkkyrka 
Pfannenstill utgick i sitt Huskvarnatal tisdagen den 30 juli 1907 från begrep-
pen ”estetik” och ”etik”. Dessa två krafter var enligt honom kännetecknande 
för samtiden. Estetiken innebar en kärlek till naturen som vuxit ända ner i 
arbetarmassorna. Konstnärer och skalder var nu enligt Pfannenstill allmänhe-
tens gunstlingar. Svenska män flydde från kyrkorna för att välja natur och 
nöjesliv som söndagsnöje. Om J.A. Eklund i sitt Huskvarnatal skulle anse 
människorna leva klent på esteticism, uppmärksammade Pfannenstill en 
kvardröjande klang av kristendom inom denna strömning. Konstnären Carl 
Larsson hade enligt Pfannenstill visat sig vara trakterad av kyrkan och dess 
ritualer.

Vad innebar då det etiska? Enligt Pfannenstill märktes en stärkt respekt 
för andras människovärde i samtiden. Nykterhetsplikten var ett starkt tecken 
på samtidens etiska framgång. Nykterhetsrörelsens breda folkmobilisering 
tonade här fram. Inom folkets breda lager fanns enligt Pfannenstill en allmän 
strävan att vilja göra ”det rätta”. Han  nämnde socialdemokratin som exem-
pel på ett etiskt samfund där medlemmarna ville verka i denna anda.  

Pfannenstill ville fördjupa estetiken och etiken med kristendom. Estetisk 
upplevelse kunde antyda det högsta goda. Dock kunde dyrkan av naturen i 
sig själv ej nå fram till den goda makt med vilken kristendomen sökte för-
bindelse. Även samtidens etiska tendens borde fördjupas med kristendom. 
Kristus kunde framstå som en etiskt uppfordrande förebild. Pfannenstill häv-
dade att kristendomen var ålagd att verka som ledande rörelse i samtidens 
framryckande nya folkklasser. Det var just i de stora folkliga företeelserna 
som Gud uppenbarade sig.45

Denna tankegång hade Magnus Pfannenstill gjort mycket tydlig i ett tal 
för kristna studenter år 1906. I detta tal framhöll han att arbetare började 
träda fram politiskt. Detta ”samlade arbetarfolk” ville ha ett demokratiskt 
samhälle med politisk likställdhet sedan de lagt produktionsmedlen under 
sig. Deras strävan bottnade i en längtan efter personlighet, att ej bara utgöra 
ett enkelt nummer i en opersonlig massa. Pfannenstill ville därför uppmana 
de bildade att välja rätt parti i den sociala kampen. När historien lärt ”hur 
den ena undertryckta folkklassen efter den andra ryckt upp i de härskandes 

44 Pfannenstill 1908c, s. 22. Jfr Werner 1996, s. 54-55, 184-187. Pfannenstill skulle under 
tjugotalet bli ordförande i Allmänna svenska prästföreningens evangeliska utskott för protes-
tantismens värn mot katolicismen. Thidevall 2000, s. 234 
45 Pfannenstil 1907c, s. 282-293, 297-299. Om Eklund och estetiken, se Eklund 1912b, s. 136, 
Björck 1946, s. 341 not 45 
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led”, måste man denna gång välja att stå vid den kämpande arbetarklassens 
sida. Pfannenstill hävdade att socialismens samhällsskick låg närmare guds-
riket än den kapitalistiska ordningen. De borgerliga folkklasserna hade på sin 
tid mottagit bildning från de högre stånden. Nu hade de borgerliga plikt att 
göra sämre lottade arbetare samma tjänst genom att sprida delaktighet i bild-
ningen. Den religionsfientlighet som fanns bland arbetarna hade enligt Pfan-
nenstill sin grund i deras bristande bildningsnivå. Arbetarna var nu på väg 
till makten. Vad skulle hända om de inte vägleddes av fosterlandskänsla och 
religiöst allvar?46 I linje härmed ville Pfannenstill i sitt Huskvarnatal lansera 
ett alternativ till begreppen inre och yttre mission. Han ville tala om offentlig 
mission:

Hvad man förstår med offentlig mission? Jo, en kristendomens medvetna 
sträfvan att göra sig gällande mer i samtiden, att utöfva inflytande på samhäl-
leliga och politiska frågor, att sätta sin prägel på tidsförhållandena ... [Jesus] 
ger sin verksamhet från början en offentlig syftning. Så går och gäller han äf-
ven bland folket som profet och därmed som en folkets man i egentligaste 
mening, hvilken inte åsyftade något mindre än ett Guds rikes upprättande.47

Pfannenstill talade i överensstämmelse med samtidens nationella samling i 
Heidenstams anda. Estetiken svarade mot det antiindustriella och dess natur-
kult. Etiken överensstämde med de krav på människovärdighet som uttryck-
tes i folkrörelserna. Pfannenstill uppskattade båda trender, men ansåg att 
kristendomen borde fördjupa dem. 

Det är möjligt att här göra en mer systematiserande skiss av Magnus 
Pfannenstills nationella kyrkotänkande. Pfannenstill ville i sitt teologiska 
tänkande likt Eklund utgå från personlighetsprincipen. Detta innebar dock 
för Pfannenstill något helt annorlunda. För honom gick vägen till personlig-
heternas utveckling ej via den historiskt givna kyrkan. Personligheten var sin 
egen herre, det var just autonomin som angav innebörden i hennes frigörelse. 
Den fria tankeförmågan var det yttersta uttrycket för denna självständighet. 
Pfannenstill hade därför lättare än Eklund att acceptera fri opinionsbildning. 
Han såg inte kungamakten som något nödvändigt skydd för en historiskt 
given kyrkoform. Pfannenstill var däremot övertygad om att kristendomen 
kunde hävda sin kraft genom att visa sig vara något det fria förnuftet gärna 
ville acceptera. Kristendomen kunde visa upp ideal för kollektivets självor-
ganisering. Föreställningen om att kunna skapa ett rättvist gudsrike på jorden 
borde enligt Pfannenstill appellera till den fria tankens vilja att lösa de sam-
tida problemen. Gudsrikestanken bildade modell för hela nationens grund-
läggande utformning. Likt Eklund utgick Pfannenstill alltså från polerna 
individ och nation. Hos den senare kunde dock kyrkans historiska bekännel-
seskrifter tillåtas bli akterseglade i den mån de ej uttryckte de fria förnuftsva-

46 Kristen ungdom inför den sociala frågan. 20:i. MPS, LUB 
47 Pfannenstill 1907c, s. 293-294 
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relsernas religion. Denna förnuftskristendom bildade samtidigt grundval för 
Pfannenstills nationella kyrka.  

Det är värt uppmärksamma att Pfannenstill definierade det svenska utifrån 
detta perspektiv i sin egen rapporterade version av Huskvarnamötet 1907. 
Han menade att frånvaron av studenter från andra nordiska länder gjorde att 
det specifikt svenska därmed profilerades skarpare. Tre nationella särdrag 
trädde tydligt fram för lundaprofessorns ögon. Det fanns för det första i Sve-
rige ett starkt behov av intellektuell klarhet även på religionens område. För 
det andra fanns ett kraftfullt krav på personlig ärlighet när det gällde att kalla 
sig kristen, en svensk ville enbart ansluta sig till det han med gott samvete 
kunde tro på. För det tredje ville också en svensk kristen student räkna med 
kristendomens praktiska potential vad gällde möjlighet att lösa de stora soci-
ala problemen.48

4.1.f. En kristnad ungdomsrörelse? 
Pfannenstills nationella engagemang tog sig konkret uttryck i tidens breda 
ungdomsrörelse som i sin övergripande form kallades kulturell.49 Inom Upp-
sala Kristliga Studentförbund var ungkyrkorörelsen under hösten 1907 på 
väg att mobilisera sig. Magnus Pfannenstill höll därför inför Uppsalastuden-
ter i november detta år ett tal där han ville visa upp en alternativ väg till ett 
kristnat Sverige. Pfannenstill var överens med Uppsalastudenterna om att 
tiden var mogen att gå vidare från församlingsvårdens individomsorg till ett 
vitt famnande nationaltänkande. Pfannenstill ville dock argumentera för den 
fosterländska ungdomsrörelsen i kritik av uppsaliensarnas kyrkliga motsva-
righet. De kyrkliga ungdomskretsarna led nämligen enligt Pfannenstill av ett 
fostrande ”du bör” som motverkade sitt syfte. Den kyrkliga ungdomsrörelsen 
hade grundats av kyrkomän i Allmänna svenska prästföreningen (ASP) och 
kännetecknades enligt professorn av en färdigstöpt form som inte låg rätt i 
tiden. ASP hade bildats år 1903 som uttryck för många prästers vilja att häv-
da kyrkans och prästämbetets ställning i sekelskiftets nya situation. Före-
ningen hade snabbt erhållit bred uppslutning och räknade redan efter ett 
verksamhetsår till 1400 medlemmar i 75 lokalkretsar. År 1906 hade före-
ningen tagit över den kyrkliga tidningen Sveriges ungdom.

Med färdigstöpta former riskerade den personliga övertygelsen enligt 
Pfannenstill att ersättas av en ytlig och konform bekännelse. Det fanns en 
rivalitet mellan kyrklig och kulturell ungdomsrörelse ute i samtidens bygder, 
som Pfannenstill betecknade som ”en kamp mellan ett föråldradt patriarka-
liskt system och den moderna personlighetsprincipen”. Det var bättre för 
kyrkan att satsa på den äldre, bredare och mer etablerade kulturella ung-
domsrörelsen. Denna var anpassad för fritt tänkande ungdomar. I den foster-

48 Pfannenstill 1907b, s. 264 
49 Jfr Stolare 2003, s. 73 
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ländska ungdomsrörelsen fanns en medborgerlig bildning för vilken kanske 
folkhögskolorna i framtiden skulle spela en starkare roll. Föreningarna hade 
enligt Pfannenstill i motsats till de kyrkliga skapats av folket självt.50 Det var 
i en sådan medborgardanande rörelse kristendomen hade sin givna roll: 

Hvad denna ungdomsrörelse åsyftar kan i de olika ungdomsförbundens stad-
gar ha formulerats något olika. Men saken förblir dock överallt densamma. 
Alla ha de i likhet med Skånska ungdomsförbundet ”till ändamål att verka för 
ungdomens höjande i sedligt, intellektuellt och fysiskt avseende genom att 
väcka och uppodla dess andliga intressen och bereda den tillfälle till bildande 
förströelser och sunda kroppsöfningar”. Det är en de unges sammanslutning 
till inbördes hjälp att blifva goda svenska män och kvinnor. Den skulle alltså 
kunna karakteriseras därmed, att den hos ungdomen söker utdana svensk 
medborgerlighet. Men i sista hand går sträfvan ut på att befrämja ungdomens 
själfuppfostran fram mot det kristna humanitetsidealet ... Hvad kristendomen 
behöfver är ett vaket folk ... I samma mån alltså som bildningssträfvan väckt 
alla slumrande krafter till aktiv tjänstgöring, i samma mån får kristendomen 
tillfälle att utveckla hela sin frälsande kraft.51

Vid författandet av Skånes ungdomsförbunds stadgar hade man enligt Pfan-
nenstill sökt en frihet för de enskilda lokalföreningarna att själva få bestäm-
ma graden av kristendomsutövande. På detta sätt kunde kristendomens fram-
trädande bestämmas av ungdomen självt. I dess självfostran till medborger-
lighet borde kristendomen av egen kraft kunna bli viktig. I odlingen av per-
sonlighetslivet måste nämligen även de religiösa anlagen odlas. Denna 
övertygelse borde även erhålla gehör inom den socialdemokratiska och nyk-
terhetsorganiserade ungdomen. Kristendomens rätta plats var mitt i världen. 
I denna livsbejakande anda ville Pfannenstill också försvara nöjeslivet inom 
den kulturella ungdomsrörelsen. Luther hade insett att gudsriket inte sam-
manföll med någon yttre institution. Det borde förverkligas i världsligt kul-
turarbete lika väl som i kyrkan. Fosterlandet var enligt Pfannenstill en breda-
re bas att bygga på jämfört med en avgränsad kyrklighet. Att vinna ungdoms-
rörelsen innebar att vinna nytt land i stället för att enbart slå vakt om en be-
stående kyrklighet.52

Avslutningsvis rapporterade Pfannenstill från sommarens skånska ung-
domsmöte, som hade samlat alla typer av ungdomsföreningar: kristliga, nyk-
terhetsvänliga, socialistiska och socialdemokratiska. Nykterhet och socialism 
fick där göra sig hörda samtidigt som mötet fick stark fosterländsk och reli-
giös prägel. Pfannenstill ville  peka på en framtidsväg och skrev att Sveriges 

50 Pfannenstill 1908a, s. 4-20 citat från, s. 18. Rodhe har uppmärksammat detta tal. Rodhe 
1930, s. 356-357. Om Allmänna prästföreningens roll i grundande av en kyrklig ungdomsrö-
relse, se Rodhe 1930, s. 350-354, Bexell 2003a, s. 224-225  Om ungkyrkorörelsen såsom 
utryck för övergång från individualism till nationalism, se Tergel 1969, s. 137-148 
51 Pfannenstill 1908a, s. 6-7 
52 Pfannenstill 1908a, s. 6-17, 22 
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ungdom från alla olika föreningar gemensamt borde samlas i sommarens 
natur till gemensam högmässa i Herrens stora hus.53  Pfannenstills anförande 
erhöll efter några dagar stor uppmärksamhet i IOGT’s tidning Reformatorn, i 
samband med att talet utförligt refererades på framträdande plats.54

I juli år 1904 presenterade Social Tidskrift den nya ungdomsrörelsen och 
rapporterade att den nu sedan något år även återfanns i Skåne.55 Ordförande i 
Skånes ungdomsförbund uppgavs under år 1905 vara professor Magnus 
Pfannenstill. Under midsommarmötet i Bökeberg och Lund detta år hade 
Pfannenstill hälsat välkommen till en samling som skulle präglas av demo-
kratiska visioner. Knut Kjellberg hade kritiserat industrialismen och fram-
hävt alla medborgares lika rätt till kultur. Professor Seved Ribbing hade lyft 
fram ungdomen som enande kraft gentemot samtidens klassklyftor.56 Till det 
Skånska ungdomsförbundets tvådagarsmöte i Skäralid och Röstånga år 1906 
hade den socialdemokratiske poeten K.G. Ossian-Nilsson skrivit en prolog 
som uppmanade ungdomen till uppryckning. Pfannenstill hälsade då väl-
kommen med antydan om vad ungdomen kunde utföra socialt i samhället. 
Teologen Emil Flygare predikade på mötets andra dag över söndagens hög-
mässotext. Mötet samlade enligt Social Tidskrift 3000 deltagare. Kulmen 
utgjordes av professor O.E. Lindbergs tal över folkets sanna livsglädje. Den-
na livslust skulle blomstra om Sverige erhöll allmän rösträtt, tryggad folkför-
säkring och ändamålsenlig fattigvård.57 De skånska ungdomsmötena var 
bland Sveriges första och kännetecknades alltså av demokratiska och sociala 
rättvisekrav. Samtidigt var kristendomen närvarande på ett påtagligt sätt. I 
sitt Uppsalatal 1907 hade Pfannenstill tillbakavisat påståenden om att präst-
män blev avvisade från ungdomsrörelsens möten. ”Det kan ej vara sant. Det 
äger åtminstone icke sin tillämpning på de skånska förhållandena”.58

Det var inte bara i Skåne som liberala teologer lierade sig med den nya 
ungdomsrörelsen. I Mellansverige sökte Natanael Beskow (1865-1953) och 
professor Nathan Söderblom (1866-1931) att på samma sätt som i Sydsveri-
ge ge kyrkan plats i denna nya rörelse. Båda stod nära teologerna i Lund 
genom samarbete i tidskriften Kristendomen och vår tid.59 Söderblom upp-
trädde på ungdomsmötet i Leksand år 1904 genom att tala om Geijer och 
Wallin. På mötet i Mora år 1906 talade han om att folkkyrkan måste vara 
öppen för samtidens rörelser. Nathanael Beskow hade varit närvarande i 
Hedemora 1905 och höll i Mora 1906 både tal och predikan. Beskow var 

53 Pfannenstill 1908a, s. 21-22 
54 Reformatorn. Tidning för Sveriges Goodtemplare 49 5/12 1907 
55 Social Tidskrift 1904, s. 244-245, Björck 1946, s. 341 not 52 
56 Social Tidskrift 1905, s. 268-269 
57 Social Tidskrift 1906, s. 259, Pfannenstill hade två år före inbjudits av Ossian-Nilsson att 
hålla föredrag inom den skånska klubben. Brev från Karl Gustav Ossian-Nilsson till Magnus 
Pfannenstill 4/3 1904. MPS, LUB 
58 Pfannenstill 1908a, s. 18 
59 Hammar 1972, s. 32-34, 36, Sjöholm 1972, s. 192-195 
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med i ledningen för Stockholms kulturella ungdomsrörelse när denna bilda-
des under hösten år 1905.60

4.2. Harald Hallén- en ny kyrka för ett nytt Sverige 

4.2.a Harald Hallén på Huskvarnamötet 1907 
Harald Hallén besökte Huskvarnamötet tillsammans med sin studentkamrat 
David Ahlner (1881-1974). Denne undrade skämtsamt om Hallén skulle 
vandra med sin näverkont hela vägen från Värmland till Huskvarna. Ahlner 
och Hallén åkte till Huskvarna efter att ha deltagit i var sitt stora ungdoms-
möte i Mösseberg respektive Ransäter. De hade i Wandervogelidealet erhål-
lit en ny gemensam referensram.61 Inför mötet delade kyrkoherde Lars Mag-
nus Danielsson (1858-1937) med sig av sin nationella entusiasm till Hallén. 
Hallén gjorde sin predikokondition under denne Arvikapräst. Danielsson 
skrev: ”I detta dopvatten från himmelen skall ej vår gamla kristna kultur gå 
under, nej uppstå i ett förnyelsens hav”. Danielsson ville att Hallén skulle 
hälsa till biskop Eklund under mötet.62 Hallén och Danielsson hade i januari 
1907 tillsammans försökt skapa opinion för J.A. Eklund som biskop i deras 
stift.63

Snart efter ankomsten till Huskvarna upplevde Hallén mötet som härligt 
med alla dess drygt 150 deltagare.64 I Huskvarna fick Hallén också möjlighet 
att träffa sin nye biskop för första gången. Han bedömde deras sammanträf-
fande som lyckat.65 Hallén ansåg efter Huskvarnavistelsen att det givit min-
nen för livet att ha fått deltaga bland Sveriges ”ypperste andlige stormän” 
såsom J.A. Eklund, Hjalmar Danell (1860-1938) och professorerna Seved 

60  Näsström 1937, s. 207, 219, Social Tidskrift 1905, s. 269, Social Tidskrift 1906, s. 258, 
Björck 1946, s. 258. Om Beskows roll i ungdomsrörelsen, se Sjöholm 1972, s. 202-205. Den 
socialt medvetne Natanael Beskows nationella engagemang blir för Sjöholm en avvikelse från 
dennes övergripande livslinje, då nationalismen för både Sjöholm och den sene Beskow iden-
tifierats med högern 
61 Harald Hallén till Sven Persson 9/8 1907, B1:1 Kyrkoherde S.P. Persson i Lagersberg. 
Personarkiv, ES, David Ahlner till Harald Hallén 19/7 1907 Vol 32 HHS, FAV. Ahlner skulle 
i sin framtida prästgärning likt Hallén inrikta sig på det folkliga. Han kom under tjugotalet att 
ge ut en andaktsbok som utgick från lantarbetarnas konkreta villkor. Ahlner 1925 
62  L.M. Danielsson till Harald Hallén 31/7 1907 Vol 33 HHS, FAV 
63 Harald Hallén till Sven Persson 14/1 1907, B1:1 Kyrkoherde S.P. Persson i Lagersberg. 
Personarkiv, ES. Se Halléns uppsatser med argument för Eklund i Nya Värmlands Tidningen 
12/1 1907. 
64 Brevkort från Harald Hallén till Alma Hallén 30/7 1907 Vol. 4. HHS, FAV 
65 Harald Hallén till Birger Hallén 18/9 1907 Vol 4. HHS, FAV 
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Ribbing, Magnus Pfannenstill och Adolf Kolmodin.66 Han var också uppli-
vad över att ha fått vara med bland: 

 en skara av våra yngre, moderna präster i ordets bättre bemärkelse, som 
kämpa mitt ute i det nutida livets spörsmål och strider. Det var en glödande 
fosterlandskärlek hos alla dessa unge, en fosterlandskärlek på kristen grund. 
Där talades väckande ord om huru till motsats mot de socialistiska ungdoms-
skarorna nu må rycka upp en annan ungdomsflock, ingen ”frälsningsarmé” 
men en bildad, kristen ungdomsskara, som bör rycka samhällets roder ur 
händerna på de mer [el]l[er] mindre samhälls- och kristendomsfientliga radi-
kaler med Berg o[ch] Staaf m.fl. i spetsen, vilka alltmer söka att bit för bit 
avkristna folket.67

Orten Huskvarna ansåg Hallén vara ett föredöme när det gällde att få med 
sig arbetarna i en fosterlandsgemenskap på kristen grund. Brukspatron Wil-
helm Tham hade enligt Hallén utifrån en kristen övertygelse tagit väl hand 
om arbetarnas andliga liv. Hallén nämnde bibliotek, läsestugor, missionshus, 
idrottsplats, badhus, musikpaviljong, 280 egnahem och en hög lönenivå. 
Hallén hade förvånats över den varma och kristliga anda som mötte studen-
terna från arbetarnas sida, vilken ”verkade rent sagolik i vår tid, när man är 
van att gå omvägar för att slippa höra det råa skränet o[ch] svärjandet från 
arbetargrupper”. Huskvarna stod som ett manande exempel för Sveriges 
arbetsgivare. Platsen visade på det kraftigaste vapnet mot socialismen: att 
materiellt och andligt höja arbetarnas ställning. Hallén betonade att Sveriges 
andliga värden skulle ökas kraftigt efter detta möte.68  Efter återkomsten till 
prästpraktiken i Värmland försökte Hallén snart dela med sig av sin Hus-
kvarnaentusiasm. I ett föredrag i Arvika presenterade han historiken bakom 
studentrörelsen och tecknade en samtidsrörelse som sökte gripa den bildade 
ungdom som var så viktig för Sveriges framtida styre. Att be för dessa stu-
dentmöten var: ”en bön för den unga skara, som nu viges till strid o[ch] vars 
korskrönta fana redan fläktar i morgonrodnandens stigande solljus”.69

I det följande skall vi studera Hallén under hans formativa år som student 
1904-1908, där han utvecklade en nationell vision om en ny kyrka för ett 
nytt Sverige. Länge levde Hallén i en spänning mellan Eklunds och Pfan-
nenstills nationalkyrkliga linjer. J.A. Eklund hade under försommaren 1907 
blivit biskop där Hallén ville bli präst: i Karlstads stift. Magnus Pfannenstill 
hade varit Halléns lärare i socialetik under våren 1907. Hallén ansåg Pfan-

66 Harald Hallén till Birger Hallén 10/8 1907 Vol 4 HHS, FAV, Harald Hallén till Sven Pers-
son 9/8 1907, B1:1 Kyrkoherde S.P. Persson i Lagersberg. Personarkiv, ES 
67 Harald Hallén till Sven Persson 9/8 1907, B1:1 Kyrkoherde S.P. Persson i Lagersberg. 
Personarkiv, ES 
68 Harald Hallén till Sven Persson 9/8 1907, B1:1 Kyrkoherde S.P. Persson i Lagersberg. 
Personarkiv, ES. 

69 Den kristna Studentrörelsen i Sverige. Huskvarnamötet 19 1/8 07. Föredrag i Arvika kö-
ping. Söndagen den 10 Aug 1907. Vol. 26 HHS, FAV  
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nenstills etiska undervisning utgöra det mest intressanta inslaget i hela sin 
teologiska utbildning.70 I takt med samhällets ökade polarisering fram till år 
1909, skulle den eklundvänlige Hallén allt tydligare välja Pfannenstills per-
spektiv vad gällde tolkningen av personlighet och nation. Innan vi går vida-
re, bör jag dock först ge en skymt av Halléns startpunkt, genom att skissera 
några grova drag av det idélandskap som präglade hans barndomsmiljö. 

4.2.b. Tankefigurer i Halléns bakgrundsmiljö 
Harald Halléns far Birger Hallén var som nämnts son till stadskomminister 
Mårten Hallén i Göteborg. En orsak till att Mårten Hallén varit känd åter-
fanns i det faktum att han representerat en mycket konservativ gammalkyrk-
lighet.71 Mårten Halléns kristendomsundervisning på Göteborgs folkskole-
seminarium hade år 1873 hängts ut i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning
som ett skräckexempel på gammaldags dogmatism.72 Birger Hallén bröt med 
faderns livsåskådning och anslöt sig till en liberal kristendomsuppfattning 
som var influerad av Viktor Rydberg. Mårten Halléns linje slog över till sin 
egen antites.73 Harald Hallén har själv angivit sig ha vuxit upp i ett hem där 
det kristna inte gav några starka intryck. Han har dock lyft fram att modern 
var präglad av västkustens traditionella kristendom. Hon var dock tystlåten i 
sin tro. Efter moderns död uppgav sig han ha hittat en flitigt använd postilla i 
hennes bokhylla.74

Det är värt att notera att Birger Hallén mellan åren 1877-1880 var redak-
tör för Norrlandsposten i Gävle. Som angivits i bakgrundkapitlet hade denna 
tidning alltsedan 1830-talet haft en lång förhistoria som radikal företrädare 
för liberalismen.75 En kort blick på Norrlandsposten 1877-1880 ger en aning 
om redaktör Birger Halléns ståndpunkter och kan något antyda de värdering-

70 Malmeström 1950, s. 220, 229-231. Harald Hallén till Sven Persson 25/2 1907, 26/3 1907, 
B1:1 Kyrkoherde S.P. Persson i Lagersberg. Personarkiv, ES 
71 Material från Mårten och Birger Hallén finns bevarat i  Vol 2  resp. Vol 3 i HHS, FAV. 
Mårten Hallén påbörjade sin aktivitet under 1830 talet och ansågs av samtiden ha varit en 
föregångare till schartauanismens genombrott i Göteborg. Vestmanlands Läns Tidning 7/8 
1886. Halléns predikolinje var så sträng att den t.o.m. kunde kritiseras vid dennes jordfäst-
ning. Rosell 1888, s. 7-12 
72 Mårten Hallén hade bland annat försvarat ståndssamhällets sociala skrankor, betonat Djävu-
len som farligt hot, att kvinnovälde var lika med djävlavälde, och att romanläsande ledde bort 
från Guds ord. Richardson 1963, s. 321-323 
73 Birger Hallén bekände sig själv vara anhängare av en liberal kristendomsuppfattning. Bir-
ger Hallén till Harald Hallén 25/11 1907 Vol 4 HHS, FAV. Att Viktor Rydberg  påverkat 
Birger Hallén var otvetydigt. Birger Hallén ville absolut ha tillbaka sitt exemplar av ”Bibelns 
lära om Kristus”, då han kommmit på att Harald Hallén olovandes lånat boken ur faderns 
bibliotek. Birger Hallén till Harald Hallén 3/5 1908 Vol. 4 HHS, FAV. Birger Hallén skrev 
också på rydbergskt manér om det goda i att utdana gudsbelätet inom människan. Birger 
Hallén till Harald Hallén 1/8 1909 Vol. 4 HHS, FAV 
74 Hallén 1955a, s. 100 
75 Lundstedt 1897, s. 42 
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ar som sedan skulle cirkulera i Harald Halléns barndoms- och ungdomsmil-
jö. Att redaktören Birger Halléns offentliga åsikter kunde divergera från de 
ståndpunkter han kunde inta i det privata bör givetvis hållas i minnet.   

Norrlandsposten var under Birger Hallén en stor vän av de framväxande 
folkhögskolorna, vilka ansågs erbjuda folket och bonden en känsla för det 
mänskliga och fosterländska, snarare än den rent bokliga bildningen. Grund-
tvig erkändes som folkhögskolornas store föregångare. Tidningen menade att 
folkhögskolorna bildade folket för att kunna möjliggöra folkfrihetens för-
verkligande.76  Tidningens ledare argumenterade med Birger Hallén som 
redaktör också för utökad parlamentarisk folkmakt under vinter och vår 
1879. Man skulle enligt tidningen inte idyllisera kungamakten som medbor-
gerlighetens garant.77 Geijers argument för personlighetsprincipen som enda 
giltiga grund för parlamentarisk representation i sitt riksdagstal år 1840, 
lyftes fram i polemik mot 1866 års begränsning av rösträtten till inkomst och 
ägande.78 Med Sveriges första stora strejk i Sundsvall år 1879 valde tidning-
en Curry Treffenbergs sida, och betvivlade att sågverksarbetarna verkligen 
hade så svårt som de själva hävdade.79 Tidningen präglades av kritik mot den 
nya frikyrkorörelsen och dess roll i strejken.80 Det var i Gävle P.P. Walden-
ström hörde hemma, och det var under Birger Halléns redaktörstid som 
Svenska Missionsförbundet bildades. Norrlandspostens teologiska linje var 
att som alternativ till den frikyrkliga utvecklingen i stället förespråka en 
förnuftsbaserad religiös liberalism.81

Andreas Halléns roll som svensk pionjär för Richard Wagners verk har 
nämnts. Wagner representerade en inomvärldslig religionsuppfattning som 
var inspirerad av filosofen Ludwig Feuerbach. Denne hade menat att männi-
skorna skapade sina egna gudar, och att gudsbilderna egentligen represente-
rade människan själv, som hon skulle framstå utan förtryck. Gudarnas död i 
Nibelungenringens sista del kan tolkas som att deras gudomliga kraft därmed 
överfördes på den mänsklighet som representerades av den åskådande publi-
ken.82 Det är i sammanhanget värt att omnämna tidningen För Svenska Hem 
och dess försök att år 1897 lansera en nationalsång som var komponerad av 

76 Norrlandsposten, Gefle 24/7 1878, Norrlandsposten, Gefle 22/11 1878 
77 Norrlandsposten, Gefle 17/1 1879 
78 Norrlandsposten, Gefle 28/3 1879, Norrlandsposten, Gefle 23/5 1879 
79 Norrlandsposten, Gefle 4/6 1879 
80 Norrlandsposten, Gefle 13/6 1879 
81 Se exempelvis ledaren i Norrlandsposten, Gefle 4/2 1878, där ett föredrag av Carl Eneroth i 
arbetareföreningens lokal återgavs i positiva ordalag. Föredraget hade presenterat en rationell 
kristendom, där kristendomens ande av kärlek och förbrödring borde lyftas fram före det 
dogmatiska. På sommaren 1878 omtalades Rydberg i positiva ordalag. Norrlandsposten, Gefle 
3/6 1878. I Norrlandsposten, Gefle 12/4 1879 refererades Ernest Renans religionsfilosofi. I 
dennes inträdestal till den Franska akademin ansåg denne att religionen ej fick bindas vid 
teorier. Sanningen var evig, ej teorierna 
82 Liedman 1998, s. 437-438 
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Andreas Hallén. Detta misslyckade projekt bottnade i en vilja att lansera ett 
mer hjältemodigt alternativ till R. Dybecks sång ”Du gamla”.83

Harald Hallén har självbiografiskt uppgivit att hans väg till kristendomen 
gick via gymnasieundervisningens förmedling av 1800-talets svenska littera-
tur. Exempelvis Wallins dikt ”Dödens ängel” hade gjorde starkt intryck. E.J. 
Stagnelius hade också givit starka minnen.  Det var dock två arbeten av Vik-
tor Rydberg: Bibelns lära om Kristus, och hans Dikter som lite senare, enligt 
honom själv, kunde leda fram till en mer medveten religiös livssyn. Hallén 
har angivit att han uppskattade Rydbergs sammansmältning av det religiösa 
och allmänt idealistiska, och att denne samtidigt representerade en brygga 
mellan modern världsbild och religiös tro. Dikter som ”Grubblaren”, 
”Klockorna” och ”Jubelkantaten” öppnade enligt Hallén själv svindlande 
perspektiv. Rydbergs förkunnelse om Guds rike på jorden uppgavs dock vara 
det som allra mest lyckats fånga den unge Halléns föreställningsförmåga.84

Ovanstående korta återblick gör klart att det i Halléns ursprungsmiljö 
återfanns föreställningar om det fosterländska, jämte olika varianter av reli-
giös liberalism och konstnärlig inomvärldslig religiositet. Inställningen var 
också kritisk till gammalkyrklighet och frikyrklighet. 

Vi skall se dessa komponenter leva vidare hos den unge Harald Hallén, 
för att ta sig nya kombinationer. 

4.2.c Studenten Harald Hallén utvecklar sin vision i anslutning 
till ungdomsrörelsen 
Efter avslutad gymnasiegång 1902 började Harald Hallén, vilket tidigare 
nämnts, som informator för godsägarparet Perssons barn på det sörmländska 
godset Lagersberg utanför Eskilstuna.85 Hos familjen Persson fick den unge 
Harald Hallén sysselsättning under ganska gynnsamma förhållanden. I brev 
nämnde han fester där både punsch och dans var givna inslag.86 Miljön och 
värderingarna på Lagersberg återspeglades i att Hallén till sin födelsedag år 
1903 kunde önska sig en revolver och en låda cigarrer.87 Harald Hallén ut-
tryckte en tydlig konservatism under denna tid. I brev hem till fadern år 1903 
och 1904 kunde han kritisera att denne gjort ”hejdukartjänst” när han skrivit 
till förmån för den boströmska ministären, som Hallén ansåg ha varit alltför 

83 Kvädet började: ”Ur sagans natt du strålar fram”. Björck 1946, s. 153  
84 Hallén 1955a, s. 101-102 
85 Rune 1969, s. 4-7, Stapelberg 1971 s. 20 
86 Harald Hallén till Alma Hallén 17/8 1903 Vol. 4 HHS, FAV 
87 Harald Hallén till Birger Hallén 9/8 1903 Vol. 4 HHS, FAV. I en sentida återblick uppgav 
Hallén att Sven Persson varit spiritist. Som något självklart uppgav Hallén då att det före-
kommit parapsykologiska fenomen på gården, vilket ”gav en stark känsla av den andliga 
krafternas existens”. Hallén 1955a, s. 101 
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liberal och ”radikalfjäskande”.88 Vid denna tid var Hallén också medlem i en 
fosterländsk förening med namnet ”Allt för Sverige”.89 År 1904 blev Hallén 
student i Lund vid teologiska fakulteten med syfte att bli präst. Harald Hal-
lén hade inför sitt yrkesval insett att den rådande prästbristen var en fram-
tidsmöjlighet. Sven Perssons söner Sven och Hilmer flyttade också ner till 
Lund för läroverksstudier. Harald Hallén kunde genom detta fortsätta få 
inkomster genom att verka som informator åt sönerna samtidigt som han från 
Lagersberg erhöll lån för sina studier.90

Under Harald Halléns första termin i Lund uppmanades han av sin far att 
deltaga i firandet av Karl XII’s åminnelse.91 Harald Hallén kom som student 
snart att engagera sig konservativt. På våren 1905 upprördes han över att 
vänstersinnade studenter genom röstning medverkat till att studentkåren 
detta år inte avsände sin sedvanliga hälsning till biskopen.92 Hallén blev 
snart engagerad som sekreterare i en fosterländsk förening som enligt Hallén 
ansågs representera den ”nationellt demokratiska unghögern”. Denna rikt-
ning motsvarade enligt Hallen ”Det nationella framstegspartiet” som han 
förklarade utgöra en mer moderat fraktion jämfört med den mer profilskarpa 
höger som samtidigt fanns representerad vid Göteborgs nation.93

På våren 1906 medverkade Hallén i studentkåren för att omstöpa den nor-
diska festen till en svensk fest och gladdes åt att ordförandeskapet i student-
kåren i samband med denna kamp övergick från den liberale Torgny Seger-
stedt till den konservative Fredrik Böök.94

Som Far måhända i den s.k. pressen läst, har stud.[ent] kåren beslutit inställa 
Nordiska Festen o.[ch] i stället fira en svensk fest, till hvilken svenska stud. 
fr.[ån] Sthlm, Göteborg o[ch] Uppsala inbjudas. Det var en väldig kamp där-
om. De radikale [höll] på den nordiska festen, medan den fraktion, däri jag 
kan få smickra mig med att anses som en af ”höfdingarne” höllo på den 

88 Statsminister Erik Gustaf Boström var brorson till filosofen Boström, hade varit protektio-
nist i tullfrågan, och hade under 1890-talet sökt förena godsägare, borgerlighet och bönder i 
en rikspolitik gentemot den framväxande socialdemokratin. När Boström under år 1903 bytte 
kurs till förmån för frihandel, erhöll han kritik från de konservativa i första kammaren, med 
Agrarförbundet i spetsen. Detta hade den unge Hallén under Sven Persson sannolikt tagit 
intryck av. Harald Hallén till Birger Hallén 2/11 1903, 15/3 1904 Vol 4 HHS, FAV. Om 
Boström se Norborg 1988, s. 171-173. Om högerns negativa inställning till Boström under år 
1903, se Edling 1996, s. 251-252 
89 Harald Hallén till Birger Hallén 29/10 1903 Vol. 4 HHS, FAV 
90 Rune 1969, s. 5-6. Halléns omfattande brevskrivande till Sven Persson hade sin grund i det 
ansvar han tagit på sig för sönerna i Lund 
91 Birger Hallén till Harald Hallén 22/12 1904, HHS, FAV. Hallén gick aldrig på festen, men 
var med och såg på fackeltåget vid hyllandet av Karl XII. Harald Hallén till Birger Hallén 
25/12 1904 Vol 4. HHS, FAV 
92 Harald Hallén till Sven Persson 10/5 1905 B1:1 Kyrkoherde S.P. Persson i Lagersberg. 
Personarkiv, ES 
93 Harald Hallén till Sven Persson 9/2 1906, 15/2 1906  B1:1 Kyrkoherde S.P. Persson i La-
gersberg. Personarkiv, ES. Harald Hallén till Birger Hallén 17/2 1906 Vol. 4 HHS, FAV 
94 Se Bexell för Segerstedt och den så kallade Segerstedtska striden. Bexell 2003a, s. 274-275 
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Svenska festen. Vi segrade med väldig majoritet. Ordf. doc. Segerstedt afgick, 
(han är gift med en norska). Vid nya ordförandevalet segrade vi ock, hvartill 
ordf. valdes cand Böök, en af ”unghögerns” (vår vanliga benämning) kandi-
dater 95

Tiden i Lagersberg hade präglats av en konservatism som Hallén alltså fort-
satte att utveckla under sin första tid i Lund. Efter Huskvarnamötet var det i 
ett brev till just Sven Persson som han menat att det på mötet skapats att 
antiliberal och antisocialistisk mobilisering för ett kristet Sverige. Eklunds 
kamptal hade gjort intryck. I Halléns argument för Eklund som biskop i 
Karlstad under biskopsvalet 1907 menade Hallén att en religiös fosterländsk 
folkväckelse var under uppsegling. Han argumenterade för det nödvändiga i 
att stiftet borde få en biskop med folkkyrkligt ideal. Hallén hade tagit starka 
intryck av Eklunds broschyr Vår folkkyrkas framtid och höll under våren 
1907 två tal utifrån denna skrift.96

I Lund hade Hallén år 1906 blivit något av en lokal pionjär för kyrklig 
söndagsskoleverksamhet.97 Detta motsvarade väl Eklunds syn på kyrklig 
erövring av folket och hörde hemma i tidens församlingsrörelse. Den nya 
söndagsskoleverksamheten inriktade sig på arbetarbarn och hade sin tydliga 
udd riktad mot den socialistiska söndagsskoleverksamhet som nyligen eta-
blerats på Folkets hus i Lund. Det gällde enligt Hallén för kyrkan att aktivt 
förekomma denna verksamhet för att rädda en kristen uppfostran.98 Hallén 
menade att hans söndagsskoleundervisning var byggd på en religiös och 
fosterländsk grund.99 Som ett sorts bokslut efter avslutad studietid presente-
rade Hallén år 1909 den lundensiska söndagsskolan i den ungkyrkliga tid-
ningen Sveriges ungdom.100 Han menade där att kyrkan måste gripa in redan 
under barndomstiden, hemmen kunde nämligen ej längre upprätthålla ung-
domens kristna fostran. Söndagsskolan i Lund hade enligt Hallén börjat med 
ett 20-tal medarbetare bland studentskor och studenter. Pengar hade insam-
lats, och sex olika söndagsskolor hade upprättats i olika delar av staden. 
Söndagsträffarna inleddes med sång och bön. Söndagsskoleundervisningen 
bestod sedan oftast av en genomgång av dagens bibliska högmässotext. Det 
var viktigt att framhålla söndagsskoleverksamheten som anknuten till kyr-
kan. Därefter läste läraren en lärorik saga eller berättade ur det dagliga livet. 

95 Harald Hallén till Birger Hallén 17/2 1906 Vol. 4 HHS, FAV 
96 Harald Hallén till Sven Persson 14/1 1907 B1:1 Kyrkoherde S.P. Persson i Lagersberg. 
Personarkiv, ES. Talen behandlas nedan. Eklund 1912a 
97 Harald Hallén till Birger Hallén 25/9 1906. Söndagsskoleinitiativet gjorde enligt Bengt O.J. 
Åberg att de lundensiska studenterna tidigare än de uppsaliensiska kom in i praktiskt försam-
lingsarbete. Åberg sätter detta i samband med ett starkare kyrkligt medvetande hos den syd-
svenske studenten vid denna tid. Åberg 1952, s. 73 
98 Harald Hallén till Birger Hallén 25/9 1906  Vol 4 HHS, FAV, Rune 1969, s. 30-33, 36 
99 Harald Hallén till Sven Persson 25/2 1907 B1:1 Kyrkoherde S.P. Persson i Lagersberg. 
Personarkiv, ES 
100 Om denna tidning, se Rodhe 1930, s. 351-352 
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Undervisningen måste enligt Hallén röra sig på ett mycket enkelt och var-
dagligt plan. Detta var särskilt viktigt i en okyrklig stadsmiljö 101 Att Hallén 
var van att hantera en social distans till avkristnade samhällslager avslöjades 
genom följande råd:  

Hur skall man nu göra med de äldre? Kan man begynna med en kort bön, så 
bör det ju iakttagas, men ligger det någon ”ligapojksstämning” över den hop-
samlade skaran, så vill jag för min del absolut avråda därifrån, ty avbrytes 
man av ett rått grin eller dylikt, drages lätt det hela ner till något fatalt, pin-
samt, som verkar allt annat än gagneligt.102

Hos dessa äldre barn ”utanför det kristna samhället”, vore det bättre att börja 
med att väcka ett sedligt medvetande. Hallén ville börja med att få dem att 
reagera mot det råa, smutsiga och onda. Efter etisk förkunnelse kunde man 
sedan väva in det ena religiösa draget efter det andra. Slutligen kunde man få 
barnen att blicka mot den personlighet från vilken all sedlig kraft utstrålade: 
Jesus Kristus. Enligt Hallén var det viktigaste för en söndagsskola att den 
knöt an till det ”levande livet” och ej åtskilde kultur och religion. 103 Ung-
kyrkoledaren Manfred Björkquist skulle år 1911 framhålla att även lunden-
sare varit pionjärer inom ungkyrkorörelsen. Några studenter från Lund hade 
år 1910 anslutit sig till den Uppsalabaserade ungkyrkligheten. Björkquist 
berömde lundensarna för att i flera år ha bedrivit en ”storartad söndagsskole-
verksamhet” och att de på detta sätt energiskt tagit upp kampen mot avkrist-
ningsarbetet på Folkets hus. De uppsaliensiska ungkyrkomännen hade på 
detta sätt enligt Björkquist fått del av en rik erfarenhet.104 Söndagsskoleverk-
samheten var en omstridd verksamhet inom Svenska kyrkan. Den kritisera-
des för att inte vara riktigt kyrklig, och mer höra samman med konventiklar-
nas antiliturgiska väckelsekristendom. Söndagsskolorna bedrev ju inga guds-
tjänster. En alternativ linje representerades av biskop U.L. Ullman, som i 
stället för söndagsskolor ville införa gudstjänster för små barn.105 Konflikten 
mellan barngudstjänster och söndagsskolor avslöjar att den unge Hallén re-
presenterade ett av två alternativ. 

Bilden av en ung konservativ Hallén i närheten av Eklunds nationalism 
var inte entydig. Hallén hade tidigt kommit under inflytande av en annan 
sorts fosterländskhet. Magnus Pfannenstills kulturöppna och demokratiska 
linje blev under studieåren allt viktigare. Halléns folkkyrka skulle komma att 
likna Eklunds på ytan, men fylldes snart med ett helt annat innehåll. 

Redan år 1905 deltog Hallén i en debatt om nykterhetsrörelse och kyrka i 
Lunds Kristliga Studentförbund. Ämnet var högst aktuellt och diskussionen 

101 Hallén 1909, s. 3-5 
102 Hallén 1909, s. 4 
103 Hallén 1909, s. 4-6 
104 Brundin 2001, s. 25 
105 Bexell 2003a, s. 227-230 
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blev lång och het. Hallén noterade att Pfannenstill var närvarande, och for-
mulerade ett inlägg. Hallén ansåg att nykterhetsrörelsen borde mildra sin 
radikalism. Detta skulle möjliggöra högre rekryteringsgrad för nykterhetens 
sak. Härmed kunde nykterhetsorganisationerna också komma närmare kyr-
kan och erhålla dess stöd.106 Under hösten år 1905 lystrade Hallén till Hei-
denstams tal i Lund. Denne besökte staden i samband med Tegnérfesten den 
fjärde oktober. Hallén och andra studenter hade ännu ej förutsättningar att 
förstå Heidenstam som representant för en annan nationell vision än den som 
var gängse i deras egna kretsar. Hallén hade under dagen lyssnat till Heiden-
stams tal utanför Grand Hotel, och senare vid Tegnérstatyn, men hade ej 
deltagit i den kvällssamling där Heidenstam i ett tal kopplat ihop nationalism 
och social radikalism. Heidenstam hade sagt att det på hans fosterländska 
fana även fanns röda vimplar. Heidenstams tal i Lund var fredsinriktat, och 
han betonade det goda i att Sverige ej tillgripit krig för att behålla Norge. 
Heidenstams sammanförande av nationalism och socialism var viktig i peri-
oden mellan unionsupplösningen 1905 och storstrejken 1909. Hallén och 
andra studenter ville efter Heidenstams besök rösta ut den reforminriktade 
nationalekonomen Knut Wiksell (1851-1926) ur den akademiska föreningen. 
Denne hade efter Heidenstams nationella samlingsord under kvällen talat om 
Norges rätt till självbestämmande.107

Under våren 1906 ställde sig Hallén tillsammans med 82 undertecknande 
studenter i spetsen för en sympatiadress som riktades till riksdagsman A.P. 
Risberg, som i sin tur hade interpellerat mot den liberale statsministern Karl 
Staaff då denne ej velat väcka åtal för den hädelse mot kristendomen som 
publicerats i ungsocialisternas tidning Gula faran. Adressen publicerades i 
den kyrkligt konservativa tidningen Vårt Land. Aktionen uppskattades enligt 
Hallén av professor Olof Holmström (1854-1921), vilken i Lund arbetade för 
ett vitaliserat församlingsliv parallellt med J.A. Eklund i Uppsala.108 Magnus 
Pfannenstill höll i en artikel i Kristendomen och vår tid med om Risbergs 
kritik. Enligt Pfannenstill fanns en stark folkopinion för en sådan anklagelse, 
vilken han tolkade som tecken på folkets stärkta sedlighet. Hädelse innebar 
ringaktning för medmänniskor och stod i strid mot de sedligt mellanmänsk-
liga förhållanden som samhället byggde på. Nationen byggdes av individer 
som fick styrka av gudstron. Ett hädelseåtal skulle därför skydda samhället. 
Två reformer kunde enligt Pfannenstills artikel undanröja framtida hädelser. 

106 Harald Hallén till Sven Persson 9/3 1905 B1:1 Kyrkoherde S.P. Persson i Lagersberg. 
Personarkiv, ES 
107 Harald Hallén till Birger Hallén 5/10 1905 HHS, FAV, Svenska Dagbladet 5/10 1905, 
Björck 1946, s. 250-251, Rune 1969, s. 72 
108 Vårt Land 21/3 1906, Harald Hallén till Birger Hallén 17/2, 1/4  1906 Vol. 4 HHS, FAV, 
Harald Hallén till Sven Persson 15/2 1906, 30/3 1906, 8/4 1906 B1:1 Kyrkoherde S.P. Pers-
son i Lagersberg. Personarkiv, ES, Duhne 1969, s. 54-55, Rune 1969, s. 33-36. Om Holm-
ströms församlingsaktivism parallellt med Eklunds, se Rodhe 1930, s. 80-82, Bexell 2003a, s. 
224-226
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För det första borde kristendomsundervisningen moderniseras. För det andra 
kunde social och politisk rättvisa undanröja all bitterhet mot kristendomen.109

Den hallénska sympatiadressen såg ut som en markering åt höger. Samtidigt 
hade Pfannenstill kritiserat uteblivet hädelseåtal utifrån ett liberalt motiv, då 
han hävdat behovet av religion såsom viktigt för personligheternas utveck-
ling till ömsesidig medborgerlighet. 

Under sommaren 1906 gjorde Harald Hallén tre månaders predikokondi-
tion hos kyrkoherde Tor Emanuel Lignell (1840-1911) i Eda i västra Värm-
land.110 Redan under sommaren år 1905 hade Harald Hallén befunnit sig i 
landskapet och visat intresse för dess folkliga förhållanden.111 På våren 1906 
skulle han betrakta sig som halvt värmlänning.112 Lignell präglades enligt 
Hallén av ett konservativt sinne och var mycket bekymrad över att socialister 
lyckats bilda en liten fackförening vid Eda glasbruk.113 Harald Hallén sympa-
tiserade med Lignells oro genom att deltaga i bildandet av en lokalavdeling 
av Svenska folkförbundet. Hallén uppgav sig ha påverkat småbrukare och 
annat småfolk till folkförbundets fördel genom att föra samtal ute bland folk 
medan han varit verksam i praktiskt arbete. Han uppgav att han till folkför-
bundet fått med sig församlingens alla lärare och den stora del av nykterhets-
folket som var ”mera religiöst o[ch] fosterländskt sinnade, d.v.s. blåbandis-
terna och nationalgodtemplarne”. Nationalgodtemplarorden hade under na-
tionella förtecken brutits ur IOGT under tullstridens år 1888.114 Denna orden 
definierade Hallén nu som en nykterhetsförening med kristligt program.115

Folkförbundet ville fungera som ett nationellt alternativ till socialismens 
klasskamp. Hallén uppgav föreningens syfte vara att just rida spärr mot soci-
alismen, och ansåg också att han under sommaren lyckats nå framgångar 
med detta lokalt.116 Svenska folkförbundets verksamhet har i forskningen 

109  Pfannenstill 1906, s. 69-71, 76-78 
110 Harald Hallén till Sven Persson 29/5 1906, 12/6 1906 B1:1 Kyrkoherde S.P. Persson i 
Lagersberg. Personarkiv, ES, Harald Hallén till J.A. Eklund 16/3 1908 JAES, UUB, Rune 
1969, s. 50 
111 Harald Hallén till Birger Hallén 13/9 1905 HHS, FAV, David Ahlner till Harald Hallén 
11/8 1905 Vol 32 HHS, FAV 
112 Harald Hallén till Birger Hallén 1/4 1906, Birger Hallén till Harald Hallén 26/8 1906 Vol. 
4 HHS, FAV. Hallén tillbringade sin tid som spädbarn i landskapet när fadern var redaktör vid 
Nya Wermlands Tidningen under 1880-talet. Lundstedt 1897, s. 42 
113 ”Starkt konservativ som han är, läser han inga andra tidningar än Vårt Land, Nya Dagl. 
Alleh., Nya Värml. tidningen o[ch] Värmlands Dagblad.” Harald Hallén till Sven Persson 
12/6 1906 B1:1 Kyrkoherde S.P. Persson i Lagersberg. Personarkiv, ES 
114 Harald Hallén till Sven Persson 23/9 1906 B1:1 Kyrkoherde S.P. Persson i Lagersberg. 
Personarkiv, ES. Edquist 2001, s. 19, 52 
115 Harald Hallén till Sven Persson 12/6 1906, 23/9 1906 B1:1 Kyrkoherde S.P. Persson i 
Lagersberg. Personarkiv, ES 
116 ”Farbror har väl tagit del af detta förbunds verksamhet- en sammanslutning mot socialis-
men” Harald Hallén till Sven Persson 23/9 1906 B1:1 Kyrkoherde S.P. Persson i Lagersberg. 
Personarkiv, ES. Om detta förbund, se Svenska folkförbundets programförklaring i: Svenska 
folkviljan. Organ för Svenska folkförbundet. Nr. 1.8/12 1906, och Palm 1982, s. 73-77 
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lyfts fram som exempel på hur en dåtida höger kunde imitera arbetarrörelsen 
genom att bedriva agitation.117

Under sommaren i Eda började Hallén att söka sig en ny roll. Hans stora 
ambition blev att bli ett med folket genom att börja prata värmländska, ta del 
i fysiskt arbete och klä sig folkligt. 

jag talar så utprägladt värmländskt tungomål samt så långt möjl [igt] är, an-
vänder Värmlands-allmogens tänke- och uttryckssätt ... Ty jag har märkt att 
genom dagligt arbete, genom enkel klädsel o[ch] tarfligare vanor o.d. växer 
man mer samman med bönderna o[ch] blir i deras ögon mer en jämlik, på 
samma gång man i det rent kyrkliga träder framom dem.118

Hallén ville ej, för att använda hans egna ord, framstå som en prästerlig 
”svartrock” utan betydelse för de ”breda lagren”. Under sommaren höll Hal-
lén nykterhets- och fosterländska föredrag inom Svenska Nationalgodtemp-
larorden.119 Hallén hade samma år blivit medlem i Sveriges studerande ung-
doms helnykterhetsförbund SSUH.120

I ett tal som utgjorde kulmen i en lokal opinionsbildning mot ölförsälj-
ningen i Eda var det tydligt att Halléns konservativt nationella tänkande var 
under förändring. Talet hölls vid ett opinionsmöte där enligt hans egen upp-
gift flera hundra nykterhetsmänniskor var närvarande.121 I talet förklarade 
Hallén folkets röst vara identisk med Guds röst. De enskilda medborgarnas 
rättsmedvetande utgjorde enligt Hallén samhällets grundval. Han kombine-
rade nu den traditionellt kristliga fosterländskheten om att frukta sin Gud och 
älska sitt land, med nykterhetsrörelsens föreställningar om ett folk som av 
solidariska skäl var helnyktert: 

ett land, där i fredliga tjäll bor och arbetar ett folk, för vilket blott supseden är 
ett avlägset hemskt minne, ett folk, som är andligen sundt o[ch] friskt ... ett 
land, där folket bor lungt o[ch] fritt kring älskad hydda med gröna tegar, ett 
folk, som bär hälsans o[ch] glädjens rosor på sina kinder, ty dät vet, att dät 
känt ansvarets heliga plikt, att dät jälpt sina svaga bröder, att dät nu är andli-
gen sundt o[ch] friskt. Ett sådant folk blir rikt o[ch] mäktigt. Dät blir av Her-
ren välsignadt. Ett sådant folk fruktar sin Gud o[ch] älskar sitt fosterland! 
Förläne oss dän Högste en sådan fosterlandskärlek! 

117 Johannesson 1996, s. 27-28, 40 
118 Harald Hallén till Sven Persson 12/6 1906 B1:1 Kyrkoherde S.P. Persson i Lagersberg. 
Personarkiv, ES 
119 Harald Hallén till Sven Persson 12/6 1906, 23/9 1906 B1:1 Kyrkoherde S.P. Persson i 
Lagersberg. Personarkiv, ES 
120 Rune 1969, s. 50-52 
121 Rune 1969, s. 52, Harald Hallén till Alma Hallén 9/9 1906 Vol. 4 HHS, FAV. En studie 
med det talande namnet ”Heroer på offentlighetens scen” utreder den svenska offentlighetens 
historiska utveckling,  som skapade möjlighet för folkedare att träda framoch uttala sig i namn 
av folket och den allmänna opinionen. Se där följande bidrag: Kurt Johannesson 1987, Eric 
Johannesson 1987 och Meidal 1987 
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Om alla följde sin inre röst skulle de enligt Hallén välja helnykterhetens väg. 
En ny framtid för Sverige målad som en agrarpastoral idyll kunde därmed 
skapas. Socialdemokratin kritiserades av Hallén för att alltför mycket foku-
sera på det materiella. Det handlade egentligen om att lyssna på sin inre 
röst.122 Resultatet av opinionsbildningen blev att beslutet om ölhandeln föll 
ut till nykterhetsvännernas fördel.123 Halléns roll som ”hövding” i den lun-
densiska unghögern, bleknade nu för ett bredare folkligt engagemang där 
han kände sig uppskattad.124 Hallén hade nu upptäckt en egen publik: ”hu-
vudsakligen småfolk, bönderna och arbetarne vid bruken, med vilka jag på 
detta sätt verkat samman”.125 Lars Rune uttrycker innebörden i detta program 
på ett pregnant sätt: Hallén fann i nykterhetsrörelsen en dörr genom vilken 
han kunde nå en bred allmänhet mitt i den sociala verkligheten.126 Hallén 
uppfattade sig nu som en folktribun. 

Hallén kom i Värmland in i sammanhang där också ungdomsrörelsen var 
viktig. Hallén hade under sensommaren 1906 predikat om det nödvändiga i 
att ungdomsmötenas tal om livsglädje fördjupades med kristendom.127 År 
1906 års ungdomsmöte i Säffle blev mycket signifikativt för strömningar av 
radikalitet och hembygdskänsla, och det kom att hållas i nära anslutning till 
köpingens nystartade folkhögskola. I samband med mötet anordnades en 
konstutställning på skolan. Karl Erik Forsslund talade om ”Ljus och jord”. 
Titeln hade hämtats från småbruksentusiasten Rösiö och innebar ett krav på 
ljus och jord åt alla på lika villkor i samhället. Med egnahem skulle ingen 
längre behöva vara hemlös.128

122 Nykterhetsföredrag vid National-Godtemplar-logen Kortlanda (Eda Charlottenberg) Sön-
dag ... [framsida delvis bortriven] Vol 26 HHS, FAV. Rune placerar talet till den första sön-
dagen i september år 1906. Rune 1969, s. 50 
123 Rune 1969, s. 50-52, Harald Hallén till Alma Hallén 9/9 1906 Vol 4 HHS, FAV 
124 Rune 1969, s. 52, Harald Hallén till Birger Hallén 5/10 1905, 17/2 1906, Harald Hallén till 
Alma Hallén 9/9 1906 Vol. 4 HHS, FAV 
125 Harald Hallén till Alma Hallén 9/9 1906 Vol. 4 HHS, FAV 
126 Rune 1969, s. 50, 56. 
127 Tionde Söndag äfter Tref Sönd. Predikan i Ölme Kyrka. söndagen d. 19 Aug 1906. Vol 23 
HHS, FAV 
128 Folkhögskoleföreståndare Valdemar Dahlgren höll ett föredrag om Esaias Tegnér, redaktör 
Mauritz Hellberg talade om ungdomens uppgifter, Edvard Wavrinsky om nykterhet, Anna 
Bugge om hemslöjd, och författaren Walter Hülphers om hemkänsla. Social Tidskrift 1906, s. 
259-260. Konstutställningen hade en föregångare i ungdomsmötet vid Hedemora föregående 
år som tidigare nämnts. Där hade Carl Larsson, Anders Zorn och Gustaf Ankarcrona ställt ut 
hembygdsglorifierande konst. Social Tidskrift 1905, s. 269-270. I Värmland skulle konstnä-
rerna heta Christian Eriksson, Gustaf Fjæstad, Bror Lindh, Per Tellander, Axel Törneman och 
Otto Hesselbom. Se Dahlgren 1955, s. 15 för en mer fullständig förteckning. Samarbetet 
mellan ungdomsrörelsen och folkhögskolan kom dock att tonas ned efter detta möte, då det 
anslagsgivande landstinget ansåg mötet varit alltför radikalt. Karl Erik Forsslund hade väckt 
anstöt. Dahlgren 1955, s. 15-16. I tidningen Fram, den socialdemokratiska ungdomens organ 
med Per Albin Hansson som redaktör, presenterades Karl Erik Forsslund i juli samma år på 
framsidan med ett porträtt och dikt med samma titel som det tal han hade framfört vid ung-
domsmötet. Sundin 1984, s. 331. Om Rösiö se Toler 1992, s. 128-183 
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Efter jul 1906 reste Hallén till Arvika för att där få kondition hos kyrko-
herde Lars Magnus Danielsson. Halléns folkliga ambitioner blev än mer 
accentuerade med denna nya förebild: 

Fullständig lyriker, håller han hänryckade predikningar , med fullsatt kyrka, 
håller tal o[ch] föredrag om mission, nykterhet o.s.v. Är med i samhällets alla 
styrelsegrenar och söker bereda rum för det kristliga intresset på alla håll. 
Samarbetar med de frikyrkliga, håller populärt-religiösa föredrag för arbetar-
na på folkets hus o.s.v., allt med ungdomlig hänförelse. Han hör (liksom jag!) 
till ”den nya skolan” inom teologien.- Jag följer honom på alla områden. Pre-
dikar i högmässa o[ch aftonsång, predikostunder och föredrag i kapell, mis-
sionssalar o[ch] skolhus både söndag o[ch] vardag.129

Vem var denne Danielsson? Den socialdemokratiske nykterhetsmannen Jal-
mar Furuskog (1887-1951) skriver i sina ungdomsminnen att han hos Lars 
Magnus Danielsson träffat på ett folkkyrkoideal som både liknade och avvek 
från biskop Eklunds.130 När Furuskog och Danielsson i samband med invig-
ningen av Arvikas östra kyrka träffades första gången år 1911 hade Daniels-
son erkänt J.A. Eklund som sin auktoritet: 

Biskopen invigde den nya kyrkan i Arvika med en lovsång till den kyrkliga 
ritualismen, dopet, nattvarden, vigseln, och allt det där. Jag kände kväljning-
ar, men Lars Magnus bara beundrade. ”Allt fick sin vigning i kyrkans famn” 
hade biskopen skrivit i sin berömda psalm. Denna lära om kyrkans totalitära 
maktanspråk tillämpade Danielsson på det milda och generösa viset att han 
”välvde kyrkan” över alla kulturella företag. Han hade naturligtvis för länge 
sedan välvt kyrkan över den nya folkhögskolan ...131

Enligt Furuskog hade Danielsson menat att kyrkan skapat dogmer och bibel, 
och att man sedan hade stor frihet i relation till dessa. ”Inför denna liberala 
tolkning av den Eklundska kyrkoläran var det svårt att känna den rätta har-
men” menade Furuskog.132 Det han här hade mött var ett kvarlevande exem-
pel på en äldre svensk grundtvigiansk folkkyrklighet. Danielsson var något 
av en senfödd skandinavist. Han gav sina tvillingsöner namnen Göte och 
Nore, och hade varit folkhögskollärare i Halland under 1880-talet.133 I unga 
år hade han med stor entusiasm upptäckt grundtvigianismen som bildnings-
orienterad folkrörelse. Egna erfarenheter av landsbygdsungdomens begrän-
sade bildningsmöjligheter hade fått honom att omfatta Grundtvigs idéer om 
att råda bot på detta. Han ansåg själv att folkhögskolans grundtankar givit 

129 Harald Hallén till Sven Persson 14/1 1907 B1:1 Kyrkoherde S.P. Persson i Lagersberg. 
Personarkiv, ES 
130  Furuskog 1951, s. 326-328, Särnstedt 1939, s. 59-62 
131  Furuskog 1951, s. 328 
132  Furuskog 1951, s. 328 
133  Edestam 1973, s. 71, Särnstedt 1939, s. 52, 57 
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honom de bästa impulserna i livet som präst.134 Kristendom och folklighet 
skulle förenas, och han ville alltså välva kyrkan över alla sammanhang- 
t.o.m. över nöjesfält. En känd berättelse om Danielsson var att denne spon-
tant bjudit hem Ellen Key på middag när hon varit på genomresa.135 Det är 
symptomatiskt att Danielsson i brevet till Hallén inför Huskvarnamötet sade 
att han ”Hvälvde körka” då han tagit in frikyrkliga i kyrkan för en begrav-
ning.136 Danielsson uppskattades i Halléns krets för sin utvecklade allsidig-
het, som äkta grundtvigian kombinerade han det himmelska med det  jordis-
ka, det kristna med det mänskliga.137 Danielsson var alltså företrädare för ett 
äldre försök att sammangjuta folk och kyrka med rötter i representationsre-
form, bondemobilisering och folkhögskola. Danielsson kände igen folkkyr-
kotanken hos J.A. Eklund, men förstod den utifrån sina egna liberala förut-
sättningar.138

Under vintervistelsen i Arvika 1907 ansåg sig Hallén ha uppnått samhö-
righet med bönder. Hallén trodde på en ”religiös-fosterländsk” renässans hos 
den lokala bondebefolkningen. Denna borde samverka med det materiella 
uppsving som den kommande inlandsbanan skulle medföra.139 Under senvin-
tern i Värmland 1907 återkom Hallén också till Edatrakten och Charlotten-
berg för att i Svenska folkförbundets regi den tionde februari tala om foster-
landet. Det var uppenbart att Heidenstam nu blivit en viktig ledstjärna. Hal-
lén inledde sitt tal med att presentera Heidenstam såsom nationens främste 
uttolkare. Hallén nämnde kyrkogården som exempel på nationens evighet. 
Jord och blod var förenade med varandra. Nationen innefattade både döda, 
levande och ofödda. Hallén kopierade Heidenstam då han menade att döda 
och levande svenskar enades med jorden i en mytisk enhet.140 Med tanke på 
Heidenstams ord i diktcykeln ”Ett folk” om att ”gisselslag driver oss sam-

134  Edestam 1973, s. 70 
135  Särnstedt, 1939, s. 57, 64, Edestam 1973, s. 71, Furuskog 1951, s. 327-328 
136  L.M. Danielsson till Harald Hallén 31/7 1907 Vol 33 HHS, FAV 
137  Gunnar Lindgren till Harald Hallén 15/1 utan år, antagligen 1908 Vol 32 HHS, FAV 
138 Danielsson kunde senare bli entusiastisk över ungkyrkorörelsens korståg. I protokollsbo-
ken för kyrkliga frivilligkåren i Uppsala står noterat för den 4:e april 1913: ” Mötet bevistades 
av kyrkoherde Danielsson från Värmland, vilken i ett anförande uttalade sin glädje över kors-
tågsrörelsen och lovade visst bistånd för de korsfarare, som ännu besöka hans landsända”. 
Protokollsbok för kyrkliga frivilligkåren 26 aug 1909-15 april 1913. U 2508 b:1, Uppsala 
Kristliga Studentförbunds samling UUB. 
139 Harald Hallén till Sven Persson 14/1 1907 B1:1 Kyrkoherde S.P. Persson i Lagersberg. 
Personarkiv, ES. Inlandsbanan var en järnvägssträckning mellan Kristinehamn och Gällivare 
som började byggas år 1908. 
140 ”du land, där våra barn en gång få bo och våra fäder sova under kyrkohällen” Heidenstam 
1996, s. 315. Svanberg 1968, s. 52. Intressant är här att konstatera att Hallén likt Heidenstam 
kunde sammansmälta en etnisk mytologisk folkuppfattning med en demokratisk. Samtidigt 
som folket nu väcktes i folkrörelserna och kravet på utvidgad rösträtt, fanns det ett evigt band 
mellan folk och jord, representerad av kyrkogården. Om ungdomsrörelsen i Tyskland var en 
förelöpare till nazismen, var den i Sverige demokratiskt syftande. Trägårdhs tes om folkbe-
greppets skilda laddningar i Norden och Tyskland, verkar här stämma väl in.  
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man”- ansåg Hallén att samtidens svenskar höll på att väckas till liv.141 Uni-
onsupplösningen hade år 1905 varit ett färskt exempel på detta. När det gäll-
de folkets egentliga uppvaknande kom dock Hallén snart in på något helt 
annat än unionsupplösningen. Hallén följde nämligen Heidenstams mjuka 
linje i denna fråga. Upplivandet fanns enligt Hallén snarare i folkets självor-
ganisering av nykterhetsrörelse och arbetarrörelse. Strömningar av ny hem-
känsla med röda stugor och egnahemsrörelse utgjorde tillsammans med 
folkbildningssträvandena också tecken på folkets nya livsvilja. Alla nya ten-
denser pekade enligt Hallén på att religionen började vakna. Religionen var 
det djupaste i folkets väsen och personlighet och var egentligen den viktigas-
te drivkraften i svenska folkets kultur. Religion var känsla av delaktighet i ett 
högre liv: tron på en allmakt som följde alla människor med rättfärdighet, 
förbarmande och vederkvickelse. Denna religion var identifierbar med kär-
leken, och det var just denna kärlek som vaknade i samtidens nya samhälls-
liv. Religionen var med Halléns ord märgen i den svenska nationens ”jättefu-
ra”.142

Att Hallén ställt sig i den nya nationella samlingens tjänst med dess hem-
bygdskärlek var obegripligt för hans familj i Stockholm. Den kunde ej be-
gripa varför han nu så livligt vurmade för Värmland och talade värmländskt 
bygdemål. Fadern Birger tyckte detta var märkligt då Harald var uppväxt i 
Stockholm, han ansåg nu att sonen degraderade sig. Birger Hallén menade 
att inte ens Värmlandsbönderna i andra kammaren briljerade med dialekt. 143

Farbrodern Andreas Hallén uttryckte också senare irritation över dessa byg-
demålsambitioner.144 I frustration över familjens bristande förståelse lade 
Hallén därför ut sitt program för Sven Persson när han återkommit till Lund 
under våren 1907. Han skrev att han dragits alltmer till det lantliga och me-
nade att: 

Den gamle svenske odalbonden, särskilt sådan Geijer skildrar honom, har 
alltmer blivit det ideal, vari jag helst ser det unga, nya Sverige, som så många 
sia om ... det är min orubbliga tro, att det är av den must o[ch] märg, som 
finns hos vår svenska allmoge, som vi kunna skapa något stort; en varmt reli-
giös o[ch] bildad allmoge  vill jag se som bäraren av vår framtid. Det är där-
för jag velat vända åter till denna klass ...145

141 Jfr Heidenstam 1996, s. 320-321. Svanberg 1968, s. 52 
142 ”En vaknande folksjäl”. Föredrag vid fosterländsk fäst i Charlottenberg d. 10 febr. 1907 
Vol. 26 HHS, FAV 
143 Birger Hallén till Harald Hallén 5/8 1906, 26/8 1906 Vol. 4 HHS, FAV 
144 Birger Hallén till Harald Hallén 7/8 1907 Vol. 4 HHS, FAV 
145 Harald Hallén till Sven Persson  25/4 1907 B1:1 Kyrkoherde S.P. Persson i Lagersberg. 
Personarkiv, ES 
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Hallén försvarade sina försök att genom bygdemål och klädsel smälta sam-
man med bondebefolkningen. Han skrev att han ville bidra till de olika land-
skapens särprägel genom att ansluta sig till det värmländska folklynnet. Hal-
lén erkände att vurmen för den gammalsvenska allmogen var en högertanke. 
Han inskärpte dock att det nu handlade om en unghögertanke som var öppen 
för det nya: ”Låt gärna det nya tränga fram, men sätt vår ursvenska typiskt 
nationella prägel på det”. Hallén kritiserade samtidigt storstadslivet som 
något onaturligt. Inför risken att i sin ”bondisering” framstå såsom löjlig 
inskärpte Hallén att han i sin allmogetro ingalunda var ensam bland stude-
rande kamrater. Han menade att denna tanke nu behärskade stämningen i 
den ”ungteologiska” gruppen i Lund. 146 Halléns påstående vittnar om den 
lundensiska liberalteologins allians med ungdomsrörelsens hembygdsroman-
tiska ideal. 

I april 1907 höll Hallén samma tal två gånger, varav en gång i det Kristli-
ga studentförbundet.147 Talets rubrik var: ”Statskyrka och Frikyrka”. Som 
förlaga använde Hallén den tidigare nämnda Eklundskriften: Vår folkkyrkas 
framtid; ett tal som denne hållit på det första stiftsmötet i Kalmar år 1906.148

I Halléns tal kunde en markerad skillnad gentemot Eklund märkas. Hallén 
tog inte upp Eklunds starka konfliktperspektiv vad gällde förhållandet mel-
lan kristna och icke kristna. För Hallén fanns inte något avstånd mellan folk 
och kyrka i samtidens Sverige. Hallén dröjde snarare vid en jämförelse mel-
lan frikyrkan och statskyrkan. Eklund hade velat knyta an till de frikyrkliga i 
kampen för barnens kristna fostran. Hallén var mer kritisk till frikyrkligheten 
och menade att denna bars upp av en församlingstanke som begränsade en 
skara till att bestå av enbart troende. Hallén hävdade att det inte gick att dra 
en sådan skarp linje. En troendeförsamling kunde ej heller påverka samhället 
i någon större grad. Möjlighet till samhällspåverkan var statskyrkans fördel. 
Här hade Eklund och Hallén en gemensam referenspunkt. I eklundska orda-
lag hävdade Hallén att folkkyrkan kunde leva om den så ville. Både Eklund 
och Hallén ansåg att det behövdes ett revitaliserat församlingsliv med nya 
verksamhetsformer. Arbete i sociala frågor, ungdomsvård, inflytande på 
riksdagen och en ny uppfattning om prästens kall var angelägna uppgifter. 
Eklund ville ha en balans mellan präst och församling under det att Hallén 
mer ensidigt ansåg att prästen borde vara församlingens tjänare. I apriltalens 
slutackord blev avståndet mellan Eklund och Hallén som tydligast. Hos Ek-
lund frammanades ett dystert framtidsperspektiv om att striden skulle bli 
svår. En seger för folkkyrkan verkade ej vara självklar. Sverige hade svag 
kungamakt och stod inför en frambrytande folkmakt. Eklund uppmanade 

146 Harald Hallén till Sven Persson  25/4 1907 B1:1 Kyrkoherde S.P. Persson i Lagersberg. 
Personarkiv, ES. 
147  Rune 1969, s. 43, Notförteckning s. 6, not 6 (under kap. 4) 
148 Detta tal var viktigt då det första stiftmötet i Kalmar innebar uttryck för en ny organisa-
tionsform inom kyrkan. Eklund hade varit betydelsefull för denna sammankomst som tänktes 
utgöra ett kyrkligt folkmöte. Aldén 1989, s. 78-95 
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kyrkofolket att mobilisera sig för att försvara kyrkan inför detta genombrott. 
Hos Hallén fanns en helt annan trygghet inför framtiden. Hallén nämnde inte 
alls kungamakten som något värn för kyrkan. Halléns recept för folkkyrkans 
seger var i stället att låta den omfatta samtidens tankar i syfte att låta dem bli 
kristet präglade. Denna folkkyrka hade en säker framtid. Folkets stigande 
bildning skulle skapa grund för ”framtidens stora folkkyrka”. När Hallén 
hävdade vidgad bekännelseram som stöd för kyrkan anförde han kyrkliga 
uttalanden av ungdomsmötesaktiva profiler som Carl Larsson och Karl Erik 
Forsslund. Deras namn är överstrukna i talets manus men avslöjar Halléns 
tankemässiga sammanhang. 149

Sommaren 1907 blev kanske ungdomsrörelsens mest aktiva höjdpunkt. 
Harald Hallén hade i september 1906 upplevt känslan av att ha iklätt sig 
rollen som folktribun. Sommaren 1907 blev en genombrottstid för Hallén 
vad gällde självbild och livsuppgift. I centrum låg här glädjen över att i text 
och tal stå inför en publik som svarade positivt. I brev hem efter sommaren 
bekände Hallén sig tillhöra de så kallade nyteologerna. Han ansåg sig även i 
övrigt stå ganska långt till vänster. Hallén sade sig ha väckt intresse i Arvika. 
Hallén skrev att förstakammarledamoten Gottfried Olsén hävdat att han vun-
nit sig ett namn i västra Värmland som ”en enastående predikant, lyriker, 
folktalare och modern vältalare av första rang”. Hallén påstod vidare att han 
fått kyrkorna överfulla. Han hade uppträtt vid ungdoms- och hembygdsfester 
och i tidningar med artiklar och dikter. En folkhögskoleinspektör hade sagt 
att signaturen Stigman var känd över hela Värmland.150 Även om fadern 
tyckte sonen var alltför skrytsam uppskattade han att Harald var nyteolog. 
Detta överensstämde med hans egen religiöst liberala åskådning. Birger Hal-
lén var dock under hösten 1907 rädd att sonen gått alltför långt till vänster. 
Det fanns enligt fadern en religions- och fosterlandsfientlig socialism som 
var skrämmande för varje fri man.151

I Social Tidskrift meddelades att ungdomsrörelsen aldrig tidigare tagit sig 
så storslagna uttryck som under sommaren 1907. Här nämndes särskilt Per 
Jönsson Rösiö, med hans ”för vårt folk så betydelsefulla föredrag i jord-
bruksfrågan”. Andra viktiga föredrag hade handlat om nykterhet, egnahem, 
emigration och kvinnofrågor. Ungdomsmötena hade enligt redaktör G.H. 
von Koch i de flesta fall anordnats av folket självt och därmed blivit ett ge-
nuint uttryck för folkviljan. Som vi ovan sett delade Pfannenstill denna tro 
på ungdomsrörelsen som uttryck för folkets självorganisering. På vissa håll 
hade socialdemokratisk ungdom dock valt att hålla separata möten.152

149 Eklunds kalmartal ”Vår folkkyrkas framtid” återfinns i Eklund 1912 a. Halléns referat 
heter: Statskyrka o Frikyrka. Föredrag i föreningen ”P.F” Lund. Den 16 april 1907 Vol. 26 
HHS, FAV 
150 Harald Hallén  till Birger Hallén 18/9 1907 Vol. 4 HHS, FAV 
151 Birger Hallén till Harald Hallén 12/10, 25/11 1907 Vol 4 HHS, FAV 
152 Social Tidskrift 1907, s. 328, Björck 1946, s. 260 
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På midsommarmötet i Geijers hemort Ransäter år 1907 kom Harald Hal-
lén in i ungdomsrörelsens färgstarka gemenskap. På mötet uppträdde Rösiö 
som i timmar talade om  egnahemmen som grunden för ett nytt lantligt och 
demokratiskt samhälle. Redaktör Mauritz Hellberg tog upp kvinnofrågan. 
Verner von Heidenstam lyfte fram egnahemmet som värn mot dekadent ut-
ländskt inflytande. Krogkulturen fick sig i samma slag en ordentlig känga.153

Mötet samlade stora skaror av ungdomar. Staffan Björck har i sin analys av 
ungdomsrörelsen dröjt vid en symbolisk händelse som ägde rum vid detta 
möte. Innan nationalskalden Heidenstam skulle lämna Ransäter beslutade sig 
några värmlänningar för att under jubel hissa Heidenstam i luften: 

Det är en halvt grotesk scen: Heidenstam, aristokraten, hissad av handfasta 
hurrande värmlänningar ... Men det var dock inte bara det värmländska mid-
sommarljuset utan också inbillningens solar, som lyste över Ransäter. Det var 
inte bara en publik, som firade en populär mötestalare, utan ett folk, som på 
folkets robusta vis hyllade sin hövding. Så lär Heidenstam utan tvivel själv 
upplevt situationen154

Harald Hallén räddade själv i denna händelse åt eftervärlden genom en rap-
port till SSUH’s tidskrift Polstjärnan. Artikeln var skriven under pseudony-
men Stigman Värmlandsson på värmländska, vilket blev ett unikt dialektalt 
bidrag till tidskriften: 

... då klev vi allt fram, en femtan stöcken, å hampe tag i karln å så: huj öpp i 
lufta me’n- å så höll vi på å hisse’n å hurre för’n, te tåget skulle gå. 155

Den Stockholmsfödde lundastudenten trädde fram i rollen som representant 
för det genuint värmländska folket i denna handgripliga hyllning till sin leda-
re. Heidenstam iklädde sig å sin sida villigt rollen som en folkets hövding. 
Björck konstaterar att Heidenstam aldrig gestaltade Bjørnson-rollen så kon-
kret som i Ransäter.156 Samma sommar uppträdde Rösiö och Heidenstam 
också på ett uppmärksammat ungdomsmöte i Mösseberg i Västergötland.157

Harald Halléns teologkamrat David Ahlner bevistade som ovan nämnts detta 
möte.158

153 Karlstads-Tidningen 26/6 1907, Social Tidskrift 1907, s. 328-329, Björck 1946, s. 258, 
267, 269-270 
154 Björck 1946, s. 269-270 
155 Hallén kallade sitt bidrag:  ”E Värmländsk Messumersfest”. Polstjärnan N:o 13,14. Juli 
1907, s. 156. På hösten samma år underhöll Hallén genom att hålla ett skämtsamt tal på värm-
ländsk dialekt under SSUH festen i Lund. ”En värmländsk kulturbild” Tal ”på värmlännske 
tongemåle” ve S.S.U.H-fästen i Lund d 26 Okt. 1907 uttå ”Stigman Värmlansson” Vol 26 
HHS, FAV 
156 Björck 1946, s. 270 
157 Social Tidskrift 1907, s. 329-330, Björck 1946, s. 258, 262 
158 David Ahlner till Harald Hallén 19/7 1907,  22/12 1907, 30/11 1908 Vol 32 HHS, FAV  
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Ungdomsrörelsen och dess idéer påverkade Harald Halléns livsstil under 
åren 1906 till 1909. Kombinationen hembygdsromantik och folklighet hade 
givit avtryck i Halléns dialektala ambitioner. En annan folkspråklig ambition 
återfanns i Halléns försök att nystava, vilket redan visat sig i citatet från Hal-
léns nykterhetstal från september 1906. Genom att skriva som det uttalades, 
kunde det skapas ett nytt och enklare skriftspråk. Denna ambition var vanlig 
bland samtida radikaler.159 Ett annat motiv i Halléns livsstil utgjordes av de 
vandringar han påbörjade under sommaren 1906. Birger Hallén kunde aldrig 
begripa nyttan med dessa. Varför skulle man vandra för vandrandets egen 
skull, undrade fadern. Det var dessutom förargligt att Hallén vandrat till 
Norge. Birger Hallén hade ej mycket till övers för norrmännen efter unions-
upplösningen.160 Vandringsidealet kom också till uttryck i Lund, även om det 
där aldrig kunde ta sig samma storslagna drag som i Värmland. Snart efter 
det att Hallén flyttat från Lund kunde kamraten Ernst Ehrneli (1886-1968) 
minnas:  ”Aldrig skall jag glömma Stigman, där han helt gemytligt traskade- 
för att använda ditt eget uttryck- omkring på Lundagård”161 Pseudonymen 
Stigman skall sättas i samband med tidens vandringsideal. Begreppet hade 
en doft av radikalism à la Robin Hood. I nordiskt medeltida språkbruk hade 
ordet använts för att beteckna landsvägsrövare. Internationellt har namnet 
”pathfinder” vunnit genomslag inom socialistiska kretsar i den romantiska 
betydelsen av stigfinnare.162 I Tyskland har ordet scout översatts till ”Pfad-
finder”.

Ett annat typdrag i Halléns livsstil utgjordes av ambitionen att återgå till 
en mer ”ursprunglig” och  hembygdsförankrad klädsel. Vandrandet skulle 
ackompanjeras av en dräkt i passande stil:  

En vandringens sommar haver detta varit för mig. Trotsandes vädret har jag 
mången måndagsmorgon uppstegat, fästat den bruna näverkonten på ryggen, 
tagit Påken i hand o snugga i mund o[ch] iklädd min mörkgröna kostume

159 Birger Hallén till Harald Hallén 5/8,  26/ 8 1906 Vol. 4 HHS, FAV, jfr Furuskog 1951, s. 
201
160 Birger Hallén till Harald Hallén 26/ 8 1906 Vol. 4 HHS, FAV. Även studiekamraten David 
Ahlner förvånade sig att Harald Hallén år 1906 valde att vandra till Norge. David Ahlner till 
Harald Hallén 18/8 1906 [svårläslig datumangivelse, kan även vara 10/8 el. 16/8] Vol 32 
HHS, FAV 
161  Brevkopia Ernst Ehrneli till Harald Hallén 7/2 1909 Vol 32 HHS, FAV 
162 Hallén var ej ensam om att som radikal vilja använda denna signatur under tidigt 1900-tal, 
jfr t.e.x. pseudonymen Didrik Stigman i Brand år 1912. Wolf 1975, s. 71, 251 not 77. Senare 
under 1900-talet skulle den kommunistiske tidningsmannen Nils Holmberg skriva historiska 
äventyrsromaner där huvudgestalten hette Per Stigman. Pathfinder är namnet på ett bokförlag 
som är knutet till Socialist Workers´ Party i USA. Prästen Isak Stake kom i en senare teolo-
gisk tidningsdebatt att polemisera gentemot Stigman genom att hävda att namnet passade en 
förvirrad andlig vagabond. Nya Wermlands Tidningen 26/9 1907. Birger Hallén kommente-
rade detta: ”Jag behöfver ju icke erinra dig, i hvilken gammal-svensk bemärkelse man fattar 
ordet ”Stigman”. En vagabond var det enligt prestens tolkning, och en vagabond kan mycket 
väl skriva roliga verser, men bör helt undvika att sätta sitt namn under allvarliga artiklar och 
allra minst under religiösa.” Birger Hallén till Harald Hallén 25/11 1907 Vol 4 HHS, FAV 
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med blanka knappar o[ch] knäböxor (den återinförda värmlandsdräkten) 
[och] dragit omkring vida i bygderna163

Hallén övertog härmed ett mönster från samtidens avantgarde. Knäbyxan 
hade ju varit Karl Erik Forsslunds favoritplagg.164

Hallén deltog ivrigt i ungdomsmötenas lekar. När man som värmlänning 
lekte med känsla så tröttnade man enligt Hallén aldrig. Vid ungdomsmötet i 
Ransäter 1907 svängde han runt midsommarstången bland drängar, pigor, 
skolmamseller och arbetarungdom från sex- sjutiden på kvällen, till klockan 
tre på morgonen. Och vid denna tid på dygnet hade det fortfarande varit näs-
tan hundra ungdomar kvar på fältet som sjöng ”Fleckera di små, uti dansen 
di gå”. Lekarna hade dirigerats av en lekledare.165 Hallén betonade det goda i 
att midsommarfirandet omvandlats. Om firandet förut inneburit ett spritbe-
stänkt festande bestod det nu av föredrag om nykterhet, fred, sedlighet, ren-
het, uppfostran och hemmens betydelse. Hallén menade att sann ungdoms-
glädje kom till uttryck i förfädernas lekar och folkvisor. Hallén ville beskriva 
ungdomens nya livskänsla som en laddad kombination av allvar och hänfö-
relse.166 Om vi tidigare sett präglades även grundtvigianismen av denna 
sammankoppling.

Harald Hallén påverkades även av ungdomsrörelsens kult av hälsa och 
kroppskraft. Som vi senare skall studera ville han under sommaren år 1908 
förhärliga sitt eget kroppsarbete som dräng i Mangskog. Hallén uppfattade 
sig själv som något av en kraftkarl som hellre tog i och arbetade än verserat 
stod kvar och samtalade. När August Strindberg (1849-1912) började angri-
pa Heidenstam år 1910 var detta ett tecken på att ungdomsrörelsernas en-
hetstid var förbi. Strindbergsfejden diskuterades nervöst i ledningen för den 
folkhögskola som då flyttats från Säffle till Agneteberg. Halléns stillsamma 
kommentar innebar att det var bättre att fortsätta arbeta med den ved som 
måste huggas.167

Harald Hallén började under dessa år att rita egna möbler och måla dem i 
starka färger. Hallén fick nytt vindsrum i Lund hösten år 1907. Detta inredde 
han entusiastiskt i allmogestil. Till födelsedagen i slutet av augusti stod då 
allmogesaker överst på önskelistan. Gardiner eller någon duk var eftertrakta-

163 Harald Hallén till Birger Hallén 10/8 1907 Vol 4 HHS, FAV, denna uppgift om klädedräkt 
återfinnes även i Harald Hallén till Sven Persson 9/8 1907 B1:1 Kyrkoherde S.P. Persson i 
Lagersberg. Personarkiv, ES 
164”Ock knäbyksorna- den som tror att vi utan dem kan bli ett fritt ock ungt ock spänstigt folk, 
den vet inte vad frihet och ungdom vill säga!” Forsslund 1906b, s. 281, ”Att gå omkring i 
knäbyxor och sandaler och ostärkt skjorta, är inte det saligheten!” Forsslund 1991, s. 174 
165 Polstjärnan N:o 13,14. Juli 1907, s. 156 
166 ”Ungdomens rätt till livet”. Föredrag vid bildande av Mangskogs hembygdsförening. Den 
5 September 1908 Vol 26 HHS, FAV 
167 Harald Hallén till Birger Hallén 8/7 1908 Vol 4 HHS, FAV. Harald Hallén till Jalmar 
Furuskog 25/10 1909, 3/10 1910 JFS GUB. Folkhögskolan flyttades till Arvika år 1909 med 
stöd av bl.a. Hallén. Dahlgren 1955, s. 37-44 
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de.168 För egen räkning ville han beställa en gammaldags ljuskrona och en ny 
bokhylla i värmländsk allmogestil.169  Harald Hallén hade här en parallell i 
Karl Herman; Storgårdsromanens centralgestalt. I sin avsky för staden för-
sökte denne där ändå så gott han kunde pryda sitt lägenhetsrum allmogeak-
tigt och naturromantiskt.170 Studiekamraten David Ahlner var under hösten år 
1907 imponerad av Nordiska museets allmogeavdelning som förevisade 
blåmålade gamla soffor.171 När Hallén senare korresponderade från Torrskog 
med IOGT-ordföranden Harald Vadman var han vid sidan av rapportering 
från sin loge Skogsblomman intresserad av att från denne snickare erhålla 
ritningar på allmogemöbler. Han ville exempelvis år 1910 ha en ritning till 
ett skrivbord ”i den gamla värmländska allmogestil, som ni så lyckligt mo-
derniserar”. Hallén utdömde i ett annat brev alla stora, laduliknande IOGT- 
logebyggnader som fula. Inför planerat nybygge i Torrskog 1910 ville han 
ha något vackrare.172  När han som riksdagsman nästan ett halvt sekel senare 
bodde i en övernattningslägenhet i Gamla stan var även denna inredd i 
gammal värmländsk stil. Halléns hembygdsromantik tog sig också långt 
senare uttryck i en samling torp med allmogemöbler i Gummenäs vid Torr-
skog, där hans familj kunde leva sommarliv. Detta ingick i ett mönster.173

 Samtidens rollanvisning för folkledare innebar att de skulle bosätta sig i 
ett romantiskt hem i naturskön landsbygd för att därifrån tilltala en publik. 
Konstnären Venzel Björkhagen (1885-1926) på Hammarön i Vänern utanför 
Karlstad blev en värmländsk företrädare av detta ideal. Han förespråkade 
lantliv och betraktades som något av en värmländsk Hazelius. Björkhagen 
ägnade sig åt hembygdsvård på Hammarö och samlade in gamla allmogefö-
remål. Han var känd för friluftsvandringar i bygderna, klädde sig originellt 
och skapade egenhändigt sitt hem. År 1910 blev denne prologförfattare till 
värmländska ungdomsmöten redaktör för godtemplarungdomens Unga tan-
kar. Hallén fick under denna tid kontakt med redaktör Björkhagen.174 När 
Hallén under år 1909 började se möjligheter att erhålla fast tjänst i Torrskog 

168 David Ahlner till Harald Hallén 19/7 1907 Vol 32 HHS, FAV, Harald Hallén till Birger 
Hallén 10/8 1907 Vol 4 HHS, FAV 
169 Harald Hallén  till Birger Hallén 18/9 1907 Vol 4 HHS, FAV 
170 Forsslund 1991, s. 111-112 
171 David Ahlner till Harald Hallén 22/11 1907 Vol 32 HHS, FAV 
172 Harald Hallén till Harald Vadman 11/1 1910, 1/3 1910 E1a:7 IOGT Värmlands distriktar-
kiv, FAV. Övriga brev från Harald Hallén till Harald Vadman återfinns i samma distriktsarkiv 
under serie E1a, volymnummer E1a:6 E1a:7, E1a:8, E1a:9, E1a:10 E1a:12 E1a:13 och E1a:17 
173 Husmodern N:r 45 1946, s. 27, 56, Intervju Inga Lisa Löfqvist 18/3 2000. Av Löfqvist 
verifierade anteckningar hos Urban Claesson, Falun. Sommarboendet i Gummenäs vid Torr-
skog har presenterats utförligt i ett reportage i Nya Wermlands Tidningen 28/8 1959 

174 Hellberg 1928, Furuskog 1951, s. 179-184, Edquist 2001, s. 45-46, 335. Björkhagen för-
klarade för Hallén att han tagit detta redaktörsuppdrag för att som konstnär inte tvingas att 
sänka sig ner till publikens smaknivå. Venzel Björkhagen till Harald Hallén 18/1 1911 Vol 33 
HHS, FAV 
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i samband med kommande komministerval började han själv drömma sig in i 
rollen som lantlig folktribun:  

Men- skulle jag bli vald o stanna en tid- vill jag ränsa upp, hugga ut och plan-
tera och göra hela det området till en liten park med gångar, bersåer och bän-
kar (välkommen) och med motiv fr.[ån] Skansen- uppkalla de slingrande sti-
garne o[ch gångarne efter ”de store”. 175

Detta vidlyftiga projekt förebådade samlingen av torp i Gummenäs och av-
slöjade alltså att Hallén tagit bestående intryck av en etablerad mall.  

Det var tydligt att Hallén som ung teolog anammade Pfannensstills vilja 
att placera sig mitt i ungdomsrörelsen för att där representera kristendom och 
kyrka. Hallén blev en offentlig missionär. Jag skall nu inrikta mig på hur 
Harald Hallén lyckades utveckla en folkkyrkosyn inom ramarna för ung-
domsrörelsens nationella samling. Innan denna kan tecknas bör dock först en 
viktig motpol inom samma rörelse klarläggas. Det etablerades nämligen en 
utomkristen religiositet med vidhängande kyrkovision i dess kretsar. Det var 
denna riktning som Hallén tänkt på inför sitt apriltal 1907, då han skrivit ner 
namnen Forsslund och Larsson i sitt manus. 

4.2.d. Motalternativ i ungdomens nya Sverige: Enhetstempel, 
Storkyrka och Natur  

Ned med korset- upp med majstången i stället! 

Karl-Erik Forsslund 1900.176

Den svenska fosterländskhetens nya avantgarde sökte omvandla Svenska 
kyrkan utifrån premisser som formulerats utanför kristendomens råmärken. 
Nya religiösa tankesystem kunde ges etiketter som livstro, nyhedendom eller 
monism. Denna nya ström av religion utgick från naturvetenskapens stora 
framsteg och popularitet under sent 1800-tal. I en tid där naturvetenskapen 
hotade kristen världsbild kunde monismen motsvara behov av enande och 
gemensam religion.177 Eklund hade i sitt Huskvarnatal utmålat monismen 

175 Dessa stora var enligt Halléns egna ord: ” Augustinus, Kopernikus, Galilei, Luther, Pascal, 
Darwin, Tegnér, Geijer, V. Rydberg, Ellen Key, Strindberg, Pontus Vikner, Ibsen, Frenssen  
(varför inte!) Savonarola, Arnold av Brescia, Engelbrekt, Linné, Franklin, Washington, Sok-
rates, Pasteur, (ja, ordningen blir brokig) Olavus Petri, Frans av Assissi, Alströmer, Gustaf 
Adolf, Rudbeckius, Snoilsky, Fröding, Tolstoy, Cartesius, Kant, Locke, Jeanne d` Arc, Goet-
he, Schiller, Heine, Plato, de båda Graccerna, Hans Järta, Gutenberg, Haydn, Mozart, Betho-
ven, etc. etc ...” Harald Hallén till Jalmar Furuskog 25/10 1909 JFS, GUB 
176 Forsslund 1991, s. 204 
177 Ellen Key använde begrepen panteism, evolutionism, monism och livstro för att beteckna 
den nya tro som hon trodde skulle efterträda kristendomen. Wittrock 1953, s. 349. För mo-
nismens bakgrund relaterad till naturvetenskapens framsteg, se Jonsson 1987, s. 100-154. 
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som en fara och hade kritiserat att den ”materialistiske mytologen” Ernst 
Hæckel (1834-1919) hyllats i Uppsala domkyrka.178

Ernst Haeckel, zoologiprofessor i Jena, stod inte ensam som monismens 
grundare. Han var dock representativ för den nya religionens breda tanke-
stråk.179 Haeckel radikaliserade Darwins tankar och blev något av en länk 
mellan Darwin och tidens kulturradikalism. Monismens utgångspunkt var att 
den empiriskt materiella världen var den enda som existerade och att denna 
värld utvecklade sig själv av egna inneboende drivkrafter. Solen var central 
som livgivare i denna process. Haeckel menade att det organiska livet utgått 
från det oorganiska, och att det levande och icke-levande därför hängde 
samman. Han hävdade också att allt levande emanerat från en gemensam 
urform. En tredje grundläggande tanke hos Haeckel var att den enskilda or-
ganismens utveckling sammanfattade livets utveckling i stort. Hæckels teser 
innebar en helhetssyn där allt hängde samman. Den enskilda människan 
hörde ihop med den omgivande naturen och det mänskliga historiska kollek-
tivet. Gud identifierades med världen och dess utveckling och existerade 
därför ej utanför denna. Livgivaren solen blev viktig symbol för denne in-
omvärldslige gudomlighet. Begreppet monism fick sin betydelse i polemik 
mot den kristna dualism som åtskiljde skapare och skapelse. I monismen var 
Gud ett uttryck för att alla skenbara motsatser hängde ihop i en enda enhet, 
ande och materia, gott och ont, blod och jord.180 Ett för framtiden ödesdigert 
drag i monismen på tysk botten var enhetstankens undergrävande av den 
enskilde människans värde.181

Nipperdey tolkar monismen som ett historiskt övergångsfenomen mellan kristendomens och 
värderelativismens tidsepoker. Sekelskiftet strävade fortfarande efter religiös integration efter 
det att kyrkans dominans börjat avklinga. Monismen är därför intressant som parallell till 
liberalteologin. Båda strävade efter att bli samhällsintegrativa helhetstolkningar. Nipperdey 
1988, s. 603-609 
178 Eklund 1912b, s. 131-132 
179 Haeckels betydelse som portalgestalt för monismen skall enligt Stenkvist inte överdrivas. 
Stenkvist 1968, s. 120. Ellen Key hämtade sina influenser från ett bredare fält, där den ameri-
kanska tidsskriften the Monist och den danske filosofen Høffding var viktiga. Hennes gärning 
kan dock ändå enligt Ulf Wittrock ses mot bakgrund av Haeckel. Wittrock 1953, s. 345-364. 
Den unga Key utgick från 1800-talets religiösa liberalism och tog intryck av Viktor Rydbergs 
”Medeltidens magi”, där en dualisktisk uppfattning ansågs böra efterträdas av ett monistiskt 
enhetstänkande. Wittrock 1953, s. 1-21, 73, 355, 380, Rydberg 1896, s. 141-142 
180 Brundin 1971, s. 4345-4350, Sundin 1984, s. 340-341. Wittrock 1953, s. 351, Krook 1968. 
Haeckel angav panteismen hos Goethe och Spinoza som inspirationskällor. Brundin 1971, s. 
4347
181 Om människan gick upp i omvärlden, skulle naturens lagar gälla även för henne. På denna 
biologiska grundval utvecklade tyska monister en ”Blut und Boden” ideologi som betonade 
den germanska rasens samhörighet med den tyska jorden och naturen. Monismen samspelade 
här med den så kallade Völkisch-rörelsen i Tyskland, som var ett försök att återuppliva ger-
mansk hedendom med nya högtider centrerade kring solen. Sundin 1984, s. 337. Om nyhe-
dendomens relation till 1930-talets nationalsocialistiska offensiv i Tyskland, se Ustorf 2000, 
s. 53-81 
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I den svenska ungdomsrörelsen kunde livskraften dyrkas och naturen upp-
levas som besjälad. Ungdomsmötenas massliturgi förnyade och efterträdde 
som vi sett de jubelfester som präglat den äldre patriotismen. Kollektiv sam-
tidighet i stora människosamlingar skapade stora känslor som monismen 
ville legitimera. Det är rimligt att se monismens enhetstanke i relation till 
dessa nya kollektiva  ritualer.182 Som exempel bör ungdomsrörelsens soldyr-
kan nämnas. Rörelsens revitalisering av midsommarfirandet utgjorde något 
av en ceremoni för att hylla ljusbringaren.183 Anders Zorn vittnade under 
sommaren 1907 entusiastiskt om hur han enats med Nathan Söderblom i 
fascination över midsommarens solkult:  

O denna midsommarnatt, vad den inspirerar till gammal hednisk naturdyrkan, 
och vad den har litet gemensamt med bleka Kristendomen. Till och med vår 
teologie professor Nathan Söderblom är sannskyldig soldyrkare den natten. 
Han har vakat troget med mig och bara talat om vår gamla kult.184

Gustaf Näsström vill dock betvivla denna Söderblomska flört med det ny-
hedniska. Söderblom var enligt honom vid midsommarbjudningen i Mora 
1907 ganska generad över Zorns omvändelseförsök.185

Detta nya religionsalternativ kunde bekräfta en kvardröjande vanekyrk-
lighet. Karl Erik Forsslund var fäst vid kyrkan som stämningsskapare då han 
menade att orgelmusik och yttre arrangemang fortfarande kunde gripa sin-
net. 186 Publicisten Mauritz Hellberg som utgjorde en av den värmländska 
ungdomsrörelsen ledande figurer gav i förtroende till Hallén uttryck för kyr-
kolängtan och kyrkovana. Hellberg var ingen monist men ville ge den reli-
giösa känslan ett nytt intellektuellt innehåll.187

Magnus Pfannenstill såg monismen som ett tydligt hot och var väl inläst 
på monismens olika riktningar. De monistiska strömningar som återfanns i 
Haeckels tyska monistförbund tenderade enligt Pfannenstill att vara materia-
listiska. Att identifiera verkligheten med det materiella var enligt Pfannens-
till att felaktigt upphöja en arbetshypotes till livsåskådning. Att det enskilda 
subjektets sinne reducerades till en återspegling av de allmänna livsproces-
serna var för Pfannenstill uttryck för ett ohistoriskt tänkande. Denna före-

182 Jfr Berggren 1995, s. 70-71, Mosse 1976 
183 Jfr Sundin 1984, s. 337-340, Björck 1946, s. 265-269 
184 Citerat efter Björck 1946, s. 266 
185 Näsström 1937, s. 99 
186 Se Forsslund 1906a, s. 88-97 
187 Hellberg meddelade att han varit i hembygden och där gått i kyrkan som i barndomen, 
vilket hade affektionsvärde för honom. Trots att predikan upplevdes som klen sade sig Hell-
berg ändå ha upplevt det psykologiskt berättigade i att människan åtminstone en gång i veck-
an fick vila från vardagen ”och hängiva sig åt sin längtan åt mystiken och harmonien, mot den 
idealvärld som vi aldrig kunna upphöra att sträcka oss äfter”. Det vanskliga med religionen 
var dock förbundenheten med dogmatiken, som han ansåg utmanade ett vaket nutida förstånd. 
Hellberg ville dock inte ha några liturgiska förändringar i kyrkan. Ritualerna hade värde 
såsom barndomsminnen. Mauritz Hellberg till Harald Hallén 20/10 1909 Vol 33 HHS, FAV 
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ställning förringade subjektets roll. Monismen var enligt Pfannenstill ej hel-
ler etiskt uppfordrande genom att inte kunna peka på något utöver sig självt. 
Den kristna gudsrikestanken uppvisade däremot jordiska framtidsmål att 
förverkliga utanför det empiriska nuet. Det etiska kunde enligt Pfannenstill 
enbart förankras på det medvetna andelivets grund. Pfannenstill ville i stället 
för naturalistisk monism lansera en kristlig monism. I denna var Gud inte ett 
med världen utan stod som dess ensamme upprätthållare. Pfannenstill kunde 
också hävda att Gud genomträngde världen med en enhetlig etisk grundvilja 
som gav världsutvecklingen mening och mål. Kristendomen erkände motsat-
sen mellan gott och ont, men trodde på det godas seger. Kristendomen var 
enligt Pfannenstill inte den enkla dualistiska lära som monister ville påstå.188

Det är intressant att notera att varken monism eller liberalteologi ville ha 
dualism och djävulstro. I offentlighetens religionsformer var djävulen alltse-
dan neologins dagar inte rumsren. Detta skulle bli tydligt i 1909 års stora 
svenska djävulsdebatt som skall behandlas senare. Där tog pressoffentlighe-
ten teologiskt initiativ och avskaffade djävulen.189

Karl Erik Forsslund hade presenterat sin monistiska livstro för en bred 
publik i romanen om Storgården. Forsslund hade också översatt Haeckel till 
svenska.190 På våren 1906 presenterade han en utvecklad samhällsvision med 
tillhörande kyrkosyn i ett stort bokverk i två delar med titeln Göran Del-
ling.191 Storgårdens centrala motiv skulle här återkomma.192 Namnvalet Del-
ling motiverades av att ordet betydde gryning och därför innebar ett fram-
tidslöfte. Motsvarande namn för solnedgång och förgängelse utgjordes enligt 
Forsslund av namnet Billing.193 Ur kyrkohistorisk synvinkel är namnvalet 
slående.

Den radikala framtidsutopin presenterades i ett särskilt kapitel med nam-
net Tänkeboken.194 Forsslund kallade sitt nya samhälle för ”det nya enhetsri-
ket”. Allt skulle här försonas till en enhet. Land och stad skulle smälta sam-
man, forntida allmogekultur och modern industrikultur skulle ingå förening, 
vetenskap och religion skulle bevisas vara ett, och konflikt mellan klasser 
skulle ersättas av en enande folkkänsla. Ett nytt lantligt samhälle tonade 

188 Pfannenstill 1908b, s. 1-8, Kristendomen och monismen. Kaps 35 MPS, LUB. Pfannens-
tills sedvanlige antagonist Bengt Lidforss var denna gång inte Pfannenstills måltavla. Lidforss 
var själv motståndare till den monistiska läran. Jonsson 1987, s. 136 
189 Forsbring 1966, s. IV:1-89, Thidevall 1992 
190 Om monismen i Storgården, se särskilt Forsslund 1991, s. 194-205. Ellen Key läste Forss-
lunds översättning och kom därmed i närmare bekantskap med Haeckels tänkesätt. Wittrock 
1953, s. 353 
191 Forsslund 1906a, Forsslund 1906b, Näsström 1937, s. 180-182. Verket recenserades främst 
i mars- april 1906 Brundin 1971, s. 4333-4334 
192 Förhärligandet av landsbygden, idealiseringen av hemmet, antydningar till utopistiskt 
samhällsprogram, och ett socialt engagemang återkom. Tankarna om en ny livsstil i kläde-
dräkt och heminredning utvecklades igen. Brundin 1971, s. 4324 
193 Forsslund 1906a, s. 22-29, se Brundin, s. 4335 not 4 för namnens fornnordiska bakgrund 
194 Se Forsslund 1906b, s. 142-213. Kapitlet utkom också som ett separat häfte samma år. 
Brundin 1971, s. 4335 
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fram: skogsstaden, syntesen mellan stad och land. Enligt Forsslund skulle allt 
fler flytta från stad till land. Han upplyste om att några pionjärer redan på-
börjat denna ström. I skogsstaden kunde alla äga sina egna hem, väl avskilda 
från andra, omgärdade av trädgårdar. Det bästa i det gamla samhället skulle 
enligt Forsslund leva vidare. Hemslöjden borde ersätta massproducerade 
varor, dragspelet borde ersättas av flöjt och klarinett. Gamla färgrika kläde-
dräkter borde åter komma till användning i stället för samtidens massprodu-
cerade plagg. Hemmens interiörer borde bestå av hemmagjorda rustika all-
mogemöbler i starka färger. Den ene skulle i enhetsriket inte kunna leva på 
den andre. Alla borde solidariskt arbeta för det gemensammas bästa. Ingen 
borde dra sig undan till förmån för egen frälsning.195

Mitt i enhetsriket skulle Forsslunds kyrka ligga, rödmålad och hemlik-
nande såsom bygdens hjärta. Forsslund kallade denna kyrka Enhetens tem-
pel. Han tänkte sig att tidens olika framväxande föreningar, ordnar och Fol-
kets hus kunde smälta samman till en enda stor gemenskap och manifesteras 
i detta tempel. Hela livet hade enligt Forsslund sakral prägel då allt levande 
hängde ihop. Forsslund betonade att begreppet religion betydde samhörighet 
och att det fortfarande behövdes offentligt utövande av denna samhörighets-
känsla. Det var här den nya kyrkan fick sin funktion. Religionens mest förtä-
tade form kom enligt Forsslund till uttryck i kulten. En högre form av religi-
on som tog med sig det bästa från hedendom och kristendom kunde fylla de 
gamla riterna med mening och innehåll och bli en ny livsdyrkan. De äldre 
högtiderna borde laddas om till en dyrkan av solen och ljuset som livets up-
pehållare.196 De gamla kyrkorna kunde få stå kvar till förmån för denna nya 
livskult:

De gamla tämplen skulle så inte behöva rivas. De skulle i de flästa fall lämpa 
sig väl för de nya ändamålen, åtminstone med några smärre ändringar. Där är 
man av vana högtidligt och fästligt stämd, där ligger andakt ock ro ock hög 
musik i luften. Läget är vanligen det vackraste i näjden, de är oftast präktiga 
musikrum. Orgel fins, talarstol fins liksom utrymme för idrott och lek. Ock 
tornkammarn skulle säkerligen lätt kunna förvandlas till observatorium lik-
som sakristian till bokstuga- om ock båda finge vidgas för att kunna ta emot 
alla dessa nya stormklockor och heliga skrifter. 

Väggarna skulle prydas med tavlor ock fräsker, vinklar och vrår med 
skulpturer ... om vinterkvällarna skulle en jättebrasa flamma som ett bål i en 
väldig öppen spis- härden i detta allas hem, altaret i denna kyrka för elddyr-
kare och livsdyrkare.197

195 Forsslund 1906b, s. 142-184. Krapotkin var antagligen den mest tydlige inspiratören bak-
om Forsslunds enhetsrike. Sundin 1984, s. 350. Med formuleringar om att maskiner och ej 
bleka underjordiska trälar skulle sköta arbetet genljöd också Rydbergs grottesång. Brundin 
1971, s. 4355 

196 Forsslund 1906b, s. 185-209, Brundin 1971, s. 4330 
197 Forsslund 1906b, s. 206-207 
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Framtidens kultutövning borde enligt Forsslund främst ta sig uttryck i två 
skepnader, i musik och i astronomiska studier. Teleskop och observatorium 
måste därför finnas i kyrkan för att  möjliggöra ett begrundande av det yt-
tersta i rumsdimensionen, medan musiken å sin sida skulle förtydliga tidsdi-
mensionen. Astronomi och musik representerade på en gång naturen och 
kulturen.198 Forsslund konkretiserade avslutningsvis sitt kyrkotänkande ge-
nom att teckna en bild av hur framtidens julotta borde firas såsom en hyll-
ning till ljuset.199 Forsslund fullbordade sin vision om enhetsriket genom att 
hävda Sverige vara särskilt lämpat att genomföra detta rike, då det var mid-
nattssolens land.200

Konstnären Carl Larsson beskrev snart en kyrka som liknade Forsslunds. 
Detta har vi sett uppmärksammas av Pfannenstill. I det första av Bonniers 
månadshäften år 1907 skrev Carl Larsson en artikel där nyckelordet blev 
”Storkyrkan”. Inledningsvis handlade det om Storkyrkan i Stockholm.201 Den 
samtida läsaren förstod dock snart att det hela gick ut på en kyrklig motsva-
righet till Forsslunds Storgården. Larssons konkreta Storkyrka utvidgades 
nämligen till att bli en abstraktion som kunde ”göra sitt intåg i alla socknar 
och alla små städer och köpingar”.202 Carl Larsson hyllade kyrkan som ett 
gemensamt bygge. Det var både vackert och rörande att människorna skapat 
och smyckat en byggnad för att hylla det högsta. Kyrka och folk behövde 
enligt Carl Larsson inte enas i en gemensam tro. Harmonin kunde i stället 
skapas estetiskt:  

198 Forsslund 1906b, s. 200-207. Även i framtidens skola borde dessa båda ämnen vara grund-
läggande. Genom matematiken skulle de båda bindas samman och visas vara en enhet. Astro-
nomi och musik blev också stommen i de tre första vinterkursernas ämnen på folkhögskolan i 
Brunnsvik, som Forsslund var grundläggare till. Brundin 1971, s. 4362, jfr Forsslund 1906b, 
s. 328-330 
199 Efter julottans inledning skulle ett brusande mäktigt musikstycke illustrera skapelsen från 
kaos till kosmos. Därefter var det talaren i predikstolens tur att försöka illustrera samma sak 
med ord. Forsslund 1906b, s. 207-208. Efter detta moment borde sedan alla dansa i ringar rikt 
planetbanor kring en jättgran som symboliserade solen där: ”småpojkar kilar ut och in som 
kometer ock över alla faller ett meteorrägn av russin, mandel, nötter, och alla julens goda söta 
frukter!” Forsslund 1906b, s. 208-209. Kulten fullbordades sedan med en livsberusad hymn 
till livet. Forsslund 1906b, s. 209 
200  Forsslund 1906b, s. 209, 213. När Delling själv i slutet av romanen skulle skapa något 
som liknande en helgedom återfanns Goethe, Spinoza, Darwin och Krapotkin avbildade. 
Forsslund 1906b, s. 259 
201 Larsson försvarade sin åsikt om att bevara den vita rappningen på pelarna i stället för att 
knacka  fram det ”fula, billiga lybska tegel” som fanns därunder. I linje med den anglosaxiska 
Arts and Crafts rörelsens förespråkande av ljusa hem ansåg Carl Larsson att även kyrkan 
borde vara ljus och ren.  Larsson beskrev sig själv som en tvivlare som ändå av estetiska skäl 
ville gå till kyrkan. Kyrkovanan borde för honom fyllas med ett nytt innehåll.  Religionen 
tillhörde känslans snarare än förnuftets område och kyrkan borde därför bli så vacker som 
möjligt. Larsson kunde kritisera predikoverksamheten till förmån för ett förespråkande av 
mässan som gudstjänstens centralpunkt. Helst skulle han också velat ha den på latin för att 
höja mystiken. Larsson 1907, s. 30-31, 33 
202  Larsson 1907, s. 35 



146

Är det icke på tiden att våra kyrkors dörrar öppnas för alla, för dem som dyr-
ka den treenige Guden, för dem som tro på Jehovah, för dem som endast fatta 
en enig Gud, för dem som icke tro på någon, men hvars hjärta är bepröfvadt, 
för baptisten, nationalisten och rationalisten- kunna ej alla dessa arma själar, 
enligt sin art, sida vid sida, kvida sina böner, stråla ut sin hänförda tacksam-
het eller hvila ut en stund från bullret, hatet och lidelserna därutanför? Se, det 
vore min och din och allas Storkyrka! Hvem som ville skulle där få ha sitt al-
tare, alla som ville ”älska sin nästa såsom sig själf ... ” 

Men innan vi kommit dit, redan idag kunde denna vår Storkyrka bildas 
och resas, hvitslammas och prydas med gyllende sirater. Där- och icke dumt 
hopade i museer skulle konstens härligaste verk prunka- men gärna får bild-
stormaren och asketen ha det kalt i sitt kor, gärna juden, mohren och turken 
enligt gammal, för dem helig tradition, undvika afbildningar af lefvande vä-
sen, men slösa med asiatens hela ornamentsfantasi, gärna katoliken kyssa 
marmorfötterna på sin madonna, men allt skulle belysas av samma sol som 
sände sina strålknippen genom midtelkupolens fönster, och genom hvalfven 
skulle än en glad, än en sorgsen, än en ödmjuk, än en triumferande musik 
strömma och brusa genom hvalfven.203

Med storkyrkan skulle det inte behöva finnas några statskyrkor, immanuels-
kapell eller synagogor, utan alla skulle kunna samlas i det gemensamma 
templet. 204 Även om alla här kunde bli saliga på sin egen tro, är det viktigt 
notera att solen på monistiskt manér ändå nämns som sammanbindande och 
övergripande faktor. 

Carl Larsson nämnde att han fått kritik av ”en märkvärdig kvinna”. Denna 
torde vara Ellen Key. Orsaken till kritiken låg i att Larsson förhärligat den 
”lilla trånga” lantkyrkan i Sundborn. Key hade likt H. Høffding och E. 
Hæckel menat att den rätta platsen för gudstjänst låg ute i den fria naturen. 
Då Ellen Key förkroppsligade sekelskiftets naturdyrkan förespråkade Carl 
Larsson snarare samtidens idyllisering av hemmet. Efter det att Larsson 
framställt sitt Sundbornshem som svenskt ideal ville han på samma sätt visa 
upp sin Sundbornskyrka.205 Idéromanen Göran Delling inleddes med en sug-
gestiv vision om naturen som en stor kyrka. Forsslund liknade därmed Ellen 
Key som han hade en vänskaplig relation till.206

Både Pfannenstill och Hallén kunde uttrycka sig på ett sätt som låg nära 
det monistiska. Ord om naturen som Guds kyrka återfanns i Pfannenstills 
Uppsalatal om ungdomsrörelsen.207 Hallén kunde också nämna att Gud fanns 

203  Larsson 1907, s. 34-35 
204  Larsson 1907, s. 35 
205 Larsson 1907, s. 34. För Haeckel se Sundin 1984, s. 336. Key hade tagit intryck av Harald 
Høffding som talat om kyrkan som identisk med den stora naturen. Wittrock 1953, s. 345 
206 Forsslund 1906a, s. 9-21, Forsslund var själv rädd att hans tänkebok skulle uppfattas som 
ett plagiat av Ellen Keys ”Lifslinjer”. Brundin 1971, s. 4332. Om relationen mellan Key och 
Forsslund, se ex. Forsslunds devota brev till Key år 1904, återgivet i Brundin 1971, s. 4368-
4371
207 Pfannenstill 1908a, s. 21, Rune 1969, s. 186 
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ute i vacker natur.208 Halléns föreställning om folkets enhet med jorden hade 
också släktskap med monismens enhetstankar. Hallén var väl bekant med 
Forsslunds roman om Storgården.209 För Hallén blev gökens enslingsstrof i 
sommarskogen ett karakteristiskt uttryck för den svenska folksjälen. Där 
fanns den vemodsfyllda känslan hos den svensk som ännu ej blivit naturens 
herre, vars väsen präglades av furuskogarnas allvar och de ljusa nätters 
stämningsfulla skymning.210 När Hallén lyssnade på gökens toner frågade 
han sig själv om det var panteism att längta efter att sammansmälta med 
naturens själ.211  Dessa tankegångar kom dock endast fram i bisatser. Halléns 
perspektiv var likt Pfannenstills bredare. Det var nämligen inte bara gökens 
rop som hördes från skogen. Det etiskt uppfordrande ropet från skogsbyg-
dernas fattiga människor kunde också förnimmas.212 Guds röst fanns inte 
bara i naturen, utan även ute i människohavet.213 Att känna tidens pulsslag 
blev för Hallén ett krav på deltagande i samhällskampen.214 Halléns språk-
bruk avslöjade dock att han med sin kristendom ville konkurrera med den 
livstro som sökte spridning i ungdomsrörelsens miljöer. Hallén kunde i ett 
tal om ungdomsrörelsen säga att den unga kristendomen släppte gamla 
skygglappar mot världen och med kristet livsmod i stället höjde en jublande 
hymn till livet. Han kunde säga att detta skedde ute i praktiskt arbetete och ej 
enbart inom kyrkans väggar.215 I ljuset av ovanstående genomgång kan jag 
nu presentera Halléns folkkyrkosyn som den utvecklat sig under sommaren 
1907. Han skulle teckna en bild av Sveriges framtid som liknande Forss-
lunds idealsamhälle. Hallén skulle under hela sitt liv komma att hålla fast vid 
grundtankarna i denna ungdomsutopi.  

208 ”Vi måste alla lära oss att se gud i markens anspråkslösa blomma, i den flammande mor-
gonrodnanden, vi måste lära oss förnimma hans röst i naturen, i bruset ute bland människorna. 
När vi det lärt, skulle vi slippa höra talas av bokstafsträlar, om troende och icke troende 
o.s.v.” Hallén i Nya Wermlands Tidningen 12/6 1909 
209 Kyrkogården blev senare en viktig symbol för denna enhet: ”Det är inte sockenstugan, som 
är minnenas helgedom för vårt folk, det är huset innanför de vita kyrkogårdsmurarne, det är 
kyrkbacken, där generation eft.[er] generation samlats på fädrens vis, det är de dödas stad, där 
släkte efter släkte gått till vila under de vita björkanes hägn, det är altarrunden, där dagakarlen 
o[ch] den rike gemensamt böjde knä”. ”Ungdomsrörelsen och Folkbildningsfrågan” Föredrag 
vid Hembygdsfesten i Lennartsfors. Söndagen den 18 Juli 1909 Vol 26 HHS, FAV. Om Hal-
lén och Storgården, se Axel Gustavsson till Harald Hallén 22/5 1910 Vol 30 HHS, FAV 
210 ”Vår svenska kultur” Nykt. föredrag vid ungdomsmöte i Torrskog. Sönd. den 20 Juni 1909 
Vol. 26 HHS, FAV 
211 ”När dagen svalkas”. Tankar och stämningar av Harald Hallén 4/6 1909 Vol 26 HHS, FAV 
212 ”Vår svenska kultur” Nykt. föredrag vid ungdomsmöte i Torrskog. Sönd. den 20 Juni 1909 
Vol. 26 HHS, FAV 
213 Nya Wermlands Tidningen 12/6 1909 
214 ”Ungdomsrörelsen och Folkbildningsfrågan” Föredrag vid Hembygdsfesten i Lennarts-
fors. Söndagen den 18 Juli 1909.Vol. 26 HHS, FAV
215 De kulturella, de demokratiska och de kristliga ungdomsrörelserna”. Föredrag i ungdoms-
föreningen ”Enighet”, Kvarnby, (Skåne) Söndagen den 8 Nov 1908 Vol. 26 HHS, FAV 
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4.2.e. Harald Halléns folkkyrka antar fasta konturer 
Den första september 1907 återkom Hallén till Charlottenberg för sitt sista 
tal i Svenska folkförbundet. Enligt Runes bedömning avvek Halléns demo-
kratiska åskådning därefter alltför mycket från huvudlinjen inom detta för-
bund.216 Talet i Charlottenberg sammanfattar pregnant hur Hallén tänkte sig 
kyrkans nya legitimitet i ett nytt Sverige. Hallén uttolkade den liberala utopi 
om allmän medborgarmakt, om Sverige som ett hem åt alla, som nu verkade 
stå inför sitt förverkligande.  

I Halléns tal ”Nya Svenska hem” karakteriserades samtiden vara omväl-
vande och revolutionär. Individerna började vakna till insikt om sitt männi-
skovärde och sökte förverkliga detta i samhället. Hallén använde suggestiva 
formuleringar om att han hörde trampet av en osynlig profetskara som stega-
de fram för att rädda sitt folk. Ädla andar i olika föreningar hade alla gripits 
av samma kristustanke: att göra människosläktet lyckligt. Rösträttskamp, 
klasstrid och sociala reformsträvanden var olika medel att skapa ett bättre 
samhälle. Ytterst handlade dock denna kamp om att skapa lyckliga svenska 
hem. Egnahemmen kunde skapa en ny grund för en kristen demokratisk jäm-
likhet i det svenska samhället genom att alla därmed fick ta hand om sig 
själva. Hallén lyfte fram kvinnans jämlika värde (likt redaktör Hellberg på 
Ransätersmötet) och kritiserade den gamla tanken på hushållsgemenskapens 
patriarkala omsorg. I anslutning till Heidenstams tal på ungdomsmötet i 
Ransäter kritiserade Hallén svenskarna för att alltför lätt imponeras av det 
utländska. Hallén vidareförmedlade Heidenstams kritik av det importerade 
barlivets faror. Varhelst ett stations- eller industrisamhälle uppstod fick ut-
ländska nöjen ett genomslag. Emigrationen analyserades vara en följd av att 
byggandet av nya egnahem var alltför begränsat. En utflyttad ville i Amerika 
vinna den torva som hans eget fädernesland ej kunde erbjuda. Utflyttaren 
kunde dock aldrig finna ett lyckligt hem utanför Sveriges gränser då han ej 
längre befann sig på egen jord. Hallén sade sig därför respektera de ”ytter-
lighetsradikaler” som i stället för emigration ville förändra fosterlandet ge-
nom att stanna kvar och tro på ett nytt Sverige. Den radikale älskade sitt 
”Framtidens nya Sverige, som han kallar det”.217 I andra tal återkom Hallén 
till detta tema. I ett tal i augusti 1908 menade Hallén exempelvis att det blivit 
ett vanligt slagord att arbetarrörelsen var antinationell, vilket han ansåg vara 
felaktigt. Arbetarrörelsen var ej alls någon fiende till fosterlandet, den hatade 
snarare: ”fosterlandets vrångbild: arbetslösheten, inneboendesystemet, stor-
stadsproletariatet, tjänsteklassens ställning (organisation nödvändig) statar-

216 Rune 1969, s. 75-77. Några år senare skulle Hallén tillhöra förbudets argaste kritiker. 
Brevkopia Einar Börjeson till Harald Hallén 23/1 1911 Vol 32 HHS, FAV 
217 ”Nya svenska hem”. Fosterländskt föredrag i Charlottenbergs skolhus. Söndagen den 1 
Sept. 1907 Vol 26 HHS, FAV 
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eländet o.s.v.”.218 Med K.G. Ossian-Nilssons populära dikt ”Tiggarnes foster-
land” ville Hallén i sitt tal 1907 åskådliggöra de fattigas fosterlandskänsla: 

De har flyktat för slagfältens fasor 
de ha svikit sin kelande mor 
vårt hemland det är våra trasor 
det skall värnas med tänder och klor. 219

Det var orättfärdigt att fråga den egendomslöse varför han ej kände foster-
landskärlek. Hans fosterland var ju enbart trasor. Här fanns alltså ändå en 
glödande fosterlandskärlek med tro på en ljusare tid. Svenskarna skulle en-
ligt denna framtidstro kunna gå från städernas dystra kvarter till de ”små 
trevna röda stugorna, som lysa dunkelröda mellan granarna som skogens 
röda bär mot den höstgröna mossan”. Genom sitt egnahem ägde individen en 
egen torva av landet. I dessa hem kunde familjer samlas och läsa vad svens-
ka män och kvinnor hade diktat. Därmed kunde den enskilde känna sig som 
jämlik medborgare. Eget ägande utgjorde den klassiska grundvalen för rätt 
till participation i det offentliga livet. Nu skulle denna rätt till självägande 
erbjudas alla medborgare. 

Hur skulle Halléns vision förverkligas? Kunde den socialistiska staten 
skapa nya hem? Både ja och nej, enligt Hallén. Staten skulle snart komma att 
lägga under sig fler verksamheter. Den kontrollerade redan post, telegraf och 
järnvägar. Gruvindustri och sockerindustri skulle enligt Hallén snart övergå 
från kapitalisterna till staten. Nu utsög kapitalisternas bolag befolkningen 
”likt forntidens grottekvarn”. Viktor Rydbergs antiindustriella diktmotiv 
med stor spridning i arbetarleden var en självklar utgångspunkt. När staten 
tog över industrin skulle denna onda konkurrens komma att försvinna. Sam-
hället fick därmed kontroll över arbetstiden, kunde trygga arbetarnas exi-
stens och möjliggöra för dem att vinna ett eget stycke jord. Industrierna kun-
de koncentreras till olika centra och fungera som samhällets verkstäder. Ar-
betsprodukterna kunde sedan spridas ut över landet. Städerna borde bli för-
rådshus för samhällets produkter medan folket självt kunde stanna kvar på 
landsbygden. Jordfrågan var dock enligt Hallén socialismens svagaste punkt. 
Den personliga friheten krävde en egen torva. 

I framtidens nya lyckliga Sverige skulle det enligt Halléns egna formule-
ringar vimla av ljusa och glada gestalter som gick till arbetet på egen jord 
bland stora skogar och böljande sädesfält. Han sade att arbetets män under 
munter sång gemensamt skulle arbeta fram bergets malmer, inte för att öka 
aktiernas värde utan för att sprida rikedomarna till alla rikets barn. I detta 

218 ”Ungdomens fosterlandskärlek”. Tal vid hembygdsfesten i Talken, Brunskog d. 16 Aug. 
1908. Vol 26 HHS, FAV 
219 ”Nya svenska hem”. Fosterländskt föredrag i Charlottenbergs skolhus. Söndagen den 1 
Sept. 1907 Vol 26 HHS, FAV, se Ossian-Nilsson 1907, s. 40-42 för dikten i sin helhet 
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framtidsland ville ungdomen ej längre samlas till råa tidsfördriv. Hallén av-
slutade med att ”välva kyrka” över sitt nya Sverige.220

... det är landet, där det är så tyst och stilla i hemmen, som vila ut efter veck-
ans arbete, ty far och mor ha vandrat upp, hand i hand med barnen, helgdags-
klädda, kyrkvägarne fram, upp till Herrans gårdar för att tacka all god gåvas 
givare, ty de veta, att frihetens, jämlikhetens och broderskapets evangelium 
som frälst världen, det är blott den nya tidens tankeform för det evangelium, 
som Nazarénen förkunnade, då han sade: ”I ären alla bröder” och ”Den som 
vill vara den yppersta av eder, han må vara allas tjänare”. Ja, de skola gå upp 
till Herrans gårdar, till tämplet i sabbatsdagens sol och ty evad de skapat 
hemmens lycka ur evangeliet om frihet, jämlikhet och broderskap eller direkt 
ur Nazarenens förkunnelse, så skola de veta, att det är allmakten som skänkt 
dem denna världsfrälsande förkunnelse, först i Kristus o[ch] sedan i alla and-
ra, den ärliga människokärlekens apostlar, o[ch] medv.[etenheten] härom 
skall vid sabbatsklockans toner kalla vårt folk till jublande tack för ett lyck-
ligt välsignat Sverige.  

Och vad är väl det? en fras, en tanke? Ja, men därav kan bli en verklighet. 
”Ett lyckligt Sverige”, det är de lyckliga svenska hemmen.221

I detta tal smälte sommarens inspirationsflöden från Ransäter och Huskvarna 
samman. Från att tidigare mer exklusivt ha inriktat sig på bondeklassen ville 
Hallén nu även inbjuda industriarbetarfolket att bosätta sig i nya egnahem. 
Likt Forsslund drömde Hallén om ett framtida medborgarsamhälle på en 
landsbygd där kyrkan hade kvar sin centrala roll. Halléns kyrka förkunnade 
dock en kristen idealism i motsats till Forslunds monistiska materialism. 
Hallén identifierade kyrkans kristna budskap med upplysningens medborgar-
tanke om frihet, jämlikhet och broderskap som var väl spridd i Sverige vid 
denna tidpunkt. 

I oktober 1907 skulle Hallén återge Eklunds Huskvarnatal inför åhörare i 
Lunds Kristliga Studentförening. Referatet blixtbelyser Halléns folkkyrko-
tanke. Detta var andra gången inom ett halvår som Harald Hallén använde 
något av Eklunds tal såsom grund för eget manuskript. Hallén hävdade om-
gående att diskussionen efter Eklunds föredrag var så intressant att en redo-
visning av denna debatt måste inkräkta på själva referatet. Debatten  ”kom 
att betydligt förflyttas på ett för oss unge synnerligen givande sätt”. Hallén 
hade uppskattat Eklunds höga värdering av ungdomens viktiga roll för kyr-
kan och återgav Eklunds ord om att folket saknade de unga sändebuden från 
Messias. Han förmedlade även Eklunds analys av prästbristen och mildrade 
Eklunds hårda utfall mot socialdemokratin. Hallén återgav Eklunds skepsis 
om slagkraften i frikyrkosamfunden när det gällde att försvara ett kristet 
Sverige och höll med Eklund om att den svenska folkkyrkan hade ett starka-

220 ”Nya svenska hem”. Fosterländskt föredrag i Charlottenbergs skolhus. Söndagen den 1 
Sept. 1907, Vol 26 HHS, FAV 
221 Kursiveringen är min. ”Nya svenska hem”. Fosterländskt föredrag i Charlottenbergs skol-
hus. Söndagen den 1 Sept. 1907 Vol. 26 HHS, FAV 



151

re utgångsläge. Han valde att inte återge Eklunds polemiska utfall mot ung-
socialismens Hinke Bergegren som representant för ett barbariskt och av-
kristnat folklager. Hallén återgav ej heller Eklunds kritik av tysk liberalteo-
logi.

Vilka åsikter var det då från debatten efter Eklunds tal som Hallén valde 
att presentera? 

En åhörare hade enligt Hallén hävdat att biskopens inställning till kyrkan 
varit alltför pessimistisk. Det fanns visst fortfarande stora skaror av unga 
som varmt älskade Sveriges gamla kyrka. Anledningen till att ungdomen 
dragit sig tillbaka från kyrklig aktivitet var den fientlighet och likgiltighet 
som kyrkans män uppvisat gentemot ungdomlig verksamhetslust. Söndags-
skolerörelsen och den kristliga gymnasiströrelsen som varit av så oerhörd 
betydelse för Sverige hade inom kyrkan mötts av total oförståelse. En annan 
kritiker hade enligt Hallén tagit fasta på biskopens bild av kyrkan som ett 
gammalt hem som sönerna skulle ärva. Söner fick vid myndig ålder be-
stämmanderätt över gårdens framtida skötsel och utseende. Inom kyrkan 
fanns ingen sådan myndighetsrätt. Kyrkan styrdes av nedärvda och föråldra-
de lagar. Det ansågs vara upproriskt att ge uttryck för sin fria personlighet i 
kyrkans liv. Kyrkan vände sig med kraft mot alla som försökte göra detta. 
De unga hade därför lärt sig att underkastelse. Till slut berördes biskopens 
skarpa ord om nutidskristendomens förmenta veklighet. Gentemot Eklunds 
tro på ”det massiva” hade studenter hävdat att det ej var samfundstanken 
som ovanifrån kunde skapa ett kristet samhälle. Det var fria personligheter 
som gripna av Kristus tillsammans skulle bygga samfundet underifrån. På 
Eklunds grund kunde framtidens folkkyrka inte byggas. 

Hallén ville avslutningsvis säga att det kunde synas som om diskussionen 
utgjorde ett angrepp på Eklunds anförande. Hallén värjde sig mot detta och 
menade att ”Den äktsvenska ande som präglat hans ord bragte den foster-
ländska strängen inom oss i dallring”. Harald Hallén påstod att alla hade 
mötts i en härlig harmoni i kärlek till framtidens folkkyrka, fast med olika 
blick.222 Hallén ville tydliggöra detta med en bild: 

Biskopen ville tända vår kärlek till vår kyrka, vårt land o[ch] folk genom att 
visa på den gamla, ärevördiga vita herrgården från svunnen tid, vars dags-
verksklocka kallade de underlydande skarorna till arbete i barnslig patriarka-
lisk lydnad. Vi svarade med att visa på en demokratisk bild i nutiden: de tu-
sende ”egna hemmen”, där vid varje stugknut fladdrade en fanduk med det 
gula korset mot himmelens blå. Vi tro alltjämt på den bilden, ty erfarenheten 
har lärt, att på det sättet vinnes en mer rationell vård om de värden, som fin-
nas på odlingsmarkerna- och framför allt: den personliga friheten skapar stör-

222 Referat av Biskop J.A Eklunds föredrag i Huskvarna d. 19 1/8 07  ”Ungdomen o vår 
evang. kyrka”. Församlingshemmet, Lund. d. 25 Oktober 1907 Vol 26 HHS, FAV 
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re kärlek i arbetet. De 1000de egna hemmen skapa ingen anarki, det är de,
som skapa fosterlandet. Det gäller ock för vår kyrka. 223

För Harald Hallén var det inga problem att tala nationellt, det viktiga var att 
nationen baserades på den medvetna personligheten: medborgaren med ett 
eget hem. Det handlade här om olika tolkningar av innebörden i begreppet 
folkkyrka. Om Eklund såg samtidens utomkyrkliga folkrörelser som konkur-
renter till kyrkans offentliga plats, såg Hallén dessa medborgerligt strävande 
rörelser som kyrkans nya grundval. Hallén hade nu otvetydigt valt Pfannens-
tills modell.224 Om folkkyrkan inte utgjorde något kärnbegrepp för Pfannens-
till är det intressant att konstatera att Hallén under inspiration av Eklund 
däremot gärna använde begreppet för att fylla det med ett innehåll som över-
ensstämde med Pfannenstill. 

Vi har här presenterat hur den unge Harald Hallén formulerade den de-
mokratiskt nationella version av Sverige och dess kyrka som han senare 
skulle hålla fast vid. I följande stycke skall jag skifta fokus. Här kommer nu 
snarare Halléns ambitioner att förankra sin kyrkosyn att hamna i blickpunk-
ten. Vi kommer att se präster göra motstånd mot den unge Stigman samtidigt 
som folkskollärare ivrigt bejakade Halléns idéer. Under och efter 1907 skulle 
Hallén allt tydligare se arbetarklassen för sina ögon. Sommaren 1908 valde 
han självmant att arbeta som dräng. Han skulle redan 1907 börja argumente-
ra och verka för en reformistisk arbetarrörelse. Vi skall se att bilden började 
klarna för Hallén under hösten 1908. Han började då uppfatta den nyktre 
arbetaren som Sveriges framtida maktbas. 

223 Referat av Biskop J.A Eklunds föredrag i Huskvarna d. 19 1/8 07  ”Ungdomen o vår 
evang. kyrka”. Församlingshemmet, Lund. d. 25 Oktober 1907 Vol 26 HHS, FAV 
224 Patric Hall vill tala om en dominerande integrativ nationalism under svenskt sekelskifte, 
där staten var aktiv i att sammansluta hela befolkningen i nationell gemenskap. Hall bryter 
denna nationalism mot en äldre liberalt medborgerlig nationalism som byggde på en framväx-
ande liberal publik. Hall 1998, s. 170-252, 255-257, 259-260, 262. Kjell Blückert har under 
inspiration av Hall analyserat J.A. Eklund som en kyrklig representant för denna integrativa 
nationalism. Blückert 2000, s. 196. Samuel Edkvist har kritiserat Halls tes om statens avgö-
rande roll i sekelskiftets nationalistiska ideologi som alltför ensidig. Bilden var mer komplice-
rad. Medan högern betonade både kung och folk, kunde nykterhets- och arbetarrörelserna 
begränsa sig till folket som sammanhållande faktor. Enligt Edquist fungerade denna folkrörel-
senationalism som fortsättning på en äldre liberal nationalism. Edquist 2001, s. 285, jfr Båte-
falk 2000 s. 395-396, Strahl 1983. Fallet Hallén bekräftar rimligheten i Edquist kritik av Hall 
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4.3. Att förankra folkkyrkan 

4.3.a.Genomslag i Svenska kyrkan? En tvekamp om folkkyrkans 
rätta innebörd 
Lars Magnus Danielsson och Harald Hallén försvarade år 1907 folkkyrko-
tanken gentemot meningsmotståndare inom stiftet, som även de ansåg sig ha 
rätt förståelse av den nye biskopens syn på kyrka och folk. I Nya Wermlands 
Tidningen uppstod under sensommaren 1907 ett meningsskifte mellan kyr-
koherde Lars Magnus Danielsson i Arvika och prosten Thure Peterson 
(1849-1932) i Glava. Den senare skrev under pseudonymen ”Dixi”. Daniels-
son försvarade gentemot Peterson församlingens rättigheter med den så kal-
lade fjärdemannakallelsen. Genom att kalla en fjärde sökande utöver redan 
givna tre kunde församlingar få fram prästkandidater som gjort sig populära 
även om de inte var lika meriterade som andra sökande. Peterson hade kriti-
serat detta som ett hot mot prästers karriärmöjligheter. Danielsson hävdade 
häremot att församlingens bestämmanderätt utgjorde folkkyrkans rätta inne-
börd. Det handlade enligt Danielsson om att välja mellan folkkyrka eller 
prästkyrka. Det var just Dixis ”byråkratiskt-materialistiska” ståndpunkt som 
enligt Danielsson varit orsak till att kyrkan inte lyckats bli en riktig folkkyr-
ka. Danielsson tillrättavisade Dixi för att inte rätt ha begripit J.A. Eklunds 
ord om folkkyrkan. För Danielsson var en riktig folkkyrka styrd av sina för-
samlingar.225

Den femte september kom Hallén in i tidningen under signaturen Stigman 
med ett nytt motiv i överensstämmelse med Danielssons folklighet. Som 
opponent övertog Hallén Dixi och fick dessutom snart en ny motståndare i 
Isak Stake (1864-1945), vilken var komminister i Stavnäs.226 Stigman utgick 
från en aktuell artikel om prästbristen av Magnus Pfannenstill i Kristendo-
men och vår tid.227 Bristen på prästkandidater var som vidrörts ett synligt 

225 För Petersons initiala inlägg, se Nya Wermlands Tidningen 22/8 1907,  för Danielssons, se 
Nya Wermlands Tidningen 27/8 1907, om fjärdemannakallelsen, se Brilioth 1933, s. 161, 
163-165
226 Nya Wermlands Tidningen 5/9 1907. Denna debatt har tidigare behandlats i Rune 1969, s. 
17-22. Hallén presenterade Danielsson för Pfannenstill som en av stiftets få frisinnade och 
geniala prästmän, medan Thure Peterson stämplades som en högkyrklig byråkrat av den 
gamla skolan. Harald Hallén till Pfannenstill. Odaterat brevkort. MPS, LUB 
227 Nya Wermlands Tidningen 5/9 1907. År 1907 var prästbristen ett motiv i svensk teologisk 
debatt. Pfannenstills argument gick ut på att den nya liberalteologin utgjorde ett adekvat 
uttryck för samtidens unga teologer. Problemet med prästrekryteringen låg därför enligt Pfan-
nenstill i att kyrkan inte öppnat sig för sin samtid, utan förstockat sig i föråldrade dogmer. All 
uppenbarelse skedde enligt Pfannenstill genom personligheter, och de unga prästerna måste 
som fritt tänkande personligheter själva få erhålla rätten att tillägna sig kristendomen. Han 
ansåg att bekännelsesituationen var sådan att de unga tvingades att följa gamla läroformler 
som de själva ej fått chansen att fritt fundera över. Pfannenstill menade att detta var en orsak 
som avskräckte från prästyrket, för att inte nämna den klyfta som skapats mellan allmänhet 
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tecken på att Svenska kyrkan var satt under stark konkurrens av ett nytt 
Folkrörelsesverige. Prästbanan blev i allt mindre utsträckning något själv-
klart yrkesval. 

Hallén ansåg att unga prästkandidater väntade på en ny Luther som kunde 
fördjupa protestantismens princip till: ”Jag har mött min Gud i Jesus Kristus, 
timmermanssonen från Nazaret”. Detta borde bli den bekännelseram som 
fick bilda utrymme för unga personligheter att fritt få utveckla sig. Att kyr-
kan inte brydde sig om de nya teologiska vetenskapliga resultaten verkade 
enligt Hallén avskräckande för de unga. Att binda individens tro vid en för-
åldrad bekännelse var en katolsk princip som dödade fri personlighetsut-
veckling. Nya unga präster ville ta emot den gamla gården som ett fädernas 
arv om de fick sätta ”de nya tankarnes plogbillar i den gamla jorden”. Här 
skulle en folkkyrka kunna skapas: 

Öppna famnen för de unga personligheterna , så är frågan löst, och den dag 
skall åter randas, då de sabbatsklädda skarorna skola vandra kyrkovägarne 
fram att fira högmässogudstjänst i Herrans gårdar i vår svenska kyrka ...228

I en ny artikel i mitten av oktober hävdade Hallén att den nya teologin var ett 
försök att överbrygga den växande klyftan mellan tro och vetande.229 Modern 
teologi och ökad folkbildning pekade på en möjlig framtida enhet: ”Visshe-
ten om, att vårt folk i sitt vaknande bildningssökande en dag skall själf nå 
fram till denna insikt, har skapat hos den nyare kristna uppfattningens män 
deras jublande framtidshopp, att deras sak är af Gud”. 230

Halléns tankar om en reformerad kyrka för en bildad allmänhet erhöll 
stöd av signaturen ”Lekman”. Det var åhörarbristen och inte prästbristen 
som enligt Lekman var allvarlig. Orsaken till detta underskott återfanns i 
folkrörelsernas föreläsningar, föredrag och politiska diskussioner. Sveriges 
folkrörelser hade framtvingats ur påtagliga missförhållanden i samhället. De 
hade livskraft så länge de motsvarade verkliga och ej inbillade behov. Folk-
rörelserna konkurrerade med kyrkan genom att ta samtidens problem på 
allvar. Kyrkan handlade bakvänt som började med svaren och sedan sökte 
anpassa verkligheten till dessa. Lekman menade att kyrkans läror om tre-
enighet och övernaturlig avlelse fann föga resonans i befintlig nöd eller and-
ligt behov.231 Halléns avslutande artikel i december 1907 handlade om fram-
tidens kristendom. Han ville säga att det viktiga var att tydliggöra kristen-

och kyrka på grund av att kyrkan på detta sätt försyndat sig mot sanningen. Pfannenstill 
1907a, s. 37-45, se särskilt, s. 41, Rune 1969, s. 17-19  
228 Nya Wermlands Tidningen 5/9 1907 
229 Nya Wermlands Tidningen 15/10 1907 
230 Nya Wermlands Tidningen 15/10 1907 
231 Nya Wermlands Tidningen 137 1907 
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domens innersta kärna och låta den tränga ner i samtidsjorden. Då skulle 
kristendomen bli en framtidsreligion.232

Det är denna förkunnelse vi vilja bjuda dem ibland nutidens bildningssökan-
de skaror, som i våra dagar i så stora massor stå mer eller mindre likgiltiga 
inför dessa religiösa underberättelser, men som i känslan af egen hjälplöshet 
och under trycket af det sociala eländet stannat inför Nazarenens bild. 233

En annan förutsättning för framtida positioner var att kristendomen måste 
kunna möta samtidens nya sociala samvete: 

Vi alla, som blott i Jesu evangelium kunna se frågornas lösning, vilja sträfva 
efter att innerligt knyta samman evangelieförkunnelsen med lösandet af sam-
hällsspörsmålen ... vår huvuduppgift blir att söka skapa församlingar, hvilka 
fira sin gudstjänst icke blott hvar söndag i templet ... ty detta har skett tiderna 
igenom och den sociala nöden har växt lika mycket ändå- utan församlingar 
som fira sin gudstjänst ute i verkliga lifvet genom att i den offentliga missio-
nen tränga fram på alla de punkter, där den sociala kampen försiggår. ... Har 
kyrkan varit den ledande kraften, då vår tids etiska landvinningar ha gjorts? 
Då nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen, fredsrörelsen samt många andra sträf-
vanden i sedligt syfte förts fram, är det den kristna församlingen med sin le-
dare i spetsen, som satt in dessa värden i samhället? ”Kyrkan, församlingen 
skall famna världen” heter det, och detta har nog skett- i kyrkböckerna.- 
Dock, vi unge vilja ock samlas under detta program. De gammalkristne må 
kalla det ”en urvattnad humanitetssträfvan” eller ej: att hjälpa själfständiga 
personligheter till en kristen lifsåskådning samtidigt med social mission bli 
de förutsättningar, hvarpå framtidens Gudstro bygger sin kyrka. 234

Harald Halléns sökte stöd hos Pfannenstill under debatten. Han sände ner två 
tidningar till Lund med förhoppning att Pfannenstill i Kristendomen och vår 
tid skulle belysa den stundande uppgörelsen mellan den gamla och nya sko-
lan. Hallén skickade materialet med föreställning om att hans situation var 
betecknande för flertalet blivande präster från Lund.235 Pfannenstill lät dock 
aldrig publicera materialet. Hallén sände fler artiklar till Pfannenstill senare 
under hösten. Hallén uppgav sig ha lyckats värva flertalet av lärarkåren i 
Värmland på sin sida.236 Hallén framhävde just folkskollärarkåren som sär-
skilt receptiv för sitt budskap.237 Hallén fick till exempel beröm för sina in-
lägg av folkskollärarinnan Beda Gustafsson som hört honom tala. Gustafs-

232 Nya Wermlands Tidningen 3/12 1907 
233 Nya Wermlands Tidningen 3/12 1907 
234 Nya Wermlands Tidningen 3/12 1907, kursiveringarna är Halléns egna 
235 Harald Hallén till Magnus Pfannenstill. Odaterat brevkort. MPS, LUB. 
236 Isak Stake förklarades vara en komminister i Värmskog, en präktig och nitisk prästman 
som var ledare för de så kallade ”gammalluterianerna” i Värmland. Hallén betecknade dessa 
såsom en privat sammanslutning mellan gammalortodoxa präster och lekmän. Harald Hallén 
till Magnus Pfannenstill 17/10 1907 MPS, LUB 
237 Harald Hallén till Birger Hallén 18/9 1907 Vol 4 HHS, FAV, Harald Hallén till Magnus 
Pfannenstill 17/10 1907 MPS, LUB 
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son uppmuntrade Stigmans mod att, som hon såg det, frimodigt våga lägga 
fram sina mänskliga åsikter gentemot sina dogmatiska och fördomsfulla 
motståndare. Nyteologin ansågs av henne vara en fördjupning av evangeli-
et.238 När debatten var slut sände ett antal folkskollärare ett brev till Hallén 
som uttryck för sin sympati: 

Tack för toner av livsvarm tro! Tack för dina blanka vapen! Tack för din nob-
la, sant kristliga ton, så olik dina patentkristna motståndare, råa, plumpa gif-
tiga! 239

Begreppet patentpatriotism var ett vanligt samtida öknamn på högerns natio-
nalism, nu gratulerades Hallén i kampen mot patentkristendomen.240 Folk-
skollärarkåren var som nämnts en kärntrupp i den folkliga radikalism som 
kommit till uttryck i nykterhetsrörelsen, och stod ofta i konflikt med det 
lokala prästerskapet. I norsk forskning har det uppmärksammats såsom van-
ligt att det tidiga nittonhundratalets folkskollärarkår förmedlade en liberalte-
ologisk kristendomssyn.241 Det fanns en liberalteologisk tendens även i 
svensk folkskollärarkår under tidigt nittonhundratal. Sveriges allmänna folk-
skollärareförening antog år 1903 en resolution som var föreslagen av den 
lundensiske liberalteologen Pehr Eklund (1846-1911). Programmet skulle 
leva kvar till förändringen av kristendomsundervisningen år 1919 och gick 
bl.a. ut på att bibeln borde utgöra grund för kristendomsundervisningen. 
Detta ledde till återkommande konflikter med den officiellt kyrkliga synen.242

Halléns radikala inlägg i Nya Wermlands Tidningen inkasserade först 
mothugg från Isak Stake. Stigman anklagades av denne för att vara en andlig 
vagabond som förirrat sig in på den teologiska vägen. Den moderna teologin 
hade enligt Stake gjort vetenskapen till en avgud, en falsk grund för tron. 
Människornas samveten borde knytas till Guds ord i stället för till vetenska-
pen. Stigmans uttalanden om kyrkans förtryck av unga prästers frihet ansågs 
ej vara seriösa. Kyrkan hade aldrig tvingat någon att bli präst. Stigmans 
framtidsvision om en ny folkkyrka var enligt Stake ej heller hållbar. Han 
menade att åhörarna snart skulle tröttna på de ihåliga fraserna. De sant tro-
ende skulle då bryta sig ur kyrkan för att bilda ett eget samfund. Endast ett 

238 Brevkopia Beda Gustafsson till Harald Hallén. Poststämplat. 29/9 1907, Brevkopia Beda 
Gustafsson till Harald Hallén 11/12 1907. Vol 30 HHS, FAV 
239 Brevkopia C.G Fagerlind, G. Kihlgren, Bror Palm, David Ingemark, B. Gustafsson, L. 
Larsson, Beda Palm, Anna Larsson, E. Högberg, Anna Palm till Harald Hallén 14/12 1907 
Vol 30 HHS, FAV 
240 Björck 1946, s. 19, Edquist 2001, s. 273 
241  I den norska folkskolan blev många lärare missionärer för en jesuscentrerad och odogma-
tisk kristendom som tonade ner Guds straff, vrede och teologins komplicerade trosdogmer. De 
lärde barnen om Gud som den gode fadern och om Jesus som barnens vän och förebild. Rep-
stad menar att liberalteologin fann den fristad inom klassrummet som den aldrig hittade i 
bönhus och kyrka. Repstad 1995, s. 101-102 
242 Moberger 1962, s. 159-161, Algotsson 1975, s. 50-51, 116 
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skal skulle då återstå av kyrkan. Kyrkan behövde präster som försvarade en 
biblisk kristusbild: 243

Sådana präster skola aldrig bli, liksom de aldrig varit, den stora massans 
gunstlingar, ty den tar sig läsare-präster eller andra- ”efter som dem kliar i 
öronen.244

För Stake var alla folkrörelser, inklusive frikyrkligheten, ett uttryck för den 
folkmassa som nu fanns utanför kyrkan. Isak Stake hade vuxit upp i en in-
omkyrklig väckelsemiljö som var präglad av Schartau.245

Thure Peterson ansåg i sitt inlägg att det var stötande att Hallén trodde att 
höjd bildningsnivå kunde ge ökad kristendom. Detta innebar nämligen att 
folket skulle börja tro att bibeln bestod av myter. Han vågade dock hoppas 
på en annan kyrklig renässans, på grund av inspiration från Eklunds natio-
nella kyrkotanke. Thure Peterson hade likt Eklund varit starkt kritisk till 
unionsupplösningen 1905 246 Han menade nu att kyrkan på ett nytt sätt fram-
trätt med en ny ungdomlig spänst och segerglad frimodighet ”samt utvecklar 
just i våra dagar en den framgångsrikaste verksamhet, som förvisso förorsa-
kar alla bibelns och kyrkans motståndare mycken oro ... Kyrkan, Kristi kyr-
ka, skall lefva. Kristendomen är evigt ung”.247

Isak Stake återkom för att kritisera Stigmans övertygelse om en komman-
de nydaningstid i ett inlägg med den betecknande överskriften ”I dekadens-
tider”. Det fanns enligt Stake blott en framtidsväg. Det var trons väg. Om 
allmänheten inte ville tro och vända åter till kyrkan var detta inte ”källans” 
fel. Det var snarare bibliskt. Stake anslöt sig till J.A. Eklunds syn på 1600-
talet som en blomstringstid för Sveriges folk på alla områden. Stake hoppa-
des på en förändring i det svenska folket. Denna borde ej utgå från dekaden-
sen, utan få sin rot i ”vår och Bibelns Kristus”.248 Debatten avslutades med 
att Thure Peterson fick sista ordet. Kristendomen borde enligt honom ej an-
passa sig till opinionen. Det handlade inte om någon bristande kyrklig an-
passning till samtiden. I stället låg orsaken till krisen i materialism, separa-
tism, radikal tidningspress, modern teologi och antiklerikal socialdemokrati. 
Han menade likt Stake att allt detta tydde på att man levde i dekadensens 
tidevarv. Att få ville komma till kyrkan var därför tecken på förkunnelsens 
rätta art. Att anpassa sig till församlingen såsom ”Lekman” föreslagit, skulle 
innebära att kristendomen upplöstes: 

 [Prästen] får icke predika om allt detta, som utgör den gudomliga uppenba-
relsens mest centrala innehåll,- om han skall få dessa ”tänkande” med sig.

243 Nya Wermlands Tidningen 26/9 1907 
244 Nya Wermlands Tidningen 26/9 1907 
245 Se Stakes livsteckning i Edestam 1968, s. 288-289 
246 Nya Wermlands Tidningen 29/10 1907, Edestam 1970, s. 231 
247 Nya Wermlands Tidningen 29/10 1907 
248 Nya Wermlands Tidningen 19/11 1907 
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Han måste ”rätta sig efter åhörarnas tillstånd” d.v.s. han måste stå på pre-
dikstolen och - ljuga för sina åhörare i stället för att predika Guds ord!  Det-
ta af hänsyn till åhörarnas ”vetande”, tankar och smak. Kristus, den korsfäste, 
sådan han är oss gifven till frälsning, måste bli en vanlig människa. Evange-
lium, ”Guds kraft till frälsning”, skall bli några vackra myter, och bibelns in-
nehåll skall reduceras till några kraftlösa moralregler. Eja! Då, när vi får en 
sådan ”kyrklig förkunnelse”, då skola kyrkorna åter fyllas af ”andäktiga” 
skaror, såsom ”Stigman” förkunnat oss. Då skall den få en ”dragningskraft på 
sinnena, som vår tids myckna förkunnelse af annat slag: populärvetenskapli-
ga föreläsningar, föredrag i sociala, politiska och humanitära frågor.” Till 
dessa ”förkunnelser” skulle kyrkoklockorna kalla menigheten samman, och 
orgelns toner accompagnera icke psalmer utan- ”högstämda medborgarsång-
er”, såsom en ”modern” författare nyligen föreslagit.249

Det var sannolikt Karl Erik Forsslunds vision om ett nytt enhetstempel som 
här kritiserades. Sluttonen i Dixis artikel manade inte fram någon tro på en-
het mellan kyrka och allmänhet: 

Massorna kunna vi tyvärr aldrig eröfra för verklig kristendom, huru mycket 
det än åligger kyrkan och hennes präster att på allt sätt arbeta för detta måls 
vinnande250

Hos både Dixi och Stake fanns till skillnad från Hallén en uppgivenhet inför 
de folkrörelser som växte till med full kraft utanför kyrkan. Under samma tid 
som debatten pågick utvecklade Hallén sina tankar på hur folket kunde fort-
sätta att fostras till en gemensam kristendom. 

4.3.b. Kristendomsundervisning för ett upplyst folk 
I debatten om prästbristen och folkkyrkans framtid flankerades Hallén alltså 
av folkskollärare. Samtidens alltmer standardiserade undervisning var som 
tidigare framställts ett nationellt integrationsmedel. Vi har funnit att Sveriges 
folkskollärarkår haft lätt att anamma den nya demokratiska nationalismens 
framgångar efter unionsupplösningen 1905. Inför en publik av lärare i Arvi-
ka utvecklade Hallén den fjortonde september 1907 hur framtidens kristen-
domsundervisning borde utformas. Han utgick från frågan: Vad borde 
svenska barn mottaga som gemensam kristendom? Hallén antog kristendo-
men vara en självklar offentlig angelägenhet. Han ansåg att läraren måste 
utgå från sin personliga upplevelse av kristendomen. Detta bildade utgångs-
punkt för att kunna studera den historiska verklighet i vilken människan 
mötte sin frälsande gudsuppenbarelse. Genom att lyfta fram religionens ut-
veckling genom tiderna, från etnisk judendom till universell kristendom, 
borde undervisningen handla om helig uppenbarelsehistoria. Utbildningen 

249 Nya Wermlands Tidningen 21/12 1907, kursiveringarna är Thure Petersons egna 
250 Nya Wermlands Tidningen 21/12 1907 
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skulle visa att religionen tagit sig många historiska uttryck.  Detta kunde 
möjliggöra ett åtskiljande av det tidsbundna från kristendomens innersta 
kärna: gudsuppenbarelsen i Jesu Kristi person. Halléns evolutionism över-
ensstämde väl med den franske liberalteologen Auguste Sabatier. Kristen-
domens kärna var enligt Sabatier evig medan den i sina uttrycksformer var 
tidsbunden. Att kristendomens kärna levde kvar och med tiden omformule-
rades utgjorde ett styrketecken på dess vitalitet. Hallén ansåg att skolbarnen 
borde befrias från den gamla katekesen med ålderdomliga uttryck som för-
soning och återlösning. De borde själva få formulera kärnan utifrån egen 
livserfarenhet. Hallén menade även att bibelns alla legender måste betraktas 
som tidstypiska uttryck för religionens kärna. Katekesundervisningens min-
nesexercis skulle ersättas av en personlig tillägnelse av kristendomen. Detta 
kunde bli ett stöd i livet då kristendomen skulle omsättas i liv och handling 
under vuxna år.251

Nästan exakt ett år senare utvecklade Hallén i Arvika sin syn på kristen-
dom och folkundervisning. Publiken bestod även denna gång av en andäktig 
skara folkskollärare. Den utgjordes av medlemmar i Västra Värmlands folk-
skollärarförening. Halléns föredrag var så ambitiöst att det under hösten 
1908 kunde gå som följetong i Arvika Nyheter.252 I talet tillskrev Hallén folk-
skollärarna en kristen samhällsuppgift. Lärarna illustrerade det faktum att 
den nya teologin tog plats mitt i samhället, till skillnad från den gamla 
dogmbundna bekännelsekristendomen: 

Det har uppstått en motsats mellan å ena sidan denna nya uppfattning, som 
vill se konsekvenserna af sitt arbete utmejslade och utmyntade inom alla de 
institutioner inom folket- de må nu kallas kyrka, universitet, läroverk, semi-
narier eller folkskolor- vilka ha till uppgift att ansvara för folkets religiösa 
fostran ... och den gamla som tagit sitt uttryck i samtliga de bekännelseskrif-
ter som för närvarande utgöra grundvalen för vår luthersk- evangeliska folk-
kyrka253

Orsaken till den moderna teologins framväxt var enligt Hallén konflikten tro 
och vetande. Denna konflikt ville nyteologin överbrygga genom att återvän-
da till kristendomens historiska källa.254 Denna historiska kärna bestod av 
den historiske Jesus och dennes världstillvända förkunnelse. Nutiden behöv-
de denna förkunnelse.255 Johannesevangeliet och Pauli brev tolkade Kristus 

251 Kristendomsundervisningen. Föredrag å Västra Värmlands Lärarförenings möte i Arvika 
d. 14 Sept 1907. Vol 26 HHS, FAV, Rune 1969, s. 13, 15-17, jfr Sabatier 1898, s. 119-147, 
341-349. Harald Hallén nämner Sabatier i brev till Sven Persson 30/3 1906, 26/3 1907 B1:1 
Kyrkoherde S.P. Persson i Lagersberg. Personarkiv, ES 
252 Arvika Nyheter 22/9 1908. Föredraget kallades: ”Vad innebär en modern ståndpunkt i 
teologien. Föredrag vid Värmlands lärareförenings möte i Arvika den 19 sept. 1908 av teol. 
kand Harald Hallén.” Arvika Nyheter 26/9 1908 
253 Arvika Nyheter 26/9 1908 
254 Arvika Nyheter 26/9 1908 
255 Arvika Nyheter 1/10 1908 
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som en gudom och förlossare. Hallén menade därför att de synoptiska evan-
gelierna, d.v.s. Matteus, Markus och Lukas evangelium, hade större historisk 
tillförlitlighet. Där trädde Jesus snarare fram som människa och samhällstill-
vänd förkunnare. Att Jesus själv helt tillhörde människorna var den moderna 
teologins huvudpunkt. Jesus stod över människorna i kvalité men böjde sig 
jämte dem för den uteslutande helige Fadern. Synoptikerna förkunnade att 
den som gjorde Guds vilja hörde till himmelriket. Johannesevangeliet beto-
nade däremot det viktiga i att tro på Guds son. Hallén menade vidare att det 
som återstod efter exegetisk forskning ej längre var tillräckligt för att bygga 
en Jesusbiografi på. Han menade att det centrala ändå var påvisat. För Jesus 
var ej tron på honom själv som Messias det viktiga. Jesus hade däremot me-
nat att alla som gjorde hans vilja tillhörde hans familj. Jesus gick vid männi-
skornas sida i tidens nöd. Denna världstillvända förkunnelse var en evig 
kärna som borde omplanteras i Halléns samtid. Detta var den nya Kristusbild 
som den moderna teologin enligt Hallén ville sätta i händerna på barnens 
fostrare. 256

Hallén menade likt sin lärofader Pfannenstill att det var okunnighet snara-
re än otro som hotade religionen. Kristendomen hade sin plats även hos den 
moderna människan. Den nya teologin ville bereda tillfälle för mänsklighe-
ten att se religionens liv i sitt innersta väsen fri från all historisk barlast.257

Halléns teologiska föredrag år 1908 innehöll påståenden som Lars Mag-
nus Danielsson ej kunde smälta. Danielsson skrev till Hallén ett kritiskt brev 
som andades tydlig irritation över folkskollärarkåren. Han kallade nedlåtan-
de förbundet för ”Västra Värmlands lokalafdelning af Sverges allmänna 
Chrounschougsförbund”. Danielsson ansåg att Hallén levererat frö till tvivel 
genom att omoget gå i Ritschls och Harnacks fotspår. Församlingen tillhörde 
Kristus. Man kunde ej såsom Hallén använda denna för teologiska experi-
ment. Danielsson kritiserade Halléns underkännande av Johannes och Pau-
lus.258 Här uppenbarades en konflikt mellan en grundtvigian och en ung-
domsmötesradikal, en väckelseman och en upplysningsman. 

4.3.c. Att möta det verkliga folket: en drängsommar i Mangskog 
Vi har redan konstaterat teologen Harald Halléns avgörande syftning: att 
smälta samma med folket. Parallellt med Harald Halléns folkkyrkliga fram-
stötar hos präster och lärare, sökte han sig till det faktiska folket. Han blev 
därför dräng under sommaren 1908. 

Tidskriften Sveriges väl försökte vila på den nya nationella enhetens 
mark. Teodor Holmberg och hans hustru Cecilia Bååth-Holmberg var redak-
törer medan Svenska Folkhögskolans Lärareförening stod som förläggare. 

256 Arvika Nyheter 6/10 1908, Arvika Nyheter 8/10 1908 
257 Arvika Nyheter 13/10 1908 
258 L.M. Danielsson till Harald Hallén 6/10 1908 Vol 33 HHS, FAV 
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Tidningen ville vara ett organ för folkhögskolor och ungdomsföreningar. På 
programmet stod egnahem och ökad bildning åt arbetare och ungdom. Tid-
ningen verkade för medborgarrättens vidgning även till mindre bemedlade 
folkgrupper. Klasskampen representerade dock tidningens tydliga hotbild. 
Idéhistorikern Bernt Gustavsson har beskrivit tidskriften som ett försök att 
från höger monopolisera folkhögskoleväsendet.259 I tidningen uppstod år 
1907 en ordväxling mellan två Uppsalastudenter och en Lundastudent. Från 
Uppsala kom först ett upprop till ett möte mellan lantmän och studenter. 
Studenterna borde mot logi och mat hjälpa lantarbetare under de hektiska 
sommarmånaderna. Studenterna kunde på detta sätt få njuta den friskhet som 
ett kroppsarbete innebar, samtidigt som lantarbetaren fick nödvändig hjälp 
med tanke på samtidens brist på arbetskraft inom jordbruket. Huvudpoängen 
med detta var dock att skapa nationell förståelse och samband över klass-
gränserna. ”Långt har man kommit i sund uppfattning och i säker känning av 
tidskrafvet, om och när man får se herregårdsägarens studerande son stå i 
samma arbetsled som sin fars drängar och torpare”.260 Snart kom en invänd-
ning mot detta upprop från en annan Uppsalastudent. Denne menade att situ-
ationen kunde utnyttjas av de socialistiska studenterna i Uppsala. Dessa var 
nämligen den livaktigaste gruppen i denna stad.261 Därför var risken stor att 
socialiststudenter skulle ta detta tillfälle att sprida socialismen: ”Ty i sin 
nuvarande hatfulla och osmakliga form vill väl ingen god svensk se socia-
lismen eller “hinkeanismen“ insmugglad i svenska samhällets starkaste bål-
värk, bondeståndet, allra minst under hvita mössans tecken”.262

Tidningen kommenterade insändaren genom att hålla med om att det här 
kunde uppstå en ohelig allians mellan studenter och lantmän “och än mera 
med deras statare och drängar“ genom att studenterna spred klasshatets onda 
utsäde.263 Snart skulle dock en annan åsikt göra sig hörd från Lund. Harald 
Hallén ville försvara uppropets ursprungliga idé. Hallén uppgav att styrke-
förhållandena var annorlunda i Lund: högern var där starkare. Hallén såg 
därför ljust på saken. De mer idealistiskt sinnade studenterna skulle säkert 
kunna följa maningsordet att för en kort sommartid lägga sin bok åt sidan för 
att bli “en af folket“. Om de hade fosterlandskärlek av det rätta slaget skulle 
de vilja bidra till allmogens lyftning på religionens och fosterlandskärlekens 
beprövade grund. De socialistiska studenternas eventuella radikalism skulle 
också tystna inför mötet med en komplicerad verklighet. Hallén menade 
vidare att man ej heller fick underskatta böndernas upplysningsnivå. Upp-

259 Se tidningens programdeklararation i Sveriges väl nr 1 1905, Gustavsson 1991, s. 88-89 
260 Sveriges Väl nr 12 1907 
261 Högern var enligt studenten en liten grupp och bestod mest av “blindpipor“ till prästkandi-
dater, och “fästprissar“ till juridikstuderande. De moderat-liberala var så pressade att snabbt 
bli klar med sina studier på billigast möjliga sätt,  att man inte kunde räkna med att de skulle 
ställa upp med gratisarbete under sommaren. Sveriges Väl nr 13 1907 
262 Sveriges Väl nr 13 1907 
263 Sveriges Väl nr 13 1907 
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lysning var det bästa värnet mot socialistiska utopier. Hallén ville rikta: “he-
der och tack åt dem, som föra fram denna sociala tanke, som, en gång för-
verkligad, skall bidraga till att öfver samhällsklassernas gapande klyfta slå 
den bro, hvarefter alla fosterlandsvänner längta.“264 Huskvarnamötets skill-
nad mellan Lund och Uppsala, Pfannenstill och Eklund, återklingade i denna 
debatt.

Under sommaren 1908 sökte Hallén omsätta sina teorier i praktiken. Un-
der våren blev han erbjuden plats som dräng hos prästen K. J. Linder i 
Mangskogs församling.  Enligt rådande ordning brukade denne själv löne-
bostället. Tjänstgöringen kom att ske tillsammans med två andra drängar. De 
följde enligt Halléns egen utsago vällingklockan punktligt med arbete från 
morgon till kväll.265 Harald Hallén lärde bland nykterhetsungdom på orten 
denna sommar känna Hjalmar Lilja och dennes syster Gertrud Lilja . Den 
sistnämnda skulle senare slå igenom som författare.266 Enligt Birger Hallén 
föll Halléns experiment inte väl ut: sonen fick arbeta hårt mot oskälig ersätt-
ning.267 Albert Engström skulle på ett ömsint sätt i en dikt ta upp den unge 
teologens drängambitioner i skämttidningen Strix år 1913.268 Hallén fick år 
1959 i ett riksradioprogram om Mangskog läsa Engströms dikt och berätta 
om ungdomstidens drängarbete.269

4.3.d. Kristen arbetarrörelse- kontra ateistisk ungsocialism 
Efter det att Hallén börjat inkludera arbetarfolket i sin nationella vision, 
dröjde det inte länge förrän han presenterade tankar om kristendom och arbe-
tarrörelse. På uppmaning av Arvikas folkskollärarinnor talade Hallén den 19 
september 1907 om ”Ett livsvillkor för svensk arbetarrörelse”. Arbetarrörel-
sen hade enligt Hallén blivit kristendomskritisk på grund av att religionen 
missbrukats för att hålla massan nere. Kyrkan bar dessutom med sig gamla 
tiders uppfattningar som verkade avskräckande för de arbetarskaror som nu 
trängde sig fram till bildning. Den samtida arbetarrörelsen proklamerade 
därför religionen som privat, vilket Hallén såg som en fara för rörelsen själv. 
Hallén ville i stället framhäva att det vuxit fram en ny fördjupad och revolu-
tionär syn på religionen som arbetarrörelsen inte hade råd att undvara. Hal-

264 Hallén använde nu pseudonymen Stig Värmlandsson. Sveriges Väl nr 17 1907 
265 Harald Hallén till Birger Hallén 8/7 1908 Vol 4 HHS, FAV, Rune 1969, s. 87-88 
266 Harald Hallén till Gertrud Lilja 2/11 1908. G. Liljas brevsamling, LUB. Litteraturhandbo-
ken 1984, s. 548-549 
267 Birger Hallén till Harald Hallén  22/11 1908 Vol 4 HHS, FAV, Rune 1969, s. 87-88 
268 Strix Nr 8 19/2 1913 
269 Hallén undrade då fortfarande över hur Engström kunnat komma över uppgiften om att 
han varit dräng. Han förklarade i radioprogrammet att drängambitionerna varit typiska för 
tidens unga studenter och att han själv svärmat för lantlivet, bondelivet och naturen. Program-
inspelning: Hallén, Harald. Riket runt. Erik Goland och Folke Olshagen inleder en reportage-
serie med ett besök i Värmland (inslag). 2. Prosten o. riksdagsmannen H.Hallén m.fl. Mangs-
kog-bor intervjuas. 1959, 1.9. TAKV 59/1283:2 Programarkivet, Sveriges Radio 
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lén menade att en arbetarrörelse utan religiös drivkraft tappade ett viktigt 
sammanhang. Om arbetarrörelsen byggde sin grund på kristendomen skulle 
den däremot bli oemotståndlig.  

Hinke Bergegrens ungsocialistiska riktning eftersträvade anarki, antipar-
lamentarism och försvarsnihilism. Hallén såg denna strömning som uttryck 
för ett etiskt osäkerhetstillstånd inom den socialdemokratiska rörelsen. Han 
menade dock att det inom andra delar av arbetarrörelsen ändå fanns en upp-
höjd strävan efter att förädla och fördjupa genom bildning och sanningssö-
kande. I samband med en förbundskongress i maj 1907 hade socialdemokra-
tisk ungdom inlett en kampanj mot ”smutslitteratur”. Detta hade Hallén 
uppmärksammat. Ulf Boëthius har noterat att den kulturella ungdomsrörel-
sen inspirerade socialdemokraterna till detta. Han sätter kampanjen i sam-
band med att socialdemokratin strävade efter att ansluta sig till ett tydligt 
skötsamhetsideal. Socialdemokratisk ungdom ville därmed samtidigt marke-
ra distans till ungsocialismen.270

Hallén menade att arbetare på ett immanent sätt skulle komma att möta 
Kristus som ett ideal i sin samhällskamp. Arbetarrörelsen borde nå fram till 
den Kristus som var samhällsförnyare; en revolutionär som ville förändra 
samhället enligt den gudomliga rättvisans princip. Socialisternas kärlek skul-
le därmed kunna vidgas från att omfatta en klass till att omsluta hela mänsk-
ligheten. Kristus hade enligt Hallén predikats på fel sätt. Kristus hade själv 
sagt att det inte var yttre tecken på fromhet som var viktiga, utan viljan att 
förverkliga Faderns vilja i sitt liv.271 Hallén citerade en vers från Rydbergs 
dikt ”Grubblaren”: 

Han är i den, som ej hans namn anammar, 
men i vars hjärta sanningskärlek flammar.  
Han är i den, som rätt ej honom kände, 
men kämpar i hans flock för de elände. 272

Hallén skulle ofta återkomma till detta citat som ju medförde att arbetarrö-
relsen kunde betraktas som en kristen rörelse. Vi har tidigare poängterat att 
Rydberg tänkt sig att även människor som ej var medvetet kristna kunde 
vara byggare av Guds rike. 

Hallén påpekade att Jesus allt starkare ropade på ett förverkligande av 
Guds rike på jorden. De unga skulle därför komma att gå till attack mot det 
gamla samhället med korsbaneret i spetsen. Växande skaror av svenska 
kristna studenter verkade i denna anda. De var inte ”frälsta” utan verkade i 

270 ”Ett livsvillkor för svensk arbetarrörelse” Föredrag i Haga, Arvika Den 19 Sept. 1907 Vol. 
26 HHS, FAV, Rune 1969, s. 77-78, Boëthius 1988 
271 ”Ett livsvillkor för svensk arbetarrörelse” Föredrag i Haga, Arvika Den 19 Sept. 1907 Vol. 
26 HHS, FAV 
272 ”Ett livsvillkor för svensk arbetarrörelse” Föredrag i Haga, Arvika Den 19 Sept. 1907 Vol. 
26 HHS, FAV, Rydberg 1899a, s. 192 
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linje med en ”offentlig kristen mission”. Att anamma denna kristendomsupp-
fattning var enligt Hallén livsvillkoret för svensk arbetarrörelse: 

Kunde den nya radikala fördjupade synen på religionen få mätta de massor, 
som i socialism ej bl.[ott] se en ekonomisk spekulation, så skulle förvisso det
mötet bli befruktande för dessa massor, som i längtan efter ett förverkligat m- 
[änni]skovärde ge sig ut i den skymning, där detta nyvunna människovärde är 
i fara att duka under för frigjorda mänskliga lidelser. 273

Att Hallén i Huskvarna upplevt det möjligt att studenter och arbetare att mö-
tas i gemensam kristendom fick här ett avtryck. Hallén avslutade med att 
proklamera att han velat framföra dessa tankar som ärlig vän till svensk ar-
betarklass. 274

Viktor Rydbergs kristna socialism var närvarande i detta tal. Arbetarrörel-
sens folklager kunde utgöra det rätta förkroppsligandet av gudsriket i denna 
värld även om de ej var medvetet kristna. Här bör även Halléns stora upp-
skattning av den tyske diktarprästen Gustaf Frenssen (1863-1945) lyftas 
fram. Hallén ägde ett exemplar av Frenssens predikosamling Bypredikningar
som utkom på svenska år 1904. Frenssen ville rensa bort allt ur kristendo-
men som den tyska liberalteologiska forskningen inte erkände som veten-
skapligt sant. Hallén kunde från Frenssen få argument för en inomvärldslig 
kristendom som överensstämde med den upplysningstradition han såg för-
ankrad i en samtida arbetarrörelse. Frenssen lyfte själv fram existensen av en 
befintlig kristendom i det samtida folket. Han ville skapa överensstämmelse 
mellan folkets allmänna föreställningar och kristendomens lära.275 Thomas 
Nipperdey sätter in Frenssen i ett tyskt sekelskiftessammanhang av nyreligi-
ositet och estetik. Där fanns en trend av att åter vilja sakralisera världen. 
Frenssens bidrag till detta blev att lyfta fram folkreligionen.276

Hallén hade markerat ett avstånd till ungsocialismen i sitt tal. Detta ställ-
ningstagande kunde snart omsättas i praktisk verksamhet. Magnus Pfannens-
tills stora debatter med den socialistiske antiklerikalen Bengt Lidforss (1868-
1913) utgjorde viktiga uppgörelser i akademins Lund. Gentemot naturveten-
skapliga anspråk på sanning inom livsåskådningens område, trädde Magnus 
Pfannenstill upp till kristendomens försvar med argument för en harmoni 
mellan tro och vetande.277 I Sydsverige turnerade under hösten 1907 en agita-

273 ”Ett livsvillkor för svensk arbetarrörelse” Föredrag i Haga, Arvika Den 19 Sept. 1907 Vol. 
26 HHS, FAV 
274 ”Ett livsvillkor för svensk arbetarrörelse” Föredrag i Haga, Arvika Den 19 Sept. 1907 Vol. 
26 HHS, FAV 
275 Rune 1969, s. 25, 168, Bexell 2001, s. 488-489, Uhde 1984, s. 34-60, se särskilt Frenssen 
1904a, s. 15-16 för dennes tro på en enhet mellan nation och kristendom, se vidare Frenssen 
1904b s. 34-36 för dennes strävan att förmedla evangelium till en tvivlande allmänhet 
276 Nipperdey 1988, s. 607-608 
277 Rodhe 1930, s. 152-163, För bredare teckning av Lidforss kamp mot kristendomen, se 
Rosenberg 1948, s. 126-141, Wahlbom 1999, s. 122-130 
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tor vid namn Oscar Ljungdahl. Denne hade varit frikyrkligt engagerad men 
sedermera blivit omvänd till ungsocialismen. I den ungsocialistiska tidning-
en Nya Folkviljan presenterade sig Ljungdahl som expert på religionsfrågor. 
Han ville därmed komplettera Hinke Bergegrens expertkunnande om milita-
rismen. När Ljungdahl kom till Lund den 19 november 1907 kom han att 
möta motangrepp. Teologer och präster var inbjudna till offentlig diskussion. 
Enligt Hallén lyckades Pfannenstill utföra ett apologetiskt bravurnummer. 
Pfannenstills insats bedömdes av Hallén som en detronisering av agitatorns 
argument. Efter sin lundavisit fortsatte Ljungdahl sin antireligiösa turné ut i 
det skånska höstlandskapet.278

En grupp studenter uppmuntrades av den moderna teologins seger på 
ljungdahlsmötet i Lund. Hallén uppgav långt senare att Pfannenstill uppma-
nat till fortsatt teologisk kamp ute i bygderna. Därför bildades snabbt en 
apologetkommitté med fem av ”de mest slagfärdige och diskussionsvane 
”nyteologerna””. David Ahlner, Gunnar Lindgren (1884-1954) och Harald 
Hallén kvalificerade sig in i denna kommitté som nu skulle förfölja Ljung-
dahl till olika Folkets hus. Gunnar Lindgren och Harald Hallén angrep 
Ljungdahl i Lomma, Arlöv och Trelleborg. I Arlöv gick det tydligen särskilt 
bra. Hallén ansåg att de där fått flertalet arbetare på sin sida, vilket också 
uppmärksammades av lokalpressen.279 I Trelleborg klädde de två teologerna 
ut sig till arbetare:  

o[ch] för att ej Ljungdahl skulle känna igen oss med detsamma, voro vi ”om-
kostymerade”: hade stora knoddmössor o[ch] jag en ruskig kavaj samt för-
sedda med Brand o[ch] ”Nya Folkviljan” i fickorna, o[ch] blandade oss bland 
”folket”. 280

Teologerna började därefter argumentera mot Ljungdahl får att hålla på tills  
natten blev sen.281 Halléns sökte utmåla en annan kristendom än den Ljung-
dahl med sin frikyrkliga bakgrund kritiserade. Han ville därmed påvisa sitt 
försök att smälta samman kristendom och arbetarrörelse.282 I Lunds dagblad 
ville signaturen D.A. (vilken antagligen betecknade David Ahlner) upplysa 
allmänheten om att Ljungdahl kritiserade kristendomen med felaktiga påstå-
enden.283

Lars Rune gör en intressant iakttagelse när han i ungsocialisternas Nya 
Folkviljans ledare i december 1907 uppmärksammar en påtaglig oro för kris-

278  Rune 1969, s. 36-37, 40, Tergel 1969, s. 279, Harald Hallén till Birger Hallén 16/3 1908 
Vol. 4 HHS, FAV. Ljungdahl hade vid denna tid redan hunnit göra ett liknande besök i Upp-
sala. Tergel 1969, s. 112-113, 122, se också s. 282-283 
279 Hallén 1955a, s. 102, Rune 1969, s. 37-39, Harald Hallén till Birger Hallén 16/3 1908 Vol. 
4 HHS, FAV, Lunds Dagblad 6/12 1907 
280 Harald Hallén till Birger Hallén 16/3 1908 Vol. 4 HHS, FAV 
281 Harald Hallén till Birger Hallén 16/3 1908 Vol. 4 HHS, FAV, Rune 1969, s. 38 
282 Rune 1969, s. 38-40, Harald Hallén till Birger Hallén 16/3 1908 Vol. 4 HHS, FAV 
283 Lunds Dagblad 23/11 1907 
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ten infiltration. Ledaren uppmanade läsarna till kraftig antireligiös markering 
under kommande partikongress. Skribenten menade att partiet kunde fram-
ställas som en idealisk version av kristendomen själv.284 Denna artikel visade 
oro inför närmande mellan kristendom och socialism. Den socialdemokratis-
ka partikongressen år 1908 gick inte ungsocialismens väg. Hinke Bergegren 
blev utesluten med följd att ungsocialisterna fick bilda eget parti. Det social-
demokratiska partiet lät på samma kongress även göra en deklaration om 
neutralitet i religionsfrågan.285

Halléns kritiska förhållande till ungsocialismen blev senare avgörande i 
förhållandet till föregångaren H.F. Spak. Vi skall återkomma till att Hallén 
såg honom som ensidigt fanatisk i sin socialism. Spak hade som förste präst 
anslutit sig till det socialdemokratiska arbetarpartiet år 1908, och blivit känd 
för sin kamp för att vilja bättra lantarbetarnas villkor. Spak var övertygad om 
att gudsriket skulle kunna genomföras på jorden genom samarbete mellan 
socialister och kristna. Han kännetecknades av en agitatorisk stil och var 
uppskattad inom fackföreningar. Spak fördömdes dock av kyrkan efter att ha 
tagit parti för arbetarnas sak även från predikstolen under storstrejken 1909, 
och skulle tvingas att lämna sin prästtjänst 1911.286

Ljungdahlsturnén fick tydliga följder i den lundensiska studentmiljön. I 
februari år 1908 bildades en föredragsbyrå inom det kristliga studentförbun-
det. Dess uppgift blev att tillhandahålla föredrag på uppdrag av lokala ung-
domsföreningar. Hallén valdes in i den granskningsnämnd som skulle kon-
trollera kvalitén på föredragen. Han kom också själv att hålla ett antal före-
drag under år 1908.287 Studentförbundets verksamhetsformer utvidgades 
därmed till att omfatta agitation. Lundensarnas nya agitationslinje belyser 
hur Hallén kunde bli ordförande i Lunds Kristliga Studentförbund under 
höstterminen 1908. Han hade meriterat sig genom att tillhöra pionjärerna för 
en ny verksamhetsform.288 Efter lundensarnas pionjärinsats började även 
Uppsalastudenterna under sommaren 1909 agitera i arbetarmiljöer. Det är 
därför mycket intressant att notera att agitatorer från Lund besökte ungkyr-
korörelsens Uppsala under våren 1908. Som svar på förfrågan bjöd ungkyr-
kokvinnan Siri Jonsson (sedermera Dahlquist) upp Ahlner och Hallén till 

284 Rune 1969, s. 41-42, ”De som dagligen studerar partipressens samtliga organ, får nära nog 
det intrycket, att socialdemokratien håller på att förklaras vara den enda rätta, sanna kristen-
domen, ty så snärjande förrädiskt läggas orden” Orden kom från Hinke Bergegrens närmaste 
man Carl Schröder i en artikel med den talande överskriften: ”De ledande socialdemokrater-
nas religionshyckleri”. Nya Folkviljan 28/12 1907, Dahlberg 1972, s. 62 
285 Tingsten 1941b, s. 299-300, Dahlberg 1972, s. 51-52, 61-67, Rune 1969 s. 61-62 
286 Falk 1998, s. 77-181 
287  Rune 1969, s. 42-43 
288  Rune 1969, s. 28,  ”Är ordförande i Kristliga studentförbundet och ledare av söndagssko-
learbetet- ansedd som en ”storpamp””. Harald Hallén till Alma Hallén 10/11 1908 Vol. 4 
HHS, FAV 
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Uppsala.289 De båda åkte dit för att där dryfta viktiga framtidsfrågor med 
systerorganisationen. Hallén beskrev sig under denna tid jämte David Ahlner 
och Gunnar Lindgren vara en av ”pamparna” i Lunds Kristliga Studentför-
bund.290

4.3.e. Harald Hallén finner sitt framtidsfolk i en nykter 
arbetarrörelse
Under samma tid som Hallén motarbetade den ungsocialistiska falangen 
utvecklade han sin ideala bild av arbetarrörelsen. I januari år 1908 talade 
Hallén inför godtemplare i Ystad om ”Arbetarrörelsen inför absolutismen”.  

Halléns övertygelse var att nykterhetsrörelse och arbetarrörelse borde 
komplettera och närma sig varandra. Arbetarrörelsen måste förstå att all 
onykterhet inte var socialt betingad.  Nykterhetsrörelsen borde å sin sida inse 
att nykterhet i sig själv inte var lösningen på alla samhällsproblem. Arbetar-
rörelsen kunde nå ut bredare om den närmade sig nykterhetsrörelsen. Nyk-
terheten utgjorde nämligen ett uttryck för en allmän viljeströmning, dess 
breda förankring i folkviljan var därför något arbetarrörelsen strategiskt bor-
de ta hänsyn till. Arbetarrörelsen skulle därmed erhålla respekt för sina re-
formkrav. För de maktägande blev det då omöjligt att säga nej till de radika-
la kraven. Om båda rörelserna stred inbördes kunde de besuttna klasserna 
däremot sitta kvar i orubbat bo. Hallén menade därför att arbetarrörelsen 
solidariskt borde ansluta sig till nykterheten.  Han hävdade t.o.m. att Kristus 
krävde detta av arbetarrörelsen.291

Hallén var även under senhösten i Lund år 1908 i ett tal på nykterhetsfö-
reningen Verdandi inne på att arbetarrörelsen borde närma sig nykterhetsrö-
relsen. Denna organiserade enligt Hallén en halv miljon människor som hör-
de hemma i de breda lagren. Denna underklass av sedliga människor hade ej 
representation i samhällets styre samtidigt som rådande politiska struktur 
utgjorde ett hinder för folkviljans kanalisering.292 Svensk socialdemokrati 

289 Hon ville att de två skulle komma till en kyrklig ungdomsvecka, som skulle anordnas den 
30 mars- 5 april på initiativ av några medlemmar i Vindhems ungdomsförbund. Veckan skulle 
börja med ett föredrag om ungdomsrörelserna och kyrkan, för att sedan följa det lösens ord 
som den kyrkliga ungdomsrörelsen börjat att ta upp: ”Ungdomen för fosterlandet, för kyrkan, 
för Kristus”. Siri Jonsson till Harald Hallén 22/3 1908 Vol 30 HHS, FAV. Siri Jonsson / 
Dahlqvist var en av de få kvinnor, som jämte I. Wikander och E. Fogelklou intog ledande 
platser i ungkyrkorörelsen. Tergel 1969, s. 14, 144, 242 

290 Tergel 1969, s. 233-236, Rune 1969, s. 42, Harald Hallén till Birger Hallén 16/3 1908, 3/5 
1908 Vol 4 HHS, FAV, Harald Hallén till Sven Persson 10/4 1908 1907 B1:1 Kyrkoherde 
S.P. Persson i Lagersberg. Personarkiv, ES 
291 Arbetarrörelsen inför absolutismen. Föredrag i I.O.G.T. i Ystad d. 25 Jan 1908 Vol 26 
HHS, FAV 
292 Den kommunala fyrkskalan, kommunernas beroende av länsstyrelserna och landstingens 
avvisande hållning till folkrörelserna var enligt Hallén tecken på detta. Landstingen gav enligt 
Hallén mer bidrag till skytterörelser än nykterhetsrörelser. Högerregeringen och den ”tragi-
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borde representera denna framtida väljarbas, Hallén var nu övertygad om att 
socialdemokratin representerade framtidens makt.293

Under hösten år 1907 blev Harald Hallén sekreterare i SSUH efter att ha 
valts in i styrelsen i maj samma år. I ett tal under hösten 1908 presenterade 
Hallén organisationen som del i en nationell samling, där medborgerlighet, 
naturkänsla och hembygdsentusiasm smälte samman.294 Efter att ha uttalat 
sig negativt om den grupp ungdomar som hängav sig åt djurisk dryckenskap 
ville Hallén peka på den alternativa ungdomsskara som präglades av hem-
bygdskärlek och solidaritet med syskon som var slavar under dryckenskap 
och social misär. Denna ungdomsflock sökte införa nykterhet, sedlighet, 
upplysning och social rättfärdighet. Hallén uppmanade att ta del i ”den fram-
tida lyckoväv, som Sveriges nutida ungdomsrörelser i optimistisk tro söka 
väva, om Ni däri ville söka se ... SSUH:s inslag i väven”.295

I ett föredrag i en skånsk ungdomsförening med det talande namnet 
”Enighet” under hösten 1908 sammanfattade Hallén sin egen syn på den 
samtida ungdomsrörelsen. Han inspirerades av Pfannenstills Uppsalatal om 
ungdomsrörelsen som kommit ut i tryck, men skulle lägga betoningen annor-
lunda. Det övergripande målet för alla ungdomsrörelser var enligt Hallén en 
”demokrati som ville forma sin varmaste livstro till en kamp för alla d[ess]a, 
som fått leva på samhällets utkanter”. Hallén menade att den kulturella ung-
domsrörelsens uppgift var att garantera personlig utveckling. Rörelsen skulle 
popularisera och sålla ut det goda i överklassens bildning och förmedla den 
till folket. Denna kulturella ungdomsrörelse brast dock i förmåga att utveckla 
den kulturella väckelsens konkreta sida. Hallén ville därför till skillnad från 
Pfannenstill förorda en mer praktiskt inriktad ungdomsväckelse. Hallén pe-
kade på den socialdemokratiska ungdomsrörelsen såsom mest betydelsefull. 
Denna rörelse kunde organisera de breda folklagrens ungdom. Harald Hallén 
återkom dock till åsikten att socialdemokraterna hade för svag fosterlands-
känsla. Såsom tidigare var han dock hoppfull. Det fanns inom arbetarrörel-
sen tecken på en mer kulturell riktning. Arbetare studerade kultur, litteratur, 
gick på populärvetenskapliga kurser och besökte bibliotek. Från Medelpads 

komiska” första kammaren kände enligt Hallén bara till egenintresset. Exempel på detta var 
kampen för spritintressen och den råa militärandans behållande. ”Vad innebär demokratiens 
genombrott för nykterhetsarbetet?” Föredrag i logen ”Revelj” av Nykt. Ord. Verdandi Lund. 
Den 13 November 1908 Vol 26 HHS, FAV 
293 ”Vad innebär demokratiens genombrott för nykterhetsarbetet?”Föredrag i logen ”Revelj” 
av Nykt. Ord. Verdandi Lund. Den 13 November 1908 Vol 26 HHS, FAV Rune 1969, s. 86-
87
294 Hallén presenterade S.S.U.H. mer i detalj genom att säga att rörelsen  hade 11-12000 
medlemmar efter att ha etablerats under mitten av 1890-talet. Föreningen verkade enligt 
Hallén för nykterheten på olika sätt med föredrag, diskussioner, studiekurser och broschyrer 
där alkoholfrågan belystes. Bland folkskolans äldre barn ville föreningen sprida tidningen 
”Sveriges vår”. Hälsningstal vid Lunds S.S.UH föreningars årsfäst. Den 23 Oktober 1908 Vol 
26 HHS, FAV, Rune 1969, s. 47 
295 Hälsningstal vid Lunds S.S.UH föreningars årsfäst. Den 23 Oktober 1908 Vol 26 HHS, 
FAV
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socialdemokratiska ungdomsklubbar hade det kommit en resolution mot 
emigrationen.  ”Hagforsklubben” hade å sin sida kritiserat svordomar, kort-
spel och snustuggning. Rörelsen hade dock sammantaget ej tillräckligt upp-
märksammat personlighetslivets förädling. Det fanns en osäkerhet i etiskt 
och sedligt hänseende som hade framskapat en ungsocialistisk anarki. 

I sin översikt över svensk ungdomsrörelse kom Hallén även in på den 
kristna riktningen. Denna visade också på både förtjänst och brist. Den krist-
na ungdomen var ett salt för andra med sin renhet och allvar. Frikyrkligheten 
tog dock enligt Hallén ej ta ansvar för det allmänna livet. Den kyrkliga ung-
domsrörelsen var därför bättre i sin kulturöppenhet. Tyvärr hade denna kyrk-
liga strömning dålig kontakt med ungdomens behov. Kyrkliga ungdomsrö-
relser ville skapa fram kristendom kollektivt i stället för att utgå från enskil-
da individer. Rörelsen framstod med sitt ”du skall” såsom ett påbud från 
ovan. Hallén ansåg likt Pfannenstill att den kristliga rörelsen borde följa den 
kulturella ungdomsrörelsens respekt för den enskildes övertygelse.  

Hallén ställde de tre rörelserna i motsats till det gamla samhället. Kultu-
rell ungdomsrörelse kontrasterades mot gammal överklasskultur, demokra-
tisk ungdomsrörelse mot ålderdomens uppgivenhet. Ungdomlig kristendom 
bildade motpol till gammal dogmatik. Vid midsommar samlades tusentals 
ungdomar med olika roller att bygga det nya lyckligare framtidens Sverige. 
Förståelsens och broderskapskänslans ande skulle där tala. Där fanns den 
nationella enheten.296

I ovanstående tal anar man en förändring i Halléns världsbild. Samhälls-
klimatet skärpte motsättningarna alltmer, och vi anar den unge Halléns sö-
kande efter ett segrande parti. Hallén hade börjat blicka framåt, där han nu 
trodde att socialdemokratin, snarare än ungdomsrörelsen, skulle förverkliga 
den nationella gemenskapen. 

Ovanstående text har tecknat Halléns utveckling från herrgårdskonserva-
tiv yngling, till att bli en naturälskande och egnahemsförespråkande student. 
Halléns försök att utveckla folkkyrkotanken och förankra denna har legat i 
centrum för framställningen. I följande stycke skall vi se hur Hallén lyckades 
ta sig in i kyrkans tjänst för att där söka förverkliga sina ambitioner. Biskop 
J.A. Eklund hade makten att hålla dörren stängd, samme Eklund som Hallén 
alltmer fjärmat sig från.  

4.3.f. Harald Hallén blir präst i ett läge av ökande polarisering
Under sensommaren år 1908 syntes tecken på att Hallén ej längre kunde leva 
kvar i den nationella enhetssyn som tidigare så starkt präglat hans åskådning. 
I ett ungdomsmötestal hävdade Hallén sin vana trogen att ungdomen kunde 

296 ”De kulturella, de demokratiska och de kristliga ungdomsrörelserna”. Föredrag i ungdoms-
föreningen ”Enighet”, Kvarnby, (Skåne) Söndagen den 8 Nov 1908. Vol. 26 HHS, FAV, 
Rune 1969, s. 85-86 
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skapa ett nytt Sverige. Dock visade sig Hallén nu tveksam till att använda 
begreppet fosterland. Ordet hade enligt Hallén blivit en ”partiskylt i politi-
kens tjänst”, och det kunde därför mötas av misstroende. I samma tal var 
Hallén samtidigt mycket mån om att inskärpa arbetarrörelsen som foster-
landskär. Hallén framförde också kritik mot den som betraktade fosterlandet 
tillbakablickande och ville se nutiden såsom ond. Vi anar här en indirekt 
kritik av J.A. Eklund.297

Som höstterminens nye ordförande i Lunds Kristliga Studentförbund år 
1908 hälsade Hallén välkommen med ord om att kristendomen måste försva-
ras till förmån för de människor som var radikala och kände sig dragna till 
kristendomen. Risken var att dessa valde bort evangeliet då de såg ”hur kris-
tendomens anseende drages i smutsen av samhällsbevarande människor, som 
i kristlig fariseism och själviskhet draga dagliga, stora växlar på vördnaden 
för alla religiösa värden” -samtidigt som stora gudsförnekande skaror från 
motsatt håll ryckte fram för att åstadkomma radikala samhällsförändringar.298

Hallén hade sannolikt höstens valkampanj framför sina inre ögon när han 
sade detta.

Det var också under hösten 1908 som Hallén tydligt hävdade sin ovan re-
dovisade tro på att framtiden låg i en nykter socialdemokrati.  Något kryp-
tiskt önskade David Ahlner i ett brev från november Hallén lycka till med 
dennes senaste idé.299 Hallén började sannolikt vid denna tid att umgås med 
tanken på att engagera sig för socialdemokratin. Under våren samma år hade 
han tagit starka intryck från en debatt som refererades i Värmlands Folkblad
där pastor Gustaf Christiansson i Hagfors enligt tidningen levererat ”Ett 
manligt prästerligt inlägg”. Reportaget öppnade upp spännande framtidsper-
spektiv. Hallén hävdade under slutet av sitt liv att denna artikel gjorde det 
klart att socialismen kunde vara hans framtidsväg, att han där kunde få re-
presentera evangeliet som kraft att omvandla samhället. Hagforspastorn hade 
nämligen kraftfullt argumenterat för socialismen som ett uttryck för den 
kristna tanken på det rättfärdiga samhälle som de kristna själva försummat 
att förverkliga. Christiansson hade hävdat att det inte gick att sätta likhets-
tecken mellan socialism och antireligiositet och informerade om att social-
demokraten Olav Kringen i Norge hävdat att religionen inte var privat utan 
offentlig. Den socialistiska materialismen var ett uttryck för kyrkans tvång. 
Pendeln hade därför slagit över, men kunde återkomma i ett jämviktsläge. 
Socialdemokraten Ivan Vennerström hade enligt samma debattreportage 
hävdat att den socialistiska historiematerialismen hade förfinats under senare 

297 ”Ungdomens fosterlandskärlek” Tal vid hembygdsfesten i Talken, Brunskog d. 16 Aug. 
1908 Vol 26 HHS, FAV 
298  Välkomsttal till Lunds Kristliga Studentförbund. Odaterat Vol 26 HHS, FAV 
299  David Ahlner till Harald Hallén 9/11 1908. Vol 32 HHS, FAV 



171

tid. Friedrich Engels hade exempelvis år 1890 erkänt idealens kraft i det 
historiska förloppet.300

Som en avslutande prövopunkt i prästutbildningen skulle Hallén efter 
nervösa förberedelser under allhelgonahelgen år 1908 hålla sin examina-
tionspredikan i homiletik. Den ansvarige för höstens praktiska utbildning: 
professor Olof Holmström, hade blivit skeptisk till Hallén.301 Den unge 
prästkandidatens predikan kom att handla om de heliga på denna allhelgona-
dag. Harald Hallén profilerade sig mot den äldre patriotismen, till förmån för 
den nya och mer socialt inriktade nationella samling som kunnat bryta fram 
efter 1905 års unionsupplösning. Det svenska folket riktade enligt Hallén 
alltför ofta sina blickar mot fornminnen. De riktigt heliga var dock enligt 
bergspredikan de som offrade sig i aktivitet för en bättre värld. Hallén ville 
med dessa ord mana bort svenskarna från minnen och monument. De borde i 
stället bli heliga i samtiden genom att verka för ett rättfärdigt samhälle: 

Man klagar ofta över att allt minnesfirande över huvud gått vårt folk så i blo-
det, att det hellre dröjer inför ärevördiga sarkofager och multnande troféer 
från livsöden, som för varje dag glida allt längre in i det förgångna, hellre än 
de griper sig an med de uppgifter, som ligga inom det dagliga livets räckvidd. 
Därför gäller det för oss att se, huru Allhelgonadagens klockor kalla oss till 
en handlingens högtid.302

Hallén predikade att alla verksamma för social rättvisa var heliga, vare sig de 
kallade sig kristna eller ej. Motivet i Rydbergs ”Grubblaren” återkom. Hal-
lén menade också att de kristna alltför lite offrat sig för sina bröder och syst-
rar. Om de gjorde detta skulle de visa helighet och inspirera folket att vända 
åter till Gud.303 Det var ett sammanträffande att Harald Hallén fick göra sin 
examinationspredikan under den helg som drygt trettio år senare i radio skul-
le göra honom känd över hela Sverige. 

Professor Holmström kritiserade Halléns predikomanus och hade velat ta 
bort delar. Halléns rydbergska uppfattning om att alla som handlade rättfär-
digt var att betrakta som kristna ville Holmström stryka ur manuset, med 
motiveringen: varför behövdes då Kristus och Kristendom?304 Olof Holm-
ström uttryckte denna månad oro över att studenterna på hans praktiska ut-

300 Värmlands Folkblad 12/3 1908, Rune 1969, s. 83-85. Lars Rune har i sammanhanget också 
informerat om att Hallén år 1908 verkat ha kommit under påverkan av D.Y.G. i Lund, en 
akademisk grupp som motsvarade Uppsalas Verdandiförening. Rune 1969, s. 87-88, Tergel 
1969, s. 293 
301  Harald Hallén till Gertrud Lilja 2/11 1908 G. Liljas brevsamling, LUB 
302 Allhelgonadagen. Predikan i S:t Peders och Nöbbelöfs Kyrkor. Söndagen d. 1 Nov. 1908. 
Vol 25 HHS, FAV 
303 Allhelgonadagen. Predikan i S:t Peders och Nöbbelöfs Kyrkor. Söndagen d. 1 Nov. 1908. 
Vol 25 HHS, FAV 
304 Se Holmströms marginalanteckning i Halléns manus på s. 15. Allhelgonadagen. Predikan i 
S:t Peders och Nöbbelöfs Kyrkor. Söndagen d. 1 Nov. 1908 Vol 25 HHS, FAV 



172

bildning blivit alltför influerade av den nya liberala teologin.305 Liberalteolo-
gerna Sven Herner (1865-1949) och Magnus Pfannenstill var dock närvarade 
då Hallén framförde sin predikan och deltog i bedömningen. De ställde sig 
positiva, vilket ledde till att Hallén blev godkänd på en predikan som enligt 
hans egen utsago under några följande dagar utgjorde ett samtalsämne i 
Lund.306 Enligt Hallén resignerade Holmström snart i sin kritik.307

Under november månad år 1908 började Harald Hallén ändå att oroa sig. 
Skulle biskop J.A. Eklund verkligen acceptera honom som präst i sitt stift?308

Han ansåg Stigmans framtid vara hotad av att biskopen blivit informerad om 
de fem nummer av Arvika Nyheter där Halléns liberalteologiska föredrag för 
folkskollärare under hösten publicerats. Vi kan här erinra oss den eklund-
trogne  L.M. Danielssons starka kritik av dessa artiklar.309

Den nionde december 1908 bröt biskop Eklund tystnaden. Hallén hade 
skrivit till biskopen och nämnt att alla andra prästpraktikanter nu visste sin 
framtid, utom han själv. Eklund förklarade sig vara avkyld efter bekantskap 
med Halléns osmälta radikalteologi, som framförts med stor pretention. Ek-
lund trodde ej Hallén kunde förmedla den kristendom församlingarna be-
hövde. Hallén fick gärna välja Lunds eller Linköpings stift, som han själv 
hade angivit som alternativ.310

Detta avvisande svar fick Hallén att vädja till biskopens välvilja. Hallén 
ville tona ner det nyteologiska till förmån för församlingsengagemang och 
längtan till hembygden. Hallén angav sig stå till höger om det han presente-
rat i artikelserien. Artiklarna ville klargöra ny teologisk forskning och hade 
ej representerat personliga ståndpunkter. Signaturen ”Stigman” hade signale-
rat ett ärligt sanningssökande. Hallén sade sig ha kommit fram till det centra-
la: tron på Jesus Kristus som frälsare och uppenbarare av Guds kärlek. Hal-
lén angav sig visserligen ännu vara oviss i de teoretiska frågorna, men fråga-
de lite spetsigt om kyrkan verkligen hade råd att vänta på att alla unga präst-
kandidater skulle nå fram till denna klarhet. Då skulle kyrkan nog få vänta 
till dessa ej längre var så unga. Hallén skrev dock att han visste att det spe-
kulativa ej hade någon plats i praktiskt uppbyggligt församlingsarbete. Detta 
var det som egentligen intresserade Hallén allra mest. Han skrev att han un-
der sina fyra och ett halvt år i Lund ägnat hela sin fritid åt församlingsarbe-
tet, och presenterade sig som en grundare av stadens söndagsskolverksam-
het. Harald Hallén uppgav också att han tillsammans med Erland Björck, 

305 Hammar 1972, s. 43 
306 Harald Hallén till Alma Hallén 10/11 1908 Vol. 4 HHS, FAV 
307 Harald Hallén till Gertrud Lilja 28/11 1908 G. Liljas brevsamling, LUB 
308 Harald Hallén till Alma Hallén 10/11 1908 Vol. 4 HHS, FAV 
309 Harald Hallén till Gertrud Lilja 28/11 1908 G. Liljas brevsamling, LUB 
310 J.A. Eklund till Harald Hallén 9/12 1908 Vol 33 HHS, FAV, Harald Hallén till J.A. Eklund 
8/12 1908 JAES, UUB 
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redaktör för ungkyrkliga Sveriges ungdom, planerade att starta en kyrklig
söndagsskoltidning.311 Halléns anspelade på Eklunds folkkyrklighet: 

Nämner detta ej s[å]s[om] n[å]g[o]t beröm, utan på det att det må stå klart, att 
det är vår folkkyrkas kristna församlingars uppväckande som jag hittills ägnat 
och för framtiden ämnar ägna den entusiasm och arbetslust, som åtminstone i 
unga år vill bryta fram ... Skall jag verka i vår gamla folkkyrka, som jag själv 
högt älskar, vill jag helst göra det i den värmländska hembygden. Någon an-
nanstans bleve jag rotlös. Tag emot mig! 312

Hallén anade att en vädjan till det praktiska församlingslivet väckte anklang 
hos Eklund, vilket snart skulle bekräftas. I svarsbrevet fortsatte Eklund sin 
kritik av Halléns teologiska presentation i Arvika nyheter. Denna var för 
Eklund endast en ytlig reproduktion av produkter från de svagaste tyska 
tankefabrikerna. Det var olyckligt att Hallén hållit ett sådant föredrag inför 
en folkskollärarpublik som ej hade förutsättningar att begripa vad det hand-
lade om. Eklund kände sig också tveksam inför Halléns påstående om att han 
bara hade presenterat andras teologiska resultat, biskopen misstänkte att 
åsikterna ändå var Halléns egna och tyckte också att Halléns brev var insinu-
ant och översittaraktigt. Eklund menade att denna attityd tyvärr blivit dygd 
hos modern ungdom. Han ansåg det vara hälsosamt om de unga i stället lär-
de sig tänka mer respektfullt. Stiftschefen gick inte med på att kyrkan borde 
böja sig för tjugoåringarnas omogna tankar. Eklund erkände dock att Halléns 
begåvning och iver kunde bli till stor nytta. Hallén passade in i Värmland om 
han kunde mogna till manlig hållning och kristen fördjupning. Detta behöv-
des i Karlstads stift där kristendomen på vissa håll blivit ett nöje av kaffefes-
ternas valör. Eklund ville alltså välkomna Hallén till kyrkan på grund av 
dennes praktiska församlingsbegåvning. Han hoppades att Halléns verksam-
het ej i framtiden skulle visa att beslutet varit felaktigt. Harald Hallén fick 
därmed vigas till präst.313 Innan Hallén lämnade Lund tackade han Magnus 
Pfannenstill för vad denne hade givit. Han betygade inför Pfannenstill sin 
vilja att fortsätta arbeta i dennes anda. Han hoppades få återkomma till pro-
fessorn när en sammanslutning mellan yngre präster blivit verklighet.314

Harald Hallén var den siste i en lundensisk vänskapskvartett som vigdes 
till präst. David Ahlner, Ture Aspegren och Gunnar Lindgren hade redan 
nått sina mål. Inför prästvigningen välsignade Ahlner Hallén till tjänst. Han 
önskade att fädernas Gud, Engelbrekts, Olaus Petri och Geijers Gud skulle 

311 Harald Hallén till J.A. Eklund 11/12 1908 JAES UUB 
312 Harald Hallén till J.A. Eklund 11/12 1908 JAES UUB 
313 J.A. Eklund till Harald Hallén 12/12 1908 Vol 33 HHS, FAV. Om den brutna kyrkoseden 
och starka frikyrkligheten i stiftets norra delar, se Martling 1958 särskilt s. 391-410, Bexell 
2003a, s. 203 
314 Harald Hallén till Magnus Pfannenstill odaterat MPS, LUB 
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vara med honom. Symtomatiskt för kvartettens självbild var att Ahlner me-
nade att unga präster inte motsvarade samtidens karikatyrbild av en präst.315

Halléns prästvigningspredikan vid aftonsången i Karlstads domkyrka den 
tionde januari år 1909 innebar en programdeklaration. Kristendomen identi-
fierades med de grundkrav som drivit fram de svenska folkrörelserna. Det 
gällde enligt Hallén att som kristen vara kritisk mot synder i samhällslivet 
som arbetslöshet och industrialismens grottekvarn. Han hävdade att dessa 
synder ej motarbetades av den frikyrkliga väckelsen.316 Hallén kritiserade de 
konservativt kristna som var nöjda med samtidens samfundsordning: 

huru de kristne helst flocka sig under deras (samhällsbevarandes) fanor, vilka 
anse, att i stort sett är allting bra, som det är, o[ch] som endast av nödtvång 
ge efter för de krav på rättvisa o[ch] rättfärdighet, som bära upp nutidens sto-
ra folkrörelser.317

Hallén kände efter vigningen glädje över att äntligen vara i säkerhet. Vad 
biskop Eklund tänkte efter Halléns predikan kan vi lätt gissa oss till. Fadern 
Birger Hallén reagerade snart skarpt mot att sonen nu menade sig ha nått ett
av sina livsmål, och kände sig manad att polemisera gentemot socialismen 
såsom ett hot mot personens enskilda frihet.318

315 Brevkopia David Ahlner till Harald Hallén 8/1 1909 Vol 32 HHS, FAV. Jfr exempelvis 
den prästkarikatyr av tjock vällevnadsman med osande predikningar som var aktuell genom 
Frödings dikt ”Våran prost” från 1891. Gustafsson 1988, s. 475-476. Aspegren var född 1886 
316 1sta Sönd. eft. Trettondagen. Aftonsångspredikan i Karlstads Domkyrka. Söndagen den 10 
Jan. 1909. Vol 22 HHS, FAV 
317 Halléns parentes. 1sta Sönd. eft. Trettondagen. Aftonsångspredikan i Karlstads Domkyrka. 
Söndagen den 10 Jan. 1909. Vol 22 HHS, FAV 
318  Tegnérs ord om att verklig bildning vilade på frihet gällde fortfarande enligt Birger Hal-
lén. Birger Hallén till Harald Hallén 17/2 1909 Vol 4 HHS, FAV, Harald Hallén till Birger 
Hallén 22/1 1909 Vol 4 HHS, FAV 
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5. Summering 

Den nya demokratiska nationalism som i Sverige slog igenom efter unions-
upplösningen 1905 skulle bli mycket formativ för Sveriges resterande nit-
tonhundratal. Ett nytt Sverige tonade fram; ett rike byggt av dess enskilda 
medborgare. Det offentliga livet breddades för att även inberäkna nya egen-
domslösa befolkningsskikt. I det nyindustrialiserade Sverige bildade repre-
sentanter i nykterhetsrörelse, arbetarrörelse och ungdomsrörelse en väv av 
nationell sammanhållning. I det läge då Sverige närmade sig massnationa-
lismens fas C hade fattigare befolkningsskikt lyckats sätta agendan för vad 
som skulle bli svenskt. Fattigdomen hade skapat behov av ett metodistiskt 
influerat nykterhets- och skötsamhetsideal. I det agrarkapitalistiska Danmark 
med ekonomiskt bärkraftiga och politiskt framgångsrika bondegrupper hade 
skötsamhetsidealet ej samma motsvarande betydelse. Luthers föreställningar 
hade i Danmark via grundtvigianismen starkare levt vidare i folklivet. Till 
skillnad från de svenska folkhögskolor som levde vidare i upplysningens 
idéarv, hade danska folkhögskolor markerat avstånd till elitkulturen och i 
stället förmedlat Grundtvigs idéer om folklighet. I Sverige fanns den grundt-
vigianska traditionen vid sekelskiftet endast kvar som uttryck för enskilda 
solitärer, varav vi sett Arvikaprästen Lars Magnus Danielsson som pregnant 
företrädare. Under industrialiseringens genombrottsfas hade den frikyrkliga 
väckelsen visat förmåga att samla underskikt för krav på rättvisa. Under 
1800-talet hade dennas potential som folksamlande rörelse dock överskug-
gats av nykterhetsrörelse och arbetarrörelse.  

Kampen för medbestämmande i det offentliga livet samverkade med en 
estetisk och social reaktion mot industrialismens fulhet och exploatering. 
Den svenska antikapitalismen/antiindustrialismen hade rötter tillbaka ända 
till Geijers dagar, och hade erhållit sin klassiska uttolkning i Viktor Ryd-
bergs diktning. Under tiden runt år 1900 hade denna tradition erhållit avse-
värd förstärkning av den anglosaxiska antiindustralism som utvecklats som 
motreaktion Storbritanniens tidiga industrialisering. Ett konstnärligt avant-
garde med bl.a. Carl Larsson kunde i Sverige uttrycka denna trend av natur-
dyrkan och allmogeromantik och vinna ett brett och ofta långlivat folkligt 
gehör. Det satte därmed stark prägel på det som kom att uppfattas som sär-
skilt svenskt.  

Under Huskvarnamötet 1907 hade sydsvensken Magnus Pfannenstill talat 
för en folkkyrklighet som skulle integrera kyrkan i den nya nationella sam-
lingen, manifesterad i de stora ungdomsmötena. Pfannenstill utgick från 
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begreppen etik, estetik och offentlig mission. I den nya nationella samlingen 
av folkrörelseförankrad skötsamhetsetik och estetisk hembygds- och natur-
romantik skulle teologer utföra sin offentliga mission. Efter unionsupplös-
ningen hade staten sökt anknytning till den nya nationalismen. Huskvarna-
mötet kunde ses som en kyrklig parallell till detta; det gällde att vinna ny 
kraft i den samtida samlingen.

Harald Hallén var en trogen lärjunge till Pfannenstill. Han ställde sig mitt 
bland medborgarrättskampens skaror och formulerade en tidstypisk nationell 
utopi som liknande den framtidsbild Karl Erik Forsslund skissat fram. I 
framtiden skulle medborgarna enligt både Forsslund och Hallén bo i egna-
hem i vacker landsbygdsmiljö. Båda placerade också kyrkor i centrum av 
sina nya samhällen. Till skillnad från monisten Forsslund ville Hallén dock 
ej ha en kyrka som var bestämd av en religiöst laddad naturvetenskaplig 
materialism. Halléns kyrka skulle förkunna kristendomens och (på en och 
samma gång) upplysningens höga ideal av frihet, jämlikhet och broderskap. 
Kyrkan skulle representera de ideal som borde omsättas i verkligheten, och 
som redan fanns som spirande frön i folkrörelserna. Förkunnelsen om Guds 
rike som ideal samhällsform kunde inspirera de medborgare som skulle byg-
ga den nya nationen. Harald Hallén blev i Sverige en tidig förespråkare för 
en folkkyrka med folket som kyrkans subjekt. Utifrån Blochs komparativa 
metod om jämförbara funktioner är det rimligt att se Harald Hallén som en 
motsvarighet till Morten Pontoppidan, även om Hallén hade en annorlunda 
folklig plattform att ta hänsyn till. Föregående kapitel har även behandlat hur 
Hallén sökte förankra sin teologiska och nationella utopi. Han mötte mot-
stånd hos präster samtidigt som han fick brett gehör hos folkskollärare. Han 
sökte direktanknytning till folket genom drängarbete. Han anpassade sig till 
tidens agrarromatiska och naturdyrkande ideal med exempelvis skogsvand-
ringar, allmogeinredning och hembygdsklädsel. Inom ramen för sin ung-
domsmötesaktivism har vi även sett hur Hallén efter grundtvigianen Daniels-
sons bondevurm alltmer inriktade sin blick på ett framtidsfolk av nyktra 
arbetare. Han trodde att kristendomens ideal där hade klangbotten och pole-
miserade mot den antiklerikala ungsocialismen.  

Harald Hallén kunde efter teologutbildningens avslutning 1908 komma in 
i kyrkan som vigd präst. Den nyblivne Karlstadsbiskopen J.A. Eklund hade 
dock varit misstänksam. Eklund hade under Huskvarnamötet 1907 hållit ett 
uppmärksammat folkkyrkotal som inspirerat Uppsalateologer till kyrkona-
tionell aktivitet i den kommande ungkyrkorörelsen. I motsats till den syd-
svenska linjen hade Eklund utgått från den distans mellan kyrka och med-
borgarliv som under 1800-talet tagit sig så olika uttryck som boströmianism 
och lundahögkyrklighet. I Mellansverige var den kyrkliga seden uppbruten 
på ett mycket starkare sätt än i Syd- och Västsverige. Det var för ungkyrk-
lighetens aktivister svårare att bygga folkkyrka på det faktiska folklivet. I 
ungkyrkligheten blev folket snarare ett objekt att erövra.  
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I resterande avhandlingstext blir det tydligt att Hallén fixerats i sitt folk-
kyrkotänkande under sin tid som student i Lund. Konceptionen skulle vara 
tämligen konsistent över tid medan Sverige skulle demokratiseras och bereda 
allt större plats för Halléns nya medborgarkyrka. I närmast följande text skall 
vi se hur Huskvarnamötets två folkkyrkor kom att hamna i två motsatta lä-
ger. Inför den allmänna opinionens seger kunde man antingen likt Hallén 
och Pfannenstill bejaka denna, eller likt ungkyrkorörelsen söka erövra opini-
onen från en kyrklig plattform på distans från medborgarlivet. 
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6. Statskyrkan inför en förestående 
demokratisering av staten 1909-1914 

Kyrkan står i själva värket nu vid en skiljeväg: det gäller om hon skall kunna 
anpassa sig äfter tidens högre religiösa krav och så behålla ledningen äller om 
hon skall nedflyttas till en sektkyrka bland de andra. Det vore fara för att det 
senare komme att inträffa, men det vore i grunden skada, då ingen tänkande 
människa kan undå att se den stora tanken i den kyrkliga organisationen. 

Mauritz Hellberg efter det att Harald Halléns kritiserat djävulsdogmen 1909.1

Föregående kapitel har tecknat bilden av en massiv nationell mobilisering i 
folkets namn. Denna kraftsamling skall givetvis sättas i relation till den stän-
digt expanderande skaran av röstberättigade under nittonhundratalets första 
år. Denna nya nationella samling på demokratisk grund skapade en allmän 
insikt om att statens framtida styrform kunde komma att förändras.2 Den 
allmänna opinionen skulle i framtiden erövra staten som sin egendom och 
demokratisera den. 

Detta innebar konsekvenser för kyrkans roll som statskyrka. Den med-
borgerliga offentligheten var en sfär för inomvärdsligt rationellt beslutsfat-
tande som snart skulle bestämma statens styrform. Alltsedan offentligheten 
börjat göra sig gällande på allvar under 1800-talet hade väckelser reagerat 
och sökt försvara en förneologisk uppenbarelsekristendom och dess kyrkliga 
böcker. Artonhundratalets tidiga bondeväckelser hade utgjort en protest mot 
den förnuftsbestämda nedtoningen av djävulens realitet. Offentlighetens 
inomvärldsliga teologi hade representerat väckelsens motpol. 3

Under det tidiga nittonhundratalet fanns en tydlig problemställning. Vad 
skulle hända med den kristna tron om offentligheten skulle bestämma ra-
marna för både stat och statsbunden kyrka? Offentlighetens integrering av 
folkflertalet hade nu, grovt förenklat, gjort den tidiga neologins förnuftslära 
till allmän egendom. Man kunde nu hävda upplysningens idéarv som något 

1 Karlstads-Tidningen 12/6 1909 
2 Jfr Carlsson 1953, s. 393-396 
3 Biskop U.L Ullman tillhörde en av dem som försvarade denna äldre folklighet vid sekelskif-
tet 1900. Han utgick exempelvis från att 1685 års psalmbok var ett mycket starkare uttryck för 
det folkliga än Wallins psalmbok från 1819. Ullman var inspirerad av den etniska folktanke 
som utvecklats i Tyskland. Bexell 1987, s. 164-172 
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folkligt till skillnad från situationen under artonhundratalets tidiga väckelse-
tid.

6.1.a. Djävulsdebatt 1909 
Utifrån ovanstående perspektiv var det knappast en slump att tron på djävu-
lens existens blev en het potatis i tidningarna just år 1909. Den så kallade 
djävulsdebatten skulle enligt Sven Ulric Palme t.o.m. överflygla sommarens 
storstrejk vad gällde utrymme i tidningarnas spalter.4 Kulmen inträffade då 
Dagens Nyheter i maj detta år förklarade djävulen avskaffad.5 Striden skulle 
ytterst handla om sanningens grundval. Återfanns denna i en allmän opinion, 
eller var den en gång för alla evigt uppenbarad? 

År 1908 hade den gamle åttiotalsradikalen Anton Nyström (1842-1931) 
initierat striden genom att publicera en skrift med titeln Kristendomen och 
den fria tanken. Publiceringen ledde till diskussionsmöten. Nyström var 
övertygad om att kristendom och fritt tänkande var två oförenliga storheter. 
Han påbörjade en kampanj mot djävulstron som ett första led i en framtida 
utrensning av kristendomen i dess helhet. Om det oförnuftiga i en kyrklig 
centraldogm kunde uppvisas, skulle detta drabba hela det kristna lärosyste-
met.6 Kristendomens framtida plats i offentligheten skulle därmed undermi-
neras. Tidningen Dagens Nyheter satte i Nyströms efterföljd snart igång 
något som Sven Thidevall karakteriserat som Sveriges första moderna press-
kampanj.7 Genom att skicka ut en enkät till olika tongivande personligheter 
sökte man få svar på djävulstrons omfattning. Curt Forsbring har i sin licen-
tiatavhandling kategoriserat enkätsvaren i tre grupper. En första grupp av 
svarande stod fast vid den ortodoxa tron. Djävulen utgjorde där en del av den 
kristna tron, och existerade vare sig man trodde på honom eller ej. Denna 
kategori stod främmande för opinionsbildning som medel att föra fram sin 
övertygelse. Den utgick från uppenbarelsen som trons rätta grund. Det fanns 
här en vägran att erkänna den borgerliga offentligheten som sanningsbärare.8

När Dagens Nyheter konfronterade pastor primarius J.F. Håhl i Stockholm 
med det faktum att olika präster svarat olika på frågan om djävulens exists-
tens svarade denne: ”Han kan icke få mer än ett svar. Vi präster ha alla be-
svurit samma tro och samma bekännelse och kunna icke svara på mer än ett 
sätt: i enlighet med bibelns lära”.9 Dagens Nyheters läsekrets som i veckor 

4 Palme 1964, s. 127, Thidevall 1992, s. 4 
5 Dagens Nyheter 26/ 5 1909, Dagens Nyheter 27/ 5 1909, Thidevall 1992, s.34-35, Rune 
1969, s. 144, Hammar 1972, s. 82, Forsbring 1966, s. IV: 1, 10  
6 Rosenberg 1948, s. 18-19, Thidevall 1992, s. 11-14, Hammar 1972, s. 81, Forsbring 1966, s. 
IV: 4-5, 26, 61, 66 
7 Thidevall 1992, s. 3-4 
8 Forsbring 1966, s. IV: 21-23, Thidevall 1992, s. 15-16 
9 Dagens Nyheter  7/4 1909, Thidevall 1992, s. 32-33 
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läst om kyrkans splittring fick av Stockholms främste herde ändå beskedet 
om att alla präster hade samma tro på djävulens existens. Dagens Nyheter 
antog att prästerna verkade vara frikallade från varje skyldighet att ha någon 
som helst aning om vad som stod i tidningarna. Vi kan här se att konflikten 
mellan en borgerlig och en representativ offentlighet knappast kunde bli 
tydligare. Då striden fördes inom tidningarnas spalter kom uppenbarelsens 
trosvissa försvarare i ett hopplöst underläge. Djävulsdebatten utgjorde på så 
sätt en avgörande punkt i svensk teologihistoria. Den borgerliga offentlighe-
ten innebar en ny arena för att lösa teologiska frågor. Därför kunde djävulen 
avskaffas genom en enkel deklaration. Den kristendomskritiske författaren 
Hjalmar Söderberg drömde sig i samband med djävulsdebatten tillbaka till 
den representativa offentlighetens tidevarv och dess präster:  ”En sådan präst 
skulle på enkätförfrågan ha svarat: ”Jag uttalar mig inte i herrns tidning, kom 
i kyrkan och hör på när jag predikar””. 10

Enkätutskickens andra svarskategori utgjordes av den grupp av radikala 
fritänkare som Anton Nyström själv representerade. Här återfanns naturve-
tenskapens representanter.11

Den tredje gruppen svarande utgjordes av liberalteologer. Dessa erkände 
ej motsatsen mellan fritt tänkande och kristen tro. Den upplysta tanken sam-
sades i detta läger mycket väl med den sanna kristendomen. Djävulen sades 
ej vara central i kristendomen, utan ansågs representera ett passerat stadium i 
det religiösa tänkandets utveckling. Både fritänkare och liberalteologer sökte 
till skillnad mot de ortodoxt troende förankring i den offentliga sfären och 
dess opinionsbildning.12 Den liberalteologiske kyrkoherden i Oscars försam-
ling; S. A. Fries (1867-1914), gick först ut i Dagens Nyheters enkätsvar och 
hävdade:13

Vill man undgå den krassa djäfvuls och helvetestron, är det nödvändigt att 
allmänna opinionen understöder den nyprotestantiska teologien och energiskt 
kräfver en ombildning af religionsundervisningen i våra skolor. Gör den ej 
det, kommer statskyrkan att sprängas af frikyrkliga samfund, och de vilja 
minsann ej vara med om någon historisk förklaring. De så att säga, svälja 
djäfvulen hel, och komma de till makten- då först få vi riktig djäfvulsdyr-
kan.14

S.A. Fries var rädd för att Svenska kyrkan skulle avskaffas som statskyrka. 
Den skulle därmed hamna bortom den allmänna opinionens område. Fries 
hade omtolkat Boströms gamla statskyrkolära för en ny stat styrd av allmän 

10 Citerat efter Forsbring 1966, s. IV: 32 not 195. Söderberg menade vid samma tillfälle att de 
rätta prästerna av den gamla stammen i samtiden endast återfanns i Göteborgs stift  
11 Forsbring 1966, s. IV: 24-32, Thidevall 1992, s. 16 
12 Thidevall 1992, s. 11, 15-16, 40-41,  Forsbring 1966, s. IV: 23-40 
13 Om Fries och dennes teologi, se Rodhe 1930, s. 122-128, Bexell 2003a, s. 273 
14 Dagens Nyheter 14/2 1909 
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opinion.  Med ett frikyrkligt maktövertagande skulle enligt Fries tron på 
djävulen återkomma.15

När djävulsdebatten under sommaren 1909 fördes i Värmland blev Harald 
Hallén en tydlig företrädare för den grupp som ville basera kyrkans tro på 
folkopinionen. Halléns inlägg från ett möte i en av Karlstads nykterhetsloger 
kom att uppmärksammas nationellt i Dagens Nyheter. Hallén markerade 
stilenligt djävulstron som ett övergivet stadium. Det onda var en realitet, och 
djävulstron hade varit dåtidens sätt att uttrycka denna verklighet. Hallén 
krävde av kyrkan att anpassa sig till folkets samtida kulturstadium: 

För övrigt är det nog så, att djävulsidén sedan lång tid är stadd i upplösning 
hos vårt folk, men man fordrar verkligen av en institution med så pass an-
språksfulla krav, som faktiskt ligger i statskyrkans idé, att den vid vissa tids-
skeden kan träda fram o[ch] fastslå en utvecklingsepok i folkets andl. [iga] 
liv, d.v.s. ge oss de gamla sanningarna i nya dogmer som mer harmoniera 
med tidsmedvetandet.16

Kyrkan skulle som folkkyrka överensstämma med folkets tro och därför 
avskaffa tron på en djävul.  Det är intressant att notera att Hallén ej inklude-
rade alla svenskar i sitt folk. Hallén hänvisade dem som ej kunde släppa tron 
på en personlig djävul till frikyrkorna. Dessa hade djävulstron gemensam 
med biskop Gottfrid Billing och schartauanerna i Bohuslän och Småland, 
vilka Hallén stämplade som ”de kulturellt mest efterblivna i vårt land”.17

Under sommaren 1909 kunde Hallén klargöra den koppling mellan folk och 
kyrka som han utvecklat under universitetsstudierna. Hans inriktning på ett 
fattigt folk av kroppsarbetare blev tydligare än någonsin. Under sommarens 
ungdomsmöte i Filipstad skissade Hallén en impressionistisk midsommar-
bild av hur landets enkla invånare i stad och land sökte sig till den vackra 
naturen för att fira ljusets högtid och glömma orättvisor, fattigdom och för-
tryck. I kontrast till de ljusa festernas glada ljud nämnde dock Hallén att han 
i bakgrunden hörde en allvarlig klang, från något av ”våra 1000:de tämpel-
hus”. I den mörka och kalla kyrkan varifrån ljudet kom, kunde man enligt 
Hallén ej alls se några tecken på att midsommaren hade kommit.18 Folkets 
fest hörde ej ihop med den dystra kyrkan. Hallén ställde sig utifrån detta 
faktum den retoriska frågan” ... skall ”Guds hus” en gång kunna bli vad det 
skulle vara på samma gång: ett folkets eget hus?”19 Hallén besvarade sig 
själv genom att hävda att kyrkan kunde bli ett folkets hus om den uttryckte 
den eviga religion som fanns i folkdjupets praktiska liv. Med Jonathan Brier-

15 Jfr Hessler 1964, s. 161-164 
16 ”Djävulstron, kristendomen och religionen.” Föredrag i ordenshuset i Karlstad d. 10 Juni 
1909 Vol 26 HHS, FAV 
17 ”Djävulstron, kristendomen och religionen.” Föredrag i ordenshuset i Karlstad d. 10 Juni 
1909 Vol 26 HHS, FAV, Rune 1969, s. 147-150 
18 Bergslagernas Nyheter nr 50 29/6 1909, Karlstads-Tidningen 26/6 1909 
19 Bergslagernas Nyheter nr 50 29/6 1909 
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leys bok Den eviga religionen  hade Hallén blivit bekräftad i sin breda syntes 
av kristendom och folkrörelse. Den eviga religionen förkunnade enligt Brier-
ley det rätta i att offra sig för andra för att driva utvecklingen framåt. Den 
eviga religionen återfanns enligt Hallén därför i arbetarrörelse, nykterhetsrö-
relse och fredsrörelse, samma eviga religion som hade uttryckt sig på Golga-
ta.20 I samband med dessa påståenden passade Hallén på att kritisera frikyrk-
lig kristendom för att ej vara världstillvänd. Hallén sade i Filipstad att det 
skulle vara nyttigare för religiositeten att gå upp en timme tidigare på mor-
gonen än att bevista 50 bönemöten.21

I den värmländska djävulsdebatten fick Hallén under sommaren 1909 stöd 
av Karlstads-Tidningen och dess redaktör Mauritz Hellberg. Detta ingick i 
ett mönster. Liberalteologer erhöll i djävulsdebatten delvis sympati i det 
kulturradikala lägret. Karlstads-Tidningen uppskattade prästen Halléns in-
lägg i djävulsdebatten som en förebådan av ”den framtida statskyrkliga prä-
dikomusiken”. Hellberg hade i Karlstads Tidningen den 26 maj presenterat 
ett program för en ”En statskyrka på vetenskaplig grund”. Hellberg ville där 
erbjuda präster full frihet att formulera sin egen tro. Stora förhoppningar 
sattes till det beslut om demokratisering av prästvalen som riksdagen hade 
fattat. Reformatoriska krafter skulle nu kunna ta plats i kyrkan. Hellberg 
anade däremot en fara om kyrkan skildes från staten. Då skulle den bara bli 
av intresse för en liten grupp andligt efterblivna.22 Inspirationen till sitt pro-
gram hade Hellberg erhållit från den kulturradikale professorn Knut Wiksell. 
Denne hade tidigare under våren 1909 i den socialdemokratiska tidsskriften 
Tiden försvarat statskyrkans band till en demokratiserad stat. Den tidigare 
omnämnde norske socialdemokraten Olav Kringen hade nyligen fått sina 
tankar om en socialistisk statskyrka publicerad i svensk socialdemokratisk 
debatt. Kringen menade att statskyrkan kunde förankra sig på ny grundval i 
demokratins kommande samhälle. Kyrkan uttryckte nämligen ett konstant 
religiöst behov som ej skulle slockna i framtiden. Religionen var till sitt vä-
sen alltid offentlig. Som gemensam offentlig angelägenhet kunde kyrkan i 
framtiden bli en frihetens plats, tillgänglig för alla med forskning och fri 
debatt. Kringen anförde det danska exemplet med en statsunderstödd, ge-
mensam och rymlig folkkyrka som en god utveckling. Om staten klippte 
bandet till kyrkan fanns det enligt Kringen risk att folkets offentliga guds-
dyrkan togs över av privata initiativ. Detta skulle leda till demokratifientliga 

20 Bergslagernas Nyheter nr 50 29/6 1909, Bergslagernas Nyheter nr 52 6/7 1909, Bergslager-
nas Nyheter nr 53 9/7 1909. Jonathan Brierleys bok Den eviga religionen kom ut på svenska 
år 1908. Hallén tog starka intryck av denna, han hade ett exemplar av boken med många 
understrykningar. Brev från Inga Lisa Löfqvist till Lars Rune 1/2 1968 Vol 30 HHS, FAV. På 
Filipstadsmötet sade Hallén: "Det är uppenbarelsen av den eviga religionen  som i våra dagar 
träder fram för människorna". Bergslagernas Nyheter nr 50 29/6 1909. Detta var Brierleys 
huvudtes, vilket framgick av bokens titel. Brierley 1908 
21 Bergslagernas Nyheter nr 52 6/7 1909 
22 Karlstads-Tidningen 12/6 1909, Karlstads-Tidningen 26/5 1909 
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och reaktionära kyrkor. Kringen anförde USA som skräckexempel, där han 
ansåg att rika köpmän dominerade församlingslivet.23 Wiksell kunde likt 
Kringen argumentera för att behålla bandet mellan stat och kyrka inför sta-
tens kommande demokratisering. För honom framstod nu statens möjligheter 
att påverka kyrkan som något positivt. Genom att erbjuda präster full frihet 
att formulera sin egen tro borde kyrkans uppgift vidgas. En humanitetsreligi-
on inspirerad av hela det antika arvet skulle kunna förmedlas till folket. På 
detta sätt borde kyrkan få utrymme även i den framtida demokratins allmän-
na liv.24 Harald Hallén kunde ses såsom ett tecken på att Wiksells vision 
hade framtiden för sig.  

6.1.b. Örebromöte 1910 
Den liberalteologiska strömning som gjort sig hörd i djävulsdebatten skulle 
snart hålla ett uppmärksammat möte. Syftet var att reformera kyrkan för den 
nya tid som höll på att bryta in. Dagens Nyheter använde rubriken ”Den nya 
kyrkan” för att beteckna det kyrkligt-teologiska möte som samlades i Örebro 
efter midsommar 1910.25 Tidskriften Kristendomen och vår tid var som re-
dan angivits ett försök att vända sig till en bredare krets av lekmän. Örebro-
mötet blev en satsning i samma anda.26 Inför folkmaktens genombrott skulle 
kyrkan förankras i folket. Mötet var på detta sätt tidstypiskt för perioden 
mellan folkrörelsernas genombrott och statens demokratisering. S.A. Fries, 
Nathan Söderblom och Magnus Pfannenstill organiserade konferensen. Före 
mötet önskade sig lundensiska deltagare reformer vad gällde lärofrihet, reli-
gionsundervisning och lekmäns aktivitet i kyrkan.27 Harald Hallén ville på-
verka den ledningsgrupp som planerade mötet. I ett brev till Pfannenstill 
under våren 1910 radade han upp ett antal förslag. Han ville ha förändring av 
förlegade tankeformer i bekännelseskrifterna och revidering av folkskolans 
kristendomsundervisning. Hallén menade även att frågan om kyrkans ställ-
ning till sociala problem borde behandlas. ”Skall man vinna förtroende i 
arbetet hos folket, torde just denna frågas lösning ske i så påtagligt hand-
lingskraftig form som möjligt”. Hallén ville också att  kyrkligt organisatoris-
ka reformer behandlades. Han föreslog en omdaning av domkapitlet, ut-
sträckt rösträtt i kyrkostämman och direktval av ledamöter i kyrkorådet. 
Biskoparna borde antingen avskaffas eller väljas på mer demokratisk grund 
än hittills, dock med bevarad garanti för kristlig tro och teologisk kompetens. 
Vidare ansåg Hallén att mötet borde ta upp frågan hur man skulle övertala 

23 Wiksell 1909, Hessler 1964, s. 170, Tergel 1969, s. 115, Bexell 2003a, s. 259, Kringen 
1904, se särskilt s. 12-16 
24 Wiksell 1909, Hessler 1964, s. 119, 169-170, Bexell 2003a, s. 260 
25 Dagens Nyheter 2/7 1910 
26 Rodhe 1930, s. 200 
27 Hammar 1972, s. 246-250 
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kulturradikaler att delta positivt i kyrkligt reformarbete, så att dessa ej stan-
nade kvar i en enbart negativ kyrkokritik. Avslutningsvis ville Hallén att 
Örebromötet även behandlade relationerna mellan kyrkan och nykterheten, 
jämte kyrkans uppgift med hänsyn till Sveriges arbetarrörelse.28 Pfannenstill 
svarade Hallén med ett beklagande att mötets innehåll redan var fixerat. Han 
menade dock att Halléns tankar om religiös undervisning och kyrkliga re-
former redan fanns med på agendan.29

Det kyrkligt-teologiska mötet i Örebro behandlade ämnen som naturve-
tenskap, religionsundervisning, uppenbarelse, kyrklig reformation och synen 
på Kristus.30 Vad gällde religionsundervisningen kom Hallén med ett inlägg 
om att den eviga tron måste uttryckas i en samtida språkdräkt. Hallén varna-
de för det hat som skapats i breda folklager på grund av ”det konfessionellt-
ortodoxa trycket” i barnens skolundervisning. Hallén påminde också om 
vissa folkskollärargruppers ovilja att undervisa i kristendom. Denna kunde 
bottna i de teologiskt spetsfundiga och skolastiska ”luntor” som existerade 
vid folkskollärarseminarierna. Hallén menade att det själsdödande plugget av 
dessa luntor skapade en omedveten avkristning. 31

När det kom till frågan om Kristus uppmärksammades Hallén i pressen. 
Han sade att han inte kunde förmå sig förkunna den Jesus som gick på vatt-
net och utfordrade 5000 män i brödbespisningsundret. Han sade sig däremot 
vilja predika den Jesus som kunde lugna hjärtats stormar och mätta hungern 
hos dem som arbetade och var betungade. Vinundret i Kana handlade egent-
ligen om att Jesus kunde väcka livsande i ett arbetsbetungat hem.32

Debatten om  kyrkliga reformationers betingelser inleddes med ett tal av 
ungkyrkoledaren Manfred Björkquist. Att reducera trosläran och förenkla 
dogmatiken var enligt honom ingen framtidsväg. För Björkquist handlade 
det snarare om att folket borde få ett nytt livsförhållande till Gud, vilket 
skulle ske genom kyrkan. Att likt lundateologerna göra upp reformprogram 
för kyrkan var konstgjort, när livet självt reformerade kyrkan efter sin egen 
lag.33 I diskussionen efter Björkquists föredrag fick dock Harald Hallén sista 
ordet.  Reformationsvillkoret var enligt Hallén att de kristna fick ”ett starkt 
fotfäste i vår folksjäls rättsmedvetande”. I vida kretsar hade man nu slutat 
med att räkna med kristendom i det ideella arbetet. Var hade kyrkan varit då 
de stora folkrörelserna brusat fram genom Sveriges land? De kristna hade 
stått vid sidan och kritiserat de ”hedningar” som löst delar av gudsrikets 

28 Harald Hallén till Magnus Pfannenstill 23/3 1910 MPS, LUB, Hammar 1972, s. 249 
29 Magnus Pfannenstill till Harald Hallén 4/5 1910 Vol 33 HHS, FAV 
30 För mötet i sin helhet, se Hammar 1972, s. 246-272 
31 Kyrkligt-teologiska mötet i Örebro 1910. 4, 1911, s. 60-61. Det var just olika ”luntor”; 
d.v.s. nedskrivna föreläsningsanteckningar efter Mårten Halléns seminarieundervisning, som i 
Göteborgs Handels och Sjöfartstidning under 1870-talet kraftigt kritiserats. Richardson 1963, 
s. 321-323 

32 Dagens Nyheter 1/7 1910, Kyrkligt-teologiska mötet i Örebro 1910. 7, 1911, s. 60-61 
33 Kyrkligt-teologiska mötet i Örebro 1910. 6, 1911, s. 5-10. Hammar 1972, s. 255-256 
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jordiska uppgifter. Var hade de kristna; ”saltet i folksjälen”, befunnit sig 
under unionsupplösning och storstrejk?34

Skall det bli en folkets lefvande kyrka, så må vi samtidigt med arbetet på 
större teoretisk klarhet också med tanke på Frälsarens ord om Gudsriket på 
jorden söka inför de arbetande och betungade dokumentera oss såsom Guds 
dagsverksfolk, innan vi vilja framstå som Guds tänkare och drömmare.35

Manfred Björkquist lyssnade på Hallén och skulle år 1914 själv hävda att 
kyrkan äntligen var placerad mitt i en framstormande folkrörelse. Detta skall 
behandlas senare i denna avhandling.  

K.G. Hammar har funnit slitningar inom den grupp som planerade mötet. 
Det fanns en spänning  mellan en ungkyrklig och lundensisk inriktning.36

Uppsalabon Jalmar Furuskog hade före mötet hoppats att Hallén och hans 
meningsfränder skulle kritisera ungkyrkorörelsen. Furuskog ansåg att denna 
rörelse enbart var ute efter statskyrkans ökade makt.37 Pfannenstill uppskat-
tade dock att även ungkyrkomännen varit närvarande på mötet.  Han trodde 
att Lundateologerna i  framtiden skulle få ungkyrkomännen med sig, när 
dessa väl tröttnat på sina korståg.38

Under hösten 1910 ville Hallén framföra flera av sina kyrkliga reformtan-
kar till Pfannenstill. Här återkom tanken på att i biskopsval utsträcka valrät-
ten till lekmännen. Hallén argumenterade vidare för ökad frihet vad gällde 
predikotext, och att kyrkobönens ”lovliga yrken” borde ersättas med ”rätt-
färdiga yrken”. Så sade Hallén att han själv läste då han ej ville välsigna 
prostitution och spritindustri. Hallén ville också att en enskild präst borde 
erhålla rätten att själv utse sin ersättare vid gudstjänstförrättande. Hallén 
hade nämligen nekats att ta in teologstudenten Ernst Ehrneli på grund av att 
J.A. Eklund motsatt sig honom som person. Orsaken var enligt Hallén att 
Ehrneli hållit ett ungdomsmötesföredrag. Hallén skrev: ”Det Eklundska pra-
tet om lekmannaverksamheten inom - icke prästkyrkan, nej, för all del- folk-
kyrkan får här sin rätta belysning”.39

I värmländsk lokalpress utspelades ett efterspel till Örebromötet. Inspire-
rad av Magnus Pfannenstills tal om harmoni mellan naturvetenskap och kris-
ten tro gick Hallén i Karlstads-Tidningen till angrepp mot de frikyrkliga. 
Han menade att de använde bibeln som en lärobok i naturkunskap. Detta 
skapade blint troende människor, och det var enligt Hallén inte långt mellan 

34 Kyrkligt-teologiska mötet i Örebro 1910. 6, 1911, s. 48, Dagens Nyheter 30/6 1910 
35 Kyrkligt-teologiska mötet i Örebro 1910. 6, 1911, s. 48-49 
36 Hammar 1972, s. 246-250 
37 Jalmar Furuskog till Harald Hallén 6/6 1910 Vol 32 HHS, FAV, jfr Furuskog 1951, s. 274-
275. År 1909 hade Furuskog inlett en diskussion med ungkyrkomän på den åttiotalsradikala 
studentföreningen Verdandi i Uppsala, där han vänt sig emot ortodox kristendom och vulgär 
religionskritik. Tergel 1969, s. 149 
38 Magnus Pfannenstill till Harald Hallén 18/11 1910 Vol 33, HHS, FAV 
39 Harald Hallén till Magnus Pfannenstill 22/10 1910 MPS, LUB  
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blind tro och blint hat. Många ungsocialistiska religionshatare hade i sin 
ungdom själva varit kristna bokstavstroende. Det var därför fel att låta reli-
gionen klampa in på naturvetenskapens område. Samtidigt var det enligt 
Hallén också orätt av naturvetenskapen att tro sig kunna svara på religionens 
frågor. Hallén kritiserade därför Karl Erik Forsslunds monistiska Rymdsång-
er, som ville plädera för naturvetenskapen som en religion.40 Harald Hallén 
kritiserade mer allmänt under samma tid Karl Erik Forsslund och dennes 
folkhögskola i Brunnsvik.41

I detta avsnitt har vi sett att djävulsdebatten och Örebromötet förebådade 
statskyrkans framtida öde i en demokratiserad stat. De gav en framtidsbild 
av en statskyrka i harmoni med den allmänna opinionen. Två alternativa 
tendenser tonade emellertid fram. Den ena handlade om att frigöra kyrkan 
från statens band innan den demokratiserades. Den andra linjen gick ut på att 
i stället försvara den gamla kungastaten inför dess utsikter att bli demokrati-
serad. Denna strävan återfanns i ungkyrkorörelsen och dess lärofader J.A. 
Eklund. Hallén formulerade med egna ord maktkampen i december år 1909: 
”Sekterismen måste bort och kyrkan skall stå, det må nu bli Karl Erik Forss-
lunds kulturkyrka eller någon annan! (Ja, att det inte bör bli J.A. Eklunds 
hemska s.k. folkkyrka med 1600-talsideal är ju självklart)”. I samma andetag 
nämnde Hallén att kyrkotanken kanske var den svenska andens starkaste 
verk genom tiderna.42 Hallén ville kämpa vidare för den demokratiskt natio-
nella samling som kommit till uttryck i ungdomsrörelsen. Här hörde Forss-
lunds kyrkoideal hemma. Även om Hallén representerat ett alternativ till 
monismen inom ungdomsrörelsen kände han sig likväl mer hemma med 
Forsslund än med frikyrklighet och ungkyrklighet. I det följande skall vi 
studera Halléns kyrkosyn i relation till dessa båda alternativ. Först behandlas 
det frikyrkliga alternativet. 

40 Hammar 1972, s. 250-253, Karlstads-Tidningen 25/7 1910. Hallén mötte frikyrklig motkri-
tik från S.J. Reinholdson i Karlstads-Tidningen 17/8 1910, men försvarades av Furuskog i 
Karlstads-Tidningen 27/8 1910. Harald Hallén fortsatte kritiken genom att hävda att de fri-
kyrkliga försökte tvinga till okritisk tro på allt som stod i bibeln. Karlstads-Tidningen 17/9 
1910
41 I ett brev från denna folkhögskola försvarar Loa Gudmundsdottir (gift Vennerström) 
Brunnsvik gentemot Halléns kritik av Forsslunds person. Loa Vennerström till Harald Hallén 
odaterat Vol 32 HHS, FAV. Monisten Jalmar Furuskog var släkt med Forsslund och kunde i 
brev efter ett Brunnsviksbesök till Hallén kritisera att Brunnsviks nya sångbok hade inklude-
rat Olof Thunmans solhymn ”Jag lyfter min händer” utan att ta med ”Härlig är jorden”. Furu-
skog bedömde också Forsslund som alltför religiöst ensidig i sin naturdyrkan. Jalmar Furu-
skog till Harald Hallén 28/6 1910 Vol 32 HHS, FAV, Furuskog 1951, s. 27, 185-193, Om 
Thunmans hymn, se Björck 1946, s. 267 
42 Harald Hallén till Jalmar Furuskog 30/12 1909 JFS, GUB 
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6.2. Att rädda kyrkan genom att frigöra henne från 
staten?
Halléns liberalteologiska krets av studentkamrater hade under sommaren 
1908 inriktat sitt intresse på det stundande kyrkomötet. Där väntade man sig 
brytningar mellan Missionsförbundets P.P. Waldenström och de lundensiska 
liberalteologerna Frans August Johansson och Magnus Pfannenstill.43 Wal-
denström skulle under kyrkomötet år 1908 motionera om statskyrkans av-
skaffande med motiveringen att kyrkan som statskyrka stod vanmäktig inför 
den liberalteologiska otron. Om kyrkan frigjordes från staten kunde denna 
förnekelse hindras. F. A. Johansson försvarade på kyrkomötet statskyrkosy-
stemet genom att framhålla att det garanterade en lärofrihet vid de teologiska 
fakulteterna. Waldenström skulle återkomma till frågan om statskyrkans 
avskaffande under följande två års kyrkomöten. År 1909 kritiserade både 
Waldenström och Gottfrid Billing liberalteologin.44

Under valkampanjen inför riksdagsvalet år 1908 hade P.P. Waldenström 
och J.A. Eklund visat upp en offentlig allians i Karlstad till förmån för hö-
gern i det Allmänna valmansförbundet. Tillsammans hade de framhävt fos-
terlandet. Waldenström argumenterade för att liberaler och  konservativa 
tillsammans borde erbjuda ett gemensamt borgerligt alternativ. Waldenström 
vädjade till alla troende att ej rösta på dem som arbetade i samförstånd med 
socialisterna.45 Av den frikyrkliga Ansgaripostens kommentar var det tydligt 
att tidningen räknade med en liberal läsekrets. Tidningen ville försvara libe-
ralismen gentemot Waldenströms konservatism. Trots detta hade tidningen 
förståelse för att troende kunde vända sig till konservatismen p.g.a. att Mau-
ritz Hellbergs tidning ständigt kritiserade de frikyrkliga.46

Den liberalteologiska strömning som sökte få den kulturradikala eliten 
kyrkovänlig kunde alltså få denna följdverkan. De frikyrkliga kunde dras åt 
höger. Liberalteologins enhetssträvanden kunde på detta paradoxala sätt 
verka polariserande. Både Waldenström och Eklund såg i frikyrkligheten ett 
vitalt alternativ till arbetar- och nykterhetsrörelsens stora frammarsch. 

I den socialdemokratiska tidsskriften Tiden spekulerades det om det ovän-
tade samarbetet mellan Waldenström och Eklund. Hur var det möjligt för en 
folkkyrkoman som J.A. Eklund att nu samarbeta med en frikyrkorepresen-
tant som krävde statskyrkans avskaffande? Socialdemokraten Erik Hedén 
(1875-1925) gjorde sin tolkning. Inför en kommande demokratisering av 
staten ville konservativa kyrkomän frikoppla kyrkan från staten. Dessa ville 
enligt Hedén därmed skydda kyrkan från demokratins krafter. Hedén över-

43 David Ahlner till Harald Hallén 15/7 1908 Vol 32 HHS, FAV 
44 Hammar 1972, s. 234-235, Hessler 1964, s. 138-150 
45 Ansgariposten 12/8 1908, Nya Wermlands Tidningen 13/8 1908. Med Arvika Tidning 3/9 
1908 följde en broschyr med Waldenströms fosterländska tal 
46 Ansgariposten 12/8 1908 
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tolkade det kyrkliga stödet för Waldenströms strategi, men gjorde ändå en 
intressant analys utifrån sitt socialdemokratiska perspektiv.47

…om ej kyrkan nu blir skild från staten, så blir den det antingen senare och 
då på sämre villkor, eller ock blir den alltjämt förenad med staten, men kom-
mer då under den växande demokratins herravälde. En skilsmässa nu skulle i 
möjligaste mån bevara såväl kyrkans rikedomar som dess reaktionära karak-
tär samt lämna förbundet mellan biskopliga högkyrkliga och Waldenströmska 
frikyrkliga fritt spel mot alla slags kättare.48

Som vi flera gånger sett passade frikyrkligheten inte riktigt in i Halléns idea-
la bild av en svensk nationell gemenskap. Han hade hänvisat dem som trod-
de på djävulen till frikyrkorna som en sorts restkategori. Inspirerad av Öre-
bromötet hade han också kritiserat frikyrklighetens kristendom såsom oför-
enlig med samtida naturvetenskap. 

Harald Halléns hållning till frikyrkorörelsen utgjordes av en kombination 
av kritik och övertalning. Hallén hade under sommaren 1909 beklagat att de 
stora väckelseskarornas människokärlek varit osynlig för allmänheten. Fol-
ket hade snarare sett en väckelsekristendom som stympat själens mest 
mänskliga sidor: förståelsen, broderssinnet och den sociala ansvarskänslan. 
Enligt Hallén kunde frikyrkomänniskan inte begripa en allmänmänsklig reli-
giös längtan, om den yttre etiketten ej visade sig vara den rätta. Hallén hade 
dock förståelse för uppkomsten av en frikyrklig religiositet under hårda lev-
nadsförhållanden. Hopplösheten kunde enligt Hallén skapa en intensiv kom-
pensatorisk väckelsegemenskap där de väckta markerade distans till djävu-
lens barn.49 Hallén sökte ändå under hösten 1909 argumentera för att få de 
frikyrkliga med sig till en nationell samling på nykterhetens grund.50

En händelse under samma höst illustrerar väl Halléns problematiska för-
hållande till frikyrkligheten. Torrskogs södra blåbandsförening kallade Hal-
lén som föredragshållare den 19 september 1909. Denna plan stoppades 
dock. Ordföranden i missionsförsamlingen vägrade nämligen att upplåta 
missionshuset för blåbandsmötet. Edvin Johansson var ordförande i både 
missionsförsamlingen och blåbandsföreningen och försvarade sitt beslut:51

Jaha! Då skall jag ta ifrån mig järnhandskarna och tala om för eder, att han 
var i Karlstad och sade att det finns alls ingen djävul till. Och första söndagen 
han predikade i Torrskogs kyrka, förnekade han Kristus och sade, att han icke 
är densamme nu som han var i apostlarnes dagar. Och så förnekade han bö-
nen och Överhet. Han sade i Filipstad, att han hellre ville stiga upp en timma 

47 Hedén 1909a, s. 17, Hessler 1964, s. 138-150, 171-172 
48 Hedén 1909a, s. 17 
49”Ungdomsrörelsen och Folkbildningsfrågan”. Föredrag vid Hembygdsfesten i Lennartsfors. 
Söndagen den 18 Juli 1909 Vol. 26 HHS, FAV 
50 ”Inför förbudslagstiftning” Föredrag vid Torrskogs församlings nykterhetsfest i Torrskogs 
kyrka Söndagen d 7 Nov 1909 Vol. 26 HHS, FAV 
51 Rune 1969, s. 155 
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förr om morgonen och betrakta soluppgången, än att höra 50 bönemöten. Och 
så deltager han i syndiga lekar, går på dansbaler och lättsinniga nöjen. 52

Edvin Johansson ansåg att det skulle skämma ut hela Värmländska Ansgari-
eförbundet och alla Dalslands missionsföreningar att släppa in en sådan vil-
loande.53 När Hallén 20 dagar senare blev insläppt i Norra Torrskogs blå-
bandsförening baserade han sig mycket noga på bibeln i sina argument för 
en samhällstillvänd kristendom. Talet gick ut på att det var bibliskt att enga-
gera sig för nykterhetsarbetet. Pauli ord om Kristi kropp bestående av olika 
kompletterande lemmar i den kristna församlingen omtolkade Hallén till att 
gälla den nationella gemenskapen. Om en lem led så led alla lemmar, därför 
borde man offra sig för de utsatta i samhället.54

Frikyrkosamfunden hade under dessa år börjat tala om sig själva som ett 
folk. Under det nationellt upphettade året 1905 hade Svenska Missionsför-
bundet, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan beslutat sig för att gå samman 
i ett gemensamt frikyrkomöte. Att mötet hölls just detta år faller in i bilden 
av 1905 som något av ett genombrottsår för folkrörelseförankrad och demo-
kratisk nationalism. Under frikyrkomötet kunde frågan om Kristus som fos-
terlandsvän komma upp, vilket var mycket symptomatiskt. År 1910 hölls det 
andra mötet.55 Svensk frikyrklighet utgjorde en mäktig konkurrent till Hal-
léns kyrkonationella ambitioner. I början av 1900-talet expanderade frikyrk-
ligheten vad gällde medlemsökning, socialt uppåtstigande och politiskt infly-
tande.56 Värmland präglades mycket starkt av frikyrkoväckelser. År 1910 
skulle exempelvis förslaget på ett särskilt frikyrkligt politiskt parti vinna 
särskilt stöd just i Värmland.57

Den frikyrkliga ekumeniken implicerade ett kyrkonationellt alternativ till 
statskyrkan. Drygt tio år efter det första mötet verkade också denna frikyrk-
liga folkkyrkovision ha förutsättningar att bli förverkligad. Vi skall åter-
komma till detta. Här nöjer vi oss med att konstatera att väckelsekristendo-
men i Sverige ej såsom i Danmark utgjorde ett självklart ferment i tidens 
nationella samling. 

52 Citerat efter Rune 1969, s. 155 
53 Rune 1969, s. 155 
54 ”Våra bröder vänta” _ _ _ Nykterhetsföredrag vid Torrskogs Na Blå- Bands Fören:s Fest 
Den 9 Oktober 1909 i Ramsbyn Vol. 26 HHS, FAV 
55 Bergsten 1995, s. 16-19 
56 Lundkvist 1977, s. 158-160, 169-191 
57 Martling 1958, s. 299-325, Palm 1982, s. 126-127 
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6.3. Att rädda statskyrkan genom att bevara den 
lutherska kungastaten- eller bejaka det nya? Kamp 
mellan två nationer- två folkkyrkovisioner 
Förutom djävulsdebatten bröt under år 1909 även den så kallade storstrejken 
ut.  Följande kapitel behandlar en ökad polarisering inom svenskt samhälls-
liv under åren från 1909 till 1914. Staffan Björck har rubricerat epoken med 
den träffande titeln: ”Samlingstankens nederlag”.58 Redan under 1880-talet 
hade konflikten mellan arbete och kapital blivit uppenbar i Sverige. En klas-
sövergripande opinion som kritiserade industrialiseringen hade dock lyckats 
skapa den nationella enhet som manifesterade sig i ungdomsrörelsen. Sam-
lingen vilade på bräcklig grund. Redan år 1906 insåg den skarpsynte Nathan 
Söderblom ungdomsrörelsen vara alltför vag och planlös i sina konturer.59

År 1907 började den stora industriella expansionen sedan 1890-talet att mat-
tas av med ökad arbetslöshet som följd. Lågkonjunktur och arbetsgivarnas 
strävan att sänka lönekostnaderna resulterade i den storstrejk som bröt ut 
under sommaren 1909.60

På det kulturella planet motsvarades storstrejken av den så kallade Strind-
bergsfejd som vi tidigare kort berört. Ungdomsmötesvännen Verner von 
Heidenstam började under sommaren 1909 att tappa mark som den nationel-
la enhetens härförare. I ett uttalande i samband med sin femtioårsdag uttala-
de han sig försvarsvänligt. Kort därefter hävdade han att svenska arbetare 
borde vara mer glada i sitt arbete, likt konstnärerna. Socialdemokratisk kritik 
skulle snart ljuda. August Strindberg kom följande år att gå till skarp vidräk-
ning med Heidenstam och andra nationella profeter i 1890-talets anda. Den 
Heidenstam som i Lund fyra år tidigare talat om det röda i Sveriges fana, 
identifierades nu med ett läger i en nationell uppspjälkning. Han kritiserades 
för att han i Lund 1905 inte offentligt hade tagit Knut Wiksells parti. Det 
växte nu fram en bild av ett Sverige uppdelat i två nationer, en fattig och en 
rik.61

Grundtvig hade förlitat sig på ett lantligt Danmark med bred bas av små-
brukare som garanti för nationell sammanhållning. Han hade sett industri-
samhället och dess polarisering mellan arbete och kapital som en fara som 
Danmark borde undvika. Nu fanns detta industrisamhälle obevekligen eta-
blerat i Sverige. Det blev tydligt att utvecklingen från 1880-talet ovillkorli-
gen fortsatte, trots 1890-talismens nationella enhetsvisioner.62 Att förespråka 
nya egnahem på landsbygd, utgjorde för Sverige inte längre någon tillräcklig 
framtidsutopi. 

58 Björck 1946, s. 274 
59 Björck 1946, s. 258, 341 not 56 
60 Magnusson 1997, s. 363 
61 Björck 1946, s. 288-307, Paajaste 1998, s. 87-89 
62 Richardson 1963, s. 442 
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I ett tidigare avhandlingsavsnitt om ungdomsrörelsen befann sig Hallén i 
spänningen mellan Eklund och Pfannenstill. Båda kunde då fortfarande få 
plats i en och samma helhet. En ny polariserad situation tvingade Hallén att 
välja sida. J.A. Eklund och ungkyrkorörelsen kom allt tydligare att represen-
tera en annan nation än den Hallén företrädde. Vi skall nu skärskåda hur 
Hallén sökte formulera den allmänna opinionens teologi som motpol till 
ungkyrkorörelsens mobilisering. Kampen mellan parlamentarismen och 
kungamakten skulle få sin kyrkohistoriska motsvarighet. 

6.3.a. Ungkyrkligt avståndstagande från ungdomsrörelsen 
Samma månad som Harald Hallén vigdes till präst öppnade sig en klyfta i 
Sveriges ungdomsrörelseliv. I januari år 1909 gjorde Allmänna svenska 
prästföreningens tidskrift Sveriges ungdom med Erland Björck som redaktör 
upp med den ungdomsrörelse Pfannenstill hade hoppats på. Enheten bröts. I 
en första osignerad artikel anklagades ungdomsrörelsen för att negligera det 
viktiga kyrkliga ungdomsarbetet. Den kulturella ungdomsrörelsen hade 
uppmanat alla ungdomsföreningar till samling av i syfte att skapa ett foster-
ländskt riksförbund. I denna appell hade den kyrkliga ungdomsrörelsen re-
ducerats till ”en samling kristliga unga män”. Detta ansåg tidningen utgöra 
en grav underdrift. Man hävdade att det bedrevs kyrklig ungdomsverksamhet 
i hundratals församlingar över hela landet. Tidsskriften klagade också på att 
den ej erkänts som ett fosterländskt organ.63 Sveriges ungdom ställde nu frå-
gan:  skulle ett nationellt sammangående av ungdomsarbetet baseras på kris-
tendom eller något annat? Linjen i Sveriges ungdom var entydig:  

Ja, det må än en gång betonas, att den kyrkliga ungdomsverksamheten är fos-
terländsk så visst som Sveriges kyrka är fosterländsk, och vi mena, att just 
genom att grunda det fosterländska arbetet på vår folkkyrka vinna vi den bre-
da, demokratiska, grund, som hindrar politisk småsinne.  

Ävenledes se vi i föreningen av gudsfruktan och fosterlandskärlek den rät-
ta svenskheten. 64

Sveriges ungdom ville nu i motsats till den allmänna ungdomsrörelsen lägga 
det kyrkliga ungdomsarbetet till grund för en nationell sammanslutning med 
namnet: ”Svenska Kyrkans ungdomsförbund”.65 I en andra artikel fortsatte 
uppgörelsen. Utgångspunkten var nu en ungdomsrörelsekalender med nam-
net Svensk ungdom. Den kyrkliga publikationen frågade sig: vilken Gud 

63 Ungdomsrörelsen. En uppgörelse, i: Sveriges ungdom. Organ för den kyrkliga ungdoms-
verksamheten. 1 Jan. 1909, s. 12 
64 Ungdomsrörelsen. En uppgörelse, i: Sveriges ungdom. Organ för den kyrkliga ungdoms-
verksamheten. 1 Jan. 1909, s. 13 
65 Ungdomsrörelsen. En uppgörelse, i: Sveriges ungdom. Organ för den kyrkliga ungdoms-
verksamheten. 1 Jan. 1909, s. 13 
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ville man där dyrka?66 En uppsats av den värmländske ungdomsmötesgene-
ralen Harald Vadman kritiserades skarpt. Vadman hade argumenterat för 
ungdomsmötenas religiösa neutralitet. Samtidigt hade han hävdat värdet av 
att där få möta diktare, konstnärer, vetenskapsmän och filosofer. Vadman 
hade exemplifierat med personligheter som Ellen Key och Karl Erik Forss-
lund. Ungdomar borde uppleva Keys människokärlek, höga moral och ljust 
glödande tro. De borde enligt Vadman också erbjudas höra vad Forsslund 
egentligen förväntade sig av socialdemokratin. Härpå svarade Sveriges ung-
dom indignerat : 

Det där är allt höjdpunkten ändå av kulturellt frisinne! Allt partitagande för 
en viss politisk el. religiös mening skall vara förbjudet, men socialdemokrati-
en och den fria kärleken skall fritt förkunnas! De religiösa skola hållas undan 
och hånas, varje religiös akt undertryckas, men Ellen Key och Karl-Erik 
Forsslund ska få uppträda och hyllas! 67

Skribenten ville nu t.o.m. varna för denna typ av ungdomsmöten ”allden-
stund de äro grundade på religionsförakt, underhaltig moral, trångbröstad 
politik och ovederhäftig kultur”.68

Sveriges ungdom kom under år 1909 att företräda den framväxande ung-
kyrkorörelsen. J.A. Eklunds nyskrivna kampsång ”Fädernas kyrka” presente-
rades i tidskriften under våren år 1909. Manfred Björkquist kunde samma 
vår tillsammans med Gunnar Dahlkvist och Robert Sundelin i tidskriften be 
om hjälp till de korståg som ungkyrkorörelsen planerade till sommaren 
1909.69

6.3.b. En debatt om det fosterländska 
I en debatt i västra Värmlands folkskollärarförening i Arvika den 27 februari 
1909 kom den nyblivne prästen Harald Hallén att väcka uppmärksamhet.70

Folkskollärare Hjalmar Lilja (Halléns vän från sommaren som dräng i 
Mangskog) hade inlett lärarmötet genom att tala om lärarens uppgift som 
folkbildare utanför skolan. Lilja ville att folkskollärare borde vara ledande i 
den kulturella ungdomsrörelsen och pratade om läsecirklar och hur dessa 

66 Ungdomsrörelsen II, i: Sveriges ungdom. Organ för den kyrkliga ungdomsverksamheten. 
15 Jan. 1909, s. 29 
67 Ungdomsrörelsen II i: Sveriges ungdom. Organ för den kyrkliga ungdomsverksamheten. 15 
Jan. 1909, s. 30 
68 Ungdomsrörelsen II I: Sveriges ungdom. Organ för den kyrkliga ungdomsverksamheten. 15 
Jan. 1909, s. 30-31 
69 Till de unga. i: Sveriges ungdom. Organ för den kyrkliga ungdomsverksamheten. 25 Mars 
1909, s. 93, Kyrkligt ungdomskorståg för norra och mellersta Sverige. i: Sveriges ungdom. 
Organ för den kyrkliga ungdomsverksamheten. 1 Mars 1909, s. 74. Malmeström 1950, s. 255-
257, Tergel 1969, s. 141-142, 188-192 
70 Rune 1969, s. 99-100, Arvika Tidning 16/3 1909, Värmlands Folkblad 23/3 1909 
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kunde kopplas till nykterhetsförbunden IOGT och NGTO.71 Efter talet följde 
debatt. Hallén instämde i Liljas positiva värdering av ungdomsrörelsen. 
Snart uppstod dock oenighet om en gemensam resolution som folkskolein-
spektör Renvall ville initiera. Resolutionen uppmanade lärare att delta i en 
kulturell ungdomsrörelse på kristlig och fosterländsk grund. Detta låg helt i 
linje med tidskriften Sveriges ungdoms nya giv. Hallén och Lilja motsatte sig 
Renvalls förslag. De tyckte båda att begreppen kristlig och fosterländsk nu 
blivit opassande. De menade att orden hade missbrukats av högern. Hallén 
sade sig inte vilja skrämma bort ideella människor med en partiskylt.  Kris-
tendomens ande borde ändå kunna bryta igenom i ungdomsrörelsen, utan att 
man behövde kalla rörelsen kristlig eller fosterländsk. Hallén lade fram en 
egen resolution där begreppen uteslöts. Debatten gick i vågor, och ingen 
resolution kunde avfattas. Lärarna klövs i två läger där den ena gruppen var 
rädd för att förknippas med högern.72 Högeranknutna Arvika Tidning ankla-
gade snart Hallén för att som präst inte vilja ha med Gud och fosterland i 
ungdomsrörelsen. Detta vittnade enligt publikationen om en vilja att mota 
bort kristlighet och fosterlandskärlek från den framskjutna plats de hittills 
haft i svenska folkets historia.73

Hallén ville efter detta angrepp förtydliga sin ståndpunkt i en egen artikel. 
Hallén hävdade sig ej vara motståndare till  kristendom och fosterländskhet. 
Han protesterade dock mot det sätt varpå högern använde sig av begreppen. 
Hallén menade att detta kanske kunde fungera i Småland, men var förkastligt 
på andra ställen i Sverige. Högern ockrade enligt Hallén på religionen ge-
nom att anklaga sina partifiender som antireligiösa och genom att presentera 
sig själv som ett särskilt kyrkligt parti. Egentligen försvarade högern en kris-
tendomsform som var nöjd med det bestående. Hallén vände sig mot detta 
och hävdade att högerns kristna ej likt Kristus brydde sig om de små i sam-
hället.74

harmen att se hur kristendomen, hur den sanna religiositeten mottager den 
ena björntjänsten efter den andra genom att på alla upptänkliga sätt utmyntas 

71 Lilja ville med sin bildning hyfsa bort tölpighet och framskapa ungdomlig spänstighet. 
Även sånglekar skulle kunna medverka till detta. Lilja tänkte sig att allt detta kunde jämföras 
med folkhögskoleverksamhet. Studiecirklarna borde ge plats åt diskussionsövningar och 
uppsatsförfattande. Sådana övningar skulle öka intresset för de kommunala angelägenheterna, 
och bidra till bättre förhållanden där, exempelvis vad gällde skolväsendet. Rune 1969, s. 99-
100, Arvika-Nyheter 2/3 1909, Arvika Tidning 2/3 1909 
72 Rune 1969, s. 100, Arvika-Nyheter 2/3 1909, Arvika Tidning 2/3 1909 
73 Rune 1969, s. 100, Arvika Tidning 6/3 1909 (se också Arvika Tidning 16/3 1909). I samma 
nummer som denna kritik offentligjordes intogs ett referat av J.A. Eklund som handlade om 
Gud som den sammanbindande kraften i upprätthållandet av folkets själ. Att hata präst och 
konung hade som logisk följd att också hata Gud. Om folket svek Gud skulle fosterlandet gå 
under. När folket gjorde detta blev folket självt och dess parlamentariska representation den 
enda sammanbindande kraften, och detta kunde aldrig räcka. Där blev det mer och mer av-
fallsprodukter ur ett förfallet kristligt, moraliskt och nationellt liv. Arvika Tidning 6/3 1909  
74 Rune 1969, s. 100-101, Arvika Nyheter 16/3 1909 



194

i ett politiskt partis tjänst. I sanning, det är på tiden, att folkets religiositet väl-
jer sig andra språkrör än den svenska högerpressen.75

Enligt Hallén omsattes den riktiga kristendomen till social aktivitet för att 
förverkliga Guds rike i vardagslivet.76 Att Hallén ej längre offentligt ville 
använda begreppet fosterländsk innebar givetvis ej att hans nationalism av-
tagit i kraft. I en nykterhetsloge hade han den 14 februari förkunnat att den 
rätta fosterlandskärleken fanns hos de fattiga nykterhetsmänniskor som ville 
höja landets kultur.77

Halléns försvar renderade ännu mer kritik, nu i Nya Wermlands Tidning-
en. Där anklagades Halléns utspel för att vara ovärdigt en präst. Tidningen 
menade att högerns kritik av den samtida avkristningen hade gedigen grund i 
den fräcka antikristliga propagandan. Denna utgjorde kristendomens verkli-
ga hot.78

I Värmlands folkblad kom socialdemokraten Ivar Vennerström till Hal-
léns undsättning. Vennerström menade sig uppskatta att en representant för 
en konservativ ämbetsmannaklass kunnat yttra kritik mot den klassegoism 
som han ansåg att högern försökte dölja i kristlig och fosterländsk språk-
dräkt. Vennerström upplyste också om att J.A. Eklund på samma sätt som 
Hallén kritiserat högerns kristendom. Eklund hade i Kyrklig Tidskrift hävdat 
att högern ofta ville använda Gud som  springpojke för att skydda privat 
egendom. Eklund hade skrivit att kristendomen ej kunde kopplas till någon 
särskild politisk ekonomisk uppfattning. Vennerström menade att arbetar-
massorna inte var i behov av en kristendom som förkunnade de fattigas för-
nöjsamhet och samtidigt undvek att kräva social rättvisa av förmögna och 
maktägande. Han ville därför som socialdemokrat uppskatta varje prästerligt 
försök att slå ett slag för social rättvisa åt arbetarklassen.79

Redaktör Mauritz Hellberg sökte också försvara Hallén. Att Hallén ankla-
gats för att ge prästerlig sanktion åt vänstern var enligt Hellberg under all 
kritik. Generellt sett gav prästerskapet enligt Hellberg ständigt prästerlig 
legitimitet åt högern. Likt Vennerström upplyste Hellberg om Eklunds kritik 
av högerns instrumentella syn på kristendomen. Eklund hade hävdat att 

75 Arvika Nyheter 16/3 1909 
76 Arvika Nyheter 16/3 1909 
77 ”Nykterhetsarbetets betydelse för hemmet och samhället”. Nykterhetsföredrag i logen 
Esaias Tegnér, Nolby, Säffle. Söndagen d. 14 febr. 1909 Vol 26 HHS, FAV 
78 Rune 1969, s. 101, Nya Wermlands Tidningen 18/3 1909. ”Iuvenis”, en ung präst som 
tyckte högern saknade samtidens liv av ungdomsverksamhet, entusiasm och självförsakelse 
kom också till tals. Denna längtan kan ses som förebådare av den politiskt livaktiga offensiv 
högern de närmaste åren skulle lyckas prestera. Nya Wermlands Tidningen 23/3 1909, Nya 
Wermlands Tidningen 8/4 1909 
79 Rune 1969, s. 101-102, Värmlands Folkblad 23/3 1909, Eklund 1908 
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överklassen var orsak till sekulariseringen då den tidigt hade lämnat kyr-
kan.80

Denna debatt vittnar om Eklund som unghögerman. Efter 1905 kom de 
sociala kraven allt starkare upp till ytan. Vi har sett att unghögern formerade 
sig för att bevara det gamla samhället och stärka nationalandan genom att 
försöka erbjuda socialpolitiska satsningar. Eklund var i detta sammanhang ej 
främmande för att dela vänsterns kritik av kapitalism och borgerlighet. Kris-
tendomen blev ett andligt värn mot den samtida kapitalismens inomvärldsli-
ga nyttomaximerande.81

I Lund visade Halléns anhängare sitt stöd. I ett brev från teologistudenten 
Ernst Ehrneli erhöll Hallén uppmuntran i februari 1909. Hallén hade till 
Ehrneli skrivit att han som präst mötts av misstro, vilket Hallén framställt 
som något positivt.  Ehrneli svarade att Hallén kunde sprida ljus i sin nuva-
rande livsposition, och att han i framtiden inte skulle stå ensam. Ehrneli 
skrev också att han var förvissad om att Hallén inte skulle glömma de sina 
nere i Lund. Det är intressant att han här särskilt nämnde de nya ungkyrkliga 
korstågen som ett huvudbry.82 Till hösten skulle Ernst Ehrneli komma att 
förestå föredragsbyrån och kunde återkomma med rapporter om verksamhe-
ten i Lunds Kristliga Studentförbund.83 En annan av Halléns ”lärjungar” i 
Lund hörde också av sig under våren 1909. Ragnar Thomaeus hade läst kri-
tiken av Halléns bristande kristlighet och fosterlandskänsla i Värmlandspres-
sen. Han menade att Halléns prästtyp representerade ett nytt ideal som var på 
väg att efterträda den typ av skåltalande präster som bildat nationalförbund 
med kapitalister på ”fosterländsk och kristlig grund”. Anledningen till att 
Hallén erhållit stark kritik var enligt Thomaeus att högerpressen var ovan vid 
att inte erhålla stöd från prästerligt håll. Thomaeus hävdade att han själv var 
ivrig att gå ut som präst bland folket. Han ville inte bli en Mammons tjänare, 
utan som Kristi efterföljare ta plats bland de små i landet. Thomaeus önskade 
verka i tidens alla rörelser: ”Allt som vill höja mitt folk, vill jag vara med 
om”, och betonade också han att Hallén i framtiden inte skulle behöva vara 
ensam: ”Hoppas ock att vi ska bli en enig talrik skara i vår kyrka som verka 
för förståelse mellan xdom o[ch]. socialism. Märkvärdigt att två så nära släk-
tingar ej vilja erkänna varandra! eller de ska det”.84

80 Rune 1969, s. 102, Karlstads-Tidningen 24/3 1909. Om Hallén och Hellberg se Rune 1969, 
s. 106-108 
81 Elvander 1961, s. 293-308. Jfr Löwy 1986, s. 16-67 
82 Brevkopia Ernst Ehrneli till Harald Hallén 7/2 1909 Vol 32 HHS, FAV 
83 Ernst Ehrneli till HH 3/10, 28/12 1909 Vol 32 HHS, FAV 
84 Ragnar Thomaeus till Harald Hallén 22/3 1909 Vol 32 HHS, FAV, Rune 1969, s. 105-106. 
Thomaeus skulle samma år bli sekreterare i Lunds Kristliga Studentförbund. År 1911 blev 
han ordförande. Åberg 1952, s. 89 
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6.3.c Hallén på folkhögskolan i Säffle 
Den nyblivne prästen Halléns roll som vänsterman hade sitt lokala samman-
hang i Säffles folkhögskola. Birger Hallén uppgav att han fått reda på att 
J.A. Eklund ej velat släppa Hallén alltför långt bort från Karlstad. Detta kan 
förklara varför Hallén efter prästvigningen 1909 missiverats till Södra Ny 
församling på Värmlands Näs. På grund av bristande logimöjligheter fick 
Hallén tillåtelse av biskopen att bosätta sig i Säffle. Hallén kom i folkhög-
skolan att utveckla sin radikalitet. Han undervisade där i religions- och kyr-
kohistoria vid sidan av sin prästerliga tjänstgöring. Hallén lärde känna Ivar 
Vennerström på folkhögskolan vilket redan har antytts.85 I kretsen runt folk-
högskolan i Säffle hörde också Jalmar Furuskog hemma. Denne var väl 
hemmastadd på de värmländska ungdomsmötena. Furuskog var nykterist, 
övertygad monist och släkting till Karl Erik Forsslund. Furuskog var gripen 
av folkhögskolans idé och drömde om att tillsammans med Hallén starta en 
egen folkhögskola. År 1910 började Furuskog undervisa på folkhögskolan i 
Hemse på Gotland. 86 Följande citat av Furuskog är belysande för Furuskogs 
och Halléns tankeutbyte om folkhögskolans roll i Sverige: 

Folkhögskolan var för Danmark en folkväckare. Men i Sverige behövs nume-
ra en annan väckelse än på Grundtvigs tid i Danmark, och den har väl redan 
blivit delvis utförd [av] nykterhets- och arbetarrörelsen. 

Nu borde folkhögskolorna gå efter och plantera rosor där dessa rörelser 
gått före och brutit upp det värsta ogräset: sömnen och slöheten.87

6.3.d. Torrskog- den radikale prästen intar sin tribun 
Som vi ovan varit inne på utvecklade socialdemokraten Erik Hedén i Tiden
år 1909 ett program för socialdemokratins framtida relation till statskyrkan. 
Hedén nämnde det som något positivt att det nu fanns en liten skara präster 
som ställt sig på arbetarnas sida.88 Här hörde den nyblivne prästen Harald 
Hallén hemma. Erik Hedéns far hette Karl Hedén och var kyrkoherde i Ös-
seby-Garn. Han tillhörde dem som hävdade att socialismen utgjorde uttryck 
för Kristi anda trots att socialisterna själva ej erkände Kristus. Den officiella 
kristendomen hade enligt Karl Hedén tagit avstånd från socialismen p.g.a. 
den själv hade tappat kontakten med den ursprunglige Kristus. Det är intres-
sant att notera att Karl Hedén uppskattade Hallén.89

85 Rune 1969, s. 97-99, 138. Harald Hallén till Birger Hallén 22/1 1909 Vol 4 HHS, FAV, 
Birger Hallén till Harald Hallén 17/2 1909 Vol 4 HHS, FAV, Harald Hallén till Sven Persson 
28/1 1909. B1:1 Kyrkoherde S.P. Persson i Lagersberg. Personarkiv, ES 
86 Jalmar Furuskog till Harald Hallén 6/6, 24/11 1910 Vol 32 HHS, FAV 
87 Jalmar Furuskog till Harald Hallén 26/1 1911 Vol 32 HHS, FAV 
88 Hedén 1909a, s. 22, Hedén 1909b, s. 23 
89 Tergel 1969, s. 111, 114, Karl Hedén till Harald Hallén 5/2 1912, 27/3 1912 Vol 33 HHS, 
FAV
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Vi har sett att Harald Hallén framträdde som en radikal präst snart efter 
vigningen. Efter det att närheten till Säffle ej visat sig ge de resultat domka-
pitlet eftersträvat, valde stiftsstyrelsen i stället en helt motsatt strategi. Till 
sommaren 1909 fick Hallén börja vikariera i det avlägsna Torrskog i norra 
Dalsland ej långt från gränsen till Norge.90

Hallén tecknade själv ner en avslöjande ögonblicksbild efter ankomsten 
till Blomskogs pastorat den fjärde juni. Han antecknade att den vackra natu-
ren ej kunde ta bort obehagliga förnimmelser av stundande strid, fanatism 
och misstänksamhet. Hallén skrev att skjutsbonden som var kyrkvärd, troen-
de och frikyrklig under färden talat om ”tidens ondska”, och pläderat för 
Blåbandsföreningarnas förträfflighet gentemot godtemplarna . Dessa skulle 
man akta sig för då de ville bygga upp Folkets hus och predikade samhälls-
omstörtande läror. Hallén tänkte att detta var en självrättfärdig fariseism. 
Han tänkte att samhället inte vilade på rättfärdig grund. Hallén uppfattade att 
de obetydligas rop till himlen egentligen kom från den rättfärdige Kristus 
som offrat sig själv för världen:  ”Hans ande talar i skarorna o[ch] dock sä-
ger man, att de ha ”ingen religion””. Hallén höll dock tyst om dessa tankar i 
vagnen och fällde i stället till skjutsbonden några kritiska uttalanden gent-
emot ungsocialismen. Denne visade enligt Hallén då förtrolighet och erbjöd 
honom att medverka vid någon fosterländsk fest på missionshuset.91

6.3.e. Harald Hallén som förkunnare: eviga ideal i denna värld 
Halléns första predikan i Torrskogs kyrka den sjätte juni 1909 handlade om 
Kristi herravälde i samtiden. Kristus hade sagt sig vara given all makt på 
jorden och i himlen. Detta hade han sagt då han visste att han förmedlat san-
ningens, rättfärdighetens och kärlekens ande till världen. Hallén predikade 
att samtidens sanning uttrycktes i vetenskap och fritt tänkande, medan rätt-
färdigheten på samma sätt överensstämde med de stora skarornas krav på 
rättvisa. Kärleken motsvarades å sin sida av tidens nya strävan efter tolerans 
och gemenskap. 

Under våren i Säffle hade Hallén börjat förkunna folkliga reformsträvan-
den såsom uttryck för den Helige ande. I sin första Torrskogspredikan påstod 
Hallén att ett nytt släkte med intresse för livet självt höll på att stiga fram. 
Väckelsen skulle därför tvingas ge vika för en praktisk vardagskristendom. 
Det var viktigt att församlingen tog del i denna rörelse: ”älskar du den krist-
na församl.[ingen] s[å]s[om] ett bålverk för alla tidens ideella krafter, så gör 
den levande. Annars tar andra värnet”. Hallén avslutade med att citera Ryd-
bergs dikt ”Grubblaren”. Kristus fanns i tidens kamp även hos dem som ej 

90 Rune 1969, s. 138  
91 ”När dagen svalkas”. Tankar och stämningar av Harald Hallén 1909 Vol. 26 HHS, FAV, I 
dokumentet dagtecknar Hallén den 4/6 1909. Rune 1969, s. 109 
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själva kände honom. Med sin förkunnelse ville Hallén förankra kyrkan i den 
omvandling han såg manifestera sig i folklivet.92

Att smälta samman församlingen med folket och kristendomen med sam-
hället blev ett dominerande framtida kännetecken för Halléns predikningar. I 
Harald Halléns samling återfinns fyra volymer predikomanuskript. Halléns 
syntetiska strävanden återkommer där som ett genomgående drag. Hallén 
ville i sin kyrkliga förkunnelse knyta an till en allmänt spridd idealistisk 
tradition. Han ville lösgöra budskapet från bibelns tidsbundna bokstav till att 
gälla samtida realiteter. Uppståndelsetro, försoning och inkarnation omtol-
kades till att gälla etiskt och inomvärdsligt. Som jag angivit inledningsvis 
har Hallén uppmärksammats av Oloph Bexell i en undersökning av nordisk 
påskdagspredikan. Bexell har analyserat Halléns sista påskdagspredikan i 
Arvika år 1957. Det finns därför möjlighet att här något anknyta till etable-
rade forskningsresultat. Att välja just Halléns förkunnelse av Kristi uppstån-
delse är dessutom särskilt intressant som utgångspunkt. Hur hanterade idea-
listen Harald Hallén de evangelieberättelser som konkret tecknade Jesu 
kroppsliga uppståndelse? Som komminister i Torrskogs kyrka valde Hallén 
att år 1920 predika uppståndelsen som uttryck för att de eviga idéerna aldrig 
kunde dö. Jesus var fortfarande levande på grund av att han varit uppfylld av 
evigt goda ideal. Hallén gled med tystnad förbi frågan om den fysiska upp-
ståndelsen. Evigt liv var i Halléns predikan inte primärt ett oförgängligt liv, 
utan ett högre liv, vilket Hallén identifierade med höga ideal som sanning, 
rätt, kärlek och helighet. Att låta sig genomsyras av dessa innebar att likt 
Kristus få del av ett oförstörbart liv. Hallén fokuserade på gudsriket när han 
förkunnade det tidlösa livet, han nöjde sig med att konstatera att de höga 
idealen borde bryta igenom på denna jord. Man visste enligt honom aldrig 
hur livet efter döden skulle utveckla sig, och menade kritiskt att föreställ-
ningen om ett evigt himmelskt liv var en självisk tanke. Oloph Bexell har 
sett hur Hallén även i Arvika år 1957 höll sig fast vid den övertygelse han i 
yngre år predikat i Torrskog. Intressant är att Bexell lyfter fram Halléns näs-
tan ordagranna överensstämmelse med Gustav Frenssens Bypredikningar
som ju utkommit på svenska redan år 1904. Den gamle Hallén använde ännu 
sin ungdoms favoritbok. Ordlikheten med Frenssen avslöjar även att hans 
predikoförberedelser kunde utföras på kort tid. Faktum var att Hallén började 
använda Frenssens påskförkunnelse inför sin första påskdagspredikan som 
nytillträdd kyrkoherde i Arvika östra kyrka år 1928. Inför en ny, okänd och 
stor stadsförsamling användes Frenssen som stöd för att ge rätt konkretion åt 
evangeliets budskap. Dennes stora strävan utgjordes som tidigare antytts av 
en vilja att låta kristendomen få fördjupa allmänhetens åskådning. Hallén 

92 Texten utgick från Matteus 28: 18-20. Trefaldighetssöndagen. Högmässopredikan i Torr-
skogs kyrka. Söndagen den 6 Juni 1909. Vol 23 HHS, FAV. För tidigare predikan om andens 
manifesterande i folklivet, se: Pingstdagen. Högmässopredikan å Seffle Kyrksal. Söndagen d 
30 Maj 1909. Vol 22 HHS, FAV 
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kunde i Arvika t.ex. därför använda Frenssens bild av Kristi död som en 
solnedgång för hela planeten. Kristi uppståndelse blev sedan liktydigt med 
att solen åter kom upp igen. Denna enkla bild utgjorde typexempel på Frens-
sens och Halléns gemensamma ambition av att förankra kristendomen i all-
mängiltiga realiteter. Alla, inklusive Hallén själv, utgjorde del av ett kollek-
tivt ”vi”, en gemensam allmänhet. Någon avgränsad församlingsgemenskap 
gentemot världen blev det för prästen Hallén aldrig tal om. 93 Denna medbor-
gartanke tog sig uttryck i hans sätt att som församlingspräst fira nattvard. 
Han gick som präst ur altarringen när han själv skulle begå nattvarden. Där-
med demonstrerade han sig ha samma status som den enskilde kyrkobesöka-
ren.94

Halléns djupa förankring i 1800-talets liberalt idealistiska kristendomstra-
dition återspeglas i den fråga han år 1910 kunde ställa till Magnus Pfannens-
till: ”Nog är väl Rydbergs dikter och Vikners verk mera Guds ord än t.ex. 
Petri och Judas brev?”95

6.3.f. Storstrejken och nationens rätta innebörd 
Under den närmaste tiden före storstrejken under sommaren 1909 började 
Hallén formulera sig alltmer polemiskt gentemot vad han själv nu började 
benämna den ”släta borgarklassen”.96 Hallén deltog i sommarens Huskvar-
namöte utan att alls verka ta samma starka intryck som två år tidigare. Detta 
möte är som tidigare nämnts mest känt såsom katalysator på hur den ung-
kyrkliga folkkyrkotanken lyckats stärka sin ställning jämfört med det tidiga-
re studentmöte i Huskvarna.97

Jalmar Furuskog insåg mitt under brinnande strejk att: ”I sådana tider som 
nu har jag ofta svårt att fatta hur man skulle kunna bedriva ett värkligt väck-
elsearbete bland folkets ungdom utan att i viss mån bli partiman”.98

93 Halléns predikningar återfinns i volymerna 21 till 25 i HHS, FAV. Bexell 2001, s. 491-496, 
se särskilt not 237 för beroendet av Frenssen. Påskdagen 1920 (1a årgången) Högmässa i 
Torrskogs kyrka d. 4/4 1920 Vol 22 HHS, FAV. För Halléns övertagande av Frenssens bild i 
1928 års predikan, jfr Frenssen 1904a, s. 253-254 och Halléns predikomanuskript: Påskdagen. 
(Evangelium) Högmässa i Arvika Kyrka den 8 april 1928, s. 4-5 Vol 22 HHS, FAV. Halléns 
tidiga predikningar har analyserats av Rune 1969, s. 167-178 
94 Intervju Inga Lisa Löfqvist 18/3 2000. Av Löfqvist verifierade anteckningar hos Urban 
Claesson, Falun 
95 Harald Hallén till Magnus Pfannenstill 22/10 1910 MPS, LUB 
96 Genom jämförelse av två Halléntal med likartat innehåll från sommaren år 1909, blir det 
uppenbart att språket radikaliserades under sommaren.  Begreppet ”den släta borgarklassen” 
användes i det senare talet. Jfr ”Vår svenska kultur” Nykt . föredrag vid ungdomsmöte i Torr-
skog. Sönd den 20 Juni 1909 Vol 26 HHS, FAV, med ”Ungdomsrörelsen och Folkbildnings-
frågan” Föredrag vid Hembygdsfesten i Lennartsfors. Söndagen den 18 Juli 1909 Vol 26 
HHS, FAV 
97 David Ahlner till Harald Hallén 20/9 [utan år, men bör av innehållet fästas till år 1909] Vol 
32 HHS, FAV, Rune 1969, s. 159, Rodhe 1930, s. 372, Tergel 1969, s. 236-240 
98 Jalmar Furuskog till Harald Hallén 26/8 1909 Vol 32 HHS, FAV 
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I storstrejkens slutfas höll Hallén i två omgångar tal för arbetare vid Häl-
lefors bruk den första september. Antalet lyssnare uppgick enligt Hallén till 
en summa av 1300. Han uppgav att det ena föredraget hölls under polisbe-
vakning.99  Utifrån föreställningen att alla utvecklats ur en gemensam familj 
ville Hallén i Hällefors visa på det orättfärdiga i den samtida klassklyftan. 
Kyrkans ursprungliga uppgift var att predika denna broderskapstanke, vilket 
den dock försummat att göra. Man borde enligt bibeln välja mellan Gud eller 
mammon, och kyrkan välsignade nu den ordning som var styrd av penning-
ens makt. Detta hade orsakat att arbetarna lämnat kyrkan- även om det fak-
tiskt var denna grupp som representerade det kristna budskapet om broder-
skap. Att harmas över storstrejkens slag mot samhället hade de makthavande 
inte rätt till, då samhällsgrunden inte var rättfärdig. 

Harald Hallén kritiserade i talet också de frikyrkliga arbetare som i brist 
på sann broderskapskänsla till sina arbetande bröder valt församlingsgemen-
skapen i första hand, och därmed enligt Hallén ställt upp på strejkbryteri. 
Harald Halléns syntes av nationalism, socialism och kristendom fick i stor-
strejkstalet 1909 ett pregnant uttryck.  I talets slut formulerade Hallén detta 
med orden: ”vi förvänta alla en Messias evad hans standar är sömmat i kor-
sets eller de flammande röda dukarnes tecken [e]l.[ler] båda i förening”.100

6.3.g. Prästsällskapsmötet 1909- att anpassa kyrkan för 
gudsrikets införande 
Den 28-29 september 1909 uppmärksammades Harald Hallén på prästsäll-
skapsmötet i Karlstad. I en artikel med titeln ”Saltet” som publicerades i 
Karlstads-Tidningen under mötets gång hävdade Hallén att kristna ledare 
borde bli mer engagerade för social rättvisa. Hallén kritiserade att inga för-
samlingar krävt rättfärdig medling mellan parterna under storstrejken.101

Hallén åkte till mötet med en blandning av förtjusning och bävan, han visste 
redan i förväg att han var avvikande.102 På mötets första dag noterade Karl-
stads-Tidningens rapportör ironiskt: 

Svart och högtidligt bredde sig prästsällskapet över bänkraderna framför ka-
tedern, med insatta lysande fläckar av prästkragar och månskenshjässor på 
regelbundna avstånd. Tavlans vackra och enhetliga stämning stördes dock 
denna gång i någon mån av en ung prästman i brun turistdräkt. Den onda ti-
den! 103

99 Harald Hallén till Jalmar Furuskog 25/10 1909 JFS, GUB 
100 ”Den sociala striden” Föredrag vid Hellefors bruk. Den 1 Sept. 1909. Vol 26 HHS, FAV 
101 Schartauanerna fick sig också en skopa för sin föreningsfientlighet p.g.a. de motarbetat ett 
nykterhetssällskap i Gesäter. Karlstads-Tidningen 29/9 1909 
102 Ett odaterat brev från Harald Hallén till Gertrud Lilja beskriver stämningsläget under 
tågfärden från Bengtsfors till Karlstad. G. Liljas brevsamling, LUB, jfr Rune 1969, s. 93 
103 Karlstads-Tidningen 29/9 1909 
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Det som väckte kritik mot Hallén var att han som följd av storstrejken ville 
reformera konfirmationsundervisningen och införa en höjning av konfirma-
tionsåldern till sjutton- artonårsålder. Denna mognare ålder skulle underlätta 
förkunnelsen av kristendomens roll för ett rättvisare samhälle. Hallén ansåg 
att undervisningen måste knyta an till företeelser som arbetslivets motsätt-
ningar, värnpliktsvägran och samhällets organisation. Därigenom skulle 
konfirmanderna ej bli värnlösa offer för agitatorer.104

Thure Peterson i Glava, som vi redan känner igen, gick under mötet till 
angrepp mot Hallén. Han ansåg den unge prästen vara alltför omogen för att 
komma med råd till äldre kolleger. Efter detta strök J.A. Eklund ett streck på 
talarlistan. Detta medförde att Hallén under mötet aldrig fick möjlighet att 
försvara sig. Följden av detta blev att två yngre präster, Fredrik Nordvall och 
Olof Hector, anmälde sina utträden ur sällskapet. De ville protestera mot 
Thure Petersons angrepp på Hallén. De ville även markera mot att sällskapet 
beslutat utestänga allmänheten från deltagande i mötets förhandlingar.105

Mötet efterföljdes av en pressdebatt som även uppmärksammades på 
riksplanet.106 I sammanhanget framkom tankar på bildande av ett prästsäll-
skap för yngre präster. Sällskapet motiverades såsom nödvändigt då äldre 
präster ansågs ha försökt sätta munkorg på de yngre prästerna under mötet. 
Pastor Nordvall trädde fram som koordinator för detta sällskap som skulle 
verka för mission och samarbete med nykterhetsrörelsen.107 Initiativet till 
denna förening var dock inte så spontant framkommet som man kunde tro. 
En månad före mötet hade Harald Hallén informerat Pfannenstill om planer-
na på detta sällskap. Redan inför avfärden från Lund 1908 hade ju Hallén 
lovat återkomma till Pfannenstill om denna sak.108

Lundateologen Oskar Lewan skrev efter prästsällskapsmötet till Hallén 
och ville att han skulle skriva om denna förening i Kristendomen och vår tid.
Lewan drömde om en sådan förening för unga liberala präster på nationell 
nivå.109 Tankar i denna riktning hade Pfannenstill redan uttryckt vid Hus-
kvarnamötet år 1907.110 I mars 1910 kunde Hallén informera Pfannenstill om 
en nystartad förening med nio medlemmar som fått namnet ”Yngre Värm-

104 Rune 1969, s. 91-92, Karlstads-Tidningen 2/10 1909 
105 Thure Peterson fortsatte polemiken mot Hallén i brev efter mötet. Hallén anklagades för att 
förespråka kultur i stället för kristendom, och hade enligt Peterson blamerat sig genom att 
uppträda i en sådan okristlig tidning som Karlstads-Tidningen. Thure Peterson till Harald 
Hallén 7/10 1909. Vol 33 HHS, FAV. Rune 1969, s. 92-95. Nya Wermlands Tidningen 30/9 
1909, Karlstads-Tidningen 2/10 1909. Det var symptomatiskt för den folkrörelseaktiva samti-
den att Karlstads stifts prästsällskap, som bildats såsom association år 1853, nu för första 
gången skulle upprätta stadgar. Att stadgarna handlade om lekmännens möjlighet att närvara 
var också tidstypiskt. Nya Wermlands Tidningen 30/9 1909 
106 Nya Wemlands Tidningen 28/10 1909, Dagens Nyheter 4/10 1909 
107 Nya Wermlands Tidningen 5/10, 7/10, 21/10 1909 
108 Harald Hallén till Magnus Pfannenstill [odat, men poststämplat] 27/8 1909 MPS, LUB 
109 Oskar Lewan till Harald Hallén 29/10 1909 Vol 33 HHS, FAV, jfr Hammar 1972, s. 24-25 
110 Hammar 1972, s. 47, Pfannenstill 1907b, s. 264  
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lands-Prästers Förening”. Planer fanns på ett offentligt möte i Karlstad i 
april.  Hallén lovade att skriva om föreningens program i Kristendomen och 
vår tid, om planerna förverkligades. Något sådant reportage publicerades 
dock aldrig.111

6.3.h. Folkrörelseprästen väljs till komminister- och kritiserar sin 
biskop
I början av år 1910 erhöll Hallén möjlighet till riktig anställning i samband 
med val till komministertjänst i Torrskogs församling. Karlstads-Tidningen
stödde givetvis Hallén och valde att citera en av prästvalets deltagare med 
orden: ”Om inte Hallén blir vald, kommer det att gå bakut med nykterhetsfö-
reningarna och ungdomsrörelsen”.112 Hallén blev den sjätte februari 1910 
vald med stor majoritet av de röstberättigade i pastoratets fyra socknar: 
Blomskog, Trankil, Vårvik och Torrskog. Hallén erhöll 6621 röster mot 
motkandidaten August Lunds 3210 röster. Hallén hade enligt egen bedöm-
ning sina väljare bland arbetare, småfolk, nykterhetsvänner och religiöst 
bildade inom övre samhällslager. Hallén noterade att även några frikyrkliga 
röstat på honom. Möjligen hade hans tal i Blåbandsföreningen under hösten 
1909 givit effekt.113

Enligt tidningsrapporter hade sig pastoratets präster motsatt sig Halléns 
kandidatur. Enligt Karlstads-Tidningen hade kontraktsprosten Åkerblom 
inlett valdagen med en agitatorisk predikan gentemot Hallén. Under hösten 
1909 hade Arvika Nyheter publicerat ett resereportage från Västra Värmland. 
Detta hade avslöjat att kyrkoherde K.M. Almqvist i Blomskog vägrat upplåta 
sin kyrka för ett nykterhetsmöte i förbudsfrågan. Motivet hade varit att Hal-
lén skulle närvara.114

Samma månad som Hallén fick fast tjänst valde han att offentligt kritisera 
sin biskop. I februari år 1910 höll Centralförbundet för nykterhetsundervis-
ning sin 47:e föreläsningskurs i Karlstad.115 Biskop J.A. Eklund hade inbju-
dits att säga några högtidliga ord som finstämd avrundning på mötet. Hans 
tal kom dock att gå i annan tonart. Enligt tidningarnas refererat av biskopen 
hävdade denne det vara viktigt att som individ låta sig integreras i sam-
fundsviljan. Alla borde böja sig under maktens auktoritet. Tyvärr kunde nyk-
terhetspredikningar om total avhållsamhet enligt Eklund ej stärka denna 
vilja. Det vore därför bättre att ersätta nykterhetsförkunnelsen med en allmän 
uppmaning att ej uppföra sig som ”krukor”. Eklund rekommenderade kris-

111 Harald Hallén till Magnus Pfannenstill 23/3 1910 MPS, LUB 
112 Karlstads-Tidningen 16/2 1910 
113 Harald Hallén till Magnus Pfannenstill 23/3 1910 MPS, LUB, Karlstads-Tidningen 16/2 
1910, Rune 1969, s. 187 
114 Karlstads-Tidningen 16/2 1910, Arvika Nyheter 26/11 1909 
115 Karlstads-Tidningen 12/2, 19/2 1910 
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tendom och militärliv som medel att stärka individen. Talet skapade en något 
brydsam stämning under nykterhetskursens avslutande minuter.116

I Karlstads-Tidningen kritiserade Harald Hallén snart biskopens nedvär-
dering av de nyktra. Hallén ansåg det vara inkonsekvent av biskopen att 
plädera för individens utveckling och samtidigt kräva underkastelse under 
samhällsviljan. Det var taktlöst att kategorisera absolutismen som krukaktig. 
Det var också upprörande att en kyrkoman framställde militärväsendet så-
som något fostrande. Hallén menade att man i vida kretsar harmades över att 
en sådan hednisk åskådning fortfarande kunde frodas i den kyrka som borde 
utgöra ett samlat uttryck för folkets religiösa trosupplevelser. Folket självt 
var nämligen på väg att övervinna denna militarism. Hallén menade att de 
”icke-kristna” kände indignation samtidigt som de ”kristna” teg. Hallén und-
rade: ”När skall folket vakna och i Nazarenens namn taga sin skändade kyr-
ka i egna händer”? Hallén undrade när svenskarna skulle få Mästarens ljus 
över hela sitt land, även över de hedniska slagskuggor som låg täta över det 
”kristna” lägrets vrår och höjder.117 Detta uttalande citerades också i Dagens 
Nyheter, där Hallén presenterades som biskopens sorgebarn.118

Konflikten mellan Hallén och Eklund påminner oss om alkoholfrågans 
skilda betydelser i danskt och svenskt nationsblivande. Eklund förespråkade 
likt Grundtvig en luthersk frihetslinje. Denna linje ogillades av den i Sverige 
nationellt starka nykterhetsrörelsen.  

Snart skulle Hallén kritisera en annan sida av biskopen; under sommaren 
1910 kom han nämligen att angripa högerns tolkning av 1600-talet. J.A. 
Eklund var ju till skillnad från Hallén övertygad om att folkkyrkan nått sin 
historiska höjdpunkt under svensk stormaktstid. I juni annonserade nykter-
hetstidningen Glimten om midsommarens kommande ungdomsmöte. Där 
återfanns namnet Harald Hallén bland namn som Ellen Key och Mauritz 
Hellberg.119 I Glimten publicerade Hallén samma månad tankar om foster-
land och medborgarskap. Han riktade blicken utanför Sveriges gränser och 
kritiserade Rysslands behandling av Finland och formulerade samtidigt en 
anklagelse mot den svenska högern. En högertidning hade nämligen varnat 
för att från svensk sida kritisera Rysslands behandling av Finland. Detta 
ansåg Hallén vara ett lågvattenmärke, då högern gärna inkluderade Finland i 
sin historiska syn på Sverige som en stormakt. Nu vågade de dock ej stå upp 
för sina bröders rättigheter. Högern ansåg det enligt Hallén förmånligt att 
”söka använda vår korta historiska kraftperiod som ett slags politiskt och 
socialt opium, och dymedelst avleda nutidssinnets kritik”. Hallén utbrast 
därför:

116 Karlstads-Tidningen 16/2 1910 
117 Karlstads-Tidningen 19/2 1910 
118 Dagens Nyheter 21/2 1910 
119 Glimten nr 12 Juni 1910, se även Karlstads-Tidningen 27/6 1910 
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Sannerligen: förestår inte en ”omvärdering” av begreppet ”Fosterländsk”, då 
förpliktelserna till de stora minnena ser ut att få övertagas av andra, som ej 
hunnit sjunka så djupt i kallblodig cynism och moralisk förruttning som vissa 
av vårt lands högerorgan!  

Enligt Hallén hade Gustaf II Adolf varit trosfrihetens kämpe. Det var nu just 
denna frihet som var hotad i Finland. Hallén kombinerade ett nationellt 
medborgarperspektiv med en internationell utblick då han hävdade att de-
mokratiska och politiska rättvisekrav skulle ena frihetsskaror i alla länder 
mot den likaledes ”internationella reaktionens och fåtalsväldets ansvarslösa 
ligor”. Det handlade enligt Hallén ej om svensk kultur kontra rysk despoti, 
utan om folkförtryckets kamp mot demokratins och de sociala rättfärdighets-
kravens internationella krafter.120 Halléns nationalism överensstämde väl 
med den nya fosterlandskänsla Ellen Key presenterat i sina Lifslinjer. Den 
nya nationalismen ville enligt henne se det egna folket gå samman med and-
ra nationer för att skapa en gemensam framtid. Den ville göra fosterlandets 
utveckling till en del av världsutvecklingen, såsom den enskilde medborga-
ren utgjorde en del av fäderneslandet.121

6.3.i. Harald Hallén blir medlem i det socialdemokratiska 
arbetarpartiet 1910 
In i det sista försökte Hallén verka i överensstämmelse med den ungdomsrö-
relse som så starkt påverkat honom. Han ville fortsätta att verka nationellt 
över partigränserna. Henrik Berggren har påpekat att ungdomsrörelsen på 
grund av samhällets ökande konfliktläge ändå till slut tvingades bekänna 
partifärg. På hösten år 1909 hade man ombildat Sveriges allmänna ungdoms-
förbund till att bli Sveriges frisinnade ungdomsförbund. Hallén ingick som 
en del i denna process. Enligt Jalmar Furuskog stod Harald Hallén så sent 
som i juni år 1910 som inbjudare till Sveriges frisinnade ungdomsförbund.122

Under hösten 1910 var tiden mogen för Hallén att offentligt ta parti. Han 
valde socialdemokratin och blev medlem i en arbetarkommun vid Gustavs-
fors bruk. Hallén nämnde för Jalmar Furuskog att han var medveten om att 
hade gått in i ”Barbarskogen”. K.G. Ossian-Nilsson hade nyligen publicerat 
en uppgörelse med socialdemokratin som bar just detta namn. Hallén mena-
de likt Ossian-Nilsson att den stora arbetarmassan saknade historiskt sinne 
och känsla för folk utanför partiet. Hallén sade också att renlärigheten kunde 
vara lika stor hos arbetare som hos kristna bokstavstroende. Trots att Barbar-

120 Hallén gav sin artikel den talande titeln: ”Mörker vid Österled!”  Glimten nr 12 Juni 1910 
121 Key 1906, s. 379 
122 Berggren 1995, s. 71, Jalmar Furuskog till Harald Hallén 28/6 1910 Vol 32 HHS, FAV. 
Furuskog sade sig tidigare under våren också ha hört rykten om att Hallén bildat en frisinnad 
förening. Jalmar Furuskog till Harald Hallén 29/3 1910 Vol 32 HHS, FAV . Jfr Rune 1969, s. 
121-122, se också Furuskog 1951, s. 274 
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skogen var full av dylika ”träsk” menade sig Hallén där ändå finna idealism: 
”Det är den innerst religiösa driften efter personlig och samhällelig fullkom-
lighet, som flyr till socialdemokratien”. Hallén menade att rörelsens äkta hat 
mot kapitalism och militarism drog till sig kampsjälar som inte var nöjda 
med liberalismen. Det är viktigt att notera att Hallén också meddelade sig av 
socialdemokrater på Dal redan ha blivit erbjuden om att få bli kandidat till 
höstens riksdagsval år 1911.123

Hallén informerade Pfannenstill om att han med sitt nya engagemang 
skulle försöka bidra till att höja den sedliga grundvalen inom rörelsen. Det 
tidigare kristendomshatet inom socialdemokratin var enligt Hallén på upp-
hällningen. Det var nu mer vanligt bland arbetare att uppge religiös motiver-
ing för sitt engagemang. Pfannenstill uppmuntrade Halléns ställningstagan-
de. Han menade att socialdemokratin behövde ”hyggligt folk” i sin represen-
tation, och hoppades att Hallén skulle vara kompetent nog att klara av sin 
nya roll som socialdemokrat, vilken för en prästman fortfarande var vansk-
lig. Det var djupt symboliskt att Hallén med brevet till Pfannenstill även 
sände med ett manuskript till en kritisk artikel mot korsfararrörelsen. Hallén 
hade valt sida, och ville få texten publicerad i Kristendomen och vår tid.
Artikeln kritiserade ungkyrkomännen för att inte räcka arbetarna handen och 
inte betrakta dem som kristna. Uppgörelseförsöket stöp dock enligt Pfan-
nenstill på att Manfred Björkquist var systerson till professor Sven Herners 
fru. Denne ville därför på inga villkor medverka till att ungkyrkorörelsen 
kritiserades i tidskriften.124

I Karlstads-Tidningen publicerades ett brev från Harald Hallén där han 
förklarade sin partianslutning. Även där förklarade han sig ej vara rädd för 
Barbarskogens fanatism. Det fanns en ärlig kamplust inom socialdemokratin: 

Av uteslutande religiösa skäl ställer jag mig på socialdemokraternas sida i 
kampen för avväpningen. Och då jag i den nuvarande produktionsvinstför-
delningen endast ser en kallblodig, fräckt systämsatt stöld från de värnlösa 
vinstproducenterna, då blir socialismens ekonomiska program (äller kanske: 
framtidslösen) för mig den kraftigaste Johannesrösten i det sociala eländets 
fattigbyar. 125

Tidningen ansåg att socialdemokratin behövde fler sådana medlemmar och 
att kyrkan behövde flera präster av denna typ. Den socialdemokratiske präs-
ten H.F Spak valde senare att återge Halléns citat på omslaget till sin skrift 

123 Lehtilä-Olsson 1982, Harald Hallén till Jalmar Furuskog 3/10 1910 JFS, GUB, Rune 1969, 
s. 122-126 
124 Harald Hallén till Magnus Pfannenstill 22/10 1910 MPS, LUB. Pfannenstill ställde sig 
positiv till innehållet, med förbehåll att artikelns skärpa kunde skrämma bort korsfararna. 
Magnus Pfannenstill till Harald Hallén 18/11 1910. Manuskriptets innehåll refereras i brev 
från Magnus Pfannenstill till Harald Hallén 5/3 1911 Vol 33 HHS, FAV där också Sven 
Herners protest avslöjades 
125 Karlstads-Tidningen 12/10 1910 
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Vi kristna socialdemokrater från år 1911.126 Hallén hade informerat H.F. 
Spak om sitt inträde i socialdemokratin och blev av denne varmt välkomnad. 
Spak sade sig som förste socialdemokratiske präst ha fått lida extra mycket. 
Han ansåg att Hallén borde ta möjligheten att inträda i riksdagen men avvi-
sade dock Halléns förslag om en gemensam aktion gentemot kyrkobönen, 
vilken vi strax skall återkomma till. Ett lagbrott skulle för Spak ovillkorligen 
leda till suspension vilket han inte ville riskera.127 Brevväxlingen med Spak 
upphörde snart. Hallén ansåg att Spak på den socialdemokratiska partikon-
gressen under våren 1911 representerade en förlegad och fanatisk landsvägs-
agitatorisk socialism. Denne företrädde där socialdemokratins inre vänster-
opposition, och anklagade kort efter kongressen partiet för att ha blivit alltför 
borgerligt.128

Ernst Klefbeck var präst nummer två i det socialdemokratiska partiet då 
han blev partimedlem under sommaren år 1910. Klefbeck hade tillhört en 
krets som omfattat den sociala liberalism som besjälade Social Tidskrift. Erik 
Palmstierna och Natanael Beskow räknades till samma läger. Palmstierna 
och Klefbeck blev socialdemokrater vid ungefär samma tidpunkt.129 När 
Pfannenstill uppmuntrade Halléns ställningstagande för socialdemokratin, 
skrev han att ”vi” redan hade Palmstierna där.130 Klefbeck välkomnade Hal-
lén in i partiet till en kamp för vad denne kallade verklig kristendom. De 
båda hade aldrig träffat varandra. Klefbeck sade sig som tröttkörd veteran 
vara glad åt den yngre Halléns inträde och bekände att han ideologiskt under 
många år hade tillhört socialdemokratin utan att formellt ha anslutit sig.131

Mellan åren 1912 och 1937 skulle Klefbeck representera socialdemokraterna 
i riksdagens första kammare. Klefbeck verkade år 1910 i Katarina försam-
ling på Söder i Stockholm. Under 1890-talet hade han varit en entusiastisk 
representant för att överföra danskinspirerade småkyrkoambitioner till 
svensk stadsmiljö. Han hade översatt Henry Ussings bok om kyrkan i stor-
staden.132

Från Lund fick Hallén efter sin partianslutning höra toner av bitterhet. Där 
sörjde vännen Ernst Ehrneli den kultursyntes som gått förlorad. Han skrev: 
”För övrigt är Lund sig likt. Nej jag ljuger. Korstågets söner drogo g[eno]m 
staden”. Korsfararna hade enligt Ehrneli förstört Lunds tidigare anda. Det 
kristliga studentförbundet borde enligt Ehrneli nu snarare kallas för det kyrk-
liga studentförbundet. Ehrneli hade bestämt sig för att lämna förbundet och 
misstrodde ”dessa bleka unghöger-korsfarare i deras ”Sveriges folk- ett Guds 

126 Spak 1911. Denna skrift utgjorde ett sista försök av Spak att hålla sig kvar i kyrklig tjänst 
genom att argumentera för det kristna i sin socialistiska uppfattning. Falk 1998, s. 154-155 
127 H.F. Spak till Harald Hallén 10/10 1910 Vol 33 HHS, FAV, jfr Falk 1998, s. 156 
128 Harald Hallén till Jalmar Furuskog 25/4 1911 JFS, GUB, Falk 1998, s. 207-210 
129 Falk 1998, s. 155 
130 Magnus Pfannenstill till Harald Hallén 18/11 1910 Vol 33 HHS, FAV 
131 Ernst Klefbeck till Harald Hallén 21/10 1910 Vol 33 HHS, FAV 
132 Bexell 2003a, s. 216-217 
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folk” med deras grymma ointresse för polit[ik]. o[ch andra frågor- men jag 
misstror lika mycket alla Spak- martyrer”. På samma sätt som Ehrneli vände 
sig mot korsfararna, vände han sig alltså mot deras motsatser: socialistpräs-
terna. Ehrneli befarade att Halléns tro på sociala präster skulle komma på 
skam. Medan Hallén anpassade sig till tidsklimatet, sörjde Ehrneli den tid 
som varit. Han valde att aldrig bli präst utan blev i stället läroverkslärare i 
Helsingborg och Stockholm. I slutet av sitt liv skulle han symptomatiskt nog 
ge ut två självbiografiska hembygdsskildringar som i sin hyllning till skåns-
ka Glumslöv och dess kyrka var starkt samtidskritiska och tillbakablickande. 
Sverige hade varit bra ända fram till 1900-talets första decennium.133 I Ehrne-
lis bittra brev från 1910 lyste dock en ljuspunkt upp. Den teologiske titanen i 
Lund; Pehr Eklund, hade blivit mycket intresserad av Hallén sedan denne 
blivit socialdemokrat. Han hälsade till Hallén via Ehrneli, och frågade ofta 
efter Hallén. Pehr Eklund hade talat om den konservative Farao och den 
socialistiske Jeremias. Ehrneli hade läst upp Halléns brev för Eklund, vilken 
då skarpt hade kritiserat högerledaren Arvid Lindman (1862-1936) och 
”mammonarderna”. Eklund hade inför riksdagsvalet 1911 enligt Ehrneli 
uttryckt hopp om en stor man som praktiserade fadervårsdyrkan. Eklund 
hade under några år fram till 1905 publicerat ett komplicerat verk i tre delar 
med namnet: Evangelisk fadervårsdyrkan, som fokuserat på det kristna bar-
naskapsförhållandet till Gud.134 Under sommaren 1911 tolkade Hallén fader-
vårsdyrkans innebörd. För honom betydde den att ha samma tro som Kristus, 
som drevs av osjälvisk vilja att offra sig i förtröstan på Fadern. Hallén me-
nade i slutet av sitt liv att Eklunds fadervårsdyrkan på ett genialt sätt lyckats 
aktualisera evangeliets sanningar i en samtidskontext.135 Hallén tappade dock 
snart Pehr Eklund som stöttepelare då han avled redan 1911. 

Ernst Ehrnelis känsla av att enhetens tid var förbi delades av andra. Hal-
léns studiekamrat Ture Aspegren träffade av en slump Carl Larsson i By 
under en resa år 1912. Dennes tidigare roll av generationsuttolkare verkade 
nu vara helt överspelad: 

För en tid sedan sammanträffade jag på en av mina resor med dalaskalden 
Carl Larsson i By. Det var en synnerligen trevlig man. Kanske n[å]g[o]t ensi-
dig och opraktisk men med den ungdomliga idealitetens färgskimmer över 
sig. Hoppades på ungdomens samling kring ideella uppgifter på altruistisk 
basis utan partifanatism o.[ch] d.[ylikt] Ja, låtom oss hoppas. 136

133 Brevkopia Ernst Ehrneli till Harald Hallén 20/11 1910 Vol 32 HHS, FAV, Ehrneli 1954, s. 
41-42, Ehrneli 1959, s. 7, 68-74 
134 Brevkopior Ernst Ehrneli till Harald Hallén 20/11 1910, 26/3 1911 Vol 32 HHS, FAV, 
Bexell 2003a, s. 274  
135 Religiöst fostringsarbete. Föredrag vid Nordmarkens Ungdomsmöte i Tölsbyn. Den 9 Juli 
1911 Vol 26 HHS, FAV, Hallén 1957, s. 129 
136 Ture Aspegren till Harald Hallén 13/5 1912. Vol 32 HHS, FAV 
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Hallén skulle år 1912 själv göra upp med ungdomsrörelsen. I ett brev till 
Gertrud Lilja sade han sig nu kommit långt bort ifrån den, som han skrev, 
äckligt radikala lärartyp som var så vanlig bland värmländsk ungdom. 137

... det är just den där ytliga, tomma och opersonliga, oupplevda radikalism 
vars ideal är ett oklart konglomerat av värmländskt ungdomsmötesliv, flirt 
och övertro på en kultur i litteraturestetikens tecken. Tro nu icke, att det är 
någon av de gamla vännerna jag har i kikarn, jo, en, mig själv. 138

Hallén sade sig lida av att denna ”anspråksfulla kulturbluff” fortfarande lev-
de kvar i Värmland.139

Att Harald Hallén år 1910 blev medlem i det socialdemokratiska arbetar-
partiet med omedelbart löfte om valplats för riksdagen passade in i partiets 
strategi om att erövra nationen. Genom att inför valet år 1911 bredda parti-
toppen till att inkludera nya yrkeskategorier såsom exempelvis präster, hop-
pades man bland väljarna kunna appellera till bredare befolkningsskikt än 
den rena arbetarklassen.140 Efter de demokratiska reformerna 1907-1909 
prövades under valet 1911 för första gången utvidgad rösträtt till alla vuxna 
män. Med tanke på Halléns kritik av Spaks landsvägsagitatoriska stil är det 
intressant att notera att Kurt Johannesson bedömer år 1911 vara en vattende-
lare för socialistisk agitation i Sverige. Med ny riksdagsmakt integrerades 
den äldre fria agitationen in i det organiserade partiet.141

Ungdomsrörelsens försök att representera det nationella fortlevde på detta 
sätt i socialdemokratins mer praktiska strategi. Det socialdemokratiska parti-
ets många nykterhetsorganiserade medlemmar innebar här en idémässig 
kontinuitet.142 Under 1930-talet var detta fortfarande något självklart. År 
1937 kunde Gustaf Näsström skriva om ungdomsrörelsen som ett förspel till 
det samtida folkhemmet. Ungdomsmötespoeten Carl Larsson i By hade:

givit ett jublande eko i hundratusentals unga hjärtan och mäktigt hjälpt till att 
utlösa idealiteten hos en generation, som sedermera- med kallare och klarare 
hjärnor men med minnena från ungdomsrörelsens dagar alltjämt strålande in-
om sig- byggt upp det svenska folkhemmet av idag. De som voro med och 
sjöngo Ungdomsmarschen den gången, sitta nu i stort antal i regering och de-
partement, i spetsen för kooperationen och tidningspressen, i ledningen för 
skolor och andra bildninganstalter.143

Harald Hallén hade redan under storstrejken förkunnat jämlikhetens budskap 
om nationen såsom en enda familj. Denna bild skulle sedan bli en bärande 

137 Harald Hallén till Gertrud Lilja 12/9 1912 G. Liljas brevsamling, LUB 
138 Harald Hallén till Gertrud Lilja 12/9 1912 G. Liljas brevsamling, LUB 
139 Harald Hallén till Gertrud Lilja 12/9 1912 G. Liljas brevsamling, LUB 
140 Hentilä 1978, s. 335, Hentilä, 1979 s. 153-154, Östberg 1990 
141 Johannesson 1996, s. 39-40 
142 Jfr Östberg 1990, s. 80-121 
143 Näsström 1937, s. 217 
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komponent i folkhemsideologin. Under de polariserade åren före första 
världskriget drömde Hallén om den framtid som skulle ge möjlighet för den 
nationella enheten att förverkliga sig. August Strindberg var med tidigare 
nämnd strindbergsfejd kanske den enskilda person som verkat mest nedbry-
tande på ungdomsrörelsens nationella enhetsvision. Hallén lyckades dock 
utmåla Strindbergs begravning under Nathan Söderbloms ledning år 1912 i 
ljuset av ett framtida enat Sverige: 

Tårar glänsa i ögonen på arbetarevärldens svenske hövding, Strindbergs för-
trogne, liksom ock på furstesonen, och över allt ser jag djup och stilla sorg i 
allas anleten: arbetare, borgare, studenter, fattiga män och kvinnor av folket. 
Anade vi icke här som i en drömsyn den dag, då vi skola samlas som ett folk
såväl i sorgens som i glädjens tid. Här var det redan ett folk, som stod sörjan-
de vid båren.144

Harald Hallén hade nu valt det socialdemokratiska arbetarpartiet som framti-
da segerparti i kampen för en enad svensk folkgemenskap. 

Efter denna bild av Halléns partianslutning är det rimligt att sätta denna i 
relation till den teologiska beredskap Hallén som person hade inför sin soci-
aldemokratiska partianslutning. Långt senare hävdade han självbiografiskt 
att det var upplevelsen av arbetares usla förhållanden som drivit honom till 
socialdemokratin. En tidig startsignal hade under studentåren kommit med 
den så kallade Mackmyrakonflikten år 1906 i Gästrikland. Efter det att ar-
betsgivare valt att vräka arbetare ville Hallén att den lundensiska unghögern 
skulle uttrycka offentlig protest. Då han ej fick någon majoritet för detta, 
tappade Hallén tron på unghögern och valde att utträda. Unghögerns sociala 
ambitioner var ej tillräckliga.145 Det fanns hos Hallén en tidig medvetenhet 
om det viktiga i att som teolog anknyta till framtidens segrande folkklass. Vi 
har sett Magnus Pfannenstill vara kristallklar på denna punkt. Detta överens-
stämde med Huskvarnamötets integrationsidé. För Pfannenstill hade följden 
blivit en satsning på ungdomsrörelsen. Vi har sett att Hallén efter sitt miss-
lyckade högerengagemang erhållit en ny plattform i SSUH, IOGT och i 
värmländsk ungdomsrörelse. Han hade under samma tid också sökt ansluta 
till bondeklassen. Under åren 1907 och 1908 blev det dock märkbart att Hal-
lén inom sitt ungdomsrörelsesammanhang kunnat inrikta sig på socialdemo-
kratin. Han uppvisade under denna allt mer polariserade tid en märkbar sen-
sitivitet i förmåga att uttolka det offentliga livets historiska förändring. En 
analys 1908 av de föregående femtio årens omvandling landade i en insikt 
om att arbetarrörelsen representerade folkopinionens stora segrare.146 Halléns 

144 Västergötlands Folkblad 21 /5 1912  
145 Rune 1969, s. 123, Hallén 1957, s. 130, Dagens Nyheter 27/8 1954, Aftonbladet 1/12 
1960, Göteborgs-Tidningen 26/12 1960 
146 Arbetarrörelsen inför absolutismen. Föredrag i I.O.G.T. i Ystad d. 25 Jan 1908. Vol 26 
HHS, FAV 
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medlemskap i det socialdemokratiska partiet 1910 skall tolkas som en logisk 
följd av Pfannenstills tanke om det nödvändiga i att teologer anslöt sig till 
folket. När ungdomsrörelsen började tappa mark framstod socialdemokratin 
som ett rimligt framtidsalternativ. Magnus Pfannenstill hade satt värde på 
den reformistiske tyske socialdemokraten Eduard Bernstein. Gudsrikestan-
ken var reformistisk till sin karaktär; gudsriket borde successivt byggas upp 
av personligheter.147 Reformistiska socialdemokrater försökte likt liberalteo-
loger förädla de personligheter som tillsammans borde bygga nationen. Hal-
lén gick som präst in i socialdemokratin i tro på möjligheter att stärka idea-
lens kraft i arbetarrörelsens nya framtidsland. Som vi senare skall se blev 
detta särskilt markerat inför hans inträde i riksdagen år 1912. 

6.3.j. Till försvar för vänsterns folkkyrka: en självständig och 
demokratiserad kyrka 
Som nybliven socialdemokrat skulle Harald Hallén tvingas att utveckla sin 
folkkyrkosyn. I ett omnämnt brev till Pfannenstill hade Hallén erkänt sig ha 
ändrat i kyrkobönen: från ”lovliga” till ”rättfärdiga” yrken. Redan under 
ungdomsmötet i Filipstad 1909 hade han sagt sig vilja undvika formulering-
en: ”Skydda och bevara krigsmakten till lands och vatten”.148 Nykterhets- 
och fredsrörelse fick med dessa små ändringar av Hallén erkännande inom 
kyrkan. Ett lovligt yrke kunde ju innebära spritproduktion. 

Harald Hallén blev den sjunde november 1910 anmäld till domkapitlet av 
A. Edvin Olsson i Gustafsfors. Den som dock egentligen formulerat Olssons 
anmälan var enligt Lars Rune Halléns kyrkoherde K.M. Almqvist i Blom-
skog. I anmälan anklagades Hallén för att förneka Kristi gudom, underver-
ken, försoningen, samtidigt som han hyllade socialismen och utvecklingslä-
ran. Hallén beskylldes också för att inte följa kyrkohandboken. Han hade 
utelämnat bönen för krigsmakten och ändrat i bönen för rikets näringar. Hal-
lén hade i avsaknad av stöd från Spak ensam gått vidare i sin attack mot 
kyrkobönens samtida utformning. Harald Hallén anklagades i anmälan även 
för att ha försummat sin församlingstjänstgöring till förmån för kulturella 
fester. På dessa ungdomsmöten hade Hallén synts deltaga i yster ungdoms-
dans tillsammans med pastor Einar Börjeson (1887-1958) från Laxarby. 
Samtidigt med målet skulle Hallén i denna fråga snart få försvara sig offent-
ligt i frikyrkliga Svenska Morgonbladet. Han menade sig där endast ha del-
tagit i danslekar, och ej i konventionell dans. Frågan avslöjade ett frikyrkligt 
främlingsskap inför ungdomsrörelsen. I domkapitelsanmälan skrevs vidare 
att Halléns lundakamrat Ernst Ehrneli hade predikat i Torrskogs kyrka utan 
venia under midsommardagen 1910. Orsaken var just att Hallén själv med-

147 Nylund 1991, s. 16, Pfannenstill 1908c, s. 5-6  
148 Harald Hallén till Magnus Pfannenstill 22/10 1910 MPS, LUB,  Bergslagernas Nyheter  nr 
53 1909 
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verkat på ett ungdomsmöte. Hallén anklagades vidare för att skämmas för 
den prästerliga skruden. Hallén skyndade sig efter gudstjänsten att byta om 
till kavajkostym och studentmössa. Hallén hade också rest bort från sin för-
samling utan att begära ledighet, bland annat till Örebromötet där han hade 
sagt sig inte kunna predika en kristendom som stred mot naturlagarna.149

I Harald Halléns förklaring till domkapitlet den 20 december 1910 försäk-
rade han sig ej predika nyteologi inför sin församling. Däremot erkände han 
sig betona kristendomens etiska sida, vilket han ansåg att det vanliga folket 
på landsbygden behövde. Anklagelserna för försummelser i församlingslivet 
tillbakavisade Hallén i detalj. Han stod dock fast vid sina förändringar i kyr-
kobönen. Kristi fridsbudskap kunde omöjligen förenas med bön för det or-
ganiserade våldet, och ändringen till ”rättfärdiga” näringar hade sin grund i 
att Hallén ville motarbeta att kyrkan bad för rusdryckshantering och prostitu-
tion. Hallén ansåg det också vara rimligt att ”ett Domkapitel, som vill med-
verka till, att folkkyrkan får så djupa rötter som möjligt i folklivet” borde 
höra sig för vad Torrskogs kyrkostämma ansåg i fallet.150 Halléns program 
var inför domkapitlet otvetydigt: 

Folkkyrkotanken må ej släppas. Låt folket få medbestämmanderätt, makt och 
ansvar, då det religiösa livets yttringar skola utgestaltas i tal och handling! Då 
vunne kyrkan livskraft genom att i sig upptaga allt det av ädel strävan och 
fullkomlighetslängtan som kan framträda i en folksjäl, som fått aning om det 
gudomliga idealet. Visserligen behöver ej ett folks religiösa längtan vara 
bunden vid en kyrklig organisation, men en sådan kan dock ha en omätlig be-
tydelse som ett hem, en tolk och kämpe för allt det arbete, som ytterst siktar 
till att få Guds rike att blomma ... då är det även nödvändigt, att folkets reli-
giösa längtan, närd av fädernas arv, luttrad i tankens eld och gjuten i sam-
vetsbudets form får bygga en kyrka ...151

Inför domkapitlets behandling skrev Hallén även direkt till sin biskop. Bre-
vet blixtbelyser även det Halléns folkkyrkosyn. Hallén ansåg det viktigt att 
det fanns präster även ”bland de djupa lagrens folk”. För varje ny socialde-
mokratisk präst bröts folkets kyrkofientliga inställning ner. Hallén menade 
att södra Dalsland fortfarande var en kyrklig region utan större folkrörelse-
etablering. Snart skulle dock även där industrialism och nya idéer bryta fram, 
och framskapa den situation som funnits i det folkrörelsetäta Värmland allt-
sedan 1890-talet. Hallén menade sig därför stå för den framtidsväg som re-

149 Rune 1969, s. 188-191, 199-200, 204, Karlstads-Tidningen 16/11 1910, Svenska Morgon-
bladet 30/11 1910. Även om Spak inte vågade följa Halléns förslag om gemensam aktion mot 
kyrkobönen fick dock Hallén ett vänligt brev från honom med löfte om hjälp i den offentliga 
debatten. De socialistiska prästerna måste enligt Spak hålla samman. Han menade det vara 
viktigt med dubbelt stöd från både parti och offentlighet. H.F. Spak till Harald Hallén 18/11 
1910 Vol 33 HHS, FAV. Om Börjesson, se Edestam 1965, s. 95-96 
150 Rune 1969, s. 191-197 citat från s. 192 
151 Halléns förklaring till domkapitlet trycktes senare upp i valbroschyren: Kyrkoherdevalet i 
Arvika. En appell till väljarna, Karlstad 1925, s. 5 Vol 38 HHS, FAV 
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dan gällde i norra Dalsland och i Värmland: ”Men här uppe ha vi sökt, så 
långt det varit oss möjligt, ge de nya strävandena ett religiöst-kyrkligt dop”. 
Han hävdade att Torrskogsborna nu var mycket mer välvilliga till statskyr-
kan jämfört med frikyrkan. Det återfanns endast en liten klick missionsför-
bundare vid Gustafsfors bruk som sedan ett tiotal år tillbaka separerat från de 
övriga inom församlingen. Halléns avståndstagande från waldenströmarnas 
livssyn hade lett till att de ”utvecklingskraftiga elementen” på Norra Dal lärt 
sig uppskatta folkkyrkan med dess självständiga och bildade förkunnare. 
Hallén menade att strömmen från kyrka till missionshus avstannat sedan han 
kommit till församlingen. Det kom nu i stället allt fler till kyrkan. I samman-
hanget är det värt att notera att Hallén till Pfannenstill skrivit att han hade 
manlig dominans bland kyrkobesökarna.152 Vi erinrar oss Eklunds vilja att 
formulera kristendomen såsom manlig i syfte att försvara dess plats i offent-
ligheten. I brevet till Eklund fortsatte Hallén att rada upp sina meriter. Han 
hade en kyrklig ungdomsförening, en kyrklig arbetsförening, besökte ofta 
sjuka, inspekterade skolor, höll föredrag och predikningar i skolhusen. Han 
hävdade att han på alla sätt sökt tränga in i församlingsarbetet.153

Under våren 1911 fälldes Hallén för sina ändringar i kyrkobönen, men 
friades på de andra punkterna. Hallén ådömdes en varning för sin förseelse, 
med kommentar om att hans undervisning inte erbjöd den fullödiga kristen-
dom som församlingen behövde.154 I ett brev till redaktör Mauritz Hellberg 
efter det han blivit fälld av domkapitlet, formulerade Hallén sig ironiskt: ”En 
skön folkkyrka, där en präst riskerar sin plats, om han på minsta sätt vågar 
anknyta till folkets kyrka”.155

Det är intressant att detta domkapitelsmål ur Halléns synvinkel kom att 
handla om folkkyrkans rätta innebörd. Harald Hallén ansåg sig i Torrskog 
äga en folkkyrka av annat slag än den Eklund förespråkade. Där strävade 
Hallén efter att bygga en kyrka på grundval av demokrati och upplysning.156

Drygt två veckor efter Olssons anmälan gjorde sig Halléns folkkyrka hörd 
genom att 250 nykterhetsvänner i Torrskog lämnade in en protest mot Ols-
son till Karlstads-Tidningen. Hallén sades där ha verkat för folkupplysning 
och varit en välsignelse för ungdomen. Det var ovärdigt att oegennyttigt 
arbete belönades på detta sätt. Protesten undertecknandes av tre IOGT-loger 
och Torrskogs södra blåbandsförening.157 Efter det att Hallén blivit anmäld 
blev intresset i pressen stort för fallet Hallén. Det dröjde inte länge förrän 

152 Harald Hallén till J.A. Eklund 20/12 1910 JAES, UUB, Rune 1969, s. 195-197. Harald 
Hallén till Magnus Pfannenstill 23/3 1910 MPS, LUB. Om den kyrkogeografiska skillnaden 
mellan Karlstads stifts norra och södra delar, se Martling 1958, s. 403-409, Gustafsson 1971, 
s. 22 
153 Harald Hallén till J.A. Eklund 20/12 1910 JAES, UUB, Rune 1969, s. 195-197 
154 Rune 1969, s. 205-206, Karlstads-Tidningen 11/3 1911 
155 Harald Hallén till Mauritz Hellberg den 16/3 1911. Vol. 4 MHBS, FAV 
156 Harald Hallén till Magnus Pfannenstill 22/10 1910 MPS, LUB 
157 Karlstads-Tidningen 26/11 1910, Rune 1969, s. 202-203 
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Dagens Nyheter bad honom lämna in en framställning om hur han själv upp-
fattade det hela. Hallén tog då tillfället att inför en stor publik presentera sina 
kyrkliga reformtankar. Hallén beklagade att det teologiska frisinnet enbart 
tåldes i den högre teologins livsluft. Och vad värre var ”ser det ut som toge 
kyrkomaktens handhafvare i med ökad kraft när det därjämte gäller den so-
ciala irrlärigheten”. I det kyrkliga motståndet mot social rättvisa såg inte 
Hallén annat än ”egoistisk konservatism med religiös motivering”. Bättre var 
då att låta folket bestämma över sin egen kyrka.158

Här behövdes att folket själf grepe in. Antingen slopande kyrkomötet eller, 
om detta skulle driva den hierarkiskt-ortodoxa alliansen till frikyrkan, ett de-
mokratiserande af kyrkostyrelsen med ökadt inflytande för lekmännen på 
biskopsval, stiftsstyrelser, kyrkomötets sammansättning och dylikt ... Trots 
allt kyrkligt förfall är det kanske dock så att äfven inom vår kyrka spira kraf-
ter som genom sin egenart kunde bli djupt ingripande i vårt folks lif. De bor-
de få större rörelse- och utvecklingsmöjligheter. Äfven de ideella krafterna 
behöva sin rationella skötsel. 159

Vi kan här återkoppa till vårt komparativa perspektiv. I Danmark styrdes 
rikskyrkan av riksdagen. Av citatet framgår att Hallén funderat över om inte 
en sådan ordning borde införas i Sverige. Vi ser dock att Hallén oroades över 
att ett sådant förslag riskerade skapa en frikyrklig avknoppning. Det gällde 
för honom att säkra demokratins makt över statskyrkan; att folket skulle 
ansvara för kyrkan. Om ett parlamentariskt direktstyre över kyrkan hotade 
framskapa en reaktion i form av kyrkans lösgörande från staten, var det bätt-
re att i stället gå varligare fram. Kyrkomötet borde därför hellre behållas och 
bli lekmannadominerat. 

Magnus Pfannenstill och Sven Herner skulle intressant nog just vid kyr-
komötet 1910 lägga fram den första kyrkomötesmotion som syftade att infö-
ra lekmannamajoritet vid kyrkomötet och därmed bryta den matematiska 
jämlikheten mellan präster och lekmän. Bakom förslaget 1910 låg den pola-
risering mellan folkkyrka och prästkyrka som Viktor Rydberg formulerat 
redan i samband med det första kyrkomötet. Folkopinionen, och därmed 
också den liberala teologin, tänktes med den nya motionen få majoritet inom 
kyrkans högsta styre och leda till reformer av kyrkans ämbete, bekännelse  

158 Dagens Nyheter 22/11 1910. Med uttalandet om den högre teologins livsluft ville Hallén 
passa på att kritisera S.A. Fries. Han menade nämligen att Fries anpassade sig till det konven-
tionella genom att inte låta den liberala teologin få politiskt praktiska konsekvenser. Rune 
1969, s. 200-202 
159 Dagens Nyheter 22/11 1910 
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och organisering. Förslaget gick inte igenom men förebådade på ett intres-
sant sätt ödet för den svenska kyrkomötesinstitutionen.160

Mitt i striden efter domkapitelsanmälningen erhöll Hallén ett tröstande 
brev från Natanael Beskow. Denne tillhörde en av Sveriges stora uttolkare
av gudsrikestanken. Vid Huskvarnamötet 1907 hade Hallén kunnat lyssna 
till Beskowlärjungen Sam Thysell. Beskow ville med sitt brev ingjuta mod i 
Hallén genom att tona ner kättarmålets hotbild till förmån för en övertygelse 
om en löftesrik framtid med ny upplevelse av Kristus. Denna skördetid skul-
le bli så hektisk att dogmstriderna skulle dö bort av sig själva. Det Beskow 
här anspelade på var sannolikt föreställningen om att det kommande gudsri-
ket innebar att Jesus skulle ”återkomma” inomvärldsligt i form av en föräd-
lad mänsklighet i en rättfärdig värld. Långt senare sade sig Hallén ha upp-
skattat Beskow p.g.a. att denne stärkt uppfattningen om det dogmatiska som 
något periferiskt.161

Harald Hallén hävdade i en artikel efter domen att han ändrat i kyrkobö-
nen av kärlek till folkkyrkotanken då denna för honom innebar en respekt för 

160 Bexell 1990, s. 143-144. Se Hammar 1972, s. 210-233 för god översikt över den lunden-
siska liberalteologin och dess kamp för utökad lekmannarepresentation. Om kyrkomötet 1910, 
se där särskilt s. 221-225 
161 Sjöholm 1972, s. 194-195,  Deutsch 1991, s. 41-52, Natanael Beskow till Harald Hallén 
3/12 1910 Vol 33 HHS, FAV, Nylund 1991, s. 13, Hallén 1955a, s. 103 
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socialdemokratiska partiet under
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folkopinionen. Svenska folkrörelser för fred och nykterhet uttryckte den 
breda folkviljan. Folket hade enligt Hallén dock tyvärr vant sig vid att kyr-
kan motarbetade reformer: ”Tänk blott, om vår folkkyrka enigt och med 
brinnande trosmod ilat i spetsen i kampen mot krigen och där intagit ledare-
ställningen, vilken auktoritet, vilken respekt skulle ej då följt henne i arbetet. 
Nu är förhållandet motsatt”. Genom att ge folket medbestämmande kunde 
livskraft dock åter erbjudas folkkyrkan.162

Harald Hallén överklagade domen till Svea hovrätt. Pfannenstill hade re-
sonerat med liberalteologerna Sven Herner och Fredrik Hallgren och upp-
muntrat ett överklagande. Även om domen ej skulle ändras ansåg Pfannens-
till det vara nyttigt att hela problematiken åter kastades ut i offentlighetens 
ljus. Domslutet reviderades ej i hovrätten 163

Snart efter domkapitlets fällande dom kunde Svenska Freds- och skilje-
domsföreningens medlemmar läsa om Hallén på första sidan i sin tidning 
Fredsfanan. Medlemmen Hallén beskrevs där som en präst som lyckönska-
des av fredsälskande folklager. Inne i tidningen var en artikel med den talan-
de titeln: ”Ett samhällsont med ”kristlig” hallstämpel” införd. Där förklarade 
Hallén sin utvecklingstanke, det hade skett en evolution från det djuriska 
stadiet till Nazarenens fridsevangelium. Efter urkyrkans pacifism hade dock 
kyrkan med tiden återfallit till barbari och krig. Hallén ville protestera mot 
denna sammanblandning av religion och militarism, och undrade om kyrkan 
skulle lämna över Kristi fredsarv till andra. Hallén ville att kyrkan själv ut-
gjorde saltet i den sedliga kampens värld.164 Det var inte särskilt uppseende-
väckande att Hallén sökte stöd i den organiserade fredsrörelsen efter den 
hotfulla situation som skapats av domkapitlets varning.165 Harald Halléns 
medvetna fredsideologi kan betraktas som en motpol till ungkyrkorörelsens 
samtidiga mobilisering i försvarsfrågan. Snart skulle Manfred Björkquist 
samla in pengar till en svensk pansarbåt. 166

Striden runt Harald Hallén utgjorde under senhösten och vintern 1910 och 
1911 ett led i ett större uppbåd mot ungkyrkorörelsens folkkyrkliga mobili-
sering. Jalmar Furuskog upptäckte under vintern i Bärgslagens Nyheter en 
artikel som tidigare varit införd i Social Tidskrift i november 1910, samma 
månad som Hallén anmälts till domkapitlet. Furuskog skickade artikeln till 
Hallén och menade att artikeln uppvisade: ”andra toner än den Björkqvistska 

162 Karlstads-Tidningen 22/3 1911, Rune 1969, s. 206-207 
163 Magnus Pfannenstill till Harald Hallén 24/3 1911 Vol 33 HHS, FAV, Rune 1969, s. 208. 
Om dessa båda Lundateologer, se Hammar 1972, s. 26 
164 Fredsfanan. Organ för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. 14:e årgången. N:r 3-4. 
Mars April 1911 
165 Så sent som år 1908 hade Hallén uttryckt uppskattning av att den manliga ungdomen 
ryckte ut till att öva sig i vapnens bruk. ”Ungdomens rätt till livet”. Föredrag vid bildande av 
Mangskogs hembygdsförening. Den 5 September 1908. Vol 26. HHS, FAV 
166 Jfr Tergel 1969, s. 300, 310-317  
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filosofin”.167 Uppsatsen var skriven av den brittiske naturvetaren Oliver Lod-
ge, och argumenterade för det nödvändiga i att skapa en nationell kyrka. 
Genom att låta kyrkan uppvisa ökad dogmatisk tolerans och ett friare cere-
moniel, skulle nationens breda befolkningslager kunna känna sig hemma i 
denna folkkyrka. Denna integration skulle enligt Lodge kunna leda till att 
samtidens icke-troende, som i praktiken verkade i linje med evangeliets bud-
skap, med tiden även skulle bli medvetna om Jesu faktiska lära.168 Artikelför-
fattaren argumenterade därför emot tanken på att avskaffa statskyrkan. Om 
alla kände sig hemma i statskyrkan skulle den kunna behållas. Oliver Lodge 
utgick från den antikapitalistiska tankeström som vi med Martin J. Wiener 
tidigare konstaterat varit stark i England. I uppsatsen hävdades att enskilda 
profeter som Ruskin och Morris ej räckte till för att motarbeta industrisam-
hällets onda struktur. Denna måste snarare anfallas kollektivt av den samlade 
armé som en nationalkyrka kunde uppbåda. Lodge tänkte sig därför att kyr-
kans främsta uppgift var att kämpa mot den girighet som erbjöd välstånd åt 
ett fåtal och fattigdom till ett flertal. Gudstjänstlivet borde därför centreras 
kring en syndabekännelse som inriktades på kollektiva synder som vinnings-
lystnad, kärlekslöshet och själviskhet. Kyrkans hittillsvarande blindhet för 
dessa sociala synder var orsak till att stora massor ej längre kände sig hemma 
i kyrkan. Kyrkan hade svikit sin läromästare Kristus, som själv skulle ha 
fördömt dessa synder om han varit verksam i samtiden. Lodge var starkt 
gripen av tanken på att gudsriket måste förverkligas här och nu. Att undanrö-
ja skillnaden mellan himlens ideal och jordens verklighet blev för Lodge 
nationalkyrkans yttersta strävan.169

6.3.k. En reformistisk socialist till riksdagen 
Valrörelsen 1911 skapade plats för Harald Hallén i riksdagens andra kamma-
re år 1912. Valet möjliggjorde en liberal regering. I ett valtal i Borås i maj 
1911 argumenterade Hallén för socialismens styrka då det gällde kulturni-
våns höjande. Hallén sade att detta kanske lät ovant för den som såg socia-
lismen som en intolerant klasskampslära. Han erkände att det fanns socialis-
tisk fanatism. Denna hade dock sin grund i den fattigdom som väckte en 
berättigad ilska. Hallén ville i stället belysa socialismen genom att jämföra 
den med rådande kapitalism. Det blev då enligt Hallén uppenbart att den 
socialistiska rörelsen företrädde en unik vilja att satsa medel på gemensam 
medborgarutbildning för alla barn. Hallén beklagade att de svenska bönderna 
i riksdagen svikit sina bröders intressen och i stället stött militära utgifter. 

167 Jalmar Furuskog till Harald Hallén 26/1 1911 Vol 32 HHS, FAV. Lodge 1910, s. 503. I 
medveten polemik mot titeln på ungkyrkorörelsens tidskrift, menade Furuskog i sitt brev till 
Hallén att ”vår lösen” för hans och Halléns del snarare utgjordes av en sammankoppling 
mellan socialism, folkbildning, idealism och tolerans 
168 Lodge 1910, s. 503 
169 Lodge 1910, s. 504-509 
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Högern satsade hellre på att bygga pansarbåt än att överföra de orättvist för-
delade tillgångarna till flertalets välstånd i form av gemensam utbildning. 
Med socialismen togs enligt Hallén den systemsatta girigheten bort. Socia-
lismen skapade möjligheter för alla svenskar att utveckla sig. Trots allmän-
hetens brist på bildning ville Hallén berömma svenska arbetare för att ha 
uppträtt värdigt under storstrejken. Detta hade sin grund i deras eget bild-
ningsarbete som kommit till stånd utan hjälp från de redan bildade.170 Tidiga-
re samma månad hade Hallén hållit ett eldande tal för gymnasister i Göte-
borg, med uppmaning att de skulle offra sig och sprida sin bildning till de 
arbetande folklagren. Detta folk skulle snart sitta i samhällets maktcent-
rum.171

Efter att ha suttit i riksdagen i över ett år ville Hallén tillbakavisa kritiken 
om att socialdemokratin höll på att bli förborgerligad genom samarbete med 
liberalerna. Visst fanns denna risk. Det var dock enligt Hallén bättre att 
pragmatiskt verka för samtidens nödlidande i stället för att låta dessa lida på 
grund av socialistisk dogmtro.172 När Carl Lindhagen (1860-1946) bildade en 
ny socialdemokratisk vänsterförening år 1912 gick Hallén dit med förhopp-
ningar. Borgmästare Lindhagen hade länge varit företrädare för en jord-
bruksvänlig linje med syfte att gynna småbrukare. Han hade varit viktig för 
det socialdemokratiska partiets nya småbrukarvänliga jordprogram inför 
valet år 1911. Programmet erkände därmed indirekt en självägande bonde-
klass. Vi har tidigare sett att Hallén år 1907 försvarat egnahemstanken och 
kritiserat socialdemokratin för att vilja socialisera jorden. Vi kommer också 
nedan upptäcka Hallén som en framtida socialdemokratisk bondevän. Hos 
Lindhagen hade därför Hallén möjligheter att finna samhörighet. Efter en 
knapp timme på Lindhagens möte år 1912 blev dock Hallén starkt besvi-
ken.173 Hans motvilja gentemot Lindhagens medarbetare tog sig starka ut-
tryck, han benämnde dem som vidriga, råa, ovederhäftiga och cyniska.174

Inför sitt riksdagsmannaskap levererade Hallén en tydlig programförklar-
ing. Inifrån partiet ville predika vad han kallade de nationella livsvärdenas 
betydelse. Denna innebar kamp för social rättvisa, och ett samtidigt före-
språkande av eviga ideal. Detta var enligt Hallén en gudomlig framtidsupp-
gift i Sverige. Han var öppen för det eventuellt nödvändiga i att bilda en 
stödtrupp inom partiet till förmån för denna syntes.175 Redan i november 

170 Kan socialismen förbättra människomaterialet? Föredrag i Borås. Den 23 Maj 1911. Vol 
26 HHS, FAV, Västra Dagbladet Boråsposten 24/5 1911 
171 Studerande eller kämpande ungdom? Föredrag inför Göteborgs gymnasister. Den 9 Maj 
1911. Vol 26  HHS, FAV 
172 Nya Samhället 12/12 1912  
173 Harald Hallén till Jalmar Furuskog 9/4 1912. JFS GUB, Norborg 1988, s. 113, Hennings-
son 2004, s. 60, 106-110 
174 Harald Hallén till Jalmar Furuskog 9/4 1912 JFS GUB 
175 Harald Hallén till Jalmar Furuskog 1/10 1911 JFS GUB 
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1911 såg det ut som att Hallén skulle få gehör. Det verkade bland arbetare 
finnas stöd för tanken på socialdemokrater som gudsrikets svenska härförare. 

6.3.l. Kristi återkomst i arbetarrörelsen 
Harald Hallén ansåg att valrörelsen år 1911 i alltför liten utsträckning rört 
sig om kyrkliga frågor. Han verkade ha blivit besviken över detta.176 På sen-
hösten gjorde dock Harald Hallén inför arbetare i Göteborg ett succéartat 
framträdande. Socialdemokratisk ungdom hade inbjudit präster till offentlig 
diskussion i Arbetareföreningens B-sal.177 Enligt tidningsrapporter hade det 
kommit 5-600 åhörare för att lyssna på Hallén kvällen den 14 november. 
Många hade fått vända hem igen på grund av den redan fullsatta lokalen. 
Halléns tal mottogs med varmt bifall i en laddad atmosfär som enligt Ny Tid
fått en närvarande kyrkoherde att till arbetarna yttra följande: ”ni ska gärna 
få klå oss hela natten men jag är ändå ej rädd för det ty det är en levande gud 
mitt ibland oss”.178

Halléns föredrag gick ut på att religionen för socialdemokratin blivit pri-
vatsak på felaktiga grunder. Orsaken till detta låg i en kombination av felak-
tig kristendomsundervisning och arbetares dåliga livsvillkor. Folkskolans 
kristendomsundervisning var så bokstavstrogen att den tvingade arbetare att 
såsom vuxna utsättas för en troskris.  För det andra offrades arbetaren i det 
samtida industrisamhället, vilket kyrkan inte gjorde någonting åt. Kristi bud-
skap hade varit världstillvänt. Kristendomen hade dock aldrig medverkat i 
nykterhetsrörelse, social kamp, eller bland fredssträvanden. Arbetarna var 
därför ensamma i en värld av strider. 

Då kyrkan tappat bort den ursprunglige Kristus trodde Hallén att arbetar-
rörelsen övertagit Kristi rättfärdighetssträvan. Kristus skulle därför såsom en 
idealbild komma att göra sig känd för arbetarskarorna. De skulle komma att 
skönja konturerna av en ljusgestalt i sitt omskapande av världen till att bli 
det Guds rike, som de kristna själva glömt bort att förverkliga. Johannes 
Döparen hade förebådat Kristus i evangelierna. Socialdemokratin var nu en 
liknande Johannesröst i samtiden. Halléns övertygelse påminde här om den 
tro på en kommande Kristus som Natanael Beskow givit till uttryck i sitt 
brev till Hallén ett år tidigare. Hallén erkände i sitt Göteborgstal att det nya 
Kristusidealet kanske ej skulle komma att överensstämma så väl med den 
historiske Kristus. Med Halléns världsbild behövde detta dock ej bli något 
större problem, då det ju var de eviga idealen som räknades.  

Hallén såg i Göteborg en kyrklig framtidsmöjlighet. Arbetarna skulle åter 
komma till högmässa i framtidens kyrka, om rättfärdighet och sanning bör-

176 Detta framgick av inledningsorden i föredraget: Arbetarne och det religiösa tidsläget. 
Föredrag i Göteborg d. 14 Nov. 1911 Vol 26 HHS, FAV 
177 Ny Tid 11/11 1911 
178 Ny Tid 15/11 1911, Social-Demokraten 15/11 1911 
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jade predikas under tempelvalven. Harald Hallén delade nu Oliver Lodges 
perspektiv.179 Debatten efter talet höll på till midnatt. Bland andra medverka-
de den socialt medvetne prästen Albin Holm.180 Kvällen uppmärksammades 
av ett flertal tidningar.181 Denna breda respons manade partiledare Hjalmar 
Branting att ingripa. Denne skrev i Social-Demokraten att det var intressant 
att få veta att utvecklingen tycktes gå mot en moderniserad kristendom. 
Dock ansåg han detta vittna om nödvändigheten att läsa Bengt Lidforss stora 
arbete Kristendomen förr och nu, där författaren ingående hade kritiserat den 
moderna teologins bristande förmåga att försona vetenskapligt sanningskrav 
med religiös tro.182 Lidforss budskap var enligt Branting för vida kretsar ett 
välbehövligt ord för dagen. Branting kommenterade Hallén:  

Nu måste vi gent emot vår sympatiske partivän pastor Hallén på samma sätt 
säga ut vår ärliga mening, att den ”nya Kristusgestalt” han vill idealisera fram 
endast blir en fantasibild fjärran från all verklighet. ”Måhända ej så historiskt 
trogen”, så medger han också uttryckligen. Det är självklart hans rätt och, när 
han känner det så, även hans plikt att verka för en ny religiositet, byggd på 
denna från början medvetet overkliga bild av ”det sublimt mänskliga”. Men 
vi skulle mycket misstaga oss om icke ändå det gamla kravet på sanning och 
verklighet skall bland nutidens arbetareskaror visa sig vara vida starkare än 
de stämningsbehov, som en låt vara socialt reformerad nykristendom hoppas 
kunna fylla. 183

Pfannenstills stora uppgörelser med Lidforss hade inte avsatt några spår hos 
partiledaren. Hallén behöll dock sin framtidstro. Förhoppningsfullt tyckte 
han sig se en skillnad mellan en äldre generation av ateistiska åttiotalister 
och en yngre generation av idealister.184

6.3.m. Bondetåg kontra arbetartåg 1914- konfliktens klimax 
År 1914 representerar detta kapitels slutliga klimax. Under bondetåg och 
arbetartåg uppenbarades i all nakenhet den konflikt som utgjort avsnittets 
hittillsvarande grundtema. Rent fysiskt konkretiserades en splittring av na-
tionen i två skilda delar. Ett folk av bönder ställdes i motsats till ett folk av 
arbetare. Båda parterna gjorde anspråk på att representera folkviljan. Bonde-
tåget utgjorde höjdpunkt för den svenske bonden som symbol för ett kunga-

179 Arbetarne och det religiösa tidsläget. Föredrag i Göteborg d. 14 Nov. 1911. Vol 26 HHS, 
FAV
180 Om Holm och dennes sociala patos, se Lundberg och Persson 1999, s. 67-69 och Holm 
1908
181 Se exempelvis: Ny Tid 15/11 1911, Göteborgs Posten 15/11 1911 och Social-Demokraten 
15/11 1911 
182 Social-Demokraten 17/11 1911 
183 Social-Demokraten 17/11 1911 
184 Högtidstal till Värmlandsungdomen vid 1912 års Ungdomsmöte i Arvika. Midsommarda-
gen 1912. Vol 26 HHS, FAV 
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troget folk. Bönderna skulle stödja en självständig kungamakt vars regering 
inte borde underställas riksdagen. I det samtida Danmark hade detta varit ett 
osannolikt scenario. 

Bonden hade i Sverige alltsedan tullstriden under 1880-talet kommit att 
förknippas med konservatism och höger. År 1912 förenades Lantmannapar-
tiet med det nationella framstegspartiet och erhöll ny dubbel beteckning ge-
nom att benämnas Lantmanna- och borgarepartiet. Detta parti representerade 
sedan högern i andra kammaren. Den svenska högern ansåg sig representera 
en särskilt svensk demokratisk tradition. Högerns män kunde göra anspråk 
på folklighet genom att blicka tillbaka på det egenartade gamla svenska folk-
styret i socken och bondestånd, som feodalismen aldrig lyckats utsläcka. 
Mellan ytterpolerna demokrati och diktatur fann högern ett tredje alternativ i 
bilden av allmogens frihet och urgamla rätt till självstyre. Man lyfte fram att 
folket, d.v.s. bönderna, hade samverkat med kungamakt gentemot adel. 
Kungamakten relaterades därmed till folket och dess viljeyttringar. Denna 
syn kunde användas i kritik av den parlamentariska demokratin med alla 
dess utländska och republikanska föreställningar. De maktförhållanden som 
1809 års regeringsform hade lagfäst, borde enligt högern bevaras i polemik 
mot en radikalisering av 1866 års representationsreform.

Efter de stora vänsterframgångarna i 1911 års val kunde liberalen Karl 
Staaff bilda ministär, trots att förstakammarledamoten Gottfrid Billing sökt 
få kungen att bilda en moderatliberal regering. Karls Staaffs nya regering 
beslutade snart att inställa bygget av en pansarbåt, den så kallade F-båten, 
som den tidigare högerregeringen planerat. Därmed erbjöds högern en möj-
lighet att bilda front mot den nymornade parlamentarismen. Det gällde nu att 
uppbåda ett folkligt stöd åt en aktiv försvarspolitik. Genom att påbörja en 
stor insamling för att bygga F-båten skulle det bli tydligt att riksdagen inte 
utgjorde någon rättvis reflex av folkviljan. Om kung Gustav V på samma 
gång framstod som garant för Sveriges försvar blev det möjligt för kunga-
makten att rättfärdigas på folklighetens premisser. Ett direkt band mellan 
kung och folk utanför riksdagen skulle kunna uppvisas. 

Det fanns en tydlig klassdimension i de konflikter som låg till grund för 
bondetåget. Vänstern menade att de fattiga inte hade något intresse av att 
försvara Sverige från främmande makt, då de ej själva ägde något som var 
tillräckligt värt att försvara. Man menade här att de rika högermännen ville 
ha ett starkt försvar i syfte att skydda sina egna egendomar. Det var ur väns-
terns synvinkel i stället bättre att bygga landet genom att omfördela rikets 
inre tillgångar, något som de redan välbeställda å sin sida inte såg som någon 
ljus framtidsväg. Liberaler och socialdemokrater representerade sålunda en 
annan nationell vision än den högern ville företräda. Genom sociala reformer 
kunde nationen bli ett hem för alla. Försvarspengarna borde hellre gå till 
socialpolitik.

Högerns tankar om kungen som en intuitiv folkledare fick sin särskilda 
pregnans i statsvetaren Rudolf Kjelléns skrift Die Idéen von 1914: eine welt-
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geschichtliche Perspektive som presenterades för tysk publik år 1915. Boken 
förebådade där allt starkare tyska föreställningar om en stark folkledare som 
borde ha förmåga att förkroppsliga folkets rätta vilja. Kjellén var en av hö-
gerns förnämsta representanter. Det fanns dock inget strömlinjeformat hö-
gerblock. Högerpartiet satt i riksdagen och betydande delar av partiets med-
lemmar accepterade redan parlamentarismen som överordnad ideologi. Hö-
gerledaren Arvid Lindman var inte odelat positiv till bondetåget. De stora 
insamlingarna och aktionerna var ej heller ledda av högerpartiet.185

Ungkyrkorörelsen skulle dock stå fast förankrad i bondetågets nationella 
manifestation, den hade år 1912 börjat planera för en insamling till en pan-
sarbåt. Manfred Björkquist hade gått i bräschen och ungkyrkomännen hade 
efter viss tvekan valt att stödja Björkquist. Sven Hedins (1865-1952) Ett 
varningsord masspublicerades under denna tid, vilket stärkte försvarsviljan. 
Genom sina konkret tecknade hotbilder om ett förestående ryskt erövrande 
av Sverige väckte Hedins skrift en känsla av skräck. Manfred Björkquist var 
övertygad om att de tvekande arbetarskarorna nu kunde erövras för det sant 
nationella: att skydda Sverige från ockupation. Björkquist lät i samarbete 
med grosshandlare J.E. Frykberg i Uppsala upprätta en nationalbyrå i syfte 
att samordna insamlingen till ett stärkt försvar. Medan en större insamling 
arrangerades av Svenska Teknologföreningen under civilingenjör David 
Bergman och var specifikt inriktad på bygget av en pansarbåt, kom national-
byråns mindre insamling att utgöra ett allmänt upprop för ett stärkt försvar. 
Intressant att notera är att Frykberg blev det kommande bondetågets centrale 
organisatör. 186

Denna bondetågsmobilisering innebar att ungkyrkligheten trodde att en 
nationell samling började ta form. För att välsigna initiativet och söka hjälpa 
bondetåget att höja sig över all partipolitik verkade ungkyrkomän för att det 
skulle hållas bondetågsgudstjänster ute i landet. Gudstjänsterna borde enligt 
direktiven utformas i tacksamhet för den fred som rått i Sverige i över 100 
år. Bondetågets dag skulle också inledas med morgongudstjänster i Stock-
holms kyrkor.187 Manfred Björkquist, Olle Nystedt och K.B. Westman skrev 
som redaktörer i ungkyrklighetens Vår Lösen att kyrkan tidigare kritiserats 
för att ej ha varit närvarande då nykterhetsrörelse och arbetarrörelse vuxit 
fram. Nu skulle dock kyrkan äntligen vara på plats mitt i en kommande 
folkmanifestation. Här formulerades ungkyrklighetens tolkning av den kyrk-
liga folkrörelseförankring som Hallén presenterat i Örebro 1910.188 Anled-
ningen till redaktionens trosvissa ord bottnade dock i att den ungkyrklige 
nationalekonomen Karl Petander (1883-1974) hade kommit med kritik. 

185 Nilsson 2002, Nyman 1957, Lewin 1989, s. 114-126, 137 -143, Stenkvist 1987a, s. 313-
320, Paajaste 1998, s. 87-90, Elvander 1961, s. 279-293, 320-325, Olsson 1968, s. 27-85 
186 Tergel 1974, s.  46-68, 73-74, Nyman 1957, s. 46-112. Lewin 1989, s. 121, Stenkvist 
1987a, s. 251-265, Olsson 1968, s. 36-45, 60-62, Hedin 1912 
187 Tergel 1974, s. 74-75 
188 Vår Lösen 1914, s. 46, Tergel 1974, s. 74 not 25 
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Denne hade nämligen undrat om bondetågsgudstjänsterna verkligen kunde 
stå i överensstämmelse med flertalet kyrkomedlemmars önskan. En försam-
ling kanske till övervägande del bestod av socialdemokrater. Petander fruk-
tade att kyrkan för dem skulle framstå som en klasskyrka och bli förknippad 
med partipolitik. 189 Redaktionen trodde ej att kyrkan skulle uppfattas som en 
klasskyrka. Dess sangviniska svar löd: ”Inom kyrkan skall icke flertalets 
vilja regera- men Anden, som öfvertygar och samlar. Må kyrkan frimodigt 
bära fram ett starkt Guds ord på Bondetågets dag ...”.190

Fredagen den sjätte februari tågade cirka 30 000 bönder från Sveriges oli-
ka landskap efter gudstjänsternas slut upp mot Sveriges slott.  På borggården 
höll kung Gustaf V ett tal som var skrivet av Sven Hedin. Där hävdades att 
rikets grund från historiens början vilat på det orubbligt sammangjutna för-
troendet mellan kung och folk. Gustaf V hävdade att det fanns de som ansåg 
att frågan om övningstiden för infanteriet kunde skjutas på framtiden. Kung-
en hävdade att detta inte var hans mening, utan att ”försvarsfrågan i sin hel-
het bör behandlas och avgöras nu, ofördröjligen och i ett sammanhang”. 
Kungen ville inte att hans armé skulle förlora slagkraft och krigsberedskap. 
Han ansåg att övningstiden borde utökas och att hans flotta borde byggas 
ut.191

Bondetåget mötte snart sin motsats. Söndagen den åttonde februari trädde 
50 000 arbetare fram i en stor marsch i protest mot ökade försvarspålagor. 
Tåget ville även bekräfta riksdagen som folkets legitima representation. Det 
gick över Norrbro i riktning mot kanslihuset för att adressera statsministern. 
När tåget vänt åt höger framför slottet, hördes enligt rapport hyllningsrop till 
republiken. Den socialdemokratiske prästen Ernst Klefbeck gick jämte 
Hjalmar Branting i tågets främsta led.192

Bondetåget orsakade snart en konstitutionell kris, den så kallade borg-
gårdskrisen. Kungen hade meddelat sig till folket utan att i förväg ha infor-
merat regeringen. Den parlamentariska ordning som bekräftats efter 1911 års 
val var därmed störd. Denna ordning hade inneburit att regeringen ensam var 
ansvarig inför riksdagen. Kungen vägrade lova statsminister Karl Staaff att 
underrätta regeringen innan han gjorde framtida uttalanden. Gustaf V sade 
sig ha rätten att fritt meddela sig med sitt folk. Staaffs ministär fann sig där-
med tvingad att avgå. Efter några dagar hade en ny kungatrogen ministär 
bildats under Hjalmar Hammarskjöld (1862-1953).193 Folktanken såsom en 

189 Vår Lösen 1914, s. 45-46. Om Petander, se Tergel 1974, s. 27-28, 40. Karl Petanders bror 
David var vid denna tid en berömd vandrarpräst som sökte tjäna samhällets utslagna. Lindorm 
1979, s. 336 
190 Vår Lösen 1914, s. 46 
191 Kungatalet finns tryckt i Bondetåget 1914, s. 27 och i Lindorm 1979, s. 291. Om förloppet, 
se Tergel 1974, s. 75-76, Stenkvist 1987a, s. 307-312, Lindorm 1979, s. 289-294, Olsson 
1968, s. 75-82 
192 Västergötlands Folkblad 10/2 1914. Lindorm 1979, s. 296-298,  Tergel 1974, s. 76. Sten-
kvist 1987a, s. 338-342 
193 Lewin 1989, s. 140-141 



223

enhet mellan kung och folk hade lyckats göra sig gällande gentemot före-
ställningen om folket som representerat i parlamentet. Einar Billing uttalade 
i en artikel efter bondetåget förhoppningen om att folkets möte med kungen 
skulle bli av bestående verkan. Dock visade han i samma artikel tecken på 
oro. Han hade i sin nationella övertygelse inte räknat med den starka splitt-
ring som blottats efter bondetåget.194 I den nya ministären ersattes ecklesias-
tikminister Fridjuv Berg av ungkyrkomannen K. G. Westman.195 När den nya 
ministären mötte riksdagens andra kammare blev stämningen upphettad. 
Carl Lindhagen hävdade att regeringen satt som representant för den övre 
nationen och hävdade: ”Sverige består icke blott av den övre nationens för-
delar utan även av den undre nationens lidanden ”. Detta uttalande förmed-
lades av Harald Hallén till den krets som läste Västergötlands Folkblad. 196

6.3.n. Harald Hallén och bondetåget 
Harald Halléns agerande under bondetågets dagar vittnade om att han likt 
ungkyrkomännen trodde folkviljan träda fram. Hans folk bestod dock av 
Lindhagens andra nation- representerad av arbetartåget. Hallén stod på den 
sida som ville bygga nationen via sociala reformer, och skulle under hela sitt 
liv komma ihåg riksdagens beslut om att införa folkpension år 1913 som  
ett genombrott för en ny tid.197

Halléns kritiserade det upprop till bondetågsgudstjänster som föregick 
den stora dagen. I en artikel på Social-Demokratens förstasida den 27 januari 
1914 omnämnde han biskop Nils Lövgrens upprop från Västerås. Hallén 
hävdade att kristendom och krigsmakt inte hade några som helst samband 
med varandra. Kristus hade enligt Hallén varit helt ickenationell i sin åskåd-
ning. Knut Wiksell låg enligt Hallén därför i sin försvarsnihilism därför 
närmare urkristendomen än den ungkyrkorörelse som nu uppmanade till bön 
för landets försvar. Wiksell hade nämligen hävdat att det vore bättre att låta 
sig erövras av Ryssland i stället för att militärt försvara sig. Sverige kunde 
enligt Wiksell då påverka Ryssland positivt. I ljuset av detta menade Hallén 
därför att en kristen försvarsivrare måste erkänna att Kristus haft fel. Hallén 
nämnde Friedrich Naumann som stöd för denna uppfattning. Det var enligt 
Hallén ”kristlig begreppsförvirring” att såsom biskop Lövgren uppmana till 
bön för det stundande bondetåget.198 Harald Halléns inlägg mötte gensvar i 
motståndarlägret. Kristus ansågs där kräva lydnad för lag och överhet.199

194 Vår Lösen 1914, s. 49-52, Tergel 1974, s. 78 
195 Detta ansågs i Svensk Kyrkotidning som en seger. Svensk Kyrkotidning nr 8 1914 
196 AK 1914 A:23, s. 23, Västergötlands Folkblad 20/2 1914 
197 Ny Tid 11/2 1958, Erlander 2001a, s. 243 
198 Social-Demokraten 27/1 1914. Naumann hade tidigt tolkat Ritschls gudstanke i social 
riktning. Tergel 1981, s. 184-194 
199 Författarinnan Cecilia Milow, en av förgrundsgestalterna inom Svenska Folkförbundet, 
menade gentemot Halléns artikel att Kristi politik var att ge kejsaren vad honom tillhörde, och 
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När bondetåget ägde rum i Stockholm befann sig Harald Hallén på plats 
som ögonvittne. Han skulle rapportera till Västergötlands Folkblad. På cen-
tralstationen under torsdagskvällen den femte februari var det enligt Hallén 
svart med folk. Det var rykande åtgång av både bondetågsmärken och arbe-
tarnas fredssköld, vilket för honom vittnande om att klyftan mellan de två 
nationerna växte för varje dag. Hallén var också med och intervjuade tillresta 
bönder. Han utfrågade ett dussin sällskap på tre av stadens större restaurang-
er och hade där endast hittat en enda bonde som var positiv till utökning av 
värnpliktstiden. De andra ville enligt Hallén snarare öka försvarsanslagen 
genom en värnskatt. Hallén ifrågasatte också bondetågets kristlighet genom 
att återge röster som ej alls verkade engagerade i bondetågets stora syfte. 
Några hade sagt: ”Vi ge f-n i politiken. Vi ä’ hitkomna för att se Stockholm 
och ha roligt”.200

Fredagsmorgonens upptakt i stadens kyrkor blev också föremål för Hal-
léns kritiska ögon. Att i Fridsfurstens helgedomar på morgonen eggas till 
högre försvarsbördor, för att avsluta samma dag i guldkrogarnas spritångor 
var helt i stil med bondetåget som fenomen. När bondetåget var i rörelse 
över Gustaf Adolfs torg för att vid halv elva nå Norrbro, påpekade Hallén att 
det arbetande folket ej hade ledigt denna vardag. Bondetågets många åskåda-
re tillhörde den typ av publik som kunde tillbringa förmiddagen hur som 
helst. Vid riksdagshuset hade inte en enda hyllningsröst från vänsterns repre-
sentanter hörts. Ingen liberal trodde enligt Hallén att skådespelet var repre-
sentativt för Sveriges allmoge.  

Då alla landskapsflaggor efter en timme passerat in genom slottsvalven 
började akt två att utspelas. I den andra kammare där Hallén befann sig, kröp 
minuterna långsamt fram. Det berättades att Arvid Lindman och Ernst 
Trygger två dagar tidigare försökt få kungen att slipa bort de mest pregnanta 
uttrycken i sitt tal. ”Då skall det ha gått långt!”- utbrast Hallén ironiskt. En 
annan källa till onda aningar var att kungafamiljen under morgonen haft 
andakt under ledning av sin själasörjare biskop Gottfrid Billing. Man kunde 
enligt Hallén därmed frukta det värsta. Ryktesspridningen spred sig bland 
kammarens vänsterledamöter. Då ringde Fabian Månsson (1872-1938) upp 
Svenska telegrambyrån, och några minuter senare var kungatalet uppspikat i 
kammarens klubbrum. Hallén rapporterade om att ledamöterna med stigande 
häpnad hade läst kungatalet. Kungens ord om att försvarsfrågan måste lösas 
nu i hela sin vidd med ökning av värnpliktstiden var en öppen krigsförklar-
ing mot regeringen och vänsterpartierna. Kungen hade svikit sin konstitutio-
nella plikt att samråda med sina rådgivare innan han tagit till orda i landets 
största fråga. Att kungen talat om ”min” armé och flotta vittnande om att den 
kungliga ”baktrappregeringen” spelat ut sitt sista trumfkort: kungatrohetens 

Gud vad Gud tillhörde, vilket innebar att Kristus fordrade lydnad för lag och överhet. Palm 
1982, s. 74, Frykberg 1959, s. 60 
200 Västergötlands Folkblad 10/2 1914 
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känslosträngar. Harald Hallén såg nu framtidens scenario avteckna sig. Om 
kungen stod för sitt ord var ministärens avgång en fråga inom kort. Efter 
detta skulle antingen en kampministär eller en riksdagsupplösning erhållas. 
Försvarsfrågan skulle komma i bakgrunden till förmån för den politiska 
kamp som Sveriges folk då kallades till: ”Bernadotternas förjagande ur detta 
land, vars framtågande demokrati skall veta att med alla till buds stående 
medel för alltid skaka av sig person- och dynastiregementet från Stockholms 
slott”.201

I ett bejublat tal bland godtemplare i Nässjö under påföljande vecka me-
nade Hallén att bondetåget handlat om att kungen ville frångå urgammal 
folkrätt och skaffa sig personlig makt över regering och riksdag. Detta fick 
enligt Hallén ej ske. Vad skulle hända om det blev nyval med vänsterseger 
efter det att kammaren upplösts? Om kungens ord kom från en riktig karl 
borde han antingen avgå eller försöka gripa makten med våld. Den förestå-
ende valstriden skulle avslöja att folket ville ha republik.202 Halléns tal i Näs-
sjö utgjorde ett led i den agitationskampanj han satt igång i samband med 
bondetåget. I Kungliga bibliotekets affischsamling återfinns ett antal affi-
scher som vittnar om Halléns turné. Den sista januari hade han passande nog 
valt ungkyrkomännens Uppsala för ett tal i Folkets hus med titeln: ”Social-
demokratin och Kristendomen”. Ungkyrkomän tog enligt Alf Tergel intryck 
av Halléns resonemang.203 Då bondetågets bönder samlats vid eldskenet ute 
på Skansen under kvällen den sjätte februari hade Hallén enligt en affisch 
redan begivit sig av till Katrineholms godtemplarsalong för att på arbetar-
kommunens uppdrag under kvällen argumentera mot försvarshetsen.204 Till 
lördagen var han annonserad i Boxholm,205 och till måndagen i Norraham-
mar.206 Till tisdagen affischerades om att han skulle argumentera mot två 

201 Västergötlands Folkblad 10/2 1914 
202 Smålands Folkblad 13 /2 1914 
203 Affisch med titel: Diskussionsmöte med föredrag av Riksdagsman Harald Hallén över 
ämnet: "Socialdemokratin och Kristendomen" avhålles å Folkets Hus Lördagen den 31 Jan. 
1914 kl. 8 e. m. / Uppsala Soc.-Dem. Ungdomsklubb. Affisch Oc 1914 B2 78. Affischsam-
lingen, KB. Tergel 1974, s. 151
204 Affisch med titel: Upp till protest mot rustningshetsen och ökade militärbördor! Stort 
Offentligt Möte anordnas av Katrineholms Arbetarekommun Fredagen den 6 Februari kl. 8 e. 
m. i Godtemplarsalongen. Föredrag av Riksdagsman, Kommin. Harald Hallén ... För Katrine-
holms Arbetarekommun: Styrelsen. Affisch Oc 1914 B2 375. Affischsamlingen, KB 
205 Affisch med titel: Stort Offentligt Opinionsmöte hålles i Folkets Hus, Boxholm, Lördagen 
den 7 Februari 1914 kl. 7 e. m.: med Föredrag av Riksdagsmannen Komminister H. M. Hallén 
över ämnet: "Försvarsfrågans nuvarande läge." /Boxholms Arbetarekommun. Affisch Oc 
1914 B2 103. Affischsamlingen, KB 
206 Affisch med titel: Opinjonsmöte i försvarsfrågan anordnas av Norrahammars Arbetare-
kommun Söndagen den 8 Febr. kl. 11 f.m. med Riksdagsman Sven Persson som talare. : 
måndagen den 9 Febr. kl. 7,30 e.m. Föredrag av Pastor Harald Hallén. Ämne: Socialismens 
och kristendomens inbördes förhållande ... Kommunstyrelsen. Affisch Oc 1914 B2 92. Af-
fischsamlingen, KB 
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pastorer till förmån för enhet mellan socialism och kristendom.207 Under 
onsdagen befann han sig så i Nässjö.208

När den Hammarskjöldska ministären bildats rapporterade Harald Hallén 
från andra kammaren. Förutom att citera Lindhagens ord om de två natio-
nerna lyfte han också fram Brantings kritik av försöket att binda folket vid 
kungaviljan.209 I en senare Stockholmsrapport utvecklade Hallén sina tankar 
om bondetåget och dess följder. Ironiskt undrade han nu vad som skulle 
hindra att det gentemot hotande förbudslagstiftning anordnades ett ”sprittåg” 
till kungen. Där skulle Gustaf V kunna tala om ”min” spritindustri. Hallén 
ironiserade också över det porträttgalleri som nu stod i agitationstjänst åt 
Allmänna valmansförbundet. Heidenstam var en av dem, och han benämn-
des nu vara en före detta radikal poet. Ungdomsmötet i Ransäter låg nu långt 
borta i historiens mörker. Hallén kallade Sven Hedin för en f.d. tibetansk 
ökenresande. Hallén kritiserade även en präst som uppmanat sina konfir-
mander att hylla Sven Hedin. Tänk om en socialdemokratisk präst för en 
församling med 50 procent konservativa bondehem hade uppmanat konfir-
manderna att hylla Hjalmar Branting?210

En valbroschyr inför valet våren 1914 fick den talande titeln: Välj! Vad 
gäller kampen? Hallén ville med denna skrift sätta in borggårdskrisen i ett 
större sammanhang. Hallén hävdade att folkviljan i Sverige vuxit fram med 
vänsterpartiernas framgångar år 1906 och 1911. Trots denna förändringspro-
cess hade samhällets bevarare ej velat släppa taget. Därför hade man här 
ockrat på religionen när man försökt att utdefiniera socialdemokratin som 
religionsfientlig. Högern hade också strävat efter att manipulera folkviljan 
genom den stora F-båtsinsamlingen. Nu hade dock kungamakten blivit den 
sista räddningsplankan i striden mot folkviljan. Militärens ämbetsmanna-
klass av både börd- och börsadel hade ej för vana att ge folket bestämmande-
rätt över försvarsanslagen. Detta förklarade den stora satsningen på bondetå-
get. Skådespelet hade iscensatts genom billiga resor till Stockholm dit bön-
der längtat efter storstadens lockelser, exempelvis kvällens fyrverkerier på 
Skansen. Kärnan i hela upptåget hade varit att kungen trätt fram med anspråk 
på att själv kunna lösa försvarsfrågan i sitt tal om sin egen armé. Kungen 
hade efter 1911 års val accepterat parlamentarismen. Nu satt dock den 
Hammarskjöldska ministären åter på plats som ett gammaldags kungligt råd. 
Det krävdes nu att man fortsatte kampen för folkmaktens verkliga seger i 

207 Affisch med titel: Ett svar till pastorerna Blomqvist och Fredén. Offentligt möte med 
föredrag av Riksdagsman, Komministern H. Hallén från Torrskog, hålles i Betania Tisdagen 
den 10 Februari kl. 8 e. m. : ämne:"Socialismens och kristendomens inbördes gemenskap" ... 
Arbetarekommunen, Styrelsen. Affisch Oc 1914 B2 89. Affischsamlingen, KB  
208 Affisch med titel: Komministern Harald Hallén talar i Godtemplarsalen Onsdagen den 11 
febr. kl. 8 e. m. : ämne: Socialismens och kristendomens inbördes förhållande ... Nässjö Arbe-
tarekommun. Affisch Oc 1914 B2 276. Affischsamlingen, KB 
209 Västergötlands Folkblad 20/2 1914 
210 Västergötlands Folkblad 13/3 1914 
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kommande val. Här var utsikterna enligt Hallén verkligen goda. Han uppre-
pade sina tankar på att kungen vid kommande vänsterseger antingen borde 
göra statskupp eller abdikera. Utomlands kunde kungen andas nyttigare luft 
än den svenska.211 Riksdagsvalet ledde dock till att Hammarskjölds regering 
fick fortsatt mandat. Socialdemokraterna gick fram något, men liberalerna 
förlorade stort.212

6.3.o. Försök att undanröja den radikale prästen 
I början av april 1914 fick Harald Hallén uppgifter om att han var utsatt för 
fientliga planer. Huvudrollen innehades av J.A. Eklund. Via ungdomsmötes-
vännen och Laxarbyprästen Einar Börjeson hade Eklund velat sända Hallén 
en hälsning. Börjeson var son till domkapitelsledamoten John Börjeson. 
Hallén skulle inte vifta på svansen hade Eklund sagt, och härmat svansrörel-
sen med näven.213 En tid senare kom ett brev från Eklund själv. Han uppma-
nade Hallén att lämna prästämbetet. Halléns uttalanden i Västergötlands 
Folkblad och i Välj! Vad gäller kampen? var oförenliga med rollen som 
präst. Hallén hade förlöjligat bondetågsgudstjänsterna, kungafamiljens an-
dakt, och hade hävdat att bondetåget varit ett falskt arrangemang som inte 
uttryckte folkviljan. Hallén hade också skrivit om bernadotternas förjagande 
ur landet och fört smädligt tal mot Sveriges kung. Att Hallén efter allt detta 
kunde fortsätta att uppbära församlingens förtroende var enligt Eklund omöj-
ligt.214 I Eklunds eget exemplar av Halléns skrift står i marginalen: ”revolu-
tion?” Ordet är nedskrivet där Hallén nämner att försöken att flytta makten 
från Helgeandsholmen till slottet skulle kunna leda till republik.215

Harald Halléns försvarsbrev till Eklund utgick från övertygelsen om att 
bondetåget inte uttryckte bondeklassens verkliga åsikt i försvarsfrågan. Med 
hänvisning till Karl Petanders insändare i Vår Lösenansåg Hallén att kyrkans 
anseende blivit skadat av den gångna tidens partiståndpunktstagande. Av 
särskilda skäl, oberoende av Eklunds utfall, förklarade Hallén för denne att 
han dock bestämt sig för att i framtiden ej kritisera kungafamiljen.216 Hans 
mor hade tagit illa vid sig.217 Hjalmar Branting ville också ligga lågt då han 
bedömde att en hård republikansk linje riskerade leda till minskat väljarun-
derlag.218  Hallén förklarade sig dock ej alls vara redo att avgå som präst 
p.g.a. broschyren. Vad gällde församlingens förtroende sade han sig där ald-

211 Hallén 1914a, Tergel 1974, s. 83 
212 Tergel 1974, s. 83-84, Lewin 1989, s. 141-143 
213 Brevkopia Einar Börjeson till Harald Hallén 31/3 1914 Vol 32 HHS, FAV 
214 J.A. Eklund till Harald Hallén 3/4 1914 Vol 33 HHS, FAV, Tergel 1974, s. 84 
215 Eklunds exemplar av Halléns valpamflett är arkivplacerad vid Harald Halléns brev till JA 
Eklund 7/4 JAES UUB, Hallén 1914a, s. 18 
216 Harald Hallén till J.A. Eklund 7/4 JAES, UUB 
217 Erik Palmstierna till Harald Hallén 20/4 1914 Vol 33 HHS, FAV 
218 Jfr Lewin 1989, s. 133-137 
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rig ha bedrivit politisk propaganda, trots att nio tiondelar av församlingen 
var politiskt radikaliserad på grund av bruksdrift och bönders proletarisering. 
Hallén framhöll att detta borde jämföras med de schartauanska präster som 
predikat högerpolitik. Fler hade börjat komma till Halléns gudstjänster och 
församlingens ungdomsarbete spirade.219 Efter att ha mottagit detta svarsbrev 
sade sig Eklund vara ännu mer övertygad om att Hallén borde träda ur kyr-
kans tjänst. Hallén var enligt biskopen en dubbeltungad och trasig karaktär. 
Han hade spridit radikalism direkt efter prästvigningen och var ej alls att lita 
på.220 Strax anmälde Karlstads domkapitel Harald Hallén till justitieministern 
för att ha väckt allmän förargelse. Som bilagor medföljde Halléns rapport 
om bondetåget från Västergötlands folkblad jämte valbroschyren.221 Harald 
Hallén blev nu förtvivlad över situationen. Han kunde ej sova om nätterna 
och frågade desperat Eklund om han skulle bli varnad om han nu fälldes för 
förargelseväckande beteende.222 Snart fick dock Hallén ett telegram och på-
följande brev från Erik Palmstierna. Av en tillfällighet hade Palmstierna 
träffat den nye justitieministern Berndt Hasselroth utanför Dagens Nyheters 
redaktion. Palmstierna hade gripit tillfället och frågat vad som skulle hända 
med domkapitlets anmälan mot Hallén. Hasselroth hade svarat att han ansett  
att Hallén varit oförsiktig. Justitieministern menade dock att det för honom 
ej längre fanns något att göra åt anmälan. Ärendet tillhörde Hasselroths före-
trädare.223 Med detta besked meddelade Hallén triumfatoriskt Eklund att han 
nu från Stockholm erhållit besked om att justitieministern ej ämnade vidta 
någon åtgärd. Därmed förföll också Halléns förfrågan om en eventuell var-
ning.224

6.3.p. Ungkyrklighetens marginalisering som politisk kraft 
Halléns seger över Eklund 1914 vittnade om en framtid då ungkyrkomän-
nens kungatrogna nationalism skulle marginaliseras. Kungamakt och bonde-
folk kom under världskriget att blekna till förmån för parlamentarism och 
arbetarklass. Erik Palmstierna skrev under hösten 1918 i sin dagbok att kung 
Gustav V efter det tyska kejsarväldets fall blivit mer ivrig än högerpartiet att 
acceptera demokratin.225 Dynastiernas fall i Ryssland, Tyskland och Österri-
ke underminerade även den svenska ungkyrkorörelsens rojalistiskt präglade 
vision. Manfred Björkquist skulle själv långt senare i sitt liv på ett klarsynt 
sätt erkänna att rörelsen aldrig lyckades erövra nationen. Under 1960-talet 

219 Harald Hallén till J.A. Eklund 7/4 1914 JAES, UUB 
220 J.A. Eklund till Harald Hallén 14/4 1914 Vol 33 HHS, FAV 
221 Nya Wermlands Tidningen 18/4 1914, Västergötlands Folkblad 21/4 1914 
222 Harald Hallén till J.A. Eklund 20/4 1914 JAES, UUB 
223 Erik Palmstierna till Harald Hallén 20/4 1914 Vol 33 HHS, FAV 
224 Harald Hallén till J.A. Eklund 27/4 1914 JAES UUB 
225 Palmstierna 1953, s. 239-244, 251-252, se också slutsatser i Tergel 1974, s. 222-223, 243  
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beskrev journalisten Jan-Olof ”Jolo” Olsson följande scen från Sigtunastif-
telsens tornrum: 

Manfred Björkquist är tärd och går stödd på käpp, händerna vilar på kryckan 
när han sitter, men den förbluffande ungdomliga rösten, det livliga och ener-
giska talet fram mot de riktiga, de täckande orden förtar allt intryck av emeri-
tus. Ynglingen är kvar i hårfall och ansikte, och orden kommer som de måste 
ha kommit den gången, våren 1914. Han talar om vårens oro då. Utanför 
tornrummet ligger Mälaren under ett vårsjukt istäcke, skymningen sjunker 
och jag har inga svårigheter att ana Sverige det året. Han talar om de ungas 
vånda för Sveriges själ, att det gällde att utföra något i Guds tjänst. Detta med 
försvaret skulle vara den första offergärningen, efter den skulle följa det soci-
ala offret som skulle ge arbetarna ett fosterland, förena de två nationerna, av 
Sverige göra ett folkhem ...226

Björkquist folkhemstanke blev aldrig segrande. En annan rörelse skulle 
lyckas ta dess patent. Begreppet folkhem hade använts inom kyrkliga för-
samlingssträvanden alltsedan sekelskiftet. Rotemannen Josef Nyström hade 
exempelvis startat ett upprop för att göra Adolf Fredriks församlingshem till 
ett folkhem. Med detta menades att huset borde bli en samlingslokal för alla 
klasser. En förening för Adolf Fredriks folkhem hade därefter bildats. År 
1911 hade Manfred Björkquist vid Uppsala Kristliga Studentförbunds tioårs-
jubileum talat om domkyrkan som ett andligt folkhem. Året därefter hade 
begreppet använts nationalistiskt av Rudolf Kjellén, vars dotter Björkquist 
skulle gifta sig med. 227

Efter ovanstående framställning av kampen om folkkyrkan, kommer jag i 
det följande att behandla den folkkyrka som kunde börja etablera sig som 
segrande alternativ i ett demokratiserat Sverige. Ungkyrkorörelsen tvingades 
att anpassa sig till det nya och börja kämpa för folkförsoning via det gemen-
samma samtalet. På den Sigtunastiftelse som bildades under Manfred Björk-
quist i slutet av 1910-talet skulle exempelvis arbetare och arbetsgivare redan 
under 1920-talet mötas för att söka uppnå samförstånd, vilket förebådade 
1938 års Saltsjöbadsavtal. Hallén deltog själv i samtal i Sigtuna under 1920-
talet och skulle i sina framtida folkkyrkosträvanden kunna anknyta till ung-
kyrkorörelsen.228

226 Olsson 1968, s. 21-22 
227 Dahlqvist 2002, s. 447, 455-456, Tergel 1974, s. 21, 35, 183, Rehnberg 1977, s. 66-67 
228 Tergel 1974, s. 254-255, Brundin 2001, s. 116-122, De Geer 1976 
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Strix 19/2 1913. Albert Engström skrev och tecknade en serie om riksdagsmän där
turen kommit till Harald Hallén i februari 1913.
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7. Harald Hallén och ett begynnande 
samförstånd mellan kyrka och socialdemokrati 
1912-1915

Hallén skulle redan under de hårda åren av konflikt komma i centrum för en 
tredje kyrklig framtidsstrategi. I stället för statskyrkans frikopplande från 
staten, eller alternativt: kamp för kungastyrd stat, tonade en samförstånds-
tanke fram. Då socialdemokratins styrka som framtidsmakt började framstå 
som ovedersäglig blev det viktigt att söka anknytning till detta läger. Hallén 
fick härmed en central roll som företrädare för både kyrka och arbetarrörel-
se.

7.1.a. Johannisdahlsmötena- ny mötespunkt för kyrka 
och arbetarfolk 
I samband med Huskvarnamötet år 1911 hade det bildats en kommitté i syfte 
att skapa nya möten mellan kyrkan och arbetarvärlden. Ungkyrkomannen 
Axel Lutteman (1880-1920) blev gruppens ordförande. Han var kritisk till de 
hätska agitationsmöten mellan arbetare och ungkyrkomän som ägt rum under 
korstågen. I stället för agitation ville Lutteman skapa utrymme för dialog 
under avspända former. Lutteman flyttade år 1912 till en komministertjänst i 
Köping i Västmanland. Han och Hallén skulle snart därefter båda två funge-
ra som ordförande i det första officiella svenska mötet mellan kyrkomän och 
arbetare. Mötet ägde rum vid Johannisdahl utanför Köping.1 Lutteman bjöd 
in Hallén efter det att Nathanael Beskow i sista stund tagit tillbaka sitt löfte 
om medverkan. Lutteman menade att Halléns dubbla förankring i kristen 
studentrörelse och arbetarrörelse skulle bli en tillgång för mötet.2

Som inledning till mötet år 1912 talade Hallén om människovärdet. Han 
menade att detta kunde förverkligas för alla i samband med den demokrati 
som han utlovade att socialdemokratin skulle genomdriva. Denna reform 
betecknade Hallén som del av Guds uppenbarelse i historien. På detta sätt 
argumenterade Hallén för sin uppfattning om att socialister kunde följa Guds 

1 Lutteman 1917, s. 320-324, 326, Tergel 1974, s. 129-133, 137 
2 Av brevet framgår också att Hallén och Lutteman bekantat sig med varandra under Hus-
kvarnamötet 1911. Axel Lutteman till Harald Hallén 23/7 1912 Vol 33 HHS, FAV 
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röst i sina samveten trots att de kanske ej var kristna.3 Efter sommarens möte 
deltog Lutteman och Hallén i september 1912 vid en luthersk prästkonferens 
i Stockholm. I en mötesdebatt hävdade Lutteman rättfärdighetskravet som 
arbetarrörelsens viktigaste drivkraft. Diskussionen mynnade därefter ut i en 
sympatiyttring till förmån för socialdemokratins strävan efter människovär-
diga levnadsvillkor. Representanter för Svenska kyrkan erkände härmed 
officiellt socialdemokratin som betydelsefull och seriös kraft i samhället. 4

Lutteman hade tidigare varit suppleant i den kyrkliga frivilligkåren i Upp-
sala.5 Hallén bjöds under våren 1913 in till ett möte med denna kår för att 
tala om religionsfrågans behandling inom socialdemokratiska kretsar. Hallén 
fick här tillträde till ungkyrklighetens innersta krets.6

Under 1913 års Johannisdahlsmöte i augusti inledde Hallén en diskussion 
om statskyrka kontra religionen som privatsak. Han inledde även en annan 
diskussion om kristendom och socialism. Orsak till spänningen mellan socia-
lism och kristendom återfann Hallén i prästernas känsla av att utgöra en del 
av en angripen klass. En annan orsak låg i att kristna hävdat att socialismen 
var antireligiös p.g.a. att den grundade sig på en materialistisk historieupp-
fattning. Denna sats hade enligt Hallén endast relativ giltighet. Hallén för-
svarade sin syntes av socialism och kristendom. Statskyrkan borde finnas 
kvar som offentlig egendom i ett socialistiskt samhälle. Det vore enligt Hal-
lén en vinst för socialismen om kristendomen kom till ökat inflytande. So-
cialismen trivdes ej i vilken jordmån som helst. I en kristet präglad miljö 
kunde den vinna framsteg.7 Halléns predikan i Köpings kyrka på mötets sista 
dag år 1913 handlade om att kampen för rättfärdighet var viktigare än att 
visa ren barmhärtighet. Social orättfärdighet gick ej bort via basarer och 
välgörenhetstillställningar. Rättfärdighetskampen ville i stället ändra på 
samhället under inspiration från gudsrikestanken. Den nya folkpensionen var 
till exempel ett Guds verk, då de gamla med denna reform ej längre blev 
beroende av välgörenhet.8

År 1914 blev det inget nytt Johannisdahlsmöte p.g.a. årets alla motsätt-
ningar. Följande år återkom Hallén likväl till Köping. 1915 års möte blev 
mer jämlikt än de två tidigare. Nu fick även icke-kristna tillträde till podiet, 

3 ”Vari ligger vårt människovärde?” Inledningsföredrag vid religiösa arbetarkurserna i Johan-
nesdal, Köping. Den 23 Augusti 1912 Vol 26 HHS, FAV, Tergel 1974, s. 131 
4 Tergel 1974, s. 134-135, Lutteman 1917, s. 310-311, AK 1918:59, s. 87 
5 Protokoll förda vid kyrkliga frivilligkårens sammanträden 4/2 1910, 4/4 1911, 3/11 1911 och 
27/9 1912. Protokollsbok för Kyrkliga frivilligkåren 26 aug 1909-15 april 1913. U 2508 b:1, 
Uppsala Kristliga Studentförbunds samling. UUB    
6 Tergel 1974, s. 140, Protokoll fört vid Kyrkliga frivilligkårens sammanträde 9/4 1913. Pro-
tokollsbok för Kyrkliga frivilligkåren 26 aug 1909-15 april 1913. U 2508 b:1, Uppsala Krist-
liga Studentförbunds samling. UUB 
7 Anteckningar från Johannisdahlsmötet 1913. ALS, SA, Tergel 1974, s. 145-146. Lutteman 
1917, s. 326 
8 Trettonde Sönd. e. Tref. (1a Årg.) Högmässa i Köpings kyrka den 17 augusti 1913. Vol 23 
HHS, FAV
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exempelvis socialdemokraten Ernst Wigforss. Hallén ville även år 1915 in-
leda en diskussion om statskyrka kontra religionen som privatsak. Pfannens-
till och Hallén inledde tillsammans med Wigforss. Ingen tänkte förmodligen 
på att alla dessa tre hade gemensam förankring i Viktor Rydbergs tanke-
värld. Hallén höll sitt anförande efter Pfannenstill och Wigforss. Han mena-
de att kampen för det materiellas förbättring ej fick utesluta ambitionen att 
förädla personligheternas inre liv. När människors sociala villkor hade lyfts 
till det högre, innebar detta ej att man måste sluta arbeta för att höja indivi-
dernas etiska hållning. Materialism och idealism var för Hallén ej två mot-
satser. Han följde den avvägning mellan miljö och personlighet som Wig-
forss redan presenterat i sitt tidigare tal. Även Pfannenstills inledande tankar 
om staten som medel för gudsrikets förverkligande återklingade i Halléns 
tal.9

Utanför Köping handlade det alltså om att från kyrkans sida söka förank-
ring i- och samförstånd med- en mäktig rörelse som man insåg skulle bli 
Sveriges framtida maktbärare. Axel Lutteman argumenterade för folktanken. 
Han hävdade att arbetarna utgjorde Sveriges största folkklass- det gällde att 
tålmodigt kämpa för dess kyrkliga anknytning.10

Som vi tidigare sett pågick i det socialdemokratiska partiet alltsedan 1909 
debatter som visade tecken på att partiet ville behålla en statskyrka i en de-
mokratiserad stat. I Hallén möttes linjerna från Knut Wiksell och Axel Lut-
teman. Han representerade ett tidigt samförstånd. 

7.1.b. Ärkebiskop Nathan Söderblom och riksdagsman 
Harald Hallén- en axelmakt 
Ärkebiskop J.A. Ekman avled i november år 1913. Enligt den döende bisko-
pens egen önskan fick professor Nathan Söderblom skriva det så kallade 
böndagsplakatet inför år 1914. Som en kvarleva från föreformatorisk kyrko-
tradition om fyra under kyrkoåret utspridda fasteperioder, hade den lutherska 
kyrkan bevarat fyra olika böndagar. Dessa hade erhållit fyra olika fastställda 
teman om botgöring, reformation, mission och tacksägelse. Böndagarna 
utgjorde ett sorts bevis på att Sverige ägde en kristen stat. De var tecken på 
att Sverige hade en fortlevande enhetsstat där kyrkan ingick som integrerad 
del. De plakat, d.v.s. påbud som kungjorde böndagarna skrevs nämligen av 
ärkebiskopen, men undertecknades av kungen och kontrasignerades sedan av 
det ansvariga statsrådet, för att slutligen tryckas upp i svensk författnings-
samling. Varje nyårsdag upplästes detta böndagsplakat från predikstolarna. 
Då tillkännagavs också på vilka datum de fyra böndagarna skulle hållas. När 

9 Harald Hallén till Axel Lutteman 17/7 1915. ALS, SA, Tergel 1974, s. 220-221. Wigforss 
tidiga rydbergsinfluens utreds i Helldén 1990, s. 40-48 
10 Lutteman 1917, s. 310, 328, Tergel 1974, s. 144 
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nu Söderblom skulle skriva texten till kommande böndagsplakat infördes 
något nytt. Innehållet i det nya böndagsplakatet vittnade om att Söderblom 
väntade en ny tid med sociala reformer. För första gången predikades solida-
ritet och socialpolitik i ett böndagsplakat. Söderblom hade varit närvarande 
vid Johannisdahlsmötet 1913.11 Den kungatrogne försvarsvännen Söderblom 
skulle under år 1914 alltmer uttrycka sig i socialpolitisk riktning.12

Nathan Söderblom utnämndes år 1914 av regeringen till ärkebiskop, trots 
att J.A. Eklund erhållit fler röster. Detta var ett tecken i tiden. J.A. Eklunds 
Sverige höll på att efterträdas ett nytt rike. I Söderbloms herdabrev var det 
tydligt att den nye ärkebiskopen räknade med socialdemokratin som en 
framtidsmakt. Han ville därför undanröja alla misstankar om att kyrkan en-
bart stod på de besuttnas sida. Söderblom betonade kyrkans solidaritet med 
dem som var betungade. I samma herdabrev kritiserade han hårt de konser-
vativa krafter som enbart ville ha kyrkan som väktare av egna intressen, utan 
att själva vilja ta intryck av kyrkans radikala budskap.13

Harald Hallén tog brevkontakt med Nathan Söderblom när denne stod be-
redd att tillträda sin nya tjänst.14 Båda fann varandra i en oro för det krigshot 
som hotade de kulturvärden som odlats fram i Tyskland. Hallén tvekade 
inför vissa drag i tysk politik men kände sympati för Tyskland på grund av 
sin ”starka raskänsla för den tyska nationen”.15 Hallén stod ända fram till 
1916 på Tysklands sida. Inför Hjalmar Branting ändrade han dock detta år 
kurs.16 Söderblom kände sig år 1914 lugnad av Halléns tyskvänlighet. Sö-
derblom inskärpte samtidigt sin övertygelse att man som kristen borde sörja 
över alla krigets offer, vilken tro och hudfärg de än hade.17

11 Runestam 1995, s. 121-122, Fæhn 1952, s. 293-294, Tergel 1974, s. 144 
12 En bra sammanfattning av Söderblom och tidsläget runt 1914 ges i Runestam 1998, s. 25-
46. Se Dahlgren 1993, s. 61-80 för översikt av Söderbloms syn på de sociala frågorna 
13 Tingsten 1941b, s. 298, Hessler 1964, s. 174. Om Eklunds marginalisering i ungkyrkorörel-
sen p.g.a. dess omvandling, se Tergel 1974, s. 195-198 
14 Harald Hallén till Nathan Söderblom 18/8 1914 NSS, UUB. Utnämningen av Söderblom 
kungjordes 20/5 1914. Den nye ungkyrklige ecklesiastikminstern Karl Gustaf Westman hade 
mer än någon annan enskild inom regeringen legat bakom ärkebiskopsvalets utfall. Söder-
blom vigdes i november samma år.  Runestam 1995, s. 122. Sundkler 1968, s. 110-114 
15 Harald Hallén till Nathan Söderblom 18/8 1914 NSS, UUB. För en väl avvägd analys av 
samtidens allmänna rasbiologiska tänkande inom och utom socialdemokratiska kretsar hänvi-
sas till Blomqvist 2001, särskilt s. 17-72. Blomqvist analyserar hur socialdemokraten Arthur 
Engberg tog upp rastänkandet.  Blomqvist huvudresonemang går ut på att rastänkandet var 
allmänt tankegods i den stora kampen om vilka som var folkets rättmätiga uttolkare under 
nittonhundratalets tidiga hälft. Uppsalastudenten Arthur Engberg formerades i sin åskådning 
under storstrejkens och strindbergsfejdens polariserade tidevarv. I linje med Strindberg defi-
nierade Engberg med tiden arbetarklassen såsom bärare av svenska rastypiska drag, i kritik 
mot överklassens nationalism. Se Claesson 2002 för en utförligare presentation av denna bok 
16 Harald Hallén till Ella Hallén 3/2 1916. Vol 7 HHS, FAV, Harald Hallén till Hjalmar Bran-
ting 16/10 1916. Vol 3.1:10 Hjalmar Brantings samling, ARAB, Brevkort Hjalmar Branting 
till Harald Hallén 19/10 1916 Vol 33 HHS, FAV 
17 Nathan Söderblom till Harald Hallén 21/8 1914 Vol 33 HHS, FAV 
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Ärkebiskopen fick på detta sätt direktkontakt med en kyrkopolitiker som 
representerade de samhällslager som väntade på att erövra den politiska 
makten. Hallén och Söderblom skulle brevväxla och samspråka om viktiga 
kyrkliga frågor ända fram till det år Söderbloms avled 1931. De represente-
rade en gemensam strävan att placera kyrkan mitt i svenskt samhällsliv. Ar-
ne Palmqvist har karakteriserat Söderbloms uppfattning om folkkyrkan. Den 
motiverades av Söderblom främst utifrån gudsrikestanken, utifrån sin förmå-
ga att tjäna Guds rike i folket. Söderblom ville av detta skäl behålla kyrkans 
band till staten, samtidigt som kyrkan måste vara självständig för att kunna 
fullgöra denna uppgift. Som vi senare skall se ville Hallén gå i Söderbloms 
fotspår långt efter dennes död.18

18 I Vol 33 HHS, FAV återfinns från Söderblom 28 originalbrev, en brevkopia och ett tele-
gram. Söderbloms sista brev till Hallén skrevs i mars 1931. Nathan Söderblom till Harald 
Hallén 2/3 1931 Vol 33 HHS, FAV. Söderbloms roll av att vilja återerövra kyrkans plats i det 
offentliga livet sammanfattades tidigt på ett pregnant sätt av Ivar Harrie. Harrie 1936, s. 128-
130. Hallén uppskattade denna Söderblomska strävan i en sentida tillbakablick. Dagens Nyhe-
ter 28/8 1959. Söderblomkännaren Staffan Runestam har å andra sidan noterat att Söderblom 
uppfattade Hallén som mycket viktig. Runestam 1995, s. 141-142. Om Söderbloms folkkyr-
kosyn, se Palmqvist 1964, s. 98-102, Aulén 1953, s. 89-92 
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8. Summering 

En svensk medborgarnationalism hade under åren efter 1905 på allvar börjat 
göra sig hörd. I tomrummet efter bonderörelsens högeranslutning hade nya 
skaror trätt fram och förklarat sig representera allmänhetens vilja. Med indu-
strisamhällets nya underskikt hade krav på social jämlikhet brutit fram. En 
socialt inriktad liberalism i linje med Social Tidskrift och kulturell ungdoms-
rörelse försökte bemöta de krav som kom från organiserade folkmassor. Vi 
har sett att Hallén försökte förankra kyrkan mitt i denna nationella ”vi-
känsla”. De eviga ideal om rättvisa och kärlek han såg återverka i samtidens 
folkliv, utgjorde för honom kyrkans egentliga budskap. En demokratisk 
folkkyrka trädde här fram. Medvetenhet om en parallell dansk utvecklings-
linje har förbättrat kapaciteten att upptäcka och analysera denna med-
borgarkyrka, trots olikheter i ländernas ekonomiska och sociala grundvalar.  

Genombrottet för den medborgerliga nationalismen mötte snart motreak-
tion. Snart efter det att liberalen Karl Staaff blivit statsminister 1905 mobili-
serades en ny sorts höger; en unghöger som ville behålla samhällets gamla 
institutioner genom att samtidigt erkänna massornas sociala krav. Den unge 
Hallén hade till en början gripits av denna strömning, som representerades 
av namn som J.A. Eklund och Rudolf Kjellén. Med lågkonjunktur, storstrejk 
och strindbergsfejd uppspaltades svensk opinion i två stora läger, med följd 
att unghögern för varje år framträdde allt skarpare i sina konturer. 

Den nya medborgarnationalismen innebar att alla skulle bjudas in i det of-
fentliga meningsutbytet då detta utgjorde demokratins innebörd. Med allmän 
opinion som dominerade styrkraft i staten, hotades samtidigt statskyrkan. I 
stället för en konstitutionell ordning med en luthersk kung som given makt-
faktor, krävde man nu att få lägga hela makten i den allmänna opinionen, 
som ej likt kungadömet gav några garantier åt det kristna. Djävulsdebatten år 
1909 gav upplysning om den allmänna opinionens teologi. Jag har tecknat 
tre kyrkliga reaktionsmönster mot denna utveckling. Ett alternativ utgjordes 
av viljan att frigöra kyrkan från staten innan denna hann bli demokratiserad. 
Att försöka bevara den kungastyrda staten blev dock en starkare kursrikt-
ning. Som vi sett representerade Hallén ett tredje reaktionsmönster, som 
identifierade den nya demokratin med kristendomen. Han hade redan år 
1907 lagt kyrkan i folkopinionens händer. Djävulsdebattens offentliga teolo-
gi blev för honom något att bejaka, något kyrkan borde anpassa sig till. I den 
våldsamma kraftmätning mellan höger och vänster, som kulminerade i bon-
detåg och borggårdskris, försvarade Hallén den medborgerliga folkkyrkosyn 
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han tagit till sig som ungdomsmötesaktivist. Samhällets ökade polarisering 
placerade honom i vänsterfållan, på samma sätt som Heidenstam mer eller 
mindre mot sin egen vilja blev placerad i högerfållan. Första världskrigets 
dramatiskt nedrivande följder för dynastier och kejsarvälden torpederade den 
ungkyrkligt rojalistiska framtidstron. Som kraftfullt alternativ kvarstod dock 
den folkrörelseförankrade visionen om ett framtida demokratiskt Sverige. 
Den realistiske Nathan Söderblom såg nu Harald Hallén som en möjlig länk 
mellan kyrka och en ny folkmakt. Halléns tidiga syntes hade framtiden för 
sig.

I det följande skall vi se hur demokratin vinner seger och hur drömmen 
om Sverige som ett medborgarhem, ett folkhem, vinner politiskt genomslag. 
Harald Hallén skulle här komma att spela en central roll. När detta är klar-
lagt kommer den kyrkohistoriska aspekten av samma drama att utredas, 
d.v.s. hur Hallén på samma sätt försökte förverkliga den medborgerliga kyr-
kan; folkhemmets kyrka. Det skulle visa sig att ungkyrkorörelsens högerof-
fensiv av år 1914 hade lämnat efter sig ett arv som skulle bli mycket pro-
blematiskt för Harald Hallén som kyrkopolitiker. Kyrkan hade i bondetåget 
med sitt band till staten trätt fram som överklassens kyrka. Gentemot detta 
skapades en marxistisk motbild, där kyrkan i stället kunde träda fram som 
arbetarklassens avkristnade statskyrka.  
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9. Harald Hallén och det svenska 
medborgarhemmets politiska etablering 1918-
1933

I följande kapitel skall vi se den medborgerliga offentligheten träda fram 
som ovedersäglig grundform för det svenska samhället. Utifrån Miroslav 
Hrochs analytiska ram kommer vi att studera landets övergång till massna-
tionalismens fas C. Vi befinner oss här på markerad distans till den samtidi-
ga danska utvecklingen. I Sverige hade ingen folkklass ännu lyckats befästa 
sig som det svenska folkets givna företrädare. I föreliggande kapitel skall vi 
se hur detta kommer att ske även i Sverige. 

Svensk arbetarrörelse och dess tillhörande partibildning hade alltsedan sin 
framväxt på ett nationalistiskt sätt försökt legitimera sig som rätt represen-
tant för Sveriges folk. Detta har fastställts i en avhandling av Christer Strahl. 
Herbert Tingstens schematiska uppfattning om rörelsens övergång från klas-
sidentitet till nationalism, från marxism till välfärdsideologi, är därmed an-
tikverad.1 Arne Helldén har också påpekat att Viktor Rydberg antagligen 
hade större tyngd än Karl Marx när det gällde att väcka känslor mot industri-
samhällets orättvisor inom ung svensk arbetarrörelse.2 Inom det marxistiska 
arvet erkändes dessutom nationen som något att erövra, vilket redan det 
kommunistiska manifestet hade avslöjat: ”…proletariatet till att börja med 
måste erövra den politiska makten, upphöja sig till nationell klass och kon-
stituera sig själv som nation”.3 Rörelsen underlät alltså ej att i konkurrens 
med andra söka formulera sig som folkets rätta företrädare. Den socialdemo-
kratiska nationalismen kunde lätt kombineras med klasstanken. Publicisten 
Arthur Engberg utgjorde ett tydligt exempel på att det var möjligt för en 
marxistisk socialdemokrat att kombinera klassidentitet med nationalism.4

Klassperspektivet hade etablerats i rörelsens tidiga upplevelse av att ha fun-
nit motstånd i ett ekonomiskt, statligt och kyrkligt etablissemang. Vi påmin-
ner oss utvecklingen efter Sundsvallsstrejken 1879. 

I det följande skall vi se hur svensk socialdemokrati lyckades träda fram 
och erövra folktanken som sin egen. Här utspann sig en strategisk maktkamp 

1 Strahl 1983, jfr Tingsten 1941a, s. 390-396 
2 Helldén 1990, s. 31 
3 Marx-Engels 1974, s. 77 
4 Blomqvist 2001b, Beltzén-Beltzén 1973, s. 22 
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inom partiet. Förenklat sett handlade frågan om huruvida klasskamp eller 
folktanke skulle styra politiska praxis.5

9.1. Demokratins genombrott 1918-1921 
Efter krigsutbrottet 1914 år slöt Hjalmar Branting borgfred med Hammar-
skjölds regering i dess ambitioner att hålla Sverige neutralt. Ministären fick 
dock stora problem under kriget. Framförallt var det svårt att föra en politik 
som tryggade svensk matförsörjning. Under kriget ansattes även regeringen 
med allt starkare krav på parlamentarisk demokrati. Harald Hallén författade 
år 1916 och 1917 socialdemokratiska partimotioner med krav på kommunal 
demokrati. Under våren 1917 hade svår matbrist orsakat hungerkravaller. 
Under samma tid efterträddes Hammarskjöld av en ny högerministär under 
ledning av Carl Swartz (1858-1926). Samma vår inträffade också den första 
liberala fasen av den ryska revolutionen vilket skapade ökat tryck på den 
svenska högern.6 Harald Hallén grät av glädje när han läste de första tid-
ningsrapporterna om att ”de stackars ryssarna äntligen lyckats göra revolu-
tion”.7 Hjalmar Branting talade entusiastiskt om att ha upplevt en ny tid efter 
det han kommit hem från en resa i marsrevolutionens Ryssland. Hans livful-
la tal i riksdagen direkt efter återkomsten till Stockholm upplevdes som ”en 
fläkt från Petrograd”.8

I juni 1917 interpellerade Branting i riksdagen med krav på att införa för-
fattningsrevision för full demokrati. Även Ivar Vennerström interpellerade 
om samma sak. Denne hade just blivit vänstersocialist i en nyligen timad 
partisplittring. Branting föreslog rösträtt för både män och kvinnor till andra 
kammaren, och att den 40-gradiga röstskalan vid kommunala val borde tas 
bort.9

I samband med interpellationerna utbröt vilda kravaller på Gustaf Adolfs 
torg utanför riksdagshuset. Den ridande polisen ryckte därför ut med sablar 
för att tygla folkmassan. Hjalmar Branting begav sig då ut från riksdagshuset 

5 Själva kombinationen av folkintegration och klasstanke blev senare sannolikt en lyckad 
strategi för den socialdemokratiska maktens bevarande. På samma gång som partiet kunde ta 
plats i staten och tala för folket, kunde partiets samhällskritiska tradition leva vidare i klass-
perspektivet. Detta skapade stark legimitet. Socialdemokratin lyckades vara maktbärare och 
opposition samtidigt. Se Therborn 1989, s. 358-360 
6 Mot AK 1916:57, Mot AK 1917:87, Lewin 1989, s. 143-144, Norborg 1988, s. 180-181, 
Lindorm 1979, s. 332, 378, 410-411, 426-429. Om Halléns motion 1916: Harald Hallén till 
Ella Hallén. Odaterat januari 1916. Vol 7 HHS, FAV 
7 Harald Hallén till Ella Hallén 15/3 1917. Vol 7 HHS, FAV 
8 Björkegren 1985, s. 270-271. Hallén kom själv i direktberöring med Brantings entusiasm i 
samband med ett möte i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Harald Hallén till Ella 
Hallén 15/4 1917 Vol 7 HHS, FAV.  
9 AK 1917:72, s. 1-2, Lindorm 1979, s. 438 
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för att söka få kontroll över situationen.10 Medan detta pågick höll Hallén ett 
anförande i andra kammaren.11

I sitt tal till stöd för interpellationerna ställde sig Hallén mitt i kampen om 
nationell hegemoni. Hallén erkände att den ryska revolutionen utgjorde den 
direkta bakgrunden till dagens radikala interpellationer. Det var dock urgam-
la svenska frihetskrav som nu anmälde sig. Hallén menade att det var tid för 
begravning av 1914 års idéer, vilka hade misstrott den ”efter utländskt möns-
ter importerade parlamentarismen”. Den parlamentariska demokrati som 
högern stämplat såsom utländsk identifierade Hallén nu med det svenska 
arvet.12 Hallén kritiserade Swartz för att ha uppmanat till samling under des-
sa svåra tider. Han ansåg att denna högerns propå ej utgick från folkviljan. 
Hallén betraktade statsministerns uttalande snarare som en uppmaning till 
”de maktägande klasserna” att samla sig inför kommande bistra tider.13 ”Men 
vem skall då offras på detta enighetens altare? Jo, det är alltid detsamma, det 
är folkets flertal”. Det vore enligt Hallén rimligare att högern offrade sina 
privilegier för att få folket samlat genom en demokratiutredning.14 Nationen 
borde enas på den jämlika medborgarrättens grund, där skötsamma arbetare 
kunde få lika stor rösträtt som rika ”gulaschbaroner”. Harald Hallén fram-
förde att man ”särskilt som svensk” måste reagera mot det orättfärdiga sätt 
som det rekryterades ledamöter på till första kammaren. Det var nämligen 
inget annat än pengar som kvalificerade för inträde till denna senat. Ingen 
hänsyn togs till bildning. Att krigets nyrika klippare kunde ange 30 till 40 
röster i en kommun och således väga upp ”ett tiotal hederliga och skötsam-
ma svenska arbetare”, utgjorde en kränkning av människovärdet.15

Hallén menade alltså att högern skyddade sina intressen genom att via 
krav på betalda skatter hindra anstormande skaror från delaktighet i rösträt-
ten. Hallén avslöjade som utskottsledamot att högerns representanter i kon-
stitutionsutskottet ej ville bemöta kraven på demokratisering.16 Han yttrade 
därför: ”Kan man längre begära respekt och aktning för en politisk åskåd-
ning som står kvar på en sådan ståndpunkt?” Efter detta uttalande hördes i 
kammaren röster som ropade: ”Nej, Nej!”17

Hallén tvekade inte om att anspela på det revolutionära hot som var hög-
aktuellt i samband med dagens upplopp. ”Sådant duger icke. Sådant är riska-
belt. Och kanske herr statsministern hört talas om det blod, som redan flutit 

10 Lindorm 1979, s. 435-438 
11 AK 1917:72, s. 20-27. Hallén höll sitt tal snart efter det att Branting hållit sitt inledande 
försvar av interpellationen. Detta återfinns i AK 1917:72, s. 5-8. Den långa debattiden gjorde 
att Branting senare kunde återkomma till kammarens meningsutbyte två timmar efter polis-
chocken på torget. AK 1917:72, s. 60-63 
12 AK 1917:72, s. 20-21, se Linderborg 2001 
13 AK 1917:72, s. 21 
14 AK 1917:72, s. 24 
15 AK 1917:72, s. 23 
16 AK 1917:72, s. 22-23 
17 AK 1917:72, s. 23 
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denna dag för denna frågas skull”. Hallén fördömde våldet som medel men 
betonade att han väl förstod den indignation som kunde skapa revolutionärt 
våld.18 Om högern inte öppnade för demokratisk reform återstod bara att 
försöka krossa den svenska högerns motståndskraft: 

för ett övervägande flertal i vårt land står i dessa dagar och tider den svenska 
politiska högern som det stora hindret för en sund social utveckling. Vi be-
känna, att det är detta partis politiska tillintetgörelse som vi måste sätta som 
mål för den valrörelse, som vi kunna säga i dag har inaugurerats genom 
statsministerns tal.19

Det var tydligt att demokratins genombrott enligt Hallén hade en social di-
mension. Ett nytt rättvist samhälle var också ett förverkligande av kristen-
domen.20 Genom att anföra levande exempel på den fattigdom han personli-
gen kommit i kontakt med denna hungerns vår, ville Hallén belysa varför 
socialdemokraterna ville erövra den politiska makten: ”Det är för att få slut 
på förhållanden som dessa, vilka ur moralisk, religiös och kristlig synpunkt 
äro ytterst ödesdigra, förhållanden som avkristna vårt folk och förgifta män-
niskorna”.21

Det var enligt Harald Hallén inte förvånande att kampen blev skarpare då 
man såg hur allt guld som arbetarna ute i landet kämpat fram samlades hos 
rika människor i huvudstaden. Detta representerade enligt Hallén ett orätt-
färdigt ekonomiskt system.22 I det brev som Harald Hallén skrev hem till sin 
fru samma dag lyfte han fram hur talet frammanat bravorop och tårfyllda 
ögon. Politiska kamrater hade gratulerat honom till hans bästa tal hittills.23

Hösten år 1917 blev omskakande. I Petrograd genomförde bolsjevikerna 
oktoberrevolution. I Sverige orsakade ententens blockad hungersnöd och 
upprorsstämning. Riksdagsvalets resultat ledde till en stark framgång för 
vänstern.24 Inför detta val hade Hallén publicerat en valpamflett som före-
språkade den allmänna och lika rösträttens införande. Hallén hänvisade till 
alla andra skandinaviska länder- där hade den jämlika demokratin redan 
införts. Hallén upprepade i stort vad han tidigare hävdat i interpellationsde-
batten. Skötsamma människor som av olycka drabbats av fattigdom förlora-
de i Sverige sin rösträtt, samtidigt som ”jobbaren” och ”gulaschbaronen” 
hade rätt att avge ett flertal röster. Det samtida systemet med rösträtt kopplat 
till egendomsinnehav var en olycklig kompromiss mellan penningens makt 
och personlighetens idé. Detta ledde till att landet styrdes av den lilla men 
mäktiga överklass som ägde produktionsmedlen. Krigsåren hade tydliggjort 

18 AK 1917:72, s. 26 
19 AK 1917:72, s. 27 
20 AK 1917:72, s. 25 
21 AK 1917:72, s. 25 
22 AK 1917:72, s. 25-26 
23 Harald Hallén till Ella Hallén 5/6 1917 Vol 7 HHS, FAV  
24 Norborg 1988, s. 181-183 
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det orättfärdiga i detta. Folkets flertal hade drabbats av nöd medan överklas-
sen kunnat göra goda affärer. För att kunna göra slut på detta måste arbetar-
partiet nu få makten. Då skulle den sociala revolutionen kunna genomföras. 
Det stora målet var att skaffa bort de fattigas elände i form av dryckenskap, 
vanvårdade hem, råa svordomar och ängsliga blickar. En ny tid stod nu för 
dörren. Den ryska marsrevolutionen var ett hoppfullt tecken. ”Befrielsens 
dag kan vara närmare än vi ana. Må alla heliga känslor gripa oss”. Hallén 
avslutade broschyren med de slående orden: ”Upp till kamp mot förtryckar-
na! Fram i striden för folket, dess frihet och lycka! Rösta med Arbetareparti-
et!”25

Kung Gustav V misslyckades efter valet att undvika ett parlamentariskt 
prejudikat. Regeringen Swartz förlorade makten i valet 1917 till förmån för 
en ny samarbetsministär under ledning av den liberale professorn Nils Edén 
(1871-1945) och den socialdemokratiske partiledaren Hjalmar Branting. Den 
nya vänsterregeringen lyckades få kungen lova att ej längre använda sig av 
icke-officiella rådgivare, såsom han gjort under bondetåget. Högern vågade 
ej heller utmana de revolutionära krafter som visade sig både utomlands och 
på hemmaplan. Den svenska regeringen sökte kanalisera det folkliga missnö-
jet. Blockaden lyckades man förhandla bort, och det politiska systemet skul-
le demokratiseras. Ministären har gått till historien som pionjär för parla-
mentarisk demokrati.26

Den revolutionära utvecklingen 1917-1918 hade skapat möjligheter för 
radikala liberaler och socialdemokrater att ta upp frågan om fullständig poli-
tisk demokrati. Harald Halléns roll som en av folkmaktens frontfigur efter 
sina demokratimotioner bekräftades av det faktum att han erhöll plats i den 
stora utredning som förberedde demokratins införande på kommunal nivå.27

På våren 1918 lade Regeringen Edén-Branting utifrån utredningen fram pro-
position om kvinnlig rösträtt och likvärdig kommunal rösträtt. Första kam-
maren fällde förslaget. Under intryck av det tyska kejsarväldets sammanbrott 
i krigets slutskede under hösten 1918 vek sig dock motståndet. Den kommu-
nala rösträtten kunde därför reformeras vid 1918 års urtima riksdag. Utred-
ningsarbetet fick efter många turer sitt politiska genomslag.28 Den politiska 
rösträtten utvidgades vid 1919 och 1921 års lagtima riksdagar. Sammanfatt-
ningsvis innebar författningsrevisionen att även kvinnorna erhöll rösträtt till 
riksdagen. Tidigare hade de endast haft rösträtt på kommunal nivå. Kravet på 
betald skatt slopades vid val till andra kammaren. Den 40-gradiga skalan i 

25 Hallén 1917b 
26 Esaiasson 1990, s. 122, Norborg 1988, s. 100, 181-183. Hadenius-Molin-Wieslander 1993, 
s. 84-90. Lewin 1989, s. 73-113 
27 Riksdagsbiblioteket 1953, s. 368-369 
28 Norborg 1988, s. 94, Lewin 1989, s. 143-155, Riksdagsbiblioteket 1953, s. 369 
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kommunala val avskaffades också, vilket innebar att varje medborgare nu 
skulle få en röst per huvud.29

Den sjuttonde december år 1918- strax före beslutet om kommunal de-
mokrati- hölls två tal i riksdagen som det socialdemokratiska partiet ansåg 
viktiga nog att trycka upp i massupplaga. Broschyrens titel löd: Demokrati-
ens genombrott. Talen hölls av Hjalmar Branting och Harald Hallén.30 Hallén 
hade suttit i det författningsutskott som samma månad förberett reformens 
slutliga utformning.31

I sitt riksdagstal menade Hallén att reformerna skulle medföra att social-
demokratin skulle segra i hundratals svenska kommuner. Dörrarna till ett 
nytt demokratiskt Sverige skulle därmed öppnas på vid gavel. ”Det är nu så, 
herr talman, att när denna dag går till ända, så är det gamla reaktionära, få-
talsstyrda Sverige icke mer. I folkfrihetens och demokratiens tecken begyn-
ner en ny arbetsdag”. Hallén ville blicka framåt och mana till fortsatt kamp 
mot ”det penningvälde, den kapitalistiska ordning utan vars sönderbrytande 
all demokrati får arbeta och leva förgäves”. Hallén skådade också bakåt. Han 
sade att den långa kampen för demokrati såsom droppen lyckats urholka 
klippan.32 ”Det var aldrig fåfängt att bygga på en förhoppning. Nu har dagen 
kommit, då människovärdet får sitt erkännande och alla privilegier ryckas 
undan”.33 Detta hade ett nationellt värde:  ”Det är icke bara som socialdemo-
krater vi glädjas åt den reala seger vi stå att inhösta, ty dessa demokratiens 
rättsideal skola icke bli blott socialdemokraternas eller vänsterns egendom, 
utan de skola bli den svenska nationens egendom hädanefter”.34

Hallén avslutade sitt anförande med några meningar som i broschyren er-
höll den talande rubriken: ”Sverige i främsta ledet bland de fria nationer-
na”.35 Svenskar borde vara stolta över att ha infört medborgarrätten på fredlig 
väg. Några veckor tidigare hade en öppen klasskamp varit på väg att bryta 
ut. Politisk framsynthet hade dock enligt Hallén skapat den självövervinnelse 
som möjliggjort ett lugnt och sansat steg fram till demokratin:36

Jag tycker, att detta är en omständighet, som för oss just som svenskar är värd 
att strykas under ... 1918 företer Sverige bilden av det enda folk, som uteslu-
tande med fredliga krafter och fredliga medel bryter sig ur ringen av omyndi-
ga stater och intager det främsta ledet bland de fria nationerna och gör detta 

29 För kommunal rösträtt krävdes dock att kommunalskatten måste vara betald under något av 
de tre senaste åren. Norborg 1988, s. 95 
30 Branting-Hallén 1919. Halléns anförande återfinns på s. 21-32. En ljudupptagning med 
Brantings tal gjordes också. Aftonbladet 1/12 1960 
31 Högermannen Nils Herlitz var sekreterare och har i sin självbiografi försökt återge stäm-
ningen i utskottets spänningsfyllda arbete. Herlitz 1965, s. 83-85 
32 AK B 1918:17, s. 55 
33 AK B 1918:17, s. 56 
34 AK B 1918:17, s. 56 
35 Branting-Hallén 1919, s. 32 
36 AK B 1918:17, s. 56 
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utan den inre våldsamma, blodiga kamp, som andra folk måste skänka som 
offer för att vinna detta.37

Hallén menade i sitt tal att det var typiskt svenskt att reformen genomfördes i 
samförståndsanda. Att den gamla högerlinjen fortfarande levde kvar i kravet 
på ett års betalda skatter var enligt Hallén visserligen en brist. Denna kom-
promiss skulle dock av utvecklingens egen logik enligt Hallén komma att 
försvinna.38

År 1920 hade det socialdemokratiska partiet suttit med i regeringsställ-
ning i drygt två år. Det gamla kravet på politisk parlamentarisk demokrati 
hade uppfyllts. Denna situation ledde till att partimedlemmar började planera 
framtida politik. Var det nu inte dags att ta steg två i kampen för demokra-
tin? Borde inte partiet inrikta sig på den ekonomiska demokratin? Socialde-
mokrater ansåg att arbetare borde få vara med och bestämma över företag. 
Staten skulle därför börja överta dessa. Den demokratiska staten måste få 
fortsätta sin expansion. Detta åskådningssätt skapade spänningar med det 
marknadsliberala parti som man samregerade med. Socialdemokraterna tvin-
gades därför i mars 1920 att bilda egen minoritetsregering. I denna första 
rent socialdemokratiska regering drev man sedan socialiseringskravet som 
ett viktigt mål.39

Under hösten år 1920 kom dock det politiska läget i en annan dager. 
Brantings ministär tvingades avgå. Riksdagsvalet under hösten 1920 hade 
blivit något av en chock för Socialdemokratiska arbetarpartiet. För första 
gången i partiets historia upplevde svensk socialdemokrati ett sviktande väl-
jarunderlag. Väljarna hade underkänt partiets klasspolitik. Detta skapade en 
långvarig ideologisk kris inom partiet. Hur skulle socialismen förverkligas 
om det demokratiska systemet hindrade socialisering av egendomen? Partiet 
kom under större delen av tjugotalet att stå utan ett självklart handlings-
program. Socialdemokratin behövde en ny modell att verka efter.40

9.2. Att integrera medborgare 1921-1928 
Hallén skulle under tjugotalet fortsätta att utveckla sin ungdoms föreställning 
om Sverige som ett hem åt alla medborgare. Efter det att den demokratiska 
visionen slagit igenom politiskt, gällde det under det nya decenniet att få 
projektet att fungera som hållfast framtidsmodell. Demokratins fortlevnad 
var ingen självklarhet. 

Hallén menade år 1921 att en ny samförståndsanda växt fram efter för-
fattningsreformen. En klok höger hade enligt Hallén inte längre blandat ihop 

37 AK B 1918:17, s. 56 
38 AK B 1918:17, s. 50-52, 56 
39 Norborg 1988, s. 95, 186, Esaiasson 1990, s. 122, Lewin 1970, s. 31-32     
40 Esaiasson 1990, s. 122, Schüllerqvist 1992, s. 63, Lewin 1970, s. 30-34 
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ekonomisk bärkraft med medborgarrätt. De senaste valen hade bekräftat 
denna nya förbrödring.41

Hela denna strid om de 40-pundiga, de stora och tunga fullmakterna, om des-
sa, som vägde tyngre och som vägde lättare, den voro vi ifrån och kände som 
andra demokratiska folk, att vi voro så att säga en stor folkfamilj, där ingen 
premierades på den andres bekostnad. Det är värden att taga vara på av stor 
moralisk och sedlig natur.42

Hallén använde här metaforen ”folkfamilj”. Den socialdemokratiske partile-
daren Per Albin Hansson skulle i sitt klassiska folkhemstal i riksdagen år 
1928 hävda att bilden av samhället såsom ett folkhem och medborgarhem 
kommit i flitigare användning efter den stora författningsreformen. Under 
det ”politiska fåtalsväldets tid” hade begreppet enligt Hansson använts som 
ett medel att från ovan inskärpa pliktkänsla inför det allmänna. Hanssons 
folkhemsvision innehöll den ordvändning som Hallén använt redan 1921: 
”där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad”.43

Hallén kritiserade år 1926 motioner från bondeförbundet och högern om 
krav på tre års betalda skatter för att erhålla rösträtt. Han hävdade att motio-
nerna utgjorde ett upprörande försök att bryta den anda av samförstånd som 
fanns i den stora uppgörelsen av år 1918.44 I maj år 1928 kunde Harald Hal-
lén argumentera för samförståndsandan som en gammal svensk tradition. 
Anledningen utgjordes av den liberala regeringens framlagda lagförslag om 
arbetsfred. Fackföreningarnas folk hade p.g.a. detta genomfört en stor arbets-
inställelse till strejkrättens försvar. Det samlade lugnet i denna protestaktion 
var enligt Hallén ett uttryck för den svenska andan.45 Den nya lagen mot 
strejkrätt innebar däremot enligt Hallén ett hot mot samförståndsandan.46 Det 
nationella samförståndet hotade att efterträdas av ett polariserat klassper-
spektiv:

... tack vare denna lag, kommer inom ganska stora lager av vår arbetarevärld 
att framträda ett drag av illojal känsla gent emot allt socialt samarbete och so-
cial sammanlevnad överhuvud taget. Och arbetarklassen kommer att icke 
blott ekonomiskt och socialt utan ännu mera politiskt bliva avgränsad gent 
emot andra klasser. Jag tycker, herr talman, att detta är ett av de mest skräm-
mande perspektiv, som vi här ha att räkna med. Det finns ingen värre olycka 
för ett land än om dess breda arbetarelager kommer att bli så avgränsade i sin 
politiska rörelse, sin allmänna åskådning och sitt tänkesätt gentemot övriga 
klasser. Vad blir följden av detta? Jo, naturligtvis ingen annan än den, än att 

41 AK 1921:6, s. 13 
42 AK 1921:6, s. 14 
43 AK 1928:3, s. 11 
44 AK 1926:19, s. 30-32 
45 AK 1928:38, s. 69-70, Hirdman 1990, s. 173 
46 För sammanhanget runt denna lag, som genomfördes och med tiden accepterades av social-
demokratin, se Hirdman 1990, s. 173-176. Jfr Schüllerkvist 1992, s. 104-105 
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med den allmänna rösträtten såsom instrument det blir en förtvivlad kamp om 
den politiska makten och vi komma att oscillera, d.v.s. kastas emellan poli-
tiska skiftningar, varvid ibland den arbetarfientliga reaktionen kommer att sit-
ta vid makten ...47

Kampen kring ovan nämnda lagstiftning medförde att klasskampsperspekti-
vet sköts i förgrunden inom svensk arbetarrörelse i valkampanjen inför 1928 
års val.48 Detta innebar att högerns ungdomsförbund kunde gå ut i en häftig 
affischkampanj där svensk socialdemokrati jämställdes med sovjetisk socia-
lism. Valet kom därför att få beteckningen ”kosackvalet”- och kom att leda 
till ett stort nederlag för det socialdemokratiska partiet.49

I november 1928 samlade sig partiets representanter från landets olika de-
lar till en distriktsledarkonferens för att analysera valutgången.50 Mötet sam-
lades för att analysera en omfattande valutredning med svar från 730 arbe-
tarkommuner. I diskussionen efter Gustav Möllers presentation av resultaten 
märktes en markant spänning mellan ”arbetarpartiet” och ”folkpartiet”.51 I 
debatten kritiserades klasskampslinjen för att skrämma bort kristna väljare. 
Olsson i Säffle hävdade att religionsfrågan gynnat de borgerliga. De frikyrk-
liga hade nämligen röstat på de frisinnade på grund av att socialdemokrater-
na i valet gått fram tillsammans med de ”kristendomsfientliga kommunister-
na”.52 Harald Hallén närvarade och argumenterade kraftfullt för en folklinje: 

Jag vågar redan nu säga, att den dagen skall komma när vi måste erkänna att 
vårt parti icke blott är bärare av industriarbetarnas intressen utan ett parti för 
hela folket. Jag vill ej nu urgera en sådan partibeteckning som ”Socialdemo-
kratiska Folkpartiet” men vi komma kanske dit. 53

Hallén ansåg att partiet kunde vara tacksamt för att de borgerliga inte mer 
kraftfullt spelat ut religionsfrågan i valrörelsen. Då hade valresultatet sanno-
likt blivit ännu sämre.54 Hallén hade också klart för sig vilken framtida grupp 
partiet borde liera sig med: 

47 AK 1928:38, s. 70 
48 Schüllerqvist 1992, s. 75 
49 Schüllerqvist 1992, s. 80-82. Partiet tappade 4%. Schüllerqvist 1992, s. 82  Affischer åter-
ges i Skoglund 1991, s. 292-294. Hallén kritiserade borgerlighetens klasskampshotbild i 
Värmlands Folkblad 1/9 1928 
50 Enligt Schüllerqvist fick klasskampslinjen här ej samma övertag som den haft i ett tidigare 
eftervalsmöte i Stockholms arbetarkommun. Det fanns nämligen ett starkare stöd för en folk-
linje hos partirepresentanter från landsbygdsdistrikten, jämfört med partiets Stockholmsfa-
lang. Schüllerqvist 1992, s. 83-84, 103, 106-107, 208 
51 Schüllerqvist 1992, s. 87-88, 106-107 
52 s. 4 i: Protokoll fört vid distriktsledarekonferens i Stockholm den 21-24 nov 1928. Med 
bilagor, i: SAP Övr. prot. A08A 1923-1945 Vol 4, ARAB 
53  s. 7 i: Protokoll fört vid distriktsledarekonferens i Stockholm den 21-24 nov 1928. Med 
bilagor, i: SAP Övr. prot. A08A 1923-1945 Vol 4, ARAB 
54  s. 7-8 i: Protokoll fört vid distriktsledarekonferens i Stockholm den 21-24 nov 1928. Med 
bilagor, i:  SAP Övr. prot. A08A 1923-1945 Vol 4, ARAB 
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I vårt förhållande till bondeklassen brister det mycket. Bristen må vara histo-
riskt berättigad, vi började ju vår rörelse som en industriarbetarrörelse men vi 
måste vidga oss utöver den ramen. Vi måste lära oss tala folkligt med bön-
derna, ej blott med torpare och lantarbetare utan även med hemmansägare. 
Hos mången gör sig den föreställningen gällande, att bland de sistnämnda ha 
vi ingenting att hämta, att vi böra avstå från att söka vinna hemmansägare-
gruppen för vårt parti. Det är en fullkomligt felaktig uppfattning. I Värmland 
exempelvis ha vi gjort ett fullständigt genombrott på sina håll just i denna 
grupp. Vad vi ha att göra är att visa upp, hur en successivt genomförd socia-
listisk lagstiftning verkar fördelaktigt för bönderna.55

Bengt Schüllerqvist ser denna konferens som ett försök att från partistyrel-
sens sida ta ett samlat grepp om partiet för att omdana det i folkstrategisk 
riktning. Man skulle nu söka marginalisera ”klasspartisterna” inom social-
demokratin genom att förknippa dem med kommunisterna. Konferensen i 
november 1928 markerade därför en historisk vattendelare i svensk social-
demokratisk politik. Efter hösten 1928 blev folkhemspolitiken dominerande 
inom partiet.56 Detta utgjorde partiledare Hanssons stora projekt under de 
närmaste åren. Tankarna i hans folkhemstal 1928 blev nu politiskt normgi-
vande.57 I detta tal hade partiledaren hävdat att: 

Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet 
känner icke till några priviliegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och 
inga styvbarn ... Tillämpat på det stora folk- och medborgarhemmet skulle 
detta betyda nedbrytandet av alla sociala och ekonomiska skrankor, som nu 
skilja medborgarna i privilegierade och tillbakasatta, i härskande och beroen-
de, i rika och fattiga, besuttna och utarmade, plundrare och utplundrade.58

Detta sätt att tolka nationell gemenskap som ram för socialistisk jämlikhet 
var den yttersta följden av offentlighetens sociala utvidgning. Medborgarrät-
ten omfattade nu även fattiga och bildade därmed argument för social jäm-
likhet. Tendenser till utopiskt tänkande i dessa banor hade som vi sett funnits 
redan när den unga och fortfarande mycket tunna offentligheten hade etable-
rat sig under associationernas och Geijers dagar. Vi känner också igen 
mönstret från Karl Erik Forsslunds enhetsrike. Där skulle ingen få skaffa sig 

55 s. 8 i: Protokoll fört vid distriktsledarekonferens i Stockholm den 21-24 nov 1928. Med 
bilagor, i: SAP Övr. prot. A08A 1923-1945 Vol 4, ARAB. Tomas Jonsson har uppmärksam-
mat dessa formuleringar av Hallén såsom symtomatiska för partiets kursändring från klass-
kampstanke till samarbetstanke efter valnederlaget 1928. Jonsson 2000, s. 219-220, 402 not 
115
56 Schüllerqvist 1992, s. 106-111, 204 
57 Schüllerqvist 1992, s. 80-195 
58 AK 1928 3:11. Se Schüllerqvist 1992, s. 76-77, 100, 119-122 för en kort beskrivning av 
begreppet i anslutning till Per Albin Hansson. Se Dahlqvist 2002, s. 445-465 för en analys av 
folkhemsbegreppets annorlunda betydelse hos Rudolf Kjellén under tiden före demokratins 
genombrott. Per Albin Hanssons egen ursprungliga formulering återges även i Berkling 1982, 
s. 227-234 



248

fördel på den andres bekostnad. Nu fanns politiskt underlag för att genomfö-
ra detta medborgarhem.

9.3. Strategier bakom folkhemstankens seger 1928-1932 

9.3 a. Antikommunism 
Det är intressant att notera att det var just under år 1928 som Harald Hallén 
blivit ledamot av den socialdemokratiska partistyrelsen. Det var som parti-
styrelseledamot han under novemberkonferensen försvarade folktanken. 
Denna distriktsledarkonferens hade enbart varit rådgivande. Besluten hade 
sedan fattats på det partistyrelsesammanträde som följde direkt på konferen-
sen. Schüllerqvist har uppmärksammat hur partistyrelsen denna gång antog 
ett omfattande åtgärdspaket gentemot kommunismen i fackföreningsrörel-
sen. Bland annat skulle ett antikommunistiskt informationsinstitut skapas.59

Harald Hallén anslöt sig under partistyrelsemötet till tanken på en informa-
tionsbyrå, även om han föredrog en mer allmän karaktär på informations-
verksamheten än den rent antikommunistiska.60 Hallén sökte i den kampanj 
som följde på partistyrelsemötet att kritisera svenska kommunister för att ha 
dålig förankring bland arbetare. Nedskjutningen av arbetare i Ådalen år 1931 
blev dock en allvarlig utmaning. Vad kunde anses vara mer bekräftande för 
klassperspektivet än att svenska statens militär sköt ihjäl landets egna arbeta-
re? Per Albin Hansson proklamerade ändå folktanken direkt efter dådet. 
Samtidigt som han allvarligt anklagade militärens agerande, kritiserade han 
de lokala kommunisterna. Dessa hade i Ådalen provocerat fram en onödigt 
polariserad situation, vilket bidragit till det olyckliga händelseförloppet.61

Alla följde dock ej sin partiledare. Ledamoten Arthur Engberg vägrade kriti-
sera kommunisterna.62 Hallén verkade dock som partistyrelsemedlem i full 
samstämmighet med Per Albin Hansson och försökte trots Ådalshändelserna 
proklamera föreställningen om en befintlig nationell enhet. Hallén ansåg i 
Värmlands Folkblad att svenskarna måste samla sig runt det rättfärdiga som 
trots allt kommit fram ur händelserna. Hallén menade att den skyttegrav från 
vilken militären i Ådalen mött arbetartåget, ej fick ”sträcka sig genom hela 
nationen”. Hallén kritiserade direktör Versteegh hårt för att ha anlitat strejk-

59 Stapelberg 1971, s. 20, Schüllerqvist 1992, s. 110. En renodlad antikommunistisk informa-
tionsavdelning kom ej till stånd, bland annat på grund av att Sveriges kommunistiska parti 
splittrades. Schüllerqvist 1992, s. 239 not 291 
60 § 11 i: Protokoll fört vid Socialdemokratiska partistyrelsens sammanträde den 25 november 
1928, i:  SAP Protokoll: partistyrelsen 1915-1930 Vol A2C:004, ARAB 
61 Om den socialdemokratiska kampen om bilden av Ådalshändelserna, se Schüllerqvist 1992, 
s. 129-150 
62 Schüllerqvist 1992, s. 138-139, Beltzén-Beltzén 1973, s. 139 -143 
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brytare. Han fördömde även de myndigheter som anlitat militär i stället för 
polis i en spänd situation. Hallén kritiserade dock också att arbetare miss-
handlat strejkbrytare. Hallén kallade dessa våldsamma arbetare kommunister 
och ville påvisa hur svensk socialdemokrati alltid fördömt våldet som 
stridsmedel i de ekonomiska konflikterna. De svenska kommunisterna hade 
däremot inte varnat för handgripligheter, utan förkunnat våld och föraktat 
parlamentariska former. Hallén citerade Per Albin Hansson. Partiledaren 
hade i riksdagen kritiserat kommunisten Spångberg för att denne förklarat att 
strejkbrytare ej hade rätt att leva. Hansson hade hävdat att alla medborgare 
måste skyddas till liv och lem i ett rättsamhälle, även de mest föraktliga. Där 
gick enligt Hallén gränsen mellan västerländsk rättskultur och orientaliskt 
barbari. Hallén menade att Spångbergs predikan om våldet som medel att 
skapa ett socialistiskt samhälle vittnade om klen tro på socialismens innebo-
ende förnuft och sanning. Hallén skrev att kommunisternas lömska uppma-
ningar till våld hade burit frukt i Ådalen. Det klibbade nu därför blod även 
vid de svenska kommunisternas händer.63

Samma dag som de skjutna arbetarna begravdes stod Harald Hallén i 
centrum för en stor sorgehögtid i Kristinehamns folkpark. Enligt tidnings-
uppgift samlades 2300 personer för att visa sin sympati för offren. Hallén 
predikade denna afton emot tanken på en delad nation och sökte visa på en-
hetens väg.64

Nej, vi tro, att förnuft o[ch] rätt o[ch] människovilja äro ej hjälplösa flarn på 
de yttre omständigheternas hav, utan att vi kunna kämpa oss till en plattform 
av sanning o[ch] rätt i samhällsstriden, en plattform på vilken en mäktig 
folkmening kan samlas.65

Hallén kritiserade åter strejkbryteri, militärinsats och våld. Arbetarrörelsens 
segrar hade vunnits vid förhandlingsbordet. Det hade ej skett via gatornas 
barrikader. I  folkparken lyfte Hallén fram det han ansåg vara den djupaste 
orsaken till händelsernas tragik: människornas förnekande av broderskapets 
idé. De fattiga som begravdes samma dag hade fallit offer för ett själviskt 
och planlöst samhällsliv.66 Hallén avslutade med ord om framtiden:  

Må det lära oss alla, vi som tro på socialismens, på solidaritetens och broder-
skapets rike, att sluta leden tätare, o[ch] med klarare blickar, varmare hjärtan 
[och] trofastare sinnen gå vidare i kampen. Då gryr en dag en ny o|ch] bättre 

63 Värmlands Folkblad 19/5 1931 
64 Värmlands Folkblad 23/5 1931 
65 Tal vid Kristinehamns arbetares minnehögtid vid Ådalsarbetarnas begravning den 24 maj 
1931. Vol 26 HHS, FAV. Hallén måste ha skrivit fel datum på sitt koncept, då det rapportera-
des om minnehögtiden redan den 23 maj 
66 Tal vid Kristinehamns arbetares minnehögtid vid Ådalsarbetarnas begravning den 24 maj 
1931. Vol 26 HHS, FAV 
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vår, ej blott för Ådalens fattiga m[ännisk]-or, utan för hela m[änsklig]-
heten.67

Partiledningens kamp mötte hårt motstånd från kommunistiskt håll. Harald 
Hallén anklagades i Karl Kilboms tidning Folkets Dagblad med skarpa ord 
för att vara illojal mot fackföreningsrörelsen.68

På ett partistyrelsemöte i november 1931 erkände Hallén att det inom par-
tiet fanns två medvetna idémotsättningar, där den ena riktningen känneteck-
nades av en Stockholmsbaserad klasskampslinje. Hallén kritiserade att Ar-
thur Engbergs tidning Social-Demokraten gav så stort utrymme åt denna 
riktning. Partiet vore enligt Hallén mer betjänt av att gå på en annan linje.69

Per Albin Hansson stod i styrelsen samman med Hallén i kritiken av Eng-
berg och Social-Demokratens klasskampskampanj.70 Hallén sade: ”Det 
skrivsätt, som förekommer, avskär vårt parti från möjligheten att vinna re-
krytering bland de element, som stå oss nära”.71 Per Albin Hanssons linje 
segrade. Arthur Engberg blev tvungen att anpassa sig till denna för att i 
framtiden kunna erhålla förtroendeposter.72

9.3.b. Erövra bondeklassen 
En annan aspekt av partiets anslutning till folklinjen engagerade Hallén 
mycket. Denna sida utgjordes av partiets strävan att erövra bondeklassen. 
Redan inför höstvalet 1914 hade han författat en valbroschyr med sikte på 
det agrara. Han fastställde där att svensk socialism ej ville frånta bonden 
hans jord. Expropriationen skulle i stället helt inrikta sig på storbolagens 
jordägande och borde ske för att gynna torpares och backstugusittares rätt att 
bruka jorden för eget uppehälle.73 På det viktiga partistyrelsemötet 1928 
hävdade Hallén liksom under distriktsledarkongressen att det skett ett ge-
nombrott för det socialdemokratiska partiet i vissa bondekretsar i Värmland. 
Hans modell var klar: 

67 Tal vid Kristinehamns arbetares minnehögtid vid Ådalsarbetarnas begravning den 24 maj 
1931. Vol 26 HHS, FAV 
68 Folkets Dagblad Politiken 24/2 1931 
69 §8, s. 16-17 i: Protokoll fört vid Socialdemokratiska partistyrelsens sammanträden den 9-14 
november 1931, i: SAP Protokoll: partistyrelsen 1931-1939 Vol A2C:005, ARAB 
70 §8, s. 32-33 i: Protokoll fört vid Socialdemokratiska partistyrelsens sammanträden den 9-14 
november 1931, i: SAP Protokoll: partistyrelsen 1931-1939 Vol A2C:005, ARAB 
71 §8, s. 33 i: Protokoll fört vid Socialdemokratiska partistyrelsens sammanträden den 9-14 
november 1931, i: SAP Protokoll: partistyrelsen 1931-1939 Vol A2C:005, ARAB 
72 Konflikten mellan Hansson och Engberg behandlas i Molin 1989, s. 322-327 och Schüller-
qvist 1992, s. 151-161. I detta sammanhang kan också uppmärksammas att Birgitta Brodd 
noterat att Hallén under trycket av P.A. Hanssons nya nationella samlingslinje övergick från 
en pacifistisk hållning  till att börja  erkänna behovet av ett nationellt försvar. Brodd 2004, s. 
198, 498-499 

73 Hallén 1914b, s. 1-9   
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Vi låta helt enkelt dessa socialistiskt orienterade jordbrukare komma samman 
under vår ledning för att diskutera sina egna frågor: kooperativa arbetsformer, 
andels- och inköpsverksamhet m.m. Genom detta kunna vi skapa en grundval 
för förtroende bland bönderna. Men det gäller icke att göra några strängt par-
tikonfessionella konferenser utan att försöka giva dem fria former.74

Den agrart intresserade Per Edvin Sköld (1891-1972) var rädd att partiet från 
borgerligt håll skulle anklagas för bondefrierier.75 Gustav Möller ville dock i 
partistyrelsen undanröja tveksamhet inför tanken på böndernas socialdemo-
kratiska organisering: ”Denna punkt har kommit upp på våra dagordningar, 
därför att vi måste finna vägen fram till möjligheter att göra vårt parti till ett 
verkligt folkparti.” 76 Möller menade att partiet måste skaffa sig erfarenheter 
om bönders förhållanden och mentalitet och därmed försöka bryta den miss-
tro som riktades från bönders håll gentemot socialdemokratin. Han menade 
att bönderna i linje med Halléns förslag borde få diskutera egna frågor under 
partiets skydd. Partisekreteraren Gustav Möller tillhörde den grupp som till-
sammans med Per Edvin Sköld och Ernst Wigforss stödde Per Albin Hans-
sons folkomslutande ambitioner.77 Efter Möller tog Hallén åter till orda och 
inskärpte att partiets representanter måste gå mycket försiktigt fram. De mås-
te helt och hållet våga lämna över åt bönderna själva att handla självständigt. 
Resultatet av debatten blev att partistyrelsen beslutade uppdra åt partiets 
verkställande utskott att undersöka möjligheterna att vinna jordbrukare som 
medlemmar i partiet.78 Direkt därefter beslutades att uppmana partidistriktens 
styrelser att i lämpliga former medverka till bildandet av opolitiskt ekono-
miska bondeorganisationer. 79

Halléns bondevänlighet resulterade i en valbroschyr inför valet år 1932.
Den talande titeln löd: Hur bönder brandskattas. Innehållet berättade om en 
hemmansägare som köpt en ny slåttermaskin samtidigt som hans hustru in-
handlat en ny separator. Sonen var fabriksarbetare och kritiserade de höga 
priser föräldrarna fått betala. Denne bevisade att föräldrarna betalat ett högt 
överpris på grund av försäljarnas monopolsituation. Sonen menade att kron-
oskatt och kommunalskatt vägde lätt mot denna väldiga skatt till privatmo-
nopolet. Han förespråkade därför att de svenska bönderna borde göra likt de 

74 § 7 i: Protokoll fört vid Socialdemokratiska partistyrelsens sammanträde den 25 november 
1928, i:  SAP Protokoll: partistyrelsen 1915-1930 Vol A2C:004, ARAB. Clas-Erik Odhner 
har uppmärksammat att partistyrelsen vid detta möte diskuterade organisationsarbete bland 
jordbrukare. Odhner 1989, s. 96 
75 § 7 i: Protokoll fört vid Socialdemokratiska partistyrelsens sammanträde den 25 november 
1928, i: SAP Protokoll: partistyrelsen 1915-1930 Vol A2C:004, ARAB 
76 § 7 i: Protokoll fört vid Socialdemokratiska partistyrelsens sammanträde den 25 november 
1928, i: SAP Protokoll: partistyrelsen 1915-1930 Vol A2C:004, ARAB 
77 Schüllerqvist 1992, s. 208 
78 § 7 i: Protokoll fört vid Socialdemokratiska partistyrelsens sammanträde den 25 november 
1928, i: SAP Protokoll: partistyrelsen 1915-1930 Vol A2C:004, ARAB 
79 § 8 i: Protokoll fört vid Socialdemokratiska partistyrelsens sammanträde den 25 november 
1928, i:  SAP Protokoll: partistyrelsen 1915-1930 Vol A2C:004, ARAB 



252

finska. Dessa köpte nämligen sina separatorer genom en stor kooperativ 
lantbrukarorganisation och fick därmed billigare priser. Fadern klagade där-
efter på hur svårt det var för svenska bönder att organisera sig. Sonen hävda-
de då att socialdemokraterna i stället för höga tullar ville hjälpa jordbrukarna 
genom lån, så att de lättare skulle kunna organisera sig i andelsföreningar, 
exportföreningar och liknande. Sonen tillbakavisade föreställningen om att 
socialdemokratin ej ville erkänna privat jordägande. Skriften slutade stilen-
ligt med att sonen lyckades övertyga föräldrarna med sina arbetarvärdering-
ar.80

Harald Halléns argument låg i linje med Per Edvin Skölds. Dennes pro-
gram innebar under tjugotalet en strävan att få småbönder att organisera sig 
ekonomiskt och fackligt för att fortleva som grupp. Sköld ville ha mer av 
svensk bondekooperation och ansåg att bondeorganiseringen i Sverige var 
undermålig i jämförelse med Danmark och Finland. Han ansåg orsaken ligga 
i en lägre svensk klassmedvetenhet. Sköld var övertygad frihandlare och 
trodde på familjejordbruket. Han argumenterade också för att Sverige likt 
Danmark och Holland borde satsa mer på  animalieproduktion. Enligt Sköld 
hade utvecklingen av svenskt jordbruk hindrats av den protektionism som 
införts under 1880-talet. Sköld skulle komma att utgöra en ledande kraft i 
socialdemokratisk jordbrukspolitik under flera decennier.81

I den stora krisuppgörelsen år 1933 skulle den bondevänliga linjen inom 
socialdemokratin bära frukt. Vi skall strax återkomma till detta. Här räcker 
det att kort kontrastera Sverige med Danmark. I Sverige kunde det socialde-
mokratiska partiet sträva efter att integrera en svagt organiserad bonderörel-
se. I Danmark hade förhållandena varit rakt motsatta. Som vi tidigare slagit 
fast fick den samtida socialdemokratin där utgå från ett Venstre som sedan 
länge var ett väletablerat folkparti. 

9.3.c. Organiserad kristendom inom partiet 
Under det viktiga partistyrelsemötet 1928 uppvisades förutom antikommu-
nism och bondevänlighet ett tredje tecken på partiets folkerövrande ambitio-
ner. Den socialdemokratiske riksdagsmannen och prästen Bertil Mogård 
hade under årets valrörelse startat tidningen Broderskap. Tidningen hade gått 
på 2000 kronors förlust. I partistyrelsen sade Harald Åkerberg, chefredaktör 

80 Hallén 1932. Clas Erik Odhner har väl formulerat socialdemokratiska partiets jordbrukspo-
litiska dilemma. De låga jordbrukspriserna på världsmarknaden lyste konsumenterna i ögo-
nen. Socialdemokratiska politiker slets mellan önskan att ge stora väljarskaror billigare livs-
medel genom frihandel, och tvånget att genom tullar ta hänsyn till marginalväljare inom 
jordbruksnäringen. Här försökte sig Hallén på en klassisk balansgång genom att föreslå stöd 
till jordbrukare utan att fördenskull införa tullar. Odhner 1989, s. 85. Ända tills jordbrukskri-
sen började beröra animalieproduktionen kunde socialdemokraterna vara både frihandelsvän-
liga och småbruksentusiastiska. Odhner 1989, s. 101 

81 Odhner 1989, s. 95, 100 
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på Örebro Kuriren, att tidningen hade till uppgift att sprida socialdemokra-
tiska idéer bland kristligt sinnade medborgare. Detta utgjorde enligt Åker-
berg skäl för att partikassan borde betala förlusten.  Halléns vän Erik Fast 
(1883-1976) argumenterade för att skulden borde överlämnas till verkstäl-
lande utskottet för välvillig prövning.82 Slutresultatet blev också att Mogård 
erhöll bidrag till sin tidning, trots motstånd från klasspartisterna Zeth Hög-
lund och Arthur Engberg.83 På ett partistyrelsemöte under hösten 1929 kom 
namnet Bertil Mogård upp igen. Nu handlade det om ”Den kristligt socialis-
tiska föreningen”. År 1924 hade frikyrkliga arbetare i Örebro startat en kris-
ten socialdemokratisk förening. Initiativtagare var Emil Ståhlberg, facklig 
förtroendeman vid Statens Järnvägars centralverkstad och tillika frälsnings-
soldat. De flesta av de frikyrkliga arbetarna i den nya föreningen hade arbe-
tat på Statens järnvägars stora centralverkstad i Örebro, vilket inneburit att 
rörelsen snabbt spridits ut i landet.84

År 1928 hade komminister Bertil Mogård kommit in som ledargestalt i 
rörelsen i samband med grundandet av tidningen Broderskap. Mogård blev 
förbundsordförande år 1929 i samband med bildandet av Sveriges kristna 
socialisters förbund (SKSF).85 Detta var anledningen till att Mogård nu per-
sonligen fick träda upp i partistyrelsen. Han hade inlämnat en skrivelse till 
styrelsen med anledning av att socialdemokrater hade kritiserat Mogårds 
ambitioner med den nya broderskapsrörelsen. Kritiska röster hade frågat sig 
om det var vettigt att ge kristna officiell plats i partiet. Mogårds försvar gick 
ut på att en organiserad kristen socialdemokratisk rörelse bröt udden av hö-
gerns kritik av socialismen såsom antireligiös. Mötet präglades av en diskus-
sion där de kritiska var rädda för kristen separatpolitik, medan Harald Åker-
berg försvarade rörelsen såsom naturligt framvuxen ur folket. Mogård beto-
nade själv rörelsen som en spontan folklig kraft. Gustav Möller formulerade 
den linje som blev tongivande. Det vore skada om kristna socialdemokrater 

82 §30 i: Protokoll fört vid Socialdemokratiska partistyrelsens sammanträde den 25 november 
1928, i: SAP Protokoll: partistyrelsen 1915-1930 Vol A2C:004, ARAB. Lundberg 1997, s. 
63. Fast hade (vilken vi nedan skall se) tillstyrkt Halléns försvar av statskyrkan på partikon-
gressen 1920. Protokoll från Sverges Socialdemokratiska Arbetarepartis elfte kongress i 
Stockholm den 8-20 februari 1920, s. 142, de båda umgicks som riksdagsmän långt fram till 
1950-talet. Hallén 1958 bildtext s. 109 
83 Lundberg 1997, s. 63-64 
84 Det var ofta just järnvägsanställda som med sina fria järnvägsresor kunde sändas iväg till 
årliga rikskonferenser för de olika samfunden. Harald Lundberg har påvisat att rörelsen under 
sina första år var framsprungen ur lokala villkor, och att den då leddes av lokala arbetare. Att 
hävda att rörelsen hade tagit intryck av internationell kristen socialism, och att Bertil Mogård 
varit ledargestalt vid rörelsens bildande, är enligt Lundberg en efterhandskonstruktion. Lund-
berg 1997, s. 39-61. Erik Amnå vill mer än Lundberg betona grundarnas utsatta läge genom 
att hävda att det fanns ett behov bland frikyrkliga arbetare att komma tillrätta med bristande 
respekt för socialistisk övertygelse inom frikyrkomiljön, och bristande respekt för kristendom 
inom den socialdemokratiska miljön. Detta skapade enligt Amnå ett korstryck med behov av 
gemensam organisation för likasinnade. Amnå 1993, s. 39-43 
85 Lundberg 1997, s. 61-72 
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organiserade sig utanför partiet. Han ansåg det därför vara bättre att inklude-
ra än att exkludera. Detta blev också partistyrelsens beslut. Broderskap skul-
le räknas som fullvärdig del av partiet. En lokal broderskapsgrupp erbjöds 
full rätt att bli kollektivt ansluten till en lokal arbetarkommun.86 Harald 
Lundberg antyder i sin licentiatavhandling att partiets acceptans av broder-
skapsrörelsen utgjorde  del av partiets omvandling till att bli ett folkparti. 
Han uppger även att broderskaparna allmänt sett fann sig väl tillrätta med 
folkhemstanken.87

Harald Hallén yttrade sig dock aldrig i partistyrelsens diskussion om bro-
derskapsrörelsen. Det skulle enligt Lundberg dröja ända till år 1939 innan 
Hallén anslöt sig till broderskapsrörelsen, även om han redan år 1929 skrev i 
broderskapsrörelsens tidning.88 Varför ställde sig Hallén inte i fronten för en 
kristen förening inom socialdemokratin? 

Harald Hallén hade alltsedan ungdomsrörelsens livaktiga somrar betraktat 
Sveriges folk som ett Guds folk. Det som för Manfred Björkquist utgjort en 
appell, var för Harald Hallén redan verklighet. Efter många kampår hade 
högern tvingats retirera. I samband med folkhemmets etablering verkade 
Halléns nationella vision nu kunna förverkligas. Hans roll blev härmed att 
proklamera enheten mellan kristendom och folkhem. 

Denna enhetsvision förklarar varför Hallén i partistyrelsen aldrig engage-
rade sig till förmån för broderskapsrörelsen.  Denna rörelse utgick ju från en 
bas av frikyrkliga där det väckelsekristna medvetandet var starkt. Den tidiga 
broderskapsrörelsen kunde vara kritiskt inställd till liberalteologin.89 Att 
avgränsa en särskilt kristen socialdemokrati hade aldrig varit Halléns syfte. 
Ett gott exempel på Halléns enhetsvision kom fram i riksdagen 1929 i sam-
band med ett försök att analysera kosackvalets förluster. Trots motgången 
menade Hallén att de medborgargrupper som anslöt sig till socialismen växte 
sig allt starkare.90 Orsaken låg i att socialdemokratin uttryckte det nationellt 
bärande, som tillika var något kristet: 

... en stor del, snart kanske den större delen av den svenska nationen, har en 
stark förnimmelse av att vi bygga, trots allt som kan sägas om vårt närings-
livs blomstring, på en moraliskt orättfärdig grund. Åsynen av den ekonomiskt 
orättfärdiga tingens ordning, i vilken vi alla leva, utlöser de idealitetens käll-
språng, som i skiftande former under seklerna ha skänkt helgd och höghet åt 

86 §5 i: Protokoll fört vid Socialdemokratiska partistyrelsens extra sammanträde den 20 och 21 
november 1929, i:  SAP Protokoll: partistyrelsen 1915-1930 Vol A2C:004, ARAB. Lundberg 
1997, s. 74-76. Om Åkerberg och den tidiga broderskapsrörelsen, se Lundberg 1997, s. 40, 
63, 74-75  
87 Lundberg 1997, s. 72, 106-107 
88 Broderskap 19/1 1929, Lundberg 1997, s. 64. De socialdemokratiska riksdagsprästerna Karl 
Sandegård och Ernst Klefbeck anslöt sig däremot aldrig till rörelsen. Lundberg 1997, s. 64. 
Enligt Lundberg uppskattade Mogård Halléns intellekt, även om han tyckte Hallén var lite för 
filosofisk. Lundberg 1997, s. 65 
89 Lundberg 1997, s. 104 
90 AK 1929:4, s. 76-77 
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svenskens liv. Vi socialdemokrater höra ingalunda till dem, som ringakta 
våra hädangångna fäder. Vi veta mycket väl, att dessa vördade fäder, som på 
sitt sätt drömt om ett himmelskt Jerusalem, och de moderna samhällsbyggare, 
som draga upp grundlinjerna för rättfärdighetens samhälle, äro allesammans i 
skiftande dräkt barn av samma svenska anda. De ha allesammans stått i 
samma helgade lunder och sträckt blickarna upp emot de tysta stjärnor, vilkas 
ljus ha fött deras längtan efter en fullkomlig värld. Det går icke an att under-
skatta den djupa ideella ström, som bär upp denna rättfärdighetslängtan hos 
den svenska socialismen.91

I ett föredrag i Göteborg under våren 1929 kunde Harald Hallén ge uttryck åt 
liknande tankar. Hallén proklamerade där att evangeliet tillhörde det allmän-
na. Evangeliet uppmanade alla att handla i kärlek till sina syskon. Jesu liv 
hade syftat till ett handlande i kärlek under förnimmelse av en evig, god och 
personlig makt. Evangeliet handlade därför ej om någon privat frälsningsfrå-
ga. Evangeliet utgjorde i stället själva livsnerven i det offentliga. I överens-
stämmelse med partiets nya samförståndslinje nämnde Hallén begrepp som 
samarbete, gemenskap, inbördes hjälp och syskontanke.92 Hallén försökte 
identifiera den samtida folkhemstanken med evangeliets innersta kärna. 
Folkhemmet sakraliserades. Hallén förklarade under Rydbergsjubiléet år 
1928 att Rydbergs idealism utgjorde en reaktion mot tidens fara för själsför-
tvining. Hallén kritiserade uppfattningen att Rydberg skulle ha bekämpat 
kristendomen. Detta var enligt Hallén en missuppfattning. Rydberg hade 
endast kritiserat intolerans och fanatism, samtidigt som han förespråkat en 
vidsynt och äkta tro. Hallén påminde om ”Grottesången” och belyste hur 
Rydbergs kritik mot en ny värld av naturalism, industrialism och materialis-
tisk socialism erhållit ett poetiskt uttryck.93

9.4. Krisuppgörelse 1933- folkhemmet erhåller stabil 
parlamentarisk grundval

Som en följd av valutgången 1932 kunde Per Albin Hansson bilda en rent 
socialdemokratisk ministär. Gustav Möller blev socialminister och Per Edvin 
Sköld jordbruksminister.94 Arthur Engberg blev ministärens ecklesiastikmi-
nister. Harald Hallén hade uppenbarligen själv hoppats på denna post.95 Par-

91 AK 1929:4, s. 77 
92 Jesu evangelium och samhällslivet. Föredrag i Göteborg d. 14/4 1929 Vol 26 HHS, FAV 
93 Viktor Rydberg. Högtidstal vid Rydbergsfesten i Arvika d. 18/12 1928 Vol 26 HHS, FAV 
94 Norborg 1988, s. 193-194, Lewin 1989, s. 159-203 
95 Harald Hallén skrev till Engberg efter utnämningen och gratulerade. Han nämnde lite av-
undsjukt att det måste vara ett nöje att få regera. Harald Hallén till Arthur Engberg 16/12 1932 
Vol 11. Arthur Engbergs familjearkiv, ARAB. Hallén verkar inom familjekretsen ha erkänt 
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titaktiska hänsyn påverkade dock utgången. Den radikale Engberg var till 
skillnad mot Hallén en besvärlig motståndare som kunde neutraliseras ge-
nom att erbjudas en ministerpost. Engberg hade dock vägrat ta emot Per 
Albin Hanssons erbjudande om att bli handelsminister och i stället krävt 
ecklesiastikministerposten. Partiledaren själv hade för denna placering ur-
sprungligen tänkt sig namnet Olof Olsson, som redan hade erfarenhet av 
uppgiften.96

Det kan här vara rimligt att kort bearbeta frågan varför Harald Hallén inte 
kom på tal som statsråd. Förutom den kontextuella förklaring som just angi-
vits, kan vi utveckla frågan mer personhistoriskt. Som läsaren vid detta lag 
bör ha klart för sig kännetecknades Hallén aldrig av någon större konflikt-
rädsla. I kombination med detta var han öppen och frispråkig. Det var exem-
pelvis vanligt att Hallén gärna avslöjade i andra kammaren vad ett beredande 
utskott hade kommit fram till, innan ärendet hunnit komma fram till kamma-
ren.97

Halléns frispråkiga attityd skapade vid ett tillfälle problem av utrikespoli-
tiska dimensioner, vilket kastar ett intressant ljus på Halléns politiska rollin-
nehav. Affären utvecklas mer i Birgitta Brodds kyrkohistoriska avhandling 
om Svenska kyrkans utrikespolitiska aktivitet 1930-1945.98 Bakgrunden till 
denna affär låg i att ärkebiskop Erling Eidem (1880-1972) i en privat audiens 
hade sammanträffat med Adolf Hitler i dennes rikskansli i Berlin den andra 
maj 1934. Syftet hade från Eidems sida varit att kritisera det nazikristna parti 
som tagit över de tyska landskyrkorna med hjälp av den nazistiska staten. 
Eidem kritiserade inför Hitler att den nya kyrkoledningen använt våld mot 
dem som opponerat sig. Detta var enligt Eidem okristligt och hade som ne-
gativ följd fått att den tyska lutherska kyrkan isolerats från sina systerkyrkor 
i andra länder. Ärkebiskopen lyckades hos Hitler inte vinna någon sympati 
för de bekännelsekristnas sak. Hitler uppträdde enligt Eidem agitatoriskt, 
hotande, obehärskat och brutalt under det 40 minuter långa försvarstal han 
levererade efter Eidems korta framställning. Den svenske ärkebiskopen upp-
levde audiensen som obekväm och var mycket mån om att hemlighålla mötet 
för att inte försvåra för de bekännelsekristna i Tyskland.99 Den 17 september 
1934 talade Harald Hallén i Agnetebergs församlingshem utanför Arvika om 
kyrkoförhållandena i Tredje riket. En svenskfödd tysk medborgare med na-
zistiska sympatier satt med i lyssnarskaran. Inga Ekwall-Hardeland stenogra-
ferade av Halléns föredrag och sände det oavkortat ner till Joseph Goebbels 
tidning Der Angriff. Den 28 september publicerades där ett ursinnigt angrepp 
på Hallén och Eidem i form av öppna frågor, som tidningen krävde att tysk 

sig besviken över att ha blivit förbisedd som minister. Intervju Inga Lisa Löfqvist 18/3 2000. 
Av Löfqvist verifierade anteckningar hos Urban Claesson, Falun.  
96 Beltzén-Beltzén 1973, s. 144-146, Gustavsson 1991, s. 220, Kristenson 1982, s. 238 
97 Se ex AK 1917:72, s. 22, AK 1925:16, s. 7 
98 Brodd 2004, s. 370-374 
99 Murtorinne 1968, s. 68-78, Brodd 2004, s. 354-358 
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allmänhet hade rätt att få svar på. Bl.a. frågades om det var det sant att Er-
ling Eidem yttrat till Hallén att han ansett Adolf Hitler vara grov och plump? 
Der Angriff förhörde sig även om den svenske prästen i Berlin; Birger Forell, 
och dennes informationer till Hallén. Tidningen frågade också om det var det 
sant att Hallén påstått att det existerade livsmedelsbrist i Tyskland?100 Situa-
tionen blev minst sagt brydsam för ärkebiskopen, som skickade en skarp 
reprimand till Harald Hallén. Genom att Hallén inblandat hans namn i sitt 
föredrag hade ärkebiskopens möjligheter att göra något för de tyska trosbrö-
derna allvarligt försämrats. Talet hade därutöver enligt Eidem i högsta grad 
försvårat för Birger Forell i dennes vanskliga ställning i Berlin.101 Affärens 
efterföljd blev att Birger Forells kommunikationer belades med restriktioner. 
Officiellt tog också utrikesdepartementet avstånd från Forells och Halléns 
uttalanden.102 Det hallénska personlighetsdrag vi här tecknat begränsade med 
all sannolikhet hans möjligheter att bli minister. En interiör från ett partisty-
relsemöte i november 1931 kan ge ytterligare belysning. Efter det att den 
partistrategiska konflikten mellan Arthur Engberg och Per Albin Hansson 
under detta möte blivit bilagd föreslog Hallén ett gemensamt offentligt utta-
lande av de båda för att uppvisa att samförstånd hade uppnåtts. Per Albin 
Hanssons politiska fingertoppskänsla satte dock stopp. En sådan åtgärd skul-
le enligt partiledaren på ett onödigt sätt avslöja att det varit bedrövligt ställt 
inom partistyrelsen. Arthur Engberg hade själv aldrig offentligen vidrört 
denna interna konflikt.103

100 Manus till detta tal finns tyvärr ej bevarat. Stockholms-Tidningen 29/9 1934, Der Angriff 
28/8 1934, Karlstads-Tidningen 4/2 1935 
101 Erling Eidem till Harald Hallén 27/10 1934 Vol 33 HHS, FAV. Vad gällde Forell skrev 
Eidem bitande: ”Jag har försökt göra vad jag kunnat i en hänvändelse till Utrikesdepartemen-
tet och ministern i Berlin. Detta meddelat i allra strängaste förtrolighet och får under inga 
förhållanden meddelas allmänheten.” 
102 Brodd 2004, s. 373-374. I samband med denna affär bör en senare utrikespolitisk tilldra-
gelse behandlas, trots att den ligger på avstånd från avhandlingens centralfokus. Under 1990-
talet blev Harald Hallén anklagad för att år 1954 på ett otillbörligt sätt ha läckt information 
från Utrikesutskottet till Sovjetiska ambassaden i Stockholm. Statsvetaren Bo Petersson stod 
som uppgiftslämnare för detta i sin bok om hur Sovjet bedömt svensk utrikespolitik. Hallén 
skulle också ha givit självsvåldiga råd om hur Sovjet borde ha agerat gentemot Sverige. Enligt 
Petersson bedömde ryssarna Hallén som viktig då de antog att han hade inflytande över både 
Erlander och Östen Undén. Petersson 1994, s. 69-70, 126-127, 148, 150. Petersson baserade 
sig på sovjetiska arkiv som då nyligen blivit tillgängliga. Harald Halléns dotter arkivarie 
Birgitta Törnell författade som part i målet ett omfattande genmäle som publicerades i Nya 
Wermlands Tidningen  5/5 1995. Med stöd av tre arkivforskare med egen erfarenhet av sovje-
tiskt arkivmaterial; Seppo Isotalo, Helene Carlbäck-Isotalo och Stefan Lindgren, anklagades 
Petersson bl.a. för bristande källkritik. Denne statsvetare hade enligt genmälet ej i tillräckligt 
hög grad utsatt sina arkivuppgifter för den historiemetodiska tendenskritik som borde kopplats 
samman med Sovjets auktoritära system. Det fanns nämligen ett allmänt mönster bland sovje-
tiska tjänstemän att lägga egna åsikter i utländska uppgiftslämnares munnar i syfte att erhålla 
gehör för dem högre upp i beslutshierarkin, för att samtidigt slippa eget ansvar. Törnell 1995 
103 §33, s. 74 i: Protokoll fört vid Socialdemokratiska partistyrelsens sammanträden den 9-14 
november 1931, i: SAP Protokoll: partistyrelsen 1931-1939 Vol A2C:005, ARAB. Beltzén-
Beltzén 1973, s. 144 
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Efter ovanstående utläggning om Halléns frimodighet kan vi nu återgå till 
det tidiga trettiotalets inrikespolitiska sammanhang. Trots den stora social-
demokratiska framgången i valet 1932 kunde man enbart bilda en minoritets-
regering som lätt kunde fällas av en enig borgerlighet. Harald Hallén hade 
inom partistyrelsen år 1929 förespråkat en majoritetsregering. Samarbetspla-
ner med de frisinnade var aktuella ända fram till efter valet år 1932.104 I maj 
1933 kom regeringen fram till den så kallade krisuppgörelsen med bonde-
förbundet. Här återkom Halléns tanke på att acceptera bonderörelsen utifrån 
dess egna villkor. Bondeförbundet var det enda parti som var tillräckligt 
pragmatiskt för att acceptera socialdemokraternas nya strategi för krisbe-
kämpning. Detta innebar att båda partierna kompromissade med sina pro-
gram. Socialdemokraterna fick genom överenskommelsen med bondeför-
bundet möjlighet att genomföra sin krisplan, som inspirerats av den så kalla-
de Stockholmsskolans ekonomer. Genom att föra expansiv finanspolitik och 
låta staten låna sig till underskott ville regeringen genom beredskapsarbeten 
stimulera ekonomin. Härmed sökte man råda bot på den ekonomiska krisen. 
I utbyte fick socialdemokraterna uppge sin gamla frihandelslinje och accep-
tera bondeförbundets förslag om tullar, prisregleringar och subventioner för 
att skydda svenskt lantbruk. Regeringen kunde härmed stödja sig på en ma-
joritet i riksdagen. Detta innebar en ny riktning i svensk politik.105

Per Albin Hanssons folklinje hade därmed befästs i praxis. En socialde-
mokratisk politik fördes härefter på ett bredare socialt och politiskt underlag 
än den egna klassen. Den nya ekonomiska politiken skulle förankras hos 
olika intressegrupper.106 Samförståndet som politisk strategi fick år 1938 sin 
motsvarighet på arbetsmarknaden, då arbetsgivarnas och löntagarnas före-
trädare möttes och lade grunden för en långvarig arbetsfred. Detta blev kodi-
fierat i det så kallade Saltsjöbadsavtalet.107 Som vi konstaterat hade Sigtuna-
stiftelsen spelat pionjärroll för denna arbetsfred. 

I det förlopp vi ovan tecknat har vi sett Harald Hallén som involverad ak-
tör. Från demokratins genombrott till socialdemokratins maktövertagande 
argumenterade Hallén för en nationell folkgemenskap på den jämlika med-
borgerlighetens grund. Han argumenterade år 1918 för att demokratin skulle 
komma hela nationen till del och var år 1928 en tydlig förespråkare för att 
makten skulle byggas på en bredare folkbas än industriarbetarklassen. År 
1933 segrade den folkpartistiska linje som Hallén tillhörde. Vi skall nu åter-

104 §6 i: Protokoll fört vid Socialdemokratiska partistyrelsens extra sammanträde den 20 och 
21 november 1929, i: SAP Protokoll: partistyrelsen 1915-1930 Vol A2C:004, ARAB, Odhner 
1989, s. 98 
105 Norborg 1988, s. 194-195, Odhner 1989, s. 98, 101, Lewin 1970, s. 89-96, Lewin 1989, s. 
159-203, P.A. Hansson hade till en början uttalat sig frihandelsvänligt efter valsegern 1932. 
Odhner 1989, s. 97 
106 Lewin 1970, s. 90-91, 114-115  
107 Norborg 1988, s. 146-147 
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gå till perioden för medborgarhemmets genombrott för att där inrikta oss på 
Harald Halléns kyrkopolitiska roll.. 
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10. Strid för medborgarnas gemensamma 
kyrka 1917-1920 

Harald Halléns kyrkohistoriska utmaningar framstår vid jämförelse med 
dansk kyrkohistoria som bestående av två huvudfaktorer: kyrkans högre grad 
av självständighet, kontra arbetarklassens utomkyrkliga identitet. Inför folk-
hemmets politiska genombrott blev det Halléns stora uppgift att skapa en 
demokratisk folkkyrka utifrån dessa förutsättningar. Nyckeln till svensk 
folkkristendom återfanns i 1800-talets stora tradition av religiös liberalism. 
Den antiindustriella andlighet som Viktor Rydberg så pregnant hade formu-
lerat skulle bli något av en teologisk grundval för folkhemmets kyrka. Det 
svenska skötsamhetsidealet korresponderade också väl mot liberalteologins 
strävan att förädla medborgare. Den idealistiska föreställningen om ett Guds 
rike, som via successiva reformer allt mer borde införas i samhället, kunde 
sammanfogas väl med den utvecklingsoptimistiska och framtidsinriktade 
välfärdsnationalism som kom att prägla Sverige under 1900-talet. Folkhem-
met representerade framför allt en utopisk dröm om något bättre i framtiden. 
Den svenska 1900-talsnationalismen kännetecknades aldrig av något entusi-
astiskt flaggviftande, utan samlade sig på ett mer osynligt sätt kring välfärds-
statens framväxt. Den danska nationalismen framstår vid jämförelse som 
betydligt mer förankrad i 1800-talet. Inom grundtvigianismen fortlevde den 
fornnordiska vurm som i Sverige med göticismen enbart utgjort en historisk 
parentes. Vi har också konstaterat att antiindustrialismen som estetisk ström-
ning erhållit starkare genomslag i svensk nationalism jämfört med dansk.1 Vi 
skall nu se hur denna tanketradition vitaliserades inför demokratins svenska 
genombrott. 

10.1. Antiindustrialismen uppdaterad som kyrkans 
folkreligiösa grundval 
Tidsperioden mellan ryska marsrevolutionen 1917 och samma års förstamaj-
demonstrationer var dramatisk. Inför första maj detta år publicerade Dagens
Nyheter en mycket suggestiv artikelserie med den apokalyptiska titeln ”Nya 
himlar och en ny jord”. Artiklarna gavs samtidigt ut som uppsats i en bok 

1 Jfr Fransson 1998, s. 103-105, Johansson 2001, s. 14-15 
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med samma titel. Där hävdade författaren Ludvig Nordström (1882-1942) att 
något nytt och revolutionärt obevekligen stod inför sitt genombrott. Författa-
ren blickade dock inte österut, utan västerut. Han inriktade sig heller ej på 
det materiella, utan på det andliga. I hela den industrialiserade Västvärlden 
höll enligt Nordström en ny människotyp på att växa fram. Det höll på att 
ske en omvälvande andlig revolution gentemot allt som hörde samman med 
industrisamhället. John Ruskin och William Morris hade enligt Nordström i 
Storbritannien initierat denna breda motreaktion. Under 1850-talet hade Ru-
skin börjat vända sig mot allt det fula som framskapades av all massfabrika-
tion. Han hade enligt Nordström därmed kraftfullt kritiserat den samtida 
borgerlighetens materialistiska strävanden. Industrialiseringen utgjorde ett 
barn av den egoism och njutningslystnad som kommit i dagen under renäs-
sansen. I den reaktion som tagit form efter Ruskin ville man i stället ta sina 
förebilder från medeltiden. Denna epok hade i motsats till den inomvärldsli-
ga renässansen representerat högre andliga värden. Nordström menade där-
för att industrisamhällets kamp om inomvärldslig materia höll på att ersättas 
av ny medvetenhet om det andliga. Kapitalismen och dess motsats; den ma-
terialistiska socialismen, höll därför på att tappa greppet. I det andliga fanns 
plattformen för en ny samhällsordning. En enande religion tonade allt starka-
re fram på resterna av det materialistiska 1800-talet. Denna enhetsreligion 
innebar ett förverkligande av religionsbegreppets djupaste innebörd: att ska-
pa samhörighet. Det fanns enligt Nordström något gemensamt i alla världsre-
ligioner. Det fanns en upplevelse av att Gud fanns i människan, och ej utan-
för henne. Att lyda denna inre gudsuppenbarelse innebar samtidigt att låta 
världen omskapas enligt rättfärdighetens krav. Det andliga skulle lyfta män-
niskorna från kapitalismens materialistiska egenintresse. Den nya antikapita-
listiska religionen var alltså ett uttryck för nya himlar, som samtidigt skapa-
de en ny och rättvis jord.2 Nordström lyfte fram engelsmannen H.G. Wells 
(1866-1946) och irländaren Bernard Shaw (1856-1950) som viktiga portal-
gestalter för denna nya religion. Den sistnämnde hade hävdat att Jesu för-
kunnelse om kärleken till sin nästa blivit allt mer aktuell. Shaw förknippade 
socialismen med Guds vilja och förkastade kapitalismen som mammonsdyr-
kan. Wells hade nyligen skrivit en bok med titeln Mr. Britling kommer till 
klarhet. Enligt Nordström förklarades där religionen vara en idé som sam-
manhöll allting i en enda världsplan. Gud fördes därmed in i världsordning-
en. Wells hävdade att den enda vägen till framtida lycka innebar att förenkla 
religionen i överensstämmelse med sin grundidé: att lyda Gud som mänsk-
lighetens globale kung med åsidosättande av jordiskt kungavälde och ”natio-
nell självdyrkan”. Det var en katastrof att kristendomen accepterat sin be-
gränsade roll efter det att medeltidens världskyrka bleknat bort.3

2 Nordström 1917, s. 121-158, Dagens Nyheter 30/4, 1/5 1917 
3 Nordström 1917, s. 129-133, 154-157, Dagens Nyheter 30/4, 1/5 1917 
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Wells roman gick som följetong i Dagens Nyheter under hösten 1916. 
Bokens personliga sätt att besvara krigets trauma gjorde den populär över 
hela Västvärlden.4 I bokens sista förtätade kapitel kom nämligen Mr. Britling 
till den klarhet som boktiteln hade utlovat. Herr Britling hade under en hel 
natt försökt formulera ett brev till en tysk familj som förlorat sin son i kriget. 
Framåt morgontimmarna upplevde Britling Guds närvaro. Uppenbarelsen 
medförde insikt om att varken den unge tyske mannen eller Mr. Britlings 
egen son hade dött förgäves ute på slagfältet. I kampen för ökad rättfärdighet 
hade de båda dött för Guds sak. Genom att döden visat på det orättfärdiga i 
kriget hade de förhärligat Gud och var därför del i ett pågående gudomligt 
skeende. Denna gudomliga kraft blev för Mr. Britling hoppet om en ljusnan-
de framtid.5

Den gudsupplevelse som Wells i romanens form lät Mr. Britling ge ut-
tryck åt skulle snart utvecklas teologiskt. I maj år 1917 gav Wells ut en skrift 
som redan samma år kom i en svensk översättning med titeln Gud den osyn-
lige Konungen.6 I denna skrift gjorde sig Wells till en självsäker uttolkare av 
den moderna religion som han menade växte fram över hela världen. Över-
allt och i alla religioner fanns samma tendens till religiös ”rening”. Gud gav 
sig helt enkelt tillkänna i människors inre, på samma sätt som han plötsligt 
uppenbarat sig för Mr. Britling.7 Denne Gud var inte identisk med den krist-
ne Guden. Wells ville påvisa det orimliga i att sammanföra den yttre skapar-
guden med själens inre frälsargud. Skaparguden ville Wells kalla ”det dolda 
väsendet” som man inte kunde veta något om, till skillnad från den frälsar-
gud som kunde erfaras direkt i hjärtat.8 Denna existerade i tiden, hade ur-
skiljbar karaktär och representerade mod, framtid och kärlek.9 Att umgås 
med denna Gud innebar att lyda den osynlige kungen i ett framväxande 
gudsrike. Detta rikes förverkligande var Guds yttersta syfte med människor-
na. I detta rike skulle själviskheten ersättas av kärleken till Gud, och fokus 
skulle sättas på nya gudomliga mål.10

Wells menade att denna nya världsreligion inte behövde några kyrkor. 
Med kyrkan följde nämligen automatiskt en kåranda som kvävde den fria 
tanken.11  Staten kunde däremot direkt stå i Guds tjänst och hade en central 
roll för gudsrikets framväxt. Staten stod för rationell planering och skulle 
genom effektiv vetenskaplig förvaltning frigöra människor till att kunna 
inrikta sig på högre ting. Slutmålet var för Wells en världsstat. Denna inne-
bar en teokrati med Gud som kung över hela världen. Varje styrelse, från 

4 Nordström 1917, s. 129, Dickson 1969, s. 261-267 
5 Wells 1918, s. 517-522  
6 Wells 1917 
7 Wells 1917, s. 5-12 
8 Wells 1917, s. 5-31, Dickson 1969, s. 269, 270 
9 Wells 1917, s. 56-66 
10 Wells 1917, s. 98-112 
11 Wells 1917, s.137-138, 143 
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kommunal nivå upp till världsstatsrådet, skulle bli ett praktiskt verktyg för 
Guds myndighet. Hela världen skulle enas under frihetens Gud i denna 
världsstat.12 Wells stora nummer under denna tid utgjordes av tron på statens 
möjlighet att bedriva rationell planering. Under krigsåren var Wells en varm 
förespråkare av den övernationella staten. Wells kunde betecknas som socia-
list. Han hade tidigare engagerat sig i The Fabian Society som ville införa 
statssocialismen på parlamentarisk väg.13 Bernard Shaw hade på samma sätt 
anknytning till samma socialistiska strömning. Hans debattinlägg hade väckt 
liv i den fabianska diskussionen. 

Ludvig Nordströms inlägg i Dagens Nyheter visade på en intressant idé-
historisk trend. Michael Löwy har påvisat hur det bland många samtida eu-
ropeiska intellektuella växte fram en gemensam känsla av att eviga värden 
var hotade av marknadsekonomins dominans och rent inomvärldsliga nytto-
maximerande. Löwy har konstaterat att denna antikapitalistiska hållning 
skapade nya möjligheter för kristendom och socialism att knyta an till var-
andra.14

Med vårt långa tidsperspektiv kan vi placera in Nordströms inlägg i ett 
bredare svenskt perspektiv. Sverige hade länge haft tradition av att importera 
idématerial från den anglosaxiska sfären. Anglosaxisk metodism, absolutism 
och antiindustrialism förmedlade viktiga förhållningssätt både före och un-
der Sveriges industrialisering. Här vill jag upprepa att denna idéimport ut-
gjorde en avgörande skillnad gentemot Danmark, som på ett annat sätt kun-
nat vitalisera sitt lutherska arv och sin agrara produktion. 

Ludvig Nordström förnyade i sina artiklar den antiindustrialism som tidi-
gare kommit till uttryck inom ungdomsrörelsen. Arne Helldén har noterat att 
H.G. Wells spelade en avgörande roll inom tio- och tjugotalets svenska soci-
aldemokrati. Viktor Rydbergs ”Grottesång” hade tidigare inneburit ett pes-
simistiskt och hatiskt förkastande av det industriella. Hos Wells fanns en 
sublimare hållning. Det fanns där en tydligare optimistisk tro på framsteg 
inom denna värld. Wells var intresserad av industrins möjligheter och upp-
skattade det fysiska arbetet som något positivt. Wells passade därför bättre in 
i mönstret när utopin om nationen som ett hem övergick från det drömska till 
det praktiskt politiska.15 Vi skall utveckla hur Harald Hallén tog intryck av 
H.G. Wells religiösa socialism. Hallén skulle omtolka Wells för att ge förny-
ad legitimitet åt sin övertygelse om kyrkans centrala roll i samhällsbygget. 16

12 Wells 1917, s. 146-147 
13  Schultze 1971, s. 132-135, Dickson 1969, s. 114-117, Tergel 1981, s. 114. Se Wagar 1961, 
s. 206-244 för en mer systematisk genomgång av Wells utopiska tänkande 
14 Löwy 1986, s. 16-67 
15 Helldén 1990, s. 31-37, 58-67, 75-83. ”hans antimarxism, hans liberalism och böjelse för 
medelklassen, hans ”borgerliga” socialism, hans fascination inför teknik och vetenskap, hans 
kritik av den klassiska bildningen och resoluta förkärlek för det rationella i tillvaron. Det är 
emellertid dessa drag hos Wells, som konstituerar 1920-talets radikalism.” Helldén 1990, s. 
79
16 Tegborg-Claesson 1997, s. 31, AK 1918 59:90, 94 
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Vi har här uppdaterat den ena av Halléns utgångspunkter, att det fanns en 
folklig religion. Den andra utgångspunkten utgjordes av övertygelsen om 
kyrkans folkliga förankring. 

10.2. Arthur Engbergs klasskyrka- ett hot mot Harald 
Halléns folkkyrka
Harald Hallén hade länge ogillat den linje om kyrklig folkerövring som ut-
gått från J.A. Eklund och ungkyrkorörelsen. Denna strömning hade profile-
rats i de konfrontationer som blivit tydliga under åren 1909-1914. 

Vi bör här påminna oss om nationalekonomen Karl Petanders farhåga i 
Vår Lösen under bondetågets upptakt. Han hade sett en fara i att bondetåget 
fick kyrkan att framstå som en klasskyrka. Petander hade insett den risk som 
fanns i att kyrkan i försvarsfrågan förenades med ett parti i klasskampen. 
Johannisdahlsmötet mellan arbetare och kyrkomän år 1913 hade nästan 
spruckit på grund av försvarsfrågan, trots att frågan ej funnits med på pro-
grammet. Stämningarna i samhället var så starkt laddade med konflikt kontra 
vänsterns förespråkande av sociala reformer, och högerns krav på ökade 
försvarsanslag, att spänningen ändå slog igenom på mötet. Nathan Söder-
bloms diplomatiska talang hade dock bidragit till att hålla ihop samlingen. 
Petander hade medverkat på mötena under åren 1912 och 1913 och ingick i 
kommittén med Lutteman från Huskvarnamötet år 1911.17

Uppfattningen om kyrkan som arbetarnas klassmotståndare fick sin store 
socialdemokratiske uttolkare i Arthur Engberg. Vid upprepade tillfällen gick 
han under tiotalet till frontalangrepp mot ungkyrkorörelsen. Dess folkkyrka 
var enligt Engberg en överklasskyrka som försökte integrera alla inom en 
nations gränser, utan att erbjuda befolkningen rätt att lämna kyrkan. Ung-
kyrkorörelsens arbetarkorståg sågs av Engberg som desperata tecken på att 
den rådande statens härskarklass sökte förankra sin maktlegitimerande stats-
kyrka i nya befolkningsgrupper. Talet om folkkyrkan ansågs dölja överklas-
sens egentliga intressen. Kristendomen förklarades av Engberg utgöra en 
lämplig överideologi i ett samhälle där få kapitalägare ville behålla makten 
över en majoritet av egendomslösa. Klassamhällets fragmentering hade dock 
gjort det omöjligt att tala om en enda bekännelse i Sverige. Att ungkyrkorö-
relsen i bondetåget försvarat kungamakt gentemot parlamentarisk demokrati 
hade enligt Engberg avslöjat rörelsens rätta ansikte.  

Engberg skapade i sin polemik något av inverterad bild av ungkyrkorörel-
sen. Han skulle fastna för bilden av kyrkan som tjänare åt statens domine-
rande samhällsklass. Statskyrkan betraktades inte som något samfund i sig 

17 Tergel 1974, s. 129, 132, 144-145, Lutteman 1917, s. 323, 326 
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självt. Framtidens segertrupp, d.v.s. arbetarklassen, borde därför avskaffa 
denna statskyrka.18

Arthur Engbergs angrepp på kyrka och ungkyrkorörelse bekräftade Karl 
Petanders farhågor. Tergel har påpekat att varken Manfred Björkquist eller 
J.A. Eklund insåg konsekvenserna av sitt nationella högerengagemang.19 Inte 
ens arbetarvännen Axel Lutteman hade undvikit att utpekas som högerman. 
Han hade under höstvalet 1914 tagit ställning för högern. Hallén kritiserade 
Lutteman för detta. Förtroendet för honom bland Köpings arbetare blev där-
med skadat.20

10.2.a. Försök att hänvisa borgarklassens kyrka till det privata 
Arthur Engbergs far tillhörde baptistsamfundet, medan hans mor ställde sig 
sympatisk till baptismen. År 1911 försvarade Arthur Engberg socialdemo-
kratin gentemot anklagelser om att vara antinationell och utgöra en fara för 
fäderneärvd kristendom. Enligt Engberg förväxlade man här kristendomen 
med dess kyrkliga institution. Han förklarade att socialdemokratin var kritisk 
till religionens statliga sanktion. Att socialdemokratin i sitt partiprogram 
ville hänföra kristendomen till det privata var enligt honom inget angrepp på 
religionen i sig själv.21 Det är i detta sammanhang viktigt för oss  att slå fast 
att Engberg aldrig var motståndare till religionen i sig självt. Trots den marx-
istiska beläsenhet han under tiotalet skulle utveckla utgick han alltid ifrån en 
idealistisk grundsyn. Han tolkade nämligen Karl Marx utifrån Hegel. Eng-
berg tyckte sig kunna skönja en världsande i klassernas inbördes kamp; det 
fanns en gudomlig mening i historiens förlopp. Engberg hade i sin uppfatt-
ning om kyrkan som härskarklassens kyrka inga möjligheter att tolka stats-
kyrkan som idealismens högborg. För honom utgjorde den enbart ett uttryck 
för krasst materiella intressen.22 Engberg ville i stället se frikyrkorna som 
kristendomens svenska förvaltare.23

När demokratin började komma inom gripbart avstånd aktualiserades tan-
ken på att förverkliga partiprogrammets punkt om att statskyrkan borde av-
skaffas. Detta skapade samtidigt förhoppningar inom svensk frikyrklighet. 
Den frikyrkligt nationella samling som kommit till stånd 1905 verkade nu få 
möjlighet till ett storslaget genombrott. 

18 Tergel 1974, s. 203-217, Beltzén 1961, s. 17-24, Beltzén-Beltzén 1973, s. 34-38, Hessler 
1964, s. 173, Blomqvist 2001b, s. 266 
19 Tergel 1974, s. 212 
20 Tergel 1974, s. 218-219 se där särskilt not 57 
21 Jansson 2003, s. 49, Beltzén 1961, s. 8-10, 16-17, Beltzén-Beltzén 1973, s. 10, 34-35 
22 Gustafsson 1962, s. 100-105  
23  Jansson 2003, s. 55 
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10.2.b. Frikyrkliga förhoppningar inför statskyrkans eventuella 
avskaffande
Fria Kristliga Studentföreningen hade bildats år 1912 som reaktion mot den 
svenskkyrklighet som kommit att dominera Uppsala Kristliga Studentför-
bund. En av initiativtagarna till denna frikyrkliga utbrytning hette Elov Lau-
rentz. Han hade varit ordförande vid det möte då Fria Kristliga Studentföre-
ningen konstituerats. Laurentz var då medicinstudent och tillhörde Svenska 
Missionsförbundet. 24 I skriften Det religiösa lägets krav på Sveriges frikyrk-
liga hade Laurentz år 1917 såsom trettioårig blivande läkare fortfarande 
konflikten med de ungkyrkliga i färskt minne. Laurentz skrev sin skrift i maj 
månad under den omvälvande tid som snart skulle präglas av kravallerna på 
Gustaf Adolfs torg. Han skrev att kyrkan med korsfararrörelsen blivit en 
stridande kyrka som målmedvetet sökte återvinna sin förlorade makt.25  Han 
varnade nu för den Sigtunastiftelse som just etablerats. Denna skulle bli ett 
centra för en folkkyrklig nationalism som ville befästa kyrkans makt över 
staten för att erhålla obegränsad makt över folkets liv. 26 Laurentz kritiserade 
även en annan statskyrklig väg till nationell ledarställning. Kyrkans liberala 
teologi innebar en anpassning till ”en tvivelsjuk tid” som enligt Laurentz 
innebar underminering av kristendomens grund. Liberalteologin utgjorde 
enligt honom tecken på att det för kyrkan var viktigare att behålla sin sam-
hälleliga ställning än att försvara sin kristna tro. Laurentz ville som motpol 
till ungkyrkorörelsen och Svenska kyrkan lansera en egen kyrkonationell 
vision:27 ”Om några tiotal år skymtar jag en enad evangelisk frikyrka i Sveri-
ge, kanske med namnet ”Evangeliska Kyrkan”.28

Laurentz målade upp en bild där statskyrkan framstod som en avfallen 
kyrka. I dess ställe skulle en nytestamentlig enad församling kunna träda 
fram.29 Laurentz växlade i ordalydelse när han skulle uttrycka denna natio-
nella församlingskonception. Den kunde klädas i olika ord: ”den kristna 
församlingen i Sverige”30, ”en enda kristen församling”31, ”Sveriges kyrka”32,
och så vidare. Han sammanfattade sitt kyrkoideal på följande sätt: 

Enade i en enda stor och fast kyrka, som fasthölle vid det nytestamentliga 
församlingsbegreppet, omvändelsepredikan och kravet på den enskildes hel-

24 Bergsten 1995, s. 22-23, 26, Tergel 1974, s. 17-26 
25 Bergsten 1995, s. 26, Laurentz 1917, s. 7-10, 48 
26 Laurentz 1917, s. 9 
27 Laurentz 1917, s. 10-13, 41-51 
28 Bergsten 1995, s. 30. Laurentz 1917, s. 43. Torsten Bergsten sätter denna vision i samband 
med att den mer svenskkyrkovänlige Waldenström, gick bort samma år. Nu kunde mer radikal 
statskyrkokritik formuleras från de frikyrkliga leden. Bergsten 1995, s. 26 
29  Laurentz 1917, s. 12-17, 46-51 
30  Laurentz 1917, s. 50 
31  Laurentz 1917, s. 41 
32  Laurentz 1917, s. 49 
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gelse, skulle vi frikyrkliga bli ett salt i samhället, med vilket en folkkyrka 
utan församlingstukt ej skulle kunna ta upp striden med framgång. 33

Tanken var att de tre stora frikyrkliga samfunden: Svenska Missionsförbun-
det, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan på sikt borde förenas till en enda 
svensk frikyrka.34

Laurentz satte sin vision i samband med statskyrkans kommande avskaf-
fande. Han trodde att det nu fanns parlamentarisk majoritet för ett upphä-
vande av statskyrkoformen. Socialdemokratiska arbetarpartiet hade blivit 
den viktiga kraften. Partiet hade under sin kongress tidigare samma år beslu-
tat om att utreda statskyrkans avskaffande. Delar av Sverige skulle enligt 
Laurentz härmed riskera att nedsjunka i hedendom.35 Han lyfte dock fram ett 
samtida förslag från Kirkeligt Landsforbund i Danmark. Denna danska orga-
nisation hade förankring i den inremissionska väckelsen och hade bildats 
1911 som reaktion mot att den omstridde liberalteologiske prästen N. P. 
Arboe Rasmussen kunnat stanna kvar som präst inom statskyrkan. Landsfö-
reningen hade offentliggjort ett lagstiftningsförlag år 1916 som syftade till 
att skydda den kristna tron genom att avskaffa statskyrkan. I sitt förslag före-
slog landsförbundet att de gamla danska sockenkyrkorna borde övergå till 
lokala trossamfund. Laurentz menade att samma sak skulle kunna ske även i 
Sverige. Han ansåg det i Danmark vara självklart att erbjuda den Inre mis-
sionen rätt att överta den lokala stenkyrkan. I Sverige motsvarades Inre mis-
sion enligt Laurentz av Svenska Missionsförbundet. Svenska kyrkan hade 
dock i jämförelse med sin danska systerkyrka en starkare kyrklig målmed-
vetenhet. Det skulle därför ej alls bli lika lätt för svenska missionsförbundare 
att få överta f.d. statskyrkor. Ett frikyrkligt samarbete skulle dock ge organi-
satorisk slagkraft att förverkliga denna strävan. Det vore enligt Laurentz 
farligt om fädernas kyrkor fick bli ett framtida agitationsmedel i händerna på 
en förvärldsligad och fri folkkyrka.  Folket hade enligt Laurentz en oreflek-
terat varm relation till sina gamla stenkyrkor. Det var därför viktigt att fri-
kyrkorna fick överta dem. Framtidens svenska folk skulle fortsätta komma 
till sina gamla kyrkor, men kunde inom dess väggar i stället få del av fri-
kyrklighetens evangeliska förkunnelse. På detta sätt skulle också en enad 
frikyrklighet bättre bli erkänd som Sveriges kyrka.  

I Danmark skulle affären med Arboe Rasmussen sluta med att den ”tål-
somme folkekirke” segrande. Radikale Venstre och socialdemokratiska par-
tiet hade stått på Arboe Rasmussens sida.  Morten Pontoppidan hade också 
aktivt verkat för dennes sak i sin ambition att behålla en gemensam national-
kyrka för alla.36

33  Laurentz 1917, s. 50 
34  Laurentz 1917, s. 41-51, Bergsten 1995, s. 30-32 
35  Laurentz 1917, s. 46, 48 
36 Schwarz Lausten 1998, s. 292-293, Lindhardt 1953a, s. 202-323, se särskilt s. 308 för 
landsförbundets förslag, Laurentz 1917, s. 48-50 
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Det är intressant att konstatera att den svenska socialdemokratiska pro-
gramkommission som 1919 började förbereda revision av partiprogrammet 
inför kommande partikongress delade de tankar Laurentz låtit komma i 
tryck. Vi noterar Arthur Engbergs närvaro bland funktionärerna, tillsammans 
med bl.a. Hjalmar Branting och Gustav Möller.37 Resultatet av kommissio-
nens arbete blev att punkten om statskyrkans avskaffande föreslogs bli 
skärpt i programmet.38 Det var uppenbart att funktionärerna ej såg statskyr-
kan som ett samfund i sig självt. Kyrkor och kapell borde vid statskyrkans 
avskaffande ställas till de ”fria religiösa samfundens” förfogande. Kommis-
sionen menade enligt samma linje att man måste vara human mot den präs-
terliga kår som i samband med statskyrkans avskaffande skulle förlora sin 
anställning i samhällets tjänst.39

Laurentz sökte redovisa orsaker till varför frikyrkligheten hittills ej bättre 
lyckats hävda sig i svenskt folkliv. Han konstaterade att frikyrkligheten 
misslyckats med att göra inbrytning i arbetarklassen. Frikyrkoledare hade 
öppet deklarerat politiska högersynpunkter och hamnat i arbetarnas motstån-
darläger. Frikyrkornas folk hade ej tillräckligt engagerat sig för de fattiga. 
Vinst- och lönemoral hade tillåtits tränga ut kristendomens solidaritetstan-
ke.40 Det fanns dock hopp om återerövrande. Laurentz hade nämligen anam-
mat en samtida föreställning om kristendomens återkomst i folklivet. Efter 
tre krigsår skulle det andliga stämningsläget enligt Laurentz innebära en 
återkomst för kristendomen. I den anglosachsiska världen återupprättade 
författare som  H.G. Wells och Bernard Shaw legitimiteten för en gudstro. 
Tro och vetande kunde nu förenas, och tack vare denna nya teoretiska öpp-
ning kunde enligt Laurentz en ny folkreligiös våg vara på väg att ta fart. 
Laurentz fann stöd för dessa tankar i Ludvig Nordströms artiklar i Dagens 
Nyheter. Under den närmaste tiden skulle det alltså finnas stora möjligheter 
för kristendomen i Sverige.41

En enad svensk friförsamling borde tillvarata denna nya möjlighet. Med 
samordning kunde man få råd att upprätthålla en kvalificerad intern utbild-
ning. Utan en sådan skulle de frikyrkliga aldrig kunna bli folkets andliga 
ledare. Hög utbildning skulle ge frikyrkans pastorer kompetens att möta den 
moderna människans problem. Laurentz menade att välutbildade präster 

37 De andra utgjordes av Rickard Sandler, Ivar Neuman och  Per Albin Hansson. Denne var 
suppleant för Branting, som hindrats deltaga i arbetet p.g.a. vistelse utomlands. Protokoll från 
Sverges Socialdemokratiska Arbetarepartis elfte kongress i Stockholm den 8-20 februari 
1920, s. 11, Förslag till 1920 års kongress rörande det socialdemokratiska Partiprogrammet, s. 
5
38 Förslag till 1920 års kongress rörande det socialdemokratiska Partiprogrammet, s. 11. Före-
ningen socialistisk debatt 1972, s. 145, 158 
39 Förslag till 1920 års kongress rörande det socialdemokratiska Partiprogrammet, s. 44 
40 Laurentz 1917, s. 36-37 
41 Laurentz 1917, s. 53-54 
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utgjorde en anledning till varför folkkyrkan hittills kunnat behålla sina posi-
tioner.42

År 1918 förverkligades Laurentz’ vision delvis i samband med bildandet 
av en frikyrklig samarbetskommitté. Initiativet kom från Fria Kristliga Stu-
dentföreningen. De frikyrkliga samarbetsmötena år 1905 och 1910 ansågs ha 
givit alltför klena resultat. Den nya kommitténs första beslut var därför att 
föreslå ett nytt frikyrkligt möte. Under detta möte i mars 1919 skulle den 
svenska frikyrkligheten markera kraftfullt mot statskyrkan. Kommitténs 
sekreterare Nils Johan Nordström framhöll i ett tal att frikyrkligheten borde 
samla sig inför statskyrkans avskaffande. Därefter gjorde mötet ett offentligt 
uttalande mot statskyrkosystemet. Resolutionen argumenterade från religi-
onsfrihetsargumentet och statskyrkans bristande överensstämmelse med den 
nytestamentliga församlingsprincipen. Kristendomen och vår tid hade redan 
år 1918 noterat en ny våg av fränare frikyrklig agitation mot statskyrkan. 
Frikyrkomötet 1919 sjösatte en kommitté för att bearbeta frågan om stats-
kyrkans upphörande. Elov Laurentz erhöll där en given plats. Resultaten 
publicerades år 1922. År 1920 skulle ungkyrklighetens organ Vår Lösen
undra om inte delar av frikyrkligheten höll på att ge sitt stöd åt Arthur Eng-
bergs samtida kamp mot statskyrkan.43

Svenska frikyrkorörelser har undervärderats i sina roller som nationellt 
stävande företeelser. Frikyrkorna representerade riksövergripande gemen-
skaper som förvaltade egna versioner av landet Sverige, på samma sätt som 
grundtvigianernas valmenigheter upprätthöll motsvarande bilder av Dan-
mark. Utifrån Miroslav Hrochs teori ser vi att Laurentz strävande efter att 
låta frikyrkligheten segra kyrkopolitiskt i nationalbildandets fas C. 

10.2.c. Harald Hallén försvarar kyrkans offentliga plats 
I följande avsnitt skall jag presentera hur Harald Hallén strävade efter att 
behålla kyrkan som en offentlig statskyrka. Han såg frikyrklighetens kristen-
dom som något privat, och ville i stället förankra kyrkan i de grupper som 
trädde fram som offentlighetens, d.v.s. allmänna opinionens nya företrädare i 
staten. Frikyrkligheten hade akterseglats som politiskt samlande folkrörelse, 
men hade som vi just sett försökt vinna nationalkyrkan. 

I det nya läget efter bildandet av ministären Edén och Branting under hös-
ten 1917 gick Arthur Engberg till skarp aktion. Arthur Engberg uppmanade i 
Social-Demokraten till en ”kulturkamp med spetsen riktad mot statskyrkosy-
stemet”.44 Hallén hävdade som motkritik att dessa artiklar ej representerade 

42 Laurentz 1917, s. 47-48 
43 Bergsten 1995, s. 32-36, 42-45, Nilsson 1964, s. 93-95, Runestam 1995, s. 136, Nordström 
1922, Eckerdal noterar att frikyrkomötet hölls samtidigt som Svenska kyrkans biskopsmöte. 
Eckerdal 1970, s. 186-187 not 18 
44  Beltzén 1961, s. 26, Beltzén-Beltzén 1973, s. 37-38 
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partiets vilja och menade att antiklerikalismen enbart tillhörde enskilda par-
timedlemmar.45

I riksdagen 1918 behandlades två motioner från de vänstersocialistiska
och socialdemokratiska partierna. Motionerna krävde utredning om hur 
(d.v.s. ej om) statskyrkan skulle avskaffas. Den socialdemokratiska motionen 
var undertecknad av partisekreterare Gustav Möller.46 Samma år publicerade 
Engberg en skrift där han utvecklade sina argument för statskyrkans avskaf-
fande.47 Arthur Engberg försvarade i maj 1918 motionerna i andra kamma-
ren. Där hävdade han att statskyrkan som gemensam medborgerlig egendom 
var omöjlig. Han återkom till de argument som tidigare använts mot ungkyr-
korörelsen. Svenska kyrkan utgick enligt Engberg från att alla medborgare 
måste ha samma trosuppfattning, vilket ej längre var ett fallet. Samhällets 
olika klasser hade olika världsåskådningar. Kyrkan hade historiskt visat sig 
vara knuten till borgarklassen och liksom denna rest anspråk på att utgöra 
nationens fundament. Ungkyrkorörelsens försök att vinna gehör i arbetarnas 
led innebar ett misslyckat försök att dölja denna klassbundenhet. Att kyrkan 
lyst sin välsignelse över högerbönderna år 1914 hade avslöjat kyrkans klass-
karaktär. Att en klasskyrka skulle företräda alla svenskars tro var enligt Eng-
berg ett hot mot religionsfriheten.48

Harald Hallén skulle i sitt debattinlägg i andra kammaren i motsats till 
Engberg basera sig på folket som en enda enhet. Han ville börja med att in-
stämma i Engbergs kritik av kyrkans historiska försyndelser. För det första 
hade kyrkan ej hängt med i svenska folkets religiösa utveckling, vilket ska-
pat en klyfta mellan kyrka och folk. Orsaken till avståndet låg enligt Hallén i 
att kyrkan hållit fast vid en föråldrad teologi som ej längre överensstämde 
med allmänhetens bildningsnivå. Svenska kyrkan hade enligt Hallén ej tagit 
till sig viktiga teologiskt vetenskapliga landvinningar som: evolutionistisk 
syn på kristendomen, källkritik och Adolf von Harnacks synliggörande av 
Jesu förkunnelse: ”det centrala i bibeln, det till människosjälen alltid talan-
de”. År 1915 hade Hallén anklagat Karl Staaff för att denne ej känt till att 
den moderna teologin hade bred förankring i folkdjupet.49 I riksdagen 1918 
ville Hallén förtydliga att han inte ville ha ”bibelkritik på predikstolarna”. 

45 AK 1918 31:31-32. Dessa artiklar gav också eko bland andra socialdemokratiska kristna. 
Den socialdemokratiske prästen Karl Sandegård frågade i en insändare i Social-Demokraten 
om de kristna nu skulle tvingas att träda ur partiet. Tidningsredaktionen svarade att åsikterna 
var Engbergs egna och ej representerade partiets uppfattning. Beltzén 1961, s. 27-28, Beltzén-
Beltzén 1973, s. 38 
46 Mot AK 1918:289, Mot AK 1918:293, AK 1918:59, s. 75, Hessler 1964, s. 176 
47 Engberg 1918 
48 AK 1918:59, s. 76-83, 100-105, Hessler 1964, s. 176-177 
49 AK 1918:59, s. 83-86, AK 1915:32, s. 43-44. Hallén menade 1918 att Harnack avslöjat hur 
Paulus på ett dogmatiskt sätt omtolkat det ursprungliga budskapet. Religiöst frisinnade som 
Pontus Wikner och Viktor Rydberg hade enligt Hallén av kyrkan använts som skydd mot 
fiender. De hade dock aldrig egentligen erkänts av kyrkan 
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Han ville däremot att forskningens resultat tillämpades i förkunnelsen.50 För 
det andra kritiserade Hallén statskyrkans bristande sociala klarsyn. Folket 
hade en känsla av att kyrkan syndat i samband med industrialiseringens ge-
nombrott. Kyrkans män hade försvarat den rådande ordningen och dess be-
sittande klasser, och hade därmed avskurit sig från den stora arbetarrörelsen. 
Från den kyrka som skulle ha varit samvetets röst inom nationen hade inget 
hörts. Inga motsvarigheter till profeten Amos eller aposteln Jakob hade trätt 
fram mot de nya orättvisorna. Hallén upplyste dock om den prästkonferens 
som år 1912 erkänt arbetarrörelsens strävan till värdigare levnadsförhållan-
den. Denna utgjorde emellertid ett svagt och försenat tecken på kyrklig för-
ändring. Hallén kritiserade skarpt ungkyrkorörelsens agerande före kriget. 
Arbetarna kände nu kyrkan som en fiende p.g.a. att präster i samband med 
bondetågsgudstjänsterna 1914 hade angripit demokratin. Hallén lyfte också 
fram hur kyrkan lyckats distansera sig från andra folkrörelser för nykterhet 
och fred. Hallén anförde i kritiska ordalag de lutherska ord om en kristen 
människas frihet som Skarabiskopen Hjalmar Danell använt för att kritisera 
ett helnyktert liv. Kyrkan hade enligt Hallén ingen kännedom om hur viktig 
nykterheten var för fattiga människor. Vad gällde kyrkans kritik av den folk-
liga fredsrörelsen menade Hallén att kyrkan hade för svag tro på den all-
smäktige Gudens möjligheter att förändra världen till det bättre. Hallén hade 
från kyrkligt håll hört sägas att Svenska kyrkan nu blivit en främling i det 
samtida Sverige. Kyrkan drömde sig enligt Hallén därför tillbaka till 1600-
talet.

Efter att ha tecknat denna bild ansåg Hallén det vara fullt förståeligt att 
man ville avskaffa statskyrkan. Han menade sig dock känna till en bättre 
framtidsväg. Genom att införa full religionsfrihet skulle kyrkan nämligen 
komma i ny dager. Ett antiklerikalt agitationsvapen skulle försvinna om ing-
en medborgare behövde utsättas för Svenska kyrkans skatte- och kulttvång. 
Hallén antydde att en religionsfrihetsutredning just blivit tillsatt. 

 Harald Hallén menade att religionen skulle fortsätta att stå lika stark även 
om statskyrkan avskaffades. Han nämnde att miljondonationer varit på tal 
för att finansiera Svenska kyrkan om hon lösgjordes från staten. Hallén ville 
därmed ställa en socialdemokratisk fråga: var ”sektkyrkans liv” något önsk-
värt för statens ”sunda” utveckling? Frikyrkan skapade enligt Hallén en kår-
anda som uteslöt andra och kunde bli ett hot mot fritt religiöst tänkande. Fria 
kyrkor hade under världskriget inte värnat den internationella rätten bättre än 
statskyrkor. Frikyrkor stod svaga inför den kapitalistiska ordningen och dess 
materialistiska anda. Utan statligt stöd var frikyrkan tvungen att alltid inrikta 
sig på att införskaffa medel till sin egen verksamhet. Denna materiella kamp 
var ett hot mot sann andlig verksamhet. Hallén lyfte fram situationen i USA 
som ett skräckexempel. I sin kritik av frikyrkan som en hotande reaktionär 
stat i staten anknöt Hallén också till Danmark, men på ett helt annat sätt än 

50 AK 1918:59, s. 85 
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Elov Laurentz. Radikala danskar (m.a.o. de trupper som kunde räknas till 
Morten Pontoppidan) hade enligt Hallén insett en stor risk i att frigöra stats-
kyrkan från staten. De hade insett att ett ”religiöst kampparti” därmed kunde 
konsolidera sig för att ta över kyrkan. Hallén informerade om att den Inre 
missionen i Danmark vunnit ökad politisk kraft i syfte att ta över den danska 
kyrkan om denna gjordes fri. 

I sin kritik mot upplösningen av stat och kyrka anförde Hallén H.G. Wells 
bok Gud den osynlige konungen, och omtolkade den för sina egna syften. 
Wells uppfattning om staten som Guds redskap menade Hallén bekräfta 
statskyrkan som institution. Wells generella kritik av alla kyrkors kåranda 
riktade Hallén samtidigt om till att gälla enbart frikyrkor.51

Halléns första insats som riksdagsman 1912 hade varit att argumentera 
mot motioner som ville lagfästa frikyrkliga dop och jordfästningar. Hallén 
uttryckte då misstankar om att friförsamlingar kanske i framtiden även skulle 
etablera konfirmationsundervisning. Privat uttryckte han detta år rädsla för 
att den framtida kyrkliga konfirmationsundervisningen skulle kunna komma 
att dirigeras av Waldenström på Lidingö. Hallén ville inte vara med om att 
inom kyrkan lämna utrymme för riktningar som kunde paralysera den ut-
veckling han såg framför sig.52 ”Det försiggår, som vi veta, en sträfvan att ... 
genom reformatoriskt arbete få kyrkan mera ägnad att tjäna de ideella och 
sedliga krafven hos vårt folk”.53

Efter att i talarstolen 1918 ha argumenterat mot frikyrkan kände sig Hal-
lén manad att ta upp frågan om det fanns något folkligt stöd för att behålla en 
stor nationell statskyrka. Han ansåg att det inte gick att samla folket runt 
kyrkans gamla bekännelseskrifter. Det fanns dock ändå en gemensam natio-
nell religion:  

... om jag icke har tytt utvecklingen fel, föreligger det en tendens till en slags 
syntetisk enhetsutveckling; det, som skiljer de olika religionsbekännarna, blir 
allt mindre och mindre, och det, som enar dem och som är det centrala, blir 
mer och mer förståeligt och påtagligt för de allra flesta. Till kyrkans officiella
trosbekännelse stå de flesta människor i motsättning,  men det har vuxit fram 
en religiös grundsyn, som faktiskt blivit gemensam för flertalet inom natio-
nen.54

51 AK 1918:59, s. 86-90, 107. Hallén blev som nämnts medlem i den religionsfrihetskommitté 
som tillsattes den 21 maj 1918, dagen före denna debatt. Riksdagsbiblioteket 1953, s. 69. 
Yvonne Maria Werner har uppmärksammat den debatt Hallén satte igång 1920 genom att 
avslöja utredningens tankar om att åter tillåta klosterväsende i Sverige. Hallén avslöjade sig 
senare som sympatiskt inställd till tanken och tillkännagav att utredningen uppvaktats av 
katolska kyrkan. Hallén avvek här från sin läromästare Pfannenstill och dennes protestantför-
bund. Werner 1996, s. 85-88 
52 Mot AK 1912:47, Mot FK 1912:14, AK 1912:13, s. 70-71, Harald Hallén till Jalmar Furu-
skog 7/2 1912. JFS, GUB 
53 AK 1912:13, s. 71 
54 AK 1918:59, s. 91 
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Hallén förtydligade sin övertygelse om att det fanns en upplyst folkkristen-
dom. Folket hade kommit fram till en gemensam förenklad tro och därmed 
kommit överens om det centrala i kristendomen.55 De motioner som nu krävt 
statskyrkans avskaffande hade därför inget stöd i den allmänna opinionen. 
Det fanns inte längre något starkt intresse av antiklerikal propaganda. Hallén 
menade likt Schleiermacher att det religiösa även hos de okyrkliga utgjorde 
en allmänmänsklig drift som aldrig skulle komma att försvinna. I livets stora 
högtidsstunder kom detta alltid till uttryck. Hallén menade därför att staten 
hade ansvar för att ge detta religiösa känsloliv god näring. Den neutrala reli-
gionsundervisning som Engberg hade förespråkat kunde aldrig påverka 
känslolivet. Efter att ha fastslagit människans obotliga religiositet tecknade 
Hallén ett hotande framtidsperspektiv. Om den allmänna religiositeten i 
framtiden tvingades till frikyrkan fanns det en risk att religionens starka 
känslor kunde användas i reaktionära syften. Hallén frågade därför retoriskt: 
var det var god socialpolitik att släppa ifrån sig kontrollen över den religion 
som fungerade som centralt integrerande samhällskraft?56 Med denna fråga 
slog Hallén fast att ”socialdemokraternas storslagna solidaritetsrike” enbart 
kunde förverkligas på basis av helgjutna personligheter. Hallén lyfte fram 
Wells Mr. Britling kommer till klarhet och menade i ordalag som liknade 
Ludvig Nordströms att framtidens reformarbete skulle utgå från religionen. 
Krigets katastrof orsakade en ny religiös renässans där man skulle kämpa för 
en ny himmel och en ny jord. Kunde staten verkligen stå likgiltig inför denna 
mäktiga religiösa framtidskraft? Skulle staten underlåta att ge den näring? 
Hallén menade att framtiden behövde mer förkunnelse av ”evangeliets rena 
ideal” utan dogmatisk överbyggnad och ensidigt klassintresse.57 Jesu bud-
skap ägde: 

... en etisk betydelse, som ej kan överskattas. Men den är vansklig i sitt upp-
trädande och sina utvecklingsmöjligheter. Mammonismen, som gastkramar 
hela vårt släkte och firar sina blodiga triumfer, söker med kraft hävda sitt 
välde. Företagarandans religion har skapat sig myriader av präster och lek-
män, pistångernas dån och maskinernas rassel är den klockklang, som för-
kunnar dess gudstjänst. Dess altare är rest av den hårda gula metall, som är 
världsfurstens egen symbol. Livets ideella krafter kämpa en tung och ojämn 
strid mot den makten.58

Allt som kunde skydda framtidens demokrati måste bevaras. Idealismen 
borde säkras som motkraft till kapitalismens materialism. Staten måste där-
för garantera att konservativa krafter inte fick utrymme i en från staten av-
knoppad kyrka. Hallén hävdade med kraft att statskyrkan därför måste beva-

55 AK 1918:59, s. 106-107 
56 AK 1918:59, s. 91-93, 107 
57 AK 1918:59, s. 94-95 
58 AK 1918:59, s. 95 
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ras. Han ville inte att staten skulle stå främmande för de former som folkets 
etiska och religiösa fostringsarbete ville ge till uttryck.59

Halléns riksdagstal hade ett tydligt schema. Det fanns för det första en 
folkkristendom som var etiskt inriktad. Det hade skett en religiös utveckling, 
en ”rening” som lett fram till denna nationella religionsform. Hallén hävdade 
t.o.m. att denna allmänmänskliga religion utgjorde nationens främsta integra-
tionsmedel. Hallén försvarade folktanken gentemot Engbergs klasstänkande. 

Halléns andra föreställning utgjordes av att statskyrkan kunde reformeras 
till att uttrycka denna folkkristendom. Förutsättningen var att kyrkan accep-
terade den teologiska vetenskapens framsteg. Staten kunde genom att garan-
tera en vetenskaplig prästutbildning stå som garant för en upplyst kyrkokris-
tendom i korrespondens med folkets rena religion. Statskyrkosystemet hade 
för Hallén sitt främsta värde av att kunna knyta folk och kyrka samman. Det 
var samhället och ej staten som utgjorde kyrkans bas. Folkets kyrka kunde 
ge uttryck åt de ideal som behövdes i den antikapitalistiska kampen för rätt-
färdighetens rike. 

Engberg vann debatten i andra kammaren. I första kammaren fälldes dock 
motionerna. Halléns prästerlige partivän Ernst Klefbeck hävdade där att det 
skulle bli splittring inom folket om enbart frikyrkor tog hand om nationens 
kristendom. Han såg inte någon frikyrka vara stor nog att ensam verka natio-
nellt samlande. Klefbeck hävdade också att socialismens tanke på statligt 
ägande i näringslivet torde innebära ett fortsatt statligt ansvar för kyrkan.60

Efter debatten med Engberg upplevde Harald Hallén att han fick stöd från 
partivänner i riksdagsgruppen. I ett brev till Nathan Söderblom skrev han: 

... på Engbergs linje stå numera blott ... omkr. 40 socialdemokrater, 12 väns-
tersocialister och omkr. 10 à 12 liberaler. Hela högern, flertalet liberaler samt 
en växande minoritet socialdemokrater stå på andra sidan. Särskilt har jag ef-
ter denna debatt fått instämmanden och tack från över ett 20-tal medlemmar 
av den socialdemokratiska riksdagsgruppen vilka just från min motivering 
komma till samma ståndpunkt som jag.61

Av riksdagens sammanlagt 102 socialdemokratiska ledamöter hade alltså 
Harald Hallén enligt egen utsago erhållit personligt stöd från omkring tjugo 
personer.62 Ärkebiskop Söderbloms reaktion på denna nyhet var i juni 1918 
översvallande: ”Vi skola tacka Gud att vi har Hallén i Andra kammaren”. 
Ärkebiskopens reaktion kan sättas i relation till att denne själv samma månad 
starkt engagerade sig i de aktuella statskyrkodebatten genom sin strävan att 

59 AK 1918:59, s. 95-96, För Halléns riksdagstal, se också Tegborg-Claesson 1997, s. 30-31, 
Hessler 1964, s. 177-179 
60 AK 1918:59, s. 108, FK 1918:54, s. 40-43, Hessler 1964, s. 179-180 
61 Harald Hallén till Nathan Söderblom den 12/6 1918. NNS, UUB 
62 Harald Hallén till Nathan Söderblom den 12/6 1918. NNS, UUB. Hadenius-Molin-
Wieslander 1993, s. 356-357 
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ge ut en skrift som han ville dela ut till alla riksdagsmän. I antologin Religi-
onen och staten hade Söderblom skrivit att Svenska kyrkan hade ett ansvar 
för alla medborgare. Staten behövde enligt boken en folkkyrka, öppen för 
alla svenskar, för att kunna  förverkliga ett samhällsideal som vilade på rätt-
färdighet och solidaritet.63

I september 1918 var Hallén bjuden till sina vänner i Lunds teologiska 
sällskap för att tala om statskyrkans förutsättningar i en kommande demo-
krati. Talet publicerades i Kristendomen och vår tid.  Inför sina åhörare in-
skärpte Hallén det nödvändiga i att kyrkan anpassade sig till demokratin och 
ej längre som förr framstod som en klasskyrka ovan folket. Präster måste bli 
bättre på att se saker och ting i ett underifrånperspektiv. Hallén hävdade att 
folkkyrkotankens tidigare klassbundenhet gjort det omöjligt att bland arbeta-
re använda begreppet folkkyrka. 

Hallén passade på att omtala sitt faktiska stöd för statskyrkan bland soci-
aldemokrater i riksdagen. Denna grupp tänkte sig enligt Hallén en revision 
av partiprogrammet om statskyrkans avskaffande och religionen som privat-
sak. Religionen utgjorde för dessa socialdemokrater ej en privatsak utan var 
en ”allmänmänsklig och samfundsbildande realitet” som väcktes till starkare 
liv i en samtid som präglades av nöd. Samhället hade därför ansvar för dess 
välbefinnande. Gruppen insåg också att religionen till sin natur var konserva-
tiv och därför måste ha stöd för att kunna integrera forskningens resultat. För 
det tredje förstod dessa socialister att kapitalismen skapade ett tryck på fri-
kyrkans präster. Präster skulle bli ofria om de blev tvungna att underkasta sig 
församlingens godtycke och ekonomiska beroende.64

Det avgörande skälet som avhöll dessa socialdemokrater från att förverk-
liga partiprogrammet, var att de insåg att kyrkan kunde bidra till skapandet 
av de nya människor som socialismen och demokratin behövde: 

Men en grupp finns, som står avvaktande och undrar: kanske man ej bör slå 
sönder detta gamla redskap. Om det en dag fylldes med ande och liv, vilket 
ypperligt medel i kampen för gudsriket på jorden! Vilket ankarfäste, vilket 
auktoritativt stöd för den demokratiska rättsåskådning, som vi anse nödvän-
dig  i Rättfärdighetens rike!65

Som vi ser upprepade Hallén i stort sina teser från riksdagsdebatten i maj. 
Nu hävdade han att dessa teser vunnit förankring. Vi noterar att Hallén i 
Lund kunde byta ut ”socialdemokraternas storslagna solidaritetsrike” mot 
gudsrikesbegreppet. 

Inför 1920 års socialdemokratiska partikongress förelåg en förändring av 
partiprogrammet på agendan. Vi har tidigare nämnt den programkommission 

63 Nathan Söderblom till Harald Hallén den 14/6 1918 Vol 33 HHS, FAV, Runestam 1995, s. 
139-140
64 Hallén 1919a, s. 21-24, Hammar 1972, s. 320 
65 Hallén 1919a, s. 25 
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med Arthur Engberg som tillsattes under sommaren 1919. Kommissionen 
föreslog som nämnts att programpunkten om statskyrkans avskaffande borde 
skärpas. Förutom ”Statskyrkans avskaffas” krävde man dessutom: ”Av kyr-
kan disponerade egendomar stanna i samhällets ägo”.66 Den sistnämnda for-
muleringen emanerade från Arthur Engberg. Kommittéarbetet inför kongres-
sen hade tidigare stannat vid formuleringen ”Kyrkans egendom indrages till 
staten”. Formuleringen om att egendomen skulle stanna i statens ägo stämde 
dock bättre överens med den uppfattning om statskyrkan som Engberg ut-
vecklat i sin polemik mot ungkyrkorörelsen. Kyrkans egendom tillhörde 
redan staten, därför skulle den kvarstanna vid statskyrkans avskaffande.67

Under tiden fram till partikongressen fortsatte Hallén att övertyga om 
kyrkans framtidsutsikter i ett demokratiserat Sverige. På det Allmänna kyrk-
liga mötet i Vadstena år 1919 genomsyrades Halléns budskap av kyrkans 
stora ansvar som nationens sociala samvete. Den kristnes kamp inom det 
sociala livet för rättfärdighet och kärlek var av yttersta vikt då socialismens 
materialism inte var tillräcklig för att lösa samhällsproblemen.68

Den kyrkopolitiska situationen var spänd i slutet av år 1919. Trots hård 
kyrklig kritik av katekesens avskaffande (vilket nedan kommer att behandlas 
i ett särskilt kapitel) hade den socialdemokratiske ecklesiastikministen Vär-
ner Rydén dock uppskattats som resonlig. Rydén tvingades dock i november 
1919 att avgå p.g.a. en aktieskandal. Det var betecknande att Hallén tillhörde 
dem som stödde Rydén i denna kris. Hallén följde med honom på den smärt-
samma vägen till centralstationen då han efter sin avgång skulle lämna 
Stockholm.69 Kristendomen och vår tid ville i samma stil rikta ett stort tack 
till Rydén för allt vad han lyckats åstadkomma under sin korta ministertid.70

Samsynen mellan Hallén och Rydén avslöjas genom en snabb blick på de 
böndagsplakat som utfärdades under Rydéns ministertid. Som minister in-
grep Rydén aktivt i författandet av texterna till 1918 och 1919 års böndags-
plakat. I 1918 års plakat återfanns därför formuleringar om att landets eko-
nomiska resurser borde omfördelas till de fattiga. I det plakat som lästes upp 
på nyårsdagen 1919 återfanns fraser om den framtidstro som kunde skapas 
om man utgick från det osjälviska brödrasinne som utgjorde Jesu förkunnel-
ses höjdpunkt. Rydén inspirerades av Viktor Rydbergs dikt ”Vandringsmän” 
i författandet av denna text. I världens händelser kunde man förnimma 
hammarslag i fjärran från någon som i Herrens tjänst byggde en ”framtids-
borg”. I samtidens grundliga samhällsomvandling kunde man enligt bön-
dagsplakatet ana skaparens plan för högre rättvisa. Det är intressant att kon-
statera att Rydén under hösten 1918 alltså använde Rydberg i sin tolkning av 

66 Förslag till 1920 års kongress rörande det socialdemokratiska Partiprogrammet, s. 11, Före-
ningen socialistisk debatt 1972, s. 145, 158 
67 Beltzén 1961, s. 50  not 3 
68 Lenhammar 1977, s. 32, Vår Lösen 1919, s. 231 
69 Nilsson 1964, s. 80, Harald Hallén till Ella Hallén 30/11 1919 Vol 8 HHS, FAV 
70 Kristendomen och vår tid 1919, s. 294-296 
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demokratins kommande genombrott. Än mer slående blir detta när vi kan 
fastställa att Hallén på teologmötet i Lund tidigare under hösten samma år 
använt exakt samma Rydbergstrofer i sin vision om en kommande framtid.71

1919 års böndagsplakat utfärdades ett par dagar efter det att den stora för-
fattningsreformen klubbats igenom på den urtima riksdagen i december 
1918. Stockholms-Tidningen såg böndagsplakatet som ett tecken på att fient-
ligheten mellan socialdemokratin och kyrkan ej längre var lika stark.72

Hallén uppmärksammade under senhösten 1919 spekulationer i pressen 
om att han kanske själv skulle utses till Rydéns efterträdare.73 Efter Rydén 
tillträdde dock socialdemokraten Olof Olsson som ecklesiastikminister. 
Denne ansågs allmänt vara en ”ren hedning” och vägrade snart att skriva 
under 1920 års böndagsplakat. På detta sätt underminerade han plakatets 
ställning som kunglig hälsning till Sveriges folk.74 Ecklesiastikminister mar-
kerade med andra ord att den svenska staten ej längre utgjorde en kristen 
enhetsstat. Han markerade en ny distans mellan kyrka och stat vilket uppfat-
tades som förebådande av samtida press. Ärkebiskop Söderblom lyckades 
dock medverka till att skapa en kompromissartad lösning på den uppkomna 
situationen. I böndagsplakatet markerades att maningsorden var skrivna av 
ärkebiskopen, medan ecklesiastikministerns underskrift endast gällde anbe-
fallandet om böndagarnas hållande.75

I detta för kyrkan utsatta läge riktades blickarna mot den socialdemokra-
tiska partikongress som samlades i februari år 1920. Som vi ovan angivit 
föreslogs inför kongressen en skärpning av partiprogrammets kyrkopolitiska 
punkt. Arthur Engberg och Harald Hallén skulle därför återkomma som två 
motpoler i debatten.  

Arthur Engberg försvarade på partikongressen det nya programförslag 
som ville avskaffa statskyrkan och låta dess egendomar stanna kvar hos sta-
ten. Hallén hävdade som motargument att en socialistisk åskådning innebar 
att man inte ville överlämna detta viktiga livsområde åt det privata intresset. 
Om det religiösa livet lämnades åt sig självt skulle detta stärka en kommande 
reaktionär motreaktion. Hallén riktade sig mot Engbergs kända vurm för det 
franska. I Frankrike hade statskyrkan avskaffats, och där hade jesuiternas 
inflytande ökat på senare tid. Hallén ville ej avskaffa statskyrkan och därmed 
ge indirekt stöd åt en konservativ reaktion i Sverige. Hallén ville dock ej 
heller försvara statskyrkan i dess existerande form. Han ville däremot erbju-
da fri rätt att utträda ur statskyrkan för att se hur starkt stöd den hade i folket. 
Hallén sade att partiet borde akta sig för att slå sönder olika redskap för hö-

71 Runestam 1995, s. 126-127, Rydberg 1899a, s. 284, Hallén 1919a, s. 26 
72 Stockholms-Tidningen 20/12 1918, Runestam 1995, s. 141 
73 Harald Hallén till Ella Hallén 25/11 1919, 30/11 1919 Vol 8 HHS, FAV  
74 Runestam 1995, s. 129,133, Hessler 1964, s. 182. Nilsson 1964, s. 80, Lenhammar 1977, s. 
36, Holm 1920, s. 70-71 
75 Runestam 1995, s. 129-130, 133-134 
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jande av personlig kultur. Halléns uttalande hyllades med en spontan ap-
plåd.76

Arthur Engberg hävdade liksom två år tidigare att det ej längre fanns nå-
gon kristen enhetlighet i landet som kunde motivera en svensk statskyrka. 
Ett tillräckligt medel mot ”religiöst charlataneri” kunde Engberg finna i en 
god folkfostran. Flera talare trädde därefter fram och fruktade att program-
punkten kunde väcka folkopinion mot det socialdemokratiska arbetarpartiet. 
Ruth Gustafsson påpekade att det fanns en risk att partiet skulle stöta ifrån 
sig de kvinnor som snart skulle få möjlighet att rösta till riksdagen. Hallén 
lyfte vidare fram sin tanke på att religionen kunde fördjupa moralen. Detta 
var något socialismen kunde vinna på. Programpunkten var enligt honom ej 
heller något som kunde fungera i valagitation.77 Harald Hallén avslutade sin 
argumentation genom att lägga fram ett alternativt förslag till partiets pro-
gramformulering: ”Statskyrkotvångets avskaffande. Kyrkans överflödiga 
egendom stannar i samhällets ägo”.78

Arthur Engberg sade som slutord att han ej kunde begripa Halléns linje: 
”Hr Halléns kompromiss erinrar om Blom, som, när hans mamma ville, att 
han skulle bli läkare och hans pappa att han skulle bli veterinär, valde att bli 
militärläkare”. Som ett omen inför vårens kommande riksdagsdebatt sade 
Engberg att förslaget om statskyrkotvångets avskaffande skulle prövas i 
frågan om avskaffande av kyrkomötets vetorätt. Engberg undrade också 
sarkastiskt vad Hallén trodde ett kyrkomöte skulle bedöma som kyrkans 
överflödiga egendom. Efter Engbergs sista utspel beslutade kongressen att 
bifalla programkommissionens förslag till formulering.79

Spelet var dock ännu ej över. Innan kongressen avslutades levererades en 
”opinionsyttring till försvar för de religiösa värdena” som protest mot kon-
gressbeslutet.80 Texten var skriven med Harald Halléns karakteristiska hand-
stil och hade förutom Hallén 26 andra signaturer, däribland Erik Fasts. De 
protesterande ville ej bidra till att sprida en felaktig bild av det centrala inom 
socialismen. De ansåg nämligen att programpunktens omstöpta formulering 
kunde framkalla uppfattningen att socialister ville minska möjligheter till 
religiös förkunnelse och fostran inom folket. Det centrala för en socialist 

76 Protokoll från Sverges Socialdemokratiska Arbetarepartis elfte kongress i Stockholm den 8-
20 februari 1920, s. 51-52, Om Engberg och det franska, se exempelvis Beltzén-Beltzén 1973, 
s. 10, 14, 75, 85-86. Om Frankrike, se Nørregaard 1948, s. 19-23 
77 Protokoll från Sverges Socialdemokratiska Arbetarepartis elfte kongress i Stockholm den 8-
20 februari 1920, s. 53-54 
78 Protokoll från Sverges Socialdemokratiska Arbetarepartis elfte kongress i Stockholm den 8-
20 februari 1920, s. 55 
79 Protokoll från Sverges Socialdemokratiska Arbetarepartis elfte kongress i Stockholm den 8-
20 februari 1920, s.55 
80 Protokoll från Sverges Socialdemokratiska Arbetarepartis elfte kongress i Stockholm den 8-
20 februari 1920, s. 141 
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ansåg de vara att full religionsfrihet garanterades.81 Sedan var det för de pro-
testerande en annan sak: ”Huruvida en av ett övervägande folkflertal omfat-
tad religiös åskådning, från vars organisation varje form av tvång från sta-
tens sida avlägsnas, bör kunna av staten erbjudas medborgarne eller icke”.82

Införd religionsfrihet gjorde det alltså möjligt för staten att även fortsätt-
ningsvis erbjuda medborgarna en gemensam folkkyrka. Då tidsläget krävde 
bättre uppskattning av ”personligheternas betydelse för en rättfärdig sam-
fundsbildning” var det nämligen även för ett socialistiskt samhälle viktigt att 
använda sig av alla de medel som kunde tjäna detta ändamål.83

 Hallén vann stor opinionsframgång med denna handling. Han trädde da-
gen efter kongressens slut fram på Dagens Nyheters första sida, avporträtte-
rad under rubriken;  ”Statskyrkofientligheten bland Sverges arbetare befin-
ner sig nu på retur”. Det framgick ej av artikeln att Hallén legat bakom den 
opinionsyttring som tidningen nu presenterade, den framstod som kommen 
ur kongressdeltagarnas breda led. Hallén intervjuades och återkom till 
mycket av vad han hade yttrat under konferensen. Han fick också förklara 
varför det religiösa intresset stigit inom arbetarrörelsen och menade att orsa-
kerna stod att finna i att man på arbetarhåll hade börjat inse att en mekanisk 
lagstiftning ej räckte till för att skapa ”personlighetskultur”. Hallén återkom 
också till sin tro på att kriget skapat ett nytt andligt klimat, som medförde 
fördjupad syn på religionen. Han ville också peka på att även den statskyrk-
liga opinionen höll på att svänga. Nya unga präster hade en öppen syn på 
samhället. Mötena mellan arbetare och präster på Johannisdal vid Köping 
hade varit viktiga för arbetarnas ökade sympati för kyrkan. Betydelsen av 
korsfararrörelsens arbetarmöten betvivlade däremot Hallén. De ungkyrkligas 
anknytning till unghögern hade skadat kyrkans anseende ute bland arbetarna.  
Hallén var i intervjun säker på att folkkyrkan hade stöd i folket. Han föreslog 
en folkomröstning om statskyrkans avskaffande. Då skulle staten se vilket 
brett stöd kyrkan hade. Detta vore ett starkt argument för staten att öva till-
syn över kyrkan. 84 Inför publiceringen av artikeln skrev Hallén till ärkebis-
kop Nathan Söderblom: 

81 Originalmanuskriptet finns i HHS: Opinionsyttring till förmån för de religiösa värdena vid 
den socialdemokratiska partikongressen år 1920. Vol 26 HHS, FAV, Protokoll från Sverges 
Socialdemokratiska Arbetarepartis elfte kongress i Stockholm den 8-20 februari 1920, s. 141-
142
82 Originalmanuskriptets formulering återges här. Opinionsyttring till förmån för de religiösa 
värdena vid den socialdemokratiska partikongressen år 1920. Vol 26 HHS, FAV, Protokoll 
från Sverges Socialdemokratiska Arbetarepartis elfte kongress i Stockholm den 8-20 februari 
1920, s. 142. 
83 Protokoll från Sverges Socialdemokratiska Arbetarepartis elfte kongress i Stockholm den 8-
20 februari 1920, s. 142. Hessler återger händelseförloppet på partikongressen i Hessler 1964, 
s. 183-186
84 Dagens Nyheter 16/2 1920. I samma tidningsnummer framkom att kongressen avslutats 
tidigare än beräknat. Folkomröstning diskuterades ofta under denna tid. Hessler 1964 s. 196, 
not 1 
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Jag antar, att du av Dagens Nyheter för idag, måndag, läst den märkliga reso-
lution varom ett 30-tal kongressmedlemmar enade sig. Framlämnandet väck-
te Engbergs stora grämelse och han är nu i full fart med att söka bagatellisera 
alltsammans, ehuru han torde uppnå en motsatt verkan. Det går således fram-
åt, men sakta, ty än finns ju sår, som ärra sig mycket långsamt.85

Hallén framstod här på intet sätt som en förlorare. Manfred Björkquist häl-
sade inför Söderblom aktionen med stor tillfredsställelse, han såg den som 
en seger för kyrkan.86

10.2.d. Klasskyrkans nya ansikte: arbetarklassens avkristnade 
statskyrka
År 1921 kunde Hallén rapportera till ärkebiskop Söderblom att Engberg nu 
börjat anse att statskyrkans avskaffande låg långt borta i framtiden. Halléns 
trodde orsaken till detta ligga i att Engberg kommit i konflikt med frikyrkli-
ga, och att han lierat sig med de socialdemokratiska riksdagsprästerna till 
stöd för Värner Rydén.87 Engberg verkade nu alltså delvis kunna gå med på 
Halléns tankar på en offentlig kyrka. Problemet för Hallén var dock att Eng-
berg fortsatte att utgå från en helt annan teoretisk utgångspunkt. Engberg 
släppte nämligen aldrig tanken på att stat och statskyrka automatiskt reflek-
terade den härskande klassens intressen. Vi har sett Engberg identifiera kyr-
kan som ett uttryck för den borgerliga klassen. Under debatten 1918 hade 
Engberg sagt: 

Jag erinrar också om, huru kyrkan stått som en klassinstitution i första rum-
met. Det var naturligt, att hon skulle så göra, ty kyrkan representerar ju såsom 
statskyrka i själva verket den religiöst organiserade staten. Så länge staten 
behärskas av den besittande och privatkapitalistiska samhällsklassen, får man 
därför helt naturligt räkna med, att kyrkan också i alla sina aktioner skall vara 
ett uttryck för den privatkapitalistiska klassens intressen.88

I samband med att socialdemokratin börjat ta plats i statens styre kunde 
marxisten Engberg på ett nytt sätt tolka stat och statskyrka som uttryck för 
proletariatets intressen. Marx och Engels hade en gång skrivit att arbetar-
klassen skulle: ”…centralisera alla produktionsinstrument i statens, d.v.s. i 
det som härskande klass organiserade proletariatets händer ...”.89

Engbergs marxistiska tänkande kunde smälta samman med Boströms 
gamla lära om statskyrkan som en sida av statens verksamhet. Att den 
svenska ämbetsmannastaten aldrig detroniserats under 1800-talet återverka-

85 Harald Hallén till Nathan Söderblom 15/2 1920. NNS, UUB 
86 Runestam 1995, s. 142 
87 Harald Hallén till Nathan Söderblom 6/6 1921 NSS, UUB 
88 AK 1918:59, s. 79 
89 Marx-Engels 1974, s. 79 
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de på 1900-talet. Boströms föreställningsvärld hade levt kvar inom de svens-
ka ämbetsmannakretsar som nu förvaltade den stat socialdemokratin ville 
överta. Då Marx hade hävdat staten som ett uttryck för den härskande klas-
sens intressen kunde Boströms föreställning om statskyrkans enhet med sta-
ten leda till påföljande logiska slutsats om att även statskyrkan reflekterade 
den nya härskarklassens vilja. Statskyrkan var därmed inte något självstän-
digt samfund vid sidan av staten. Alla medborgare tillhörde kyrkan på sam-
ma sätt som de tillhörde staten. 90 Boströmianismen och Marxismen hade en 
sak gemensamt. De utgjorde två ideologier som formulerats i frontställning 
mot Harald Halléns utgångspunkt: 1800-talets liberala medborgarvision. 
Förenklat sett förnekade denna liberala utopi förekomsten av motstridiga 
samhällsklasser. Den utgick i stället från bilden av att alla individer gemen-
samt och underifrån skapade det civila samhälle som bildade grund för na-
tion, kyrka och stat.  

Det är ur kyrkogeografisk synpunkt intressant att Hallén som sydsvenskt 
präglad teolog kom i motsats till ungkyrkorörelsen och dess engbergska anti-
tes. Boströmianism, ungkyrkorörelse och Engbergs kyrkotänkande hade alla 
formats av Uppsala. Trots himmelsvida olikheter mellan dessa Uppsalarikt-
ningar tenderade de ändå alla att formulera kyrkan ”från ovan”.  

I en uppmärksammad ledare i Arbetet den 29 december 1919 lanserade 
Engberg sin nya giv. Han noterade att J.A. Eklund och professor Kjellén 
börjat formulera tankar på att kyrkan borde frigöra sig från staten. Engberg 
hade i en tidigare ledare utmålat Eklund som typisk företrädare för en samti-
da kyrklig reaktion. Han sades vara ungkyrklighetens ledare och själen bak-
om den propaganda som utgick från Sigtunastiftelsen. Eklund erkände själv 
sig vara en förlorare i spelet om staten. Han skrev att den historiskt givna 
statsformen tillåtits dö i den nesliga ”kärringrevolutionen” av år 1918. Den 
gamla syntesen mellan kungamakt och kyrka hade med full tydlighet under-
minerats genom den nye ecklesiastikministerns vägran att skriva under bön-
dagsplakatet. Även om staten nu hade fallit hävdade dock Eklund att han 
fortfarande hade kyrkan kvar, den måste få leva vidare.91

Engberg ville i polemik mot Eklund säga att denne ej alls hade kyrkan 
kvar. Statskyrkan innebar nämligen statens religiösa organisation även efter
det demokratiska genombrottet. Bekännelsestatens fortlevnad innebar enligt 
Engberg att kyrkan skulle tvingas acceptera en kyrkoledning som kunde vara 
ateistisk. En ecklesiastikministerpost tillsattes alltid på politisk grund utan 
hänsyn till konfession (i sammanhanget är det viktigt att påminna sig om att 
alla ministrar vid denna tid fortfarande var tvungna att tillhöra statskyrkan). 

90 Beltzén-Beltzén 1973, s. 126-128, Hessler 1964, s. 188-189, Thidevall 2000, s. 70, 171, 
200, 249, 260, Kristenson 1982, s. 238 
91 Arbetet 29/12, 16/12 1919, Hessler 1964, s. 182-183, Runestam 1995, s. 130-131,140, 
Malmeström 1950, s. 269, jfr Hammar 1971, s. 187-188. Eklundcitatet hämtat från ett replik-
skifte i Göteborgs Dagblad 31/12 1919 
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Engbergs kyrkosyn var på ett sätt en omtolkning av Eklunds vurm för den 
kristna enhetsstaten. Engberg ville dock ta bort det kristna ur denna ordning. 

Engberg såg anledningen till den kyrkliga oron främst ligga i att Olof 
Olsson tillträtt som ecklesiastikminister. Kyrkomännen hade nu klart insett 
att hoppet om någon försoning ”mellan statskyrka och svensk demokrati 
erkannerligen svensk socialdemokrati, jämmerligen grusats”. Nathan Söder-
bloms program för en harmonisk sammangjutning av kulturstaten och kyr-
kan under bibehållande av statskyrkoinstitutionen, hade inte den minsta ut-
sikt att förverkliga sig. Det gick ej att förena statskyrka med religionsfrihet.  

 Engberg avslöjade att en samlad partistyrelse utan debatt godkänt pro-
gramkommissionens förslag till skärpning av programpunkten om statskyr-
kan. Harald Halléns upplysning på ett teologmöte i Lund om att strömkant-
ring till förmån för statskyrkan ägt rum inom partiet var enligt Engberg en 
ren myt (Lars och Nils Beltzén har antagit att Engbergs skarpa ordalag mot 
Hallén i själva verket avslöjade att han ändå var medveten om att Hallén 
verkligen hade stöd för sin ståndpunkt). Engberg inskärpte att staten borde 
behålla kyrkans egendom vid en skilsmässa från staten. Egendomen tillhörde 
enligt Engberg staten för att denna skulle kunna fortsätta att fullgöra sina 
religiösa plikter. Han kritiserade försöken att hävda kyrkan som ett eget 
rättssubjekt. Kyrkan utgjorde en aspekt av statens verksamhet. Han likställde 
med skolväsende och militärväsende som ej heller de utgjorde egna rättssub-
jekt. Att kyrkan hade ett eget kyrkomöte var en rudimentär rest från en 
gången tid då kyrkan varit en stat i staten och ej hunnit bli statskyrka. Stats-
kyrkans avskaffande borde därför föregås av statskyrkoidéns ”restlösa för-
verkligande”. Kyrkomötet borde elimineras och rätten till prästtillsättning 
överflyttas till regeringen. Detta var Engbergs tolkning av kyrkans öde efter 
arbetarklassens maktövertagande.92 Med denna nya giv hindrades en för fri-
kyrkligheten givande framtidsutsikt. Engberg ville efter december 1919 inte 
längre släppa ifrån sig statskyrkan. 

Några dagar före partikongressen 1920 inlämnade Engberg en motion om 
kyrkomötet till riksdagen. Hans sinne för det politiskt möjliga fick honom att 
modifiera sitt krav. I stället för kyrkomötets upplösande krävde han i stället 
avskaffande av kyrkomötets vetorätt. Engbergs argument från december 
återkom i övrigt. Han menade att kyrkomötets primära funktion hade varit 
att skapa legitimitet åt bekännelsens enhet. Denna enhet menade Engberg nu 
vara en tom fiktion. Vidare hävdade han åter att kyrkomötet ej överensstäm-
de med statskyrkans idé. Likt sin tidigare artikel undrade han varför just 
denna sida av statens verksamhet skulle vara ett eget rättssubjekt, när varken 

92 Arbetet 29/12 1919, Algotsson 1975, s. 252, Beltzén-Beltzén 1973, s. 114-115, 118-119, 
Beltzén 1961, s. 54, Runestam 1995, s. 142, Hessler 1964, s. 188-189 
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skol- eller militärväsendet var egna rättssubjekt? Engberg menade också att 
kyrkomötet var odemokratiskt då biskoparna var självskrivna vid mötena.93

Denna motion väckte starka reaktioner inom kyrkan. Einar Billing och 
Nathan Söderblom uttalade sig offentligt mot den engbergska motionen.94

Harald Hallén hade dock redan riktat en pistol mot Engbergs riksdagsförslag. 
Vi skall återkomma till detta. 

Först bör vi dock behandla en central aspekt av problematiken kring na-
tionsbyggande och kristendom. Engberg ville ju ta bort kristendomen från 
det offentligt gemensamma. Hur agerade Hallén för att försvara en gemen-
sam kristendomsundervisning även i ett nytt demokratiserat Sverige? 

93 Mot AK 1920:316, Beltzén-Beltzén 1973, s. 115, Beltzén 1961 s. 43-44, Ahrén 1962, s. 
130-132, Hessler 1964, s. 190-192 
94 Hessler 1964, s. 192-197, 200-205, Runestam 1995, s. 143 
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11. Ny kristendomsundervisning för en 
demokratisk nation 1915-1930 

Det är nämligen så, att vi i vårt land liksom i andra länder genom seklerna 
haft en genom statens försorg bedriven religiös folkundervisning ... lång och 
svår har kampen varit för att komma ifrån de konfessionella striderna och 
fram till en religiösa samvetskultur, som tar itu med dagens praktiska arbets-
uppgifter. I den upplysta religiositetens ljus har dock så småningom sam-
fundsförhållanden börjat skärskådas, dömas och successivt omskapas. 

Harald Hallén i andra kammaren 1925.1

År 1919 drev ecklesiastikminister Värner Rydén igenom en omvälvande 
förändring av svensk kristendomsundervisning. Reformen hade initierats av 
fyra motioner vid 1918 års riksdag. Slutresultatet blev att katekesen avskaf-
fades som gemensam standardbok i svensk kristendomsundervisning i folk-
skolan. Läsningen skulle i stället direkt baseras på bibeln. Jesu bergspredi-
kan blev ny grundval för kristendomsundervisningen. Någon särskild läro-
bok infördes ej. Antalet undervisningstimmar i ämnet sjönk också ned från 
tre till två timmar i veckan för samtliga klasser.2 Med folkskollärare Rydéns 
reform hade Folkrörelsesverige kunnat göra sig hört. Frikyrklighet, arbetar-
rörelse och Sveriges allmänna folkskollärarförening hade burit upp den opi-
nion som låg bakom förändringen.3 Harald Hallén hade som vi sett i unga år 
bland folkskollärare funnit gehör för tankar på en liberalteologisk kristen-
domsundervisning. Edvard Rodhe har placerat Rydéns reform i en rydbergsk 
tradition. Viktor Rydberg hade förespråkat bibelläsning i stället för katekes. 
Enligt Rydberg skulle detta revitalisera den urkristna tron och dess gudsri-
kestanke.4 Vi har ovan registrerat Rydéns och Halléns gemensamma Ryd-
berginfluens inför demokratins genombrott under hösten 1918. Värner Ry-
dén hade ursprungligen drömt om en helt konfessionslös skola. Han hade 
dock fastnat för tanken på en samlad nationell kristendomsundervisning, då 
han sett uppkomsten av parallella skolväsenden i Holland och Frankrike 
efter att de offentliga skolväsendena där sekulariserats. I nationsbygget var 

1 AK 1925:38, s. 83 
2 Algotsson 1975, s. 180-197, 213-228, Holm 1920, s. 74 
3 Thidevall 2000, s. 89-90, Algotsson 1975, s. 226, 237-257, Bergsten 1995, s. 47-49 
4 Rodhe 1935, s. 389-390 
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det bättre att inkludera kristendomen än att exkludera, om detta ledde till att 
bygget stärktes.5

Under kyrkomötet år 1920 författades en biskopsmotion till katekesun-
dervisningens försvar. Man kritiserade samtidigt att undervisningstiden be-
skurits och krävde en lärobok vid sidan av katekesen. Samma år kritiserade 
Einar Billing i sitt herdabrev att antalet undervisningstimmar skurits ned, och 
att ingen särskild lärobok skulle användas.6 Tjugotalet kännetecknades av 
opinionsbildning, lagtrots och masspetition med bred uppslutning. Så sent 
som 1929 kunde en katekesvänlig opinion få politiskt genomslag. Högerre-
geringens ecklesiastikminister Claes Lindskog (1870-1954) kunde detta år 
tänka sig att åter tillåta katekesen som lärobok i den allmänna kristendoms-
undervisningen.7

Professor Magnus Pfannenstill tillhörde den grupp som tidigt bejakade 
folkrörelsernas nya makt över kristendomsundervisningen. Vid kyrkomötena  
år 1909 och 1910 hade han försvarat en moderniserad kristendomsundervis-
ning. En ålderdomlig undervisning ansåg han verkat avkristnande. I Kristen-
domen och vår tid år 1918 kommenterade han de motioner som pekade fram 
mot en kommande reform. I kritik av den vänstersocialistiska motion som 
ville ha enbart etisk kristendomsundervisning hävdade Pfannenstill att han 
inte önskade att ämnet skulle bli rent neutralt. Kristendomen kunde enligt 
Pfannenstill aldrig förmedlas utan personlig övertygelse. Innehållet borde 
utgöras av den vetenskapliga teologins forskningsresultat. Pfannenstill ansåg 
att den framtida kristenheten skulle komma att präglas av den moderna teo-
logins allmänna genombrott. Pfannenstill menade att religiös fördjupning 
utgjorde förutsättning för etikens upprätthållande.8

 Att Hallén överensstämde med sin läromästare, och levde vidare i sin 
ungdoms tro på förnyad och allmän kristendomsundervisning, uppenbarades 
år 1915 i riksdagen. Anledningen utgjordes av att socialdemokraten Oscar 
Olsson i första kammaren tillsammans med bl.a. Ernst Klefbeck motionerat 
om katekesens avskaffande. Till skillnad från andra socialdemokrater var 
Hallén kritisk mot motionen, utan att motsäga dess syfte. Han ville på ett 
bättre sätt argumentera för fortsatt positiv kristendomsundervisning. På 
samma sätt som staten i sin historieundervisning sökte inpränta fosterländsk-
het, och i ämnet samhällslära valde att inte undervisa om samhällsomstör-
tande anarkism, var det rimligt att staten tog parti för en viss religion. Då 
religionen utgjorde samhällets mest integrativa kraft var det enligt Hallén 
rimligt att staten tog ansvar för att det främsta inom religionens värld för-
medlades till de unga. Detta gällde även den socialistiska staten. Hallén kriti-
serade att utbildningen ej tog några hänsyn till den vetenskapliga forskning-

5 Thidevall 2000, s. 136-137 
6 Algotsson 1975, s. 231-232, Thidevall 2000, s. 90-91 
7 Algotsson 1975, s. 259-264, 273-276, Thidevall 2000, s. 162, 244-246 
8 Algotsson 1975, s. 112-115, 206-209, Pfannenstill 1918 
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ens resultat. Skaror av ungdomar fick inte lära sig skilja på religionens skal 
och kärna, och fick ej heller ta till sig en modern syn på utvecklingen inom 
det religiösa livet. De tvingades därmed att leva med en konflikt mellan tro 
och vetande. Hallén höll med motionen om att katekesen borde avskaffas 
och att rådande undervisning ej fostrade karaktärer. Hallén var dock kritisk 
till motionärernas förespråkande av bibeln som lärobok. Det fanns enligt 
Hallén därmed inget som hindrade en lärare att lägga tonvikt på djävuls- och 
helveteslära.9 Hallén uppgav till Söderblom efter debatten att Branting, 
Palmstierna och andra ledande socialdemokrater sagt sig vara intresserade av 
Halléns synpunkter. Hallén uppskattade att ingen hade protesterat mot att 
han hävdat det vara viktigt även för en socialistisk stat att låta sina barn få en 
kristen fostran.10

År 1920 och 1921 försvarade Hallén Rydéns undervisningsreform i riks-
dagen. Alla socialdemokratiska riksdagspräster trädde fram till Rydéns för-
svar. Hallén anspelade på att Magnus Pfannenstill och den nyss avlidne Axel 
Lutteman båda sett reformen som ett framsteg. I konstitutionsutskottet 1920 
hade Hallén dock reserverat sig mot att Rydén prutat ner skolöverstyrelsens 
föreslagna tre veckotimmars kristendomsundervisning i folkskolan till två 
timmar. Denna kritik återkom även i kammarens debatter. Hallén kritiserade 
även att ingen lärarhandbok arbetats fram. Det var dock bra att katekesen 
avskaffats. Det var fel att låta barn plugga in Luthers gamla tidsbundna for-
muleringar som ej knöt an till barnens egna erfarenheter. Han lyfte i stället 
fram exempelberättelser med personliga förebilder som en bättre pedagogik. 
Katekesen kunde inte längre uttrycka frikyrko- och kyrkofolkets kristna tro. 
Dessa grupper präglades enligt Hallén snarare av en reformert hållning än  
en luthersk vad gällde sakramentsläran. Han kunde här anknyta till det re-
formerta arv som under 1800-talets anglosaxiska idéimport vunnit starkt 
genomslag i Sveriges folkliv. 

Hallén varnade i 1921 års riksdagsdebatt Allmänna svenska prästföre-
ningens sekreterare Per Pehrsson (1867-1953) för att kräva återinförande av 
en fullvärdig bekännelseskrift i kristendomsundervisningen. Hallén uppfat-
tade under lång tid ASP som ett kyrkopolitiskt hot.  Hallén uppfattade att 
föreningen drev en konfrontationspolitik mot staten som hotade hans egen 
nationella syntes. I debatten mot Pehrsson menade Hallén att rätt för försam-
lingar att återta katekesen skulle spränga sönder folkskolans enhetslinje. 
Andra mer sekulariserade skoldistrikt skulle då nämligen på samma gång 
erhålla möjlighet att anordna undervisningen helt utan religion. Vad gällde 
frågan om att tillåta katekesen lokalt var dock Hallén öppen för olika lös-
ningar, bara enhetsskolan bevarades. Inför trycket av det motstånd som upp-
visades från gammalkyrkliga bygder tyckte Hallén år 1922 det vara rimligt 

9 Mot FK 1915:58, Mot AK 1915:156, AK 1915:59, s. 72-78, Algotsson 1975, s. 149-151, 
153-155
10 Harald Hallén till Nathan Söderblom 10/ 5 1915 NNS, UUB 
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att låta sådana socknar få behålla sin katekes. Han ansåg då att denna lokala 
frihet skulle stärka enhetsskolans legitimitet 

I katekesdebatten 1921 ville han jämföra det kyrkliga opinionsarbetet för 
katekesen med 1914 års opinionsfabrikation. Enligt Hallén hade det före-
kommit oegentligheter vid insamlandet av församlingarnas petitioner. Hallén 
berömde Rydén för att ha kunnat nydana kristendomsundervisningen trots 
konflikten mellan de två läger som antingen strävade efter att behålla kateke-
sen, eller ville införa en helt neutral kristendomsundervisning.11 Hallén glad-
de sig åt att Sverige med reformen fått en nationell kristendomsundervisning 
med syfte att religiöst påverka barnen: 

icke blott att meddela en yttre kunskap, utan även att undervisningen skall, 
utan att vara konfessionellt strängt bunden, utan att polemisera mot oliktän-
kande, i alla fall religiöst påverka barnen.12

Enligt Hallén fanns det i reformen en allmän strävan att göra Jesus till en 
makt i barnens liv, vilket han tolkade som tecken på en bred motreaktion 
mot kapitalismens hedniskt materialistiska anda.13

I sitt riksdagsanförande 1921 kritiserade Hallén de frikyrkliga krafter som 
försvarade en allmän kristendomsundervisning, samtidigt som de sökte av-
skaffa statskyrkan: 

... att i samma ögonblick, som kyrkans samband med staten fullständigt upp-
löses…skall naturligtvis en direkt konfessionslös stat icke ge ungdomen an-
nat än en historiskt objektiv, i ordets fulla bemärkelse konfessionslös kristen-
domsundervisning. Men är det så, att de frireligiösa i vårt land är så angeläg-
na om, såsom det ser ut av debatten och annat, att det skall i våra skolor med-
delas en kristendomsundervisning, som icke blott är historisk utan även får en 
personlig prägel, då böra de också förstå, att man icke kan begära detta och i 
samma ögonblick yrka på, att sambandet mellan kyrkan och staten helt skall 
upplösas, ty det är en uppenbar motsägelse. 14

Några dagar tidigare hade Hallén på ett intressant sätt kopplat ihop statskyr-
kan med folkskolans kristendomsundervisning i samband med en riksdags-
debatt om anslag till ecklesiastikdepartementet. Han hade där kritiserat att 
Arthur Engberg varnat för frikyrklighetens bristande vilja till reformerad 
kristendomsundervisning på samma gång som denne velat avskaffa statskyr-
kan. Konsekvensen av Engbergs resonemang blev enligt Hallén att man med 
statskyrkans avskaffande sparkade ut Svenska kyrkan till den privata och 

11 AK 1920:47, s. 63-64, AK 1921:35, s. 50-59, KU 1920:55, s. 59, Algotsson 1975, s. 231 
not 6, 248-250, Rosenberg 1948, s. 282-284, Ny Tid 17/10 1922. Halléns negativa attityd till 
Pehrsson och ASP kommer fram tydligt i Harald Hallén till Nathan Söderblom 6/6 1921 NSS, 
UUB, se också Nilsson 1964, s. 89-92 
12 AK 1921:35, s. 57 
13 AK 1921:35, s. 58-59 
14 AK 1921:35, s. 50 
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okontrollerade sfär, där frikyrkornas ”ljusskygga” kristendom hörde hemma. 
Samma dag som denna riksdagsdebatt pågick publicerade Arthur Engberg en 
ledare i Arbetet som hade udd mot den frikyrkliga tidningen Svenska Mor-
gonbladet. Denna tidning ville enligt Engberg avskaffa statskyrkan med dess 
vetenskapliga teologi för att kunna behålla en föråldrad kristendomsunder-
visning i folkskolan.15

År 1919 tog Harald Hallén upp undervisningsfrågan i del två av den 
mycket omdiskuterade boken Det andliga nutidsläget och kyrkan. Inom 
kyrkliga kretsar vållades debatt p.g.a. liberalteologen Emanuel Linderholms 
(1872-1937) bidrag i boken. Söderblom försvarade boken med argument om 
att den handlade om att vinna gehör för kristendomen i folklager som var på 
väg mot makten, men som hade fjärmat sig från kyrkan.16 Linderholm blev 
under samma år till Halléns stora glädje professor i kyrkohistoria vid Uppsa-
la universitet.17

Halléns bidrag fick i boken titeln Förfallet och satte in undervisningen i 
ett bredare perspektiv. Hallén tecknade en kaotisk samtidsbild av en värld i 
förfall. Riken störtade, och idéer och traditioner slängdes överbord. Den 
materialistiska andan från kristidens gulaschbaroner spred sig nu till alla 
samhällsklasser. Samhället var märkt av ”klassernas inbördes självmördande 
kamp”. Ungdomen var inte längre villig att engagera sig i kyrkor eller socia-
listklubbar. Bakom allt detta elände låg kapitalismen. Kristidens lagstiftning 
hade baserats på den kristna solidaritetstanken. Den hade ändå misslyckats. 
Orsaken var att människorna ej hade tillräcklig karaktär för att kunna leva 
upp till lagstiftningens intentioner. För att rättfärdigheten skulle segra be-
hövdes därför nya människor. De yttre reformerna behövde stöd i männi-
skornas etik. Kristendomsundervisningen utgjorde för Hallén alltså ett sätt 
att höja människornas etiska hållning. Människan var i grunden religiös, om 
man i undervisningen religiöst kunde motivera etiken kunde denna därför få 
en mycket större tyngd. Gammal ortodoxi skrämde dock bort människor från 
kristendomen. Lät man däremot barnen möta den moderna religionen så 
kunde de förbli religiösa, och etiken borde få ett grundmurat fäste: 18

... tron på att bakom tillvaron finns en makt, som är förnuftig och rättfärdig, 
en Gud som länkar tillvaron efter orubbliga, men rättfärdiga lagar, tron på att 
ett liv i konflikt med denna Guds goda och heliga vilja drar med sig olycka, 
ansvar och dom.19

15 AK 1921:31, s. 102, Arbetet 20/ 4 1921,  Beltzén 1962, s. 4-6, Algotsson 1975, s. 252-253 
16 Vår Lösen 1919, s. 231, Holm 1920, s. 70, Söderblom 1919, s. 28-29  
17 Hallén lyckönskade Linderholms utnämning med följande ord: ”Främst gläder den mig ur 
den synpunkten, att den i sin mån bidrar till att ge ökad auktoritativ kraft åt er reformatoriska 
gärning, varav jag för vårt land väntar mig de bästa frukter, och i vilken gärning jag i min 
ringa mån söker medverka” Harald Hallén till Emanuel Linderholm 16/5 1919 ELS, UUB 
18 Hallén 1919b, s. 136-141 
19 Hallén 1919b, s. 141 
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Det fanns således ett statligt intresse av att folket blev etiskt motiverat av en 
allmänt spridd odödlighetstro. Denna skulle enligt Hallén utgöra den offent-
liga religionen. Den folkliga odödlighetstron fick dock inte äventyras genom 
att knytas till läran om Jesu kroppsliga uppståndelse. Denna lära hänvisades 
till det privata, den fick odlas i de fria samfunden.

En effekt av ovanstående resonemang blev att Hallén kritiserade den ry-
dénska reformens tendens till neutral kunskapsförmedling.20 År 1921 kom-
pletterades 1919 års reform med möjlighet att få använda lärobok. Ingen 
lärobok fick dock någon dominerande ställning som nationell standardlös-
ning.21 Hallén hade själv försökt skriva en sådan lärobok år 1915. Under 
teologmötet i Lund 1918 förebrådde han sina vänner för att ingen svensk 
teolog hade lyckats författa ett lämpligt alternativ. År 1920 framförde han 
samma tanke till Emanuel Linderholm.22

Hallén gjorde i ett tal i Sävsjö år 1922 klart vad en ny lärobok borde inne-
hålla. Hallén ville att undervisningen vidgades till att omfatta hela Jesu un-
dervisning, och ej bara bergspredikan. Han ville här tillmötesgå kyrkliga 
krav på en mer fyllig undervisning. För det andra återkom tanken att kate-
kesplugget måste ersättas av personligt inspirerande föredömen. Hallén ville 
erkänna katolska kyrkans tradition av att framhålla föredömliga personlighe-
ter i sin undervisning. Han avslöjade nu att han entusiasmerats av Morten 
Pontoppidan. Dennes danska exempelberättelser ville Hallén överföra till 
svensk undervisningsmiljö. Redan år 1911 hade vännen Ture Aspegren för 
Hallén refererat till Pontoppidans populära uppbyggelsebok Paradisets Ha-
ve.23

År 1930 var det uppenbart att Hallén stod kvar vid Rydéns sida. De inter-
pellerade då båda mot den kungörelse som åter skapade möjlighet att använ-

20 Hallén 1919b, s. 142-143 
21 Algotsson 1975, s. 257-258 
22 Harald Hallén till Nathan Söderblom 10/5 1915 NNS, UUB, Hallén 1919a s. 20-21, Harald 
Hallén till Emanuel Linderholm 18/11 1920 ELS, UUB 
23 Vad innebär en historisk religionsundervisning? Föreläsning i Sävsjö den 26 nov. 1922 Vol 
26 HHS, FAV, Folkskolans kristendomsundervisning enligt 1919 års undervisningsplan. 
Föreläsning inför Jönköpings lärarkår den 26 okt. 1923 Vol 26 HHS, FAV. Ture Aspegren till 
Harald Hallén 7/8 1911 Vol 32 HHS, FAV, Pontoppidans bok ville förespråka en kombina-
tion av social rättfärdighet och personlig uppbyggelse. Lindhardt 1953a, s. 212-213 
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da katekesen.24 I en artikel under samma månad befarade Hallén att detta 
förslag kunde spräcka 1919 års enhetslinje. Hallén förespråkade därför en 
försoningslinje. Gränsen gick enligt Hallén egentligen mellan ”dogmatiskt 
eller sedligt religiöst innehåll”. Hallén föreslog därför en ”katekesfred”. Ka-
tekesen skulle kunna få användas, bara ecklesiastikminister Claes Lindskog 
gjorde rågången mellan konfessionalism och etik tydlig.25

24 AK 1930:2, s. 13-14, Algotsson 1975, s. 276 not 7 
25 Stockholms-Tidningen 26/1 1930 
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12. Att organisatoriskt söka förverkliga folkets 
kyrka 1920-1932 

Arthur Engbergs nya statskyrkolinje skapade hot som tvingade Hallén till ett 
annorlunda förhållningssätt. Hallén ville bevara kyrkan som idealens hög-
borg. En avkristnad statskyrka kunde aldrig representera de eviga idéer som 
hörde till gudsrikets förverkligande. Kyrkan måste därför få vara autonom 
för att kunna verka för dessa ideal. Hallén hänvisades till att försvara kyr-
kans självständighet från staten. Det blev folket och ej staten som fick utgöra 
kyrkans rätta subjekt. 

I det följande kommer Halléns kyrkopolitiska program att analyseras på 
tre olika nivåer. Först kommer den nationella nivå som givetvis var den mest 
angelägna inom Halléns folkkyrkotänkande. Sedan följer ett studium av Hal-
léns syn på den internationella kyrkan. Att betrakta kyrkan som ett överna-
tionellt samfund skulle utgöra ett viktigt motdrag till Engbergs syn på kyrkan 
som avspegling av en viss enskild stat. Slutligen kommer vi att analysera den 
lokala nivå som Hallén skulle skatta lägst. Kommunen som organisations-
form ansåg Hallén egentligen passa dåligt in i ett storskaligt industrisamhäl-
le. Nya lokala gemenskaper borde skapas runt nya industriella näringscentra. 
Kontrasten med Danmark kommer på denna punkt att förtydligas. I det ag-
rarkapitalistiska Danmark saknade ju kyrkan domkapitel och kyrkomöte. Där 
utgjorde lokala menighetsråd grundbult i Morten Pontoppidans folkkyrko-
syn. 

12.1.Rikskyrka 

Vill du kyrkans bästa och vill du värna dess auktoritet, rösta då på den man, 
som besitter såväl förmåga som vilja att göra kyrkan till en hela folkets hel-
gedom. Rösta på komm:r Harald Hallén!/ Tillhör du arbetarnas och småfol-
kets led, avlämna då en valsedel med namnet Harald Hallén! 1

Vid 1920 års riksdag använde Harald Hallén sitt främsta vapen mot Eng-
bergs kyrkopolitik. Han inlämnade den 20:e januari en egen motion om kyr-

1 Kyrkoherdevalet i Arvika 1925. En appell till väljarna. Karlstad 1925, s. 2-3. Vol 38 HHS, 
FAV
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komötet. Hallén ville med denna sätta kyrkomötet på dagordningen utifrån 
en annan synvinkel än Arthur Engberg. Det blev med Halléns nya giv ej 
längre givet att svenska vänstersympatier innebar ambition att i demokratins 
namn avskaffa kyrkomötet.2 Hallén hänvisade till samhällets allmänna de-
mokratisering och föreslog därför att även kyrkomötet borde demokratiseras. 
Hallén menade att mötet måste börja uttrycka folkets vilja och menade kri-
tiskt att det samtida kyrkomötet hade den lägsta folkliga förankringen av alla 
beslutandeförsamlingar inom riket. Hallén föreslog kvinnors rätt att bli val-
bara till kyrkomötet. Han föreslog även att valen borde förrättas på försam-
lingsnivå i stället för på pastoratsnivå. Detta skulle underlätta valens till-
gänglighet i stora pastorat. Han föreslog också omedelbara val av lekmän till 
kyrkomötet, i stället för den rådande ordningen med indirekta elektorsval. 
Hallén hade också velat kräva en utökad lekmannarepresentation i kyrkomö-
tet i linje med Pfannenstill och Herners kyrkomötesmotion av år 1910 men 
avstod som vi skall se av rent taktiska skäl.3

12.1.a. Ärkebiskop Söderbloms folkkyrkoprogram på allmänna 
kyrkliga mötet 1920 
Det Allmänna kyrkliga mötet utgjorde en kyrklig representation på riksnivå, 
och utgjorde därmed ett sorts frivilligt riksorgan vid sidan av det legala kyr-
komötet.4 Det Allmänna kyrkliga möte som 21-25 mars 1920 samlades i 
Stockholm formade sig till en kraftfull markering av kyrkans självständiga 
samfundskaraktär. Ett genomgående tema var det nya hot som Arthur Eng-
bergs motion representerade. Samma kyrkopolitiska taktik som låg bakom 
Halléns motion manifesterades alltså här i stor skala. Kyrkans demokratiska 
vilja och folkliga förankring skulle bevisas. Aldrig tidigare hade så många 
lekmannaombud bevistat det Allmänna kyrkliga mötet. Av 605 valda för-
samlingsombud var enbart 23 präster, sammanlagt samlade mötet cirka 2000 
deltagare. Med tanken på det lagstadgade kyrkomötets 30 lekmän och 30 
präster var alltså skillnaden enorm vad gällde lekmannarepresentativitet.
Mötets ombudsförsamling antog en kraftfull resolution för kyrkans frihet. 
Vetots borttagande ansågs strida mot tidens allmänna strävanden till självsty-
relse, genom demokratins egna argument kunde alltså kyrkan försvaras.5

Ärkebiskop Nathan Söderblom höll under mötet ett tal som blev något av 
en höjdpunkt, både för mötet i sig och för hans kyrkopolitiska karriär.6 Vi 

2 Ahrén 1962, s. 112, 134
3 Mot AK 1920:128. Om kyrkomötets konservativa och snävt sociala bas, se Bexell 1990, s. 
138-139, 142, Thidevall 2000 s. 146-147 
4 Lenhammar 1977, s. 34-35. Dessa möten motsvarade de frivilliga stiftsmöten som vi skall 
behandla senare, Aldén 1989, s. 335 
5 Lenhammar 1977, s. 37-45, Hessler 1964, s. 192-197, Bexell 1990, s. 145, Ahrén 1962, s. 
134-135 not 3, Aldén 1989, s. 315-316, Hammar 1972, s. 319 
6 Runestam 1995, s. 136 
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bör dröja något vid talets innehåll. Det avslöjar hur kyrkopolitiskt väl sam-
mansvetsade Hallén och Söderblom var vid denna tidpunkt. Deras program 
skulle tydligt återkomma i Halléns framtida kyrkosträvanden. Det bildar 
därför en viktig ram tillsammans med Pfannenstills samtidiga kyrkoprogram 
(som vi också skall presentera). 

 Söderblom kallade sitt föredrag ”Kyrkans frihetskrav”. Han hävdade in-
ledningsvis att kyrkans främsta uppgift var att tjäna Guds rike i världen. Han 
framställde därefter ett antal frihetskrav som han ansåg behöva tillfredsstäl-
las för att kyrkan skulle kunna fullgöra sin uppgift. Först krävde ärkebisko-
pen en självständig kyrkostyrelse. Kyrkan hade i Sverige sedan länge varit 
självstyrande.7 ”Ingen kyrka väljer sina präster så demokratiskt. Inga perso-
ner väljas på så bred folklig grundval i Sverige som kyrkans prästerskap”.8

Kyrkan hade kyrkostämma, kyrkoråd, domkapitel med valda biskopar och 
egen representation i kyrkomötet. Nu ville Engberg låta kyrkan sam-
mansmälta med staten i syfte att utrota detta självstyre. Söderblom hävdade 
att den boströmianska tanken på en statskyrka utan kyrkomöte ej behövde 
vara fel i sig, bara denna ordning var byggd för att gynna kristendomen. 
Söderblom nämnde här Danmark som ett positivt exempel. Engberg ville 
dock enligt ärkebiskopen förkväva religionen med sitt förslag. Han ville 
identifiera kyrkan med staten för att låta kyrkan dö. Söderblom menade att 
det vara osvenskt att kränka kyrkomötets självstyrelse på detta sätt då det 
stred mot landets fria traditioner. Engbergs förslag var också omodernt. Det 
fanns enligt Söderblom en ny internationell strävan att ge kyrkan självstyrel-
se och lyfte fram Kirkeligt Landsforbunds förslag från 1916 som krävt veto-
rätt vad gällde danska kyrkans egna angelägenheter.9

Som en ljuspunkt ville ärkebiskopen dock upplysa om att en annan riks-
dagsmotion; Halléns motion om kyrkomötet gick till skillnad från Engbergs 
ut på att förbättra kyrkans villkor.10 Söderblom informerade också sina åhö-
rare om att socialdemokratin stod splittrad i religionsfrågan. Med tydlig refe-
rens till partikongressen nämnde han att en socialdemokratisk riktning hade 
uttalat respekt för religionen ”liksom för alla livets goda makter, som kunna 
höja människan i denna bistra värld”.11

Söderblom yrkade på att kyrkomötet snarare borde stärkas. Detta kunde 
förverkligas på olika sätt. Halléns motion hade föreslagit direkta val till kyr-
komötet. Detta låg enligt Söderblom i linje med tidens krav. Kyrkomötet 
skulle bättre klara av tidens stormar om det byggdes på en bredare folklig 
grund. En annan väg att stärka kyrkomötet var enligt Söderblom att utveckla 
stiftsmötena. Det kan vara värt att här kort informera om dessa möten. 
Stiftsmötena hade tillkommit under nittonhundratalets första år, och utgjorde 

7 Söderblom 1920, s. 58-59 
8 Söderblom 1920, s. 59 
9 Söderblom 1920, s. 59-61, 63-64 
10 Söderblom 1920, s. 60, Hallén omnämndes aldrig direkt i talet 
11 Söderblom 1920, s. 63 



294

stiftsnivåns motsvarighet till det Allmänna kyrkliga mötet. Mötena hade 
vuxit fram som uttryck för en ny folkrörelseliknande aktivitet inom kyrkan. 
Stiftsmötena samlade präster och lekmän vid sidan av de offentligrättsligt 
reglerade domkapitlen. Till stiftsmötena hörde stiftsråd som kom att fungera 
som stiftsmötets kontinuerligt verksamma organ. I alla svenska stift inrätta-
des dessa stiftsstyrelser, utom i Göteborgs stift. Det fanns enligt ärkebisko-
pens tal 1920 ett alltför långt avstånd mellan kyrkostämma och kyrkomöte. 
Stiftsmötenas regionala ansvar kunde här binda samman. Om stiftsmötena 
med tiden blev fast inordnade i kyrkans organism skulle tiden vara inne att 
knyta dem samman med kyrkomötet. En del av kyrkomötets medlemmar 
borde då väljas på dessa möten. Han anspelade på landstingens samtidiga 
rätt att såsom elektorsförsamling utse representanter till riksdagens första 
kammare. Söderblom ansåg vidare att kyrkomötets medlemstal borde utvid-
gas för att erhålla bättre legitimitet i sin representation. Mötena borde också 
sammankallas oftare. Söderblom krävde även att kyrkans folkvalda represen-
tation borde få utökad rätt att fritt disponera kyrkans egendomar. Detta skul-
le skapa bättre effektivitet och rörelsefrihet. Söderblom lade dock in en liten 
brasklapp mitt i allt detta. Psalmboken var en svensk folkbok. Därför var det 
inte orimligt att riksdagen tog ansvar för den.  

Ett annat av Söderbloms frihetskrav gick ut på att kyrkan själv inte fick 
utöva någon form av tvång.12 Alla måste erhålla fri rätt att utträda ur kyrkan. 
I talet föreslog också Söderblom folkomröstning om statskyrkan. Sveriges 
starka kyrkofolk var inte organiserat, men borde enligt ärkebiskopen få göra 
sin stämma hörd.13 Söderblom krävde också statligt stöd för kyrkan att kunna 
fungera väl. Han uppskattade ett aktuellt förslag om ny reglering av kanto-
rers lön och arbete.14 Harald Hallén hade själv under 1919 och 1920 års riks-
dagar motionerat för höjande av olika kyrkotjänares löner.15

Söderblom krävde även att de helgade kyrkobyggnaderna aldrig fick 
kränkas. Den socialdemokratiska programkommissionens ord om att överlå-
ta kyrkorna till de fria samfunden ansåg Söderblom ej ha vunnit frikyrkligt 
gehör. Söderblom kritiserade även 1918 års religionsfrihetskommitté. De 
hade lagt förslag om att tillåta borgerlig begravning i kyrkorummet. Söder-
blom sade sig ha snappat upp denna uppgift i pressen. I själva verket hade 
Hallén såsom utredare informellt samarbetat med Söderblom och löpande 
underrättat om händelsernas utveckling via personliga möten och brev. De 

12 Söderblom 1920, s. 65-67, 76, om uppkomsten av stiftsmöten, se främst Aldén 1989, s. 15-
22, 33-132, 331-334. Om Pehr Eklund och stiftsmötena, se Aldén 1989, s. 54-59, 97-102 
13 Söderblom 1920, s. 76-77 
14 Söderblom 1920, s. 68-70 
15 Mot AK 1919:28 handlade om höjande av arvodet för läraren i kyrkosång vid Uppsala 
universitet. Mot AK 1920:448 krävde löneförbättring åt garnisonspastorn vid Karlsborg 
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hade utarbetat en gemensam linje för Halléns verksamhet i religionsfrihets-
kommittén.16

Söderblom hade varit mycket angelägen om att få Hallén med sig till 
Allmänna kyrkliga mötet. Söderblom ville med socialdemokratisk kyrkovän-
lig medverkan bryta udden av den oro kyrkans folk kände inför socialdemo-
kratin. Ett par veckor innan mötet hade socialdemokraterna för första gången 
bildat en egen ministär.17 Allmänna kyrkliga mötet skulle ägna sig åt arbetar-
rörelsen och Söderblom ville att Hallén skulle hålla föredrag över ämnet: 
kristendomen och samhällets omdaning: ”så att den tanken kommer in, att 
det framtidsdugliga i demokratiseringen och den ekonomiska utjämningen 
som århundraden skriat efter, innerligt sammanhänger med kristna tankar 
och därför måste av kyrkan fullt ut accepteras o[ch] främjas, medan du bör 
reagera mot allt sådant, som tillbakasätter de andliga värdena”.18 Söderblom 
lanserade härmed ett kristet program för en framtida välfärdsstat. Söderblom 
avundades Halléns frihet att kämpa för sina ideal. Själv kände han sig tyngd 
av ”den tunga och krångliga apparat och rustning, som min ställning med-
för”. 19

Hallén hade dock en annan tanke med mötet. Det var enligt honom bättre 
att sända dit en vanlig arbetare med sympati för kyrkan. Till Nathan Söder-
blom förklarade han sig vara tvungen att åka hem till Torrskog för att predi-
ka. Hallén rekommenderade en socialdemokratisk riksdagsman vid namn 
P.H. Sjöblom (1875-1966). Hallén upplyste Söderblom om att Sjöblom var 
villig att tala om ”Arbetarrörelsens materialism”. Hallén skrev att Sjöbloms 
anförande skulle handla om att endast en arbetarrörelse med religiös botten 
hade förutsättning att bestå på lång sikt. Sjöblom beskrevs av Hallén som en 
fattig arbetare med stort inflytande inom den socialdemokratiska riksdags-
gruppen.20 Vi kan anta att denne Sjöblom utgjorde en av dem som i riks-
dagsgruppen stöttat Hallén efter debatten med Engberg 1918.21 Söderblom 
var mycket tacksam över att få Sjöblom med på talarlistan: ”Mannen [är] 
just den sort vi behöva”.22

Sjöbloms föredrag kom att väcka stort uppseende på det Allmänna kyrk-
liga mötet. Socialdemokraten Fabian Månsson höll också ett föredrag. Hjal-
mar Branting kom dit för att lyssna. När Söderblom såg Branting tog han 

16 Söderblom 1920, s. 71-74, Harald Hallén till Nathan Söderblom 11/11 1919, 15/2, 15/3 
1920 NSS, UUB, Brevkopia Nathan Söderblom till Harald Hallén 20/11 1919 NSS, UUB.  I 
november 1919 hade de båda träffats för två dagars överläggning. Harald Hallén till Ella 
Hallén 30/11 1919 Vol 8 HHS, FAV 
17 Nathan Söderblom till Harald Hallén 17/2 1920 HHS, FAV, Lenhammar 1977 s. 40-41 
18 Nathan Söderblom till Harald Hallén 17/2 1920 Vol 33 HHS, FAV 
19 Nathan Söderblom till Harald Hallén 17/2 1920 Vol 33 HHS, FAV, Sundkler 1968, s. 124 
20 Harald Hallén till Nathan Söderblom 15/2, 15/3 1920 NSS, UUB 
21 P.H. Sjöblom gav Hallén bevis på sin stora uppskattning under hösten år 1918, då han 
hävdade att Hallén representerade ett ljus i mörkret. Brevkort P.H. Sjöblom till Harald Hallén 
odat. november 1918 Vol 33 HHS, FAV 
22 Nathan Söderblom till Harald Hallén 17/2 1920. Vol 33 HHS, FAV 
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spontant tillfället att i försonande ordalag hälsa Branting som företrädare för 
en samhällsrörelse präglad av offervillighet och ideell anda. Söderblom me-
nade att kyrkan präglades av samma grundton.23 Sjöbloms tal handlade om 
den idealism som i grunden borde ligga bakom socialismen. Om kapitalet 
använts till att skapa välstånd åt alla, och kyrkan ej konsekvent hade ställt 
sig på de besuttnas sida skulle materialismen aldrig ha fått fotfäste i svensk 
och tysk arbetarrörelse. Sjöblom poängterade att arbetarrörelsen i England 
inte alls var lika materialistisk. I England hade kyrkans män tidigt engagerat 
sig för social rättvisa. Materialismen hade under arbetarrörelsens första tid 
fungerat som en religion för arbetarna. Det hade då räckt med att sträva efter 
materiell förbättring. Nu visade sig dock frukterna av denna ensidiga materi-
alism. Detta avslöjade att arbetarrörelsen i längden inte skulle klara sig utan 
de ideal som var grundade i religionen. Sjöblom avslutade med att mana till 
ett större samförstånd ”mellan dessa nutidens mäktiga rörelser”, kyrkan och 
arbetarrörelsen.24 Med Sjöbloms tal signalerades ett närmande mellan kyrka 
och arbetarfolk utifrån en gemensam idealistisk basis. Detta stämde väl med 
Söderbloms och Halléns ambitioner. 

12.1.b. Folkkyrka kontra statskyrka i riksdagen
I april 1920 tog konstitutionsutskottet upp Harald Halléns demokratiskt syf-
tande kyrkomötesmotion. Utskottsbehandlingen blev välvillig och resultera-
de i att riksdagen begärde utredning om hur direkta val skulle kunna genom-
föras. I riksdagen krävdes dessutom att utredningen borde bearbeta frågan 
om utökad lekmannarepresentation i kyrkomötet. Detta hade sin grund i att 
utskottet på K.J. Ekmans (1863-1950) initiativ begärt detta, vilket låg i linje 
med dennes tankar på en synodal kyrkoförfattning. Hallén hade givetvis 
inget emot denna tanke, snarare tvärtom. Hallén var dock av rent taktiska 
skäl orolig för att Ekmans tillägg skulle leda till att utredningsuppdraget blev 
för stort, och att ingen regering därför skulle hörsamma det. Vad gällde kvin-
nors valbarhet och nedflyttande av elektorsval från pastoratsnivå till försam-
lingsnivå, beslutade dock riksdagen direkt att göra kvinnor valbara och för-
lägga valen till församlingarna.25

Hovrättsrådet K.J. Ekman från Jönköping var representant för högern i 
första kammaren. Han hade redan under 1900-talets första decennium utar-
betat ett kyrkoprogram som gick ut på att bygga kyrkan på demokratisering 

23 Lenhammar 1977, s. 41, Rosenberg 1948, s. 265-269, Sundkler 1968, s. 125-126, Runestam 
1995, s. 143, Brevkopia Nathan Söderblom till Harald Hallén 30/4 1920 NSS, UUB 
24 Sjöblom 1920 
25 KU 1920:34, s. 8-10, FK 1920:39, s. 32, AK 1920:48, s. 66, Riksdagens skrivelse 
1920:191, Ahrén 1962, s. 137 not 6, Hallén 1920, s. 82, om Halléns oro för Ekmans tillägg, se 
Harald Hallén till Nathan Söderblom 29/4 1920 NSS, UUB. Hallén fick vänta ända till 1938 
innan han fick se lagförändringen om kvinnliga lekmän omsättas i verkligheten. Då utsågs de 
första kvinnliga ombuden som lekmannaombud vid ett kyrkomöte. Thidevall 2000, s. 147 
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och utökat lekmannainflytande. Han uppskattade de fria offentlighetsfor-
merna (som exempelvis stiftsmöten) och deras genombrott inom det kyrkliga 
livet. Dessa skulle enligt Ekman stärka kyrkan som ett självständigt sam-
fund. Han utgick i sitt tänkande från att det fanns ett aktivt kyrkofolk som 
var troget kyrkan och dess bekännelse. Ekman hade stark ställning inom 
kyrkan, han bevistade sju kyrkomöten och fungerade som biskoparnas juri-
diske rådgivare.26

I maj 1920 tog samma konstitutionsutskott ställning till Engbergs motion 
om kyrkomötets vetorätt. Utskottsmajoriteten avböjde ett direkt beslut men 
stödde Engbergs tanke och tillstyrkte en utredning om avskaffande av kyr-
komötets veto. En reservation med bl.a. K.J. Ekman som undertecknare in-
lämnades i utskottet. Den underkände Engbergs kyrkosyn och ville avstyrka 
förslaget om utredning.27 Hallén lämnade in en egen reservation som inte 
motstred tanken på en utredning. Däremot kritiserade Hallén utskottsmajori-
tetens motivering. Om synen på kyrkan som en statsinstitution varit giltig för 
äldre tider: 

…så ha likväl genom det gradvisa hävandet av varje form av religionstvång, 
som utmärkt den senaste tiden och inte minst genom den väntade lagen om 
rätt till utträde ur kyrkan, denna kommit att även uppfattas som en med rela-
tiv föreningsfrihet utrustad organisation, över vilken staten förbehåller sig 
kontroll och uppsiktsrätt.28

Halléns förslag till ändrad motivering innebar att utredningen borde ta upp 
frågan om gränsdragning mellan riksdag och kyrkomöte. Hallén ansåg att 
ärenden som ej berörde det borgerliga samhället borde behandlas av kyrko-
mötet ensamt.29

I andrakammardebatten efter utskottets behandling kritiserade Engberg 
Söderbloms uttalande från det Allmänna kyrkliga mötet. Ärkebiskopens 
försök att kombinera kyrklig självständighet med bevarat statskyrkosystem 
innebar med Engbergs egna ord en splitterny kyrkoteori. Engberg vände 
även Halléns reservation i utskottet till sin motsats. Engberg menade att ve-
tot borde borttagas just p.g.a. den kommande religionsfriheten. Varför skulle 
ett kyrkomöte som ej längre omfattade hela folket få inlägga veto i frågor 
som kanske påverkade hela befolkningen? Engberg påpekade att kyrkolagen 
hade mycket bred verkan och ej var avgränsad till kyrkans inre liv.30

Ernst Klefbeck stödde Halléns reservation i första kammaren. Han ville 
likt konstitutionsutskottets majoritet ha utredning men ville i stället sätta in 
Halléns motivering om uppdelning av ansvar mellan kyrkomöte och riksdag. 

26 Åberg 1988, s. 206-208 
27 KU 1920:49, s. 15-16, Ahrén 1962, s. 132-133 
28 KU 1920:49, s. 17, Ahrén 1962, s. 134 
29 KU 1920:49, s. 17, Ahrén 1962, s. 134 
30 AK 1920:66, s. 50-57, 65-68 
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Riksdagens båda kamrar antog utskottets uppmaning till utredning. På grund 
av Klefbeck röstades dock i första kammaren också om utskottets motivering 
till utredning. Där vann Halléns reservation. Kamrarna enade sig alltså om 
utredning men ej om dess motivering. Detta skapade en avskalad utred-
ningsbegäran utan argument.31

12.1.c. Magnus Pfannenstills folkkyrkoprogram 
Halléns vilja att demokratisera kyrkomötet 1920 låg helt i linje med det kyr-
koprogram Magnus Pfannenstill levererade i Kristendomen och vår tid sena-
re under samma år. Pfannenstill påminde i detta program om att P.P. Wal-
denströms tio år tidigare föreslagit att man borde skilja kyrkan från staten 
medan hon fortfarande kunde räkna med fördelaktiga villkor. Pfannenstill 
upplyste om att han då hade kritiserat denne p.g.a. att förslaget skulle inne-
bära en förlust för folkkyrkotanken, d.v.s. föreställningen om kyrkans ansvar 
för befolkningen i sin helhet. 1920 erkände sig Pfannenstill dock stå inför en 
helt ny kyrkopolitisk situation som måste bemötas på ett annat sätt än han 
tidigare tänkt sig. Demokratin hade nu slagit igenom i staten. Denna stat var 
starkare än någonsin och ville utöka sin makt och överta egendomar. Detta 
innebar enligt Pfannenstill att kyrkan kunde anklagas för att vara en odemo-
kratisk prästkyrka som borde avyttra sina förmögenheter. Han betonade kyr-
kans starka roll som fostrare av den svenska folksjälen, hon var en banbry-
terska för alla humanitära strävanden. För att kunna fullfölja denna gärning 
behövde hon tillräcklig frihet och självständighet i förhållande till staten. Det 
var därför viktigt att hon fick behålla sina egendomar för att bevara sin styr-
ka som folkkyrka. Kyrkans fostrarroll gjorde enligt Pfannenstill henne sam-
tidigt förtjänt av statligt stöd. Om den statliga utvecklingen likväl ledde till 
att kyrkan måste frigöra sig från staten måste hon vara förberedd redan nu. 
En demokratisering av kyrkoråd, stiftsmöte och kyrkomöte måste bilda 
grund för en ny synodal ordning inom kyrkan. 

En viktig punkt i Pfannenstills program var att kyrkomötets lekmanna-
grupp kraftigt borde utökas, det var dessutom nödvändigt att införa direkta 
val till kyrkomötena. Vad gällde biskopsämbetets öde var Pfannenstill mer 
likgiltig. Han trodde att episkopatet kunde leva vidare även i en demokratise-
rad kyrka. Pfannenstill avslutade med att lyfta fram kyrkornas internationella 
roll. Förutom kyrkans roll att fostra medborgare i den egna nationen, hade 
hon även uppgift att genom internationellt samarbete arbeta för kristenhetens 
enhet. Han såg med glädje ärkebiskop Söderbloms strävanden i denna rikt-
ning. Under det kyrkomöte som samlade i slutet av 1920 skulle Pfannenstills 
namn återfinnas under en motion som hävdade kyrkans rätt till självständig-

31  FK 1920:54, s. 20, 32-33, AK 1920:66, s. 69, Riksdagens skrivelse 1920:337, Ahrén 1962, 
s. 134-138, Nilsson, 1964 s. 81, Hessler 1964, s. 197-198 
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het, rörelsefrihet och egendom.32 Framförallt inlämnade han dock vid detta 
kyrkomöte tillsammans med kyrkohistorikern Hjalmar Holmquist en motion 
som byggde på att riksdagen begärt utredning om utökad lekmannarepresen-
tation i kyrkomötet. De båda motionärerna återkom till 1910 års kyrkomö-
tesmotion om utökad lekmannarepresentation, och hävdade att tioårsperio-
den stärkt övertygelsen om det nödvändiga av en reform i denna riktning. 
Holmquist hade under Allmänna kyrkliga mötet hävdat att begreppet folk-
kyrka krävde att kyrkan ägde en demokratisk ”botten”. Motionen föll dock 
p.g.a. den var formulerad på ett sådant sätt att kyrkomötet av formella skäl 
inte ansåg sig kunna bifalla den.33

Sammanfattningsvis ser vi att det hos både Pfannenstill och Hallén åter-
fanns en strävan att demokratisera kyrkan för att hävda hennes självständig-
het.

12.1.d. Utredning för en demokratisk synodalkyrka 
Efter socialdemokraternas valnederlag under hösten 1920 bildades en expe-
ditionsministär. Denna fick nu tillsätta utredningen. Justitieminister Birger 
Ekeberg ville inför utredningens konstituerande aktivt ta udden av kravet på 
vetorättens borttagande. Halléns motion om direktval lades därför till utreda-
rens uppdrag, i stället för att leda till en separat utredning. Ekeberg ville 
också låta Hallén ingå i utredningen p.g.a. att denne ville behålla vetot. Ut-
redningen fick också i uppdrag att behandla den motion om kyrkomötets 
självbestämmande från 1920 års kyrkomöte som inlämnats av Manfred 
Björkquist och undertecknats av bl.a. Einar Billing och Magnus Pfannens-
till.34 Regeringen utsåg landshövding Johan Widén (1856-1933) till ensam 
utredare. Han hade under kyrkomötet 1920 gjort sig känd som varm kyrko-
vän. Widén hann dock aldrig bli färdig med utredningen innan en kris i 
statsbudgeten tvingade fram den så kallade Thorssonska kommittéslakten av 
år 1923. Widén hade då hunnit mycket långt i sin utredning, men fick ändå 
aldrig publicera sina resultat.35 Utredningens resultat bekräftade den linje 
Hallén hade lanserat i sin utskottsreservation. Först avvisade Widén tanken 
på att vetot stred mot kyrkans ställning såsom statskyrka. Widén föreslog 
därefter att gränserna mellan borgerlig och kyrklig lag borde bli tydligare. 
Detta skulle enligt utredaren kunna undanröja statsrättsliga skäl för vetots 
avskaffande.36

32 Pfannenstill 1920, Hammar 1972, s. 321-322, KM 1920 Mot 71 
33 Hammar 1972, s. 225, Bexell 1990, s. 144-145, se där not 88 för Holmquist. KM 1920 Mot 
23
34 Aldén 1989, s. 322, se särskilt not 90, Ahrén 1962, s. 138-139 
35 Norborg 1988, s. 186, Riksdagsbiblioteket 1953, s. 71. Ahrén 1962, s. 139, se där särskilt 
not 6, Aldén 1989, s. 322 not 90, s. 323-324 
36 Ahrén 1962, s. 140-143, Aldén 1989, s. 325 
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12.1.e. Riksdagsmakt över en kyrka med ett oreformerat 
kyrkomöte 

Jag undrar, om icke det är det folk, som skall sjunga i kyrkan och som skall 
ha psalmboken i sin hand, som skall ha ett ord med i laget, vare sig de sitta i 
kyrkomötet eller i riksdagen. 

Harald Hallén i riksdagen 1921.37

Hallén var som vi sett kritisk till det samtida kyrkomötets ämbetsmannaka-
raktär. Så länge Hallén inte kunde se att folket representerades av en lek-
mannamajoritet på kyrkomötet kunde han därför hävda riksdagens auktoritet 
på det kyrkliga området. Till skillnad mot K.J. Ekman räknade ju Hallén hela 
den svenska allmänheten som ett kyrkofolk. Detta kom tydligt fram i en 
debatt om psalmboken år 1921. Bakom denna debatt låg en motion från de 
socialdemokratiska kyrkoherdarna Karl Sandegård och Ernst Klefbeck. Mo-
tionen begärde att riksdagen skulle kräva att regeringen avslog 1920 års kyr-
komötesförslag om att pröva ett reviderat psalmboksförslag ute i församling-
arna. Motionen bifölls med stor majoritet i båda kamrarna. Från kyrkligt håll 
ansågs detta som en ny hotande trend, att riksdagen sökte utvidga sin befo-
genhet över kyrkans inre liv.38 I riksdagsdebatten höll Hallén ett långt anfö-
rande som försvarade den gällande Wallinska psalmboken. Enligt Hallén 
representerade riksdagen fortfarande den kyrkliga folkopinionen bättre än 
kyrkomötet. 

Men då säger någon, att vi icke skola blanda oss i kyrkans interna angelägen-
heter utan att kyrkomötet och Konungen böra få ordna med denna sak en-
samma. Herr talman, mina herrar! Jag har för min ringa del aldrig här i riks-
dagen velat giva min röst för att undergräva den svenska kyrkans ställning 
inom vårt folk och kommer inte heller att nu så förfara. Men jag frågar: har 
den kyrka, som så ivrigt talar om lekmännens medinflytande rätt att kalla frå-
gan om den bok, som näst bibeln är vårt folks käraste bok, för en intern ange-
lägenhet? Dit räknar jag frågan om bekännelsen, kyrkotukt och inre kyrkosty-
relse. Men här gäller det icke någon kyrklig privatsak ... Inför detta frågar 
jag, om vi skulle- innan kyrkan får ett mer levande uttryck för sina menighe-
ter än vad den nu har- frånsäga oss rätten att i en sak, som rör hela folket, sä-
ga vår mening. Sådant bör ej kyrkan se med stötta miner på. När en verklig 
lekmannaförsamling såsom riksdagen, själva barn av en evangelisk kyrka, re-
ser sig och säger: större försynthet, större pietet gentemot en kärvorden reli-
giös folkbok- då sker det något, som borde värma hjärtat hos framsynta män 
och komma dem att tro ljust om detta folks framtid.39

37 AK 1921:31, s. 103 
38 Mot FK 1921:139, Bergqvist 1922, s. 82-83 
39 AK 1921:49, s. 83-84 
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In i detalj kritiserade Hallén kommitténs ändringsförslag som han uppfattade 
vara oestetiska, klåfingriga och dogmatiskt strömlinjeformande. Även om 
psalmerna innehöll ålderdomliga åskådningar borde de enligt Hallén behål-
las. Det var just psalmbokens brokiga innehåll som gjorde den till en verklig 
folkbok. Flera andliga opinionsyttringar fick plats inom dess pärmar.40 En 
dogmatisk utrensning i psalmboken kunde aldrig förhindra att folket var på 
väg att anta en mer förenklad evangelisk livsåskådning.41 Hallén utövade i 
brev påtryckning på Nathan Söderblom, vilken konciliant försvarade sig med 
att säga att han stod på Halléns sida. Söderblom hade ju under Allmänna 
kyrkliga mötet året före varit positiv till riksdagens makt över psalmboken. 
Ärkebiskopen ansåg sig dock kunna tillåta att revisionsförslaget trycktes för 
enskild uppbyggelse.42 År 1921 trycktes ett häfte med titeln Nya psalmer upp 
för att fungera som en temporär komplettering till den Wallinska psalmbo-
ken.43

Hallén ansåg år 1921 kyrkans sak ligga bra till i riksdagen. Detta uttalan-
de belyser hans vilja att låta det demokratiserade parlamentet få makt över 
psalmboken.44 Efter ett uppehåll i riksdagsarbetet under åren 1922-1924, 
upplevde dock Hallén år 1925 den kyrkopolitiska situationen åter vara hot-
full.45 Enligt rådande lag från 1894 stadgades att alla medlemmar av Svenska 
kyrkan måste begravas enligt Svenska kyrkans ordning. Detta utgjorde an-
ledning till starkt missnöje inom den frikyrklighet och den arbetarrörelse 
som inte ville inordna sig i ett statskyrklig system. 1918 års religionsfrihets-
utredning hade avgivit sitt betänkande år 1923. Den breda ansats utredningen 
haft i sin begynnelse hade under ett stramt budgetklimat avgränsats till frå-
gan om borgerlig begravning. De sakkunniga föreslog att borgerlig begrav-
ning utanför Svenska kyrkans ordning skulle tillåtas, det sista rituella tvånget 
skulle därmed falla.46 I ett senare kapitel om Hallén och frikyrkligheten skall 
jag återkomma till att Hallén inom utredningen hade motverkat ett ursprung-
ligt förslag om att tre olika sorters begravningar: svenskkyrkliga, frikyrkliga 
och borgerliga, skulle få statligt givna ordningar. Staten borde enligt Hallén 
ej på detta sätt sanktionera de frikyrkor som ställt sig utanför statens kon-
troll. Han ville ej ha en lagfäst uppdelning av medborgarna, utan ville hålla 
det hela som en fråga om befrielse från en obligatorisk kyrklig kulthandling, 
där de befriade fick ordna som de själva ville med sina egna begravningar. 
Hallén hävdade långt senare att han därmed anslutit sig till den ordning som 

40 AK 1921:49, s. 64-84 
41 AK 1921:49, s. 79 
42 Harald Hallén till Nathan Söderblom 6/6 1921 NSS, UUB, Nathan Söderblom till Harald 
Hallén 11/6 1921 Vol 33  HHS, FAV 
43 Beltzén-Beltzén 1973, s. 155 
44 Harald Hallén till Nathan Söderblom 6/6 1921 NSS, UUB 
45 Harald Hallén till Nathan Söderblom 28/10 1925 NSS, UUB, Ny Tid 29/10 1925 
46 Bergsten 1995, s. 46, Gustafsson 1993, s. 26, SOU 1923:23, s. 6-13, Hessler 1964, s. 229 
not 3, Thidevall 2000, s. 112 
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varit gällande i Danmark.47 Halléns linje segrade i det slutliga betänkandet. 
Den socialdemokratiska regeringen tog upp förslaget i en proposition som 
antogs av riksdagen under våren 1925. Alla domkapitel hade under remiss-
rundan varit positiva till förslaget om att upphäva begravningstvånget. I 
riksdagen hade Hallén framhävt att borgerliga begravningar knappast skulle 
bli några vanliga företeelser, samtidigt som han försvarade förslaget som ett 
framsteg för folkkyrkan:48

Jag har för min ringa del alltid sökt förena en fast kyrklig åskådning med en 
ivrig åstundan att också tillmötesgå alla religionsfrihetens krav, inte minst 
därför att jag är övertygad om, att ingenting  konsoliderar i själva verket en 
folkkyrka som just det, att den får röra sig fullständigt i frihetens luft.49

Efter riksdagsbeslutet skulle frågan komma till 1925 års kyrkomöte. Inför 
detta möte fick Harald Hallén en artikel införd i ungkyrkorörelsens Vår Lö-
sen. Den hette ”Kyrkomötets prestige” och gick ut på att kyrkomötet måste 
börja företräda folket för att kunna hävda sin auktoritet gentemot regeringen. 
Att regeringarna oftast slängde kyrkomötenas olika framställningar i pap-
perskorgen berodde på att dessa inte uppfattade kyrkomötet som något re-
presentativt organ för medborgarna. Hallén lyfte fram att det efter hans mo-
tion 1920 införts val i församlingarna i stället för i de stora pastoraten, och 
att detta innebar en förbättring av valproceduren. Förbättringen hjälpte ändå 
knappast upp det alltid mycket svaga deltagandet i kyrkomötesvalen. Orsa-
ken var enligt Hallén att elektorerna inte representerade några program, utan 
endast återvaldes p.g.a. tradition. Även om Hallén i artikeln kunde hålla med 
kyrkliga kretsar ”där man har en mycket måttlig veneration för allt vad de-
mokrati heter”, om att förvaltandet av andliga frågor inte enbart fick utgå 
från demokratisk representativitet, menade han att det fanns risker i det fak-
tum att kyrkomötet var isolerat från de skaror som tillhörde folkkyrkan. Hal-
lén exemplifierade med 1920 års kyrkomötesbeslut i psalmboksfrågan. Det 
hade varit uppenbart att folkets stora flertal hade velat behålla en oreforme-
rad psalmbok i stället för kyrkomötets censurerade och söderklippta förslag. 
”Men kyrkomötet hade icke sinne för denna folkliga synpunkt inom folkkyr-
kans ram” och blev därför åsidosatt av riksdagen. Hallén manade till de män 
som ”bära upp kyrkoidén i vårt land”. Han skrev att andra nordiska kyrkor 
avundades den svenska kyrkans representation. Hallén menade dock att den-
na synodala struktur var värdelös om den ej företrädde folket.  Det var  vik-
tigt att den svenska kyrkorepresentationen demokratiserades för att därmed 
kunna åtnjuta respekt. Som det nu var saknade kyrkomötet ”plattform i na-
tionen … mark under fötterna”. Höstens kommande kyrkomöte skulle ta 
ställning till borgerlig begravningar och dess huvudfråga om att ge den en-

47 Harald Hallén till Nathan Söderblom 11/11 1919 NSS, UUB, AK 1942:14, s. 102-103 
48 Hessler 1964, s. 229-230, Thidevall 2000, s. 112, AK 1925:18, s. 33-36 
49 AK 1925:18, s. 36 
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skilde kyrkoherden rätt att bestämma huruvida kyrkan skulle öppnas för 
sådana begravningar eller inte. Hallén underkände det kommande kyrkomö-
tets möjlighet att med rådande representationsordning kunna föra kyrkoför-
samlingarnas talan. Om ett odemokratiskt kyrkomöte förkastade förslaget 
skulle dess pondus inte respekteras av det övriga samhället. Hallén avslutade 
sin artikel med att uppmana kyrkomötet att kräva ett återupptagande av den 
Widénska synodalutredning som velat förbättra kyrkofolkets representation 
på kyrkomötet. Hallén avslöjade att han själv ville ha lagstadgade stiftssyno-
der som kunde fungera som kyrkliga landsting, vilka kunde förrätta valen av 
kyrkomötets lekmän. Kyrkan måste i tid få en ”levande representation för 
vår svenska kyrka”. Därmed skulle kyrkomötet även få prestige och kunna 
driva sin egen självständiga linje, och räddas från en hotande skentillvaro.50

Halléns uppmaning skulle inte klinga ohörd. Under kommande kyrkomöte 
inlämnades motioner om utvidgad lekmannarepresentation med kravet på ett 
återupplivande av Widéns utredningsarbete. Ungkyrkomannen Manfred 
Björkquist återfanns bland motionärerna. Halléns formuleringar återkom i 
motionerna. Det krävdes nämligen att kyrkan måste få en fast fot i folket och 
bli en riktig folkkyrka i stället för att hamna i en skentillvaro.51

Hur skulle då 1925 års kyrkomöte ställa sig i begravningsfrågan? Begrav-
ningsfrågan blev mötets inledande uppgift.52 Likt domkapitlen skulle det 
acceptera hela lagförslaget utom på en enda punkt: frågan om kyrkorummets 
upplåtande till borgerliga begravningar. Propositionen hade inte föreslagit 
något uttryckligt förbud mot att hålla sådana begravningar inom kyrkoloka-
len. Ett sådant fanns i Danmark. Justitieministern hade i stället följt utredar-
nas lösning som givit kyrkoherden rätt att bestämma om kyrkorna skulle få 
öppnas för borgerlig begravning vid varje enskilt tillfälle. Domkapitlen hade 
hävdat att detta kunde utsätta den enskilde prästen för svåra påtryckningar. 
På kyrkomötet argumenterade Einar Billing kraftfullt i motion och tal för att 
kyrkomötet borde inlägga sitt veto. Om kyrkan öppnades upp för begrav-
ningar som ej överensstämde med kyrkans ordning hotade detta enligt Bil-
ling sprida en uppfattning om kyrkan som en allmänreligiös institution. Han 
var inte intresserad av en sådan folkkyrka och ville värna kyrkorummets 
kristna karaktär. Kyrkomötet beslutade att använda sig av sin vetorätt och 
fällde förslaget. Hallén hade uttryckt sin oro i ett brev till Söderblom inför 
kyrkomötets beslut. Ett avslag från kyrkomötet skulle enligt Hallén med all 
säkerhet leda till proposition om borttagande av vetorätten.53 I en artikel som 
publicerades i Ny Tid under mötet anklagade Hallén de kyrkomötesrepresen-
tater som verkat för avslag. Han ansåg det vara bra att präster fick rätt att 
säga nej till borgerlig begravning i sin kyrka om de så ville. Kyrkomötet 

50 Hallén 1925, s. 79-81 
51 Bexell 1990, s. 145-146, Ahrén 1962, s. 143-144 
52 Mötet var aktivt mellan den 3/10 och den 7/11 1925. Ekström 1926, s. 59, 96 
53 Ekström 1926, s. 59-68, Hessler 1964, s. 230-234, Thidevall 2000, s. 113, Harald Hallén till 
Nathan Söderblom 28/10 1925 NSS, UUB 
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visade enligt Hallén misstro inte bara mot folket, utan även mot sina egna 
präster. Hallén trodde ej att en människa av ren maktlystnad efter sin död 
ville tilltvinga sig kyrkan, och trodde ej heller att prästerna skulle vara så 
lättpåverkade och svaga som hävdats på kyrkomötet. Hallén menade i sin 
artikel att kyrkan själv kunde stadga egna riktlinjer till stöd för sina präster 
genom att domkapitlen utfärdade anvisningar om kyrkorummets upplåtan-
de.54 Ärkebiskopen besvarade Halléns brev efter avslutat kyrkomöte och 
informerade om att han själv hade strävat efter att få kyrkomötet att accepte-
ra lagförslaget i dess helhet. Söderblom hade själv uppskattat förslaget om 
att lägga makten i prästernas händer, han såg detta som ett hävdande av kyr-
kans självständighet.55 Söderblom hade som redan vidrörts via Hallén haft 
full tillgång till utredningsarbetet. 

Halléns farhågor om vetorättens borttagande skulle visa sig vara över-
drivna. Dock bör påpekas att tanken på kyrkomötets död hade stöd i den 
radikala opinionen. Arthur Engberg antog att ett nej till begravningsförslaget 
skulle få folket att inse det orimliga med kyrkomötets vetorätt. Spänningen 
mellan riksdag och kyrkomöte löstes dock genom att kyrkomötet följande år 
antog ett nytt förslag om borgerlig begravning som innebar en smärre skärp-
ning av formuleringen om kyrkorummets upplåtande. Texten löd till slut att 
en kyrka ej borde öppnas av kyrkoherde till en borgerlig begravning med 
”mindre särskilda skäl därtill äro”, vilket kom att innebära oväder.56 Hallén 
och Billing delade uppfattning om att begravningstvångets avskaffande skul-
le stärka folkkyrkan. Halléns utredningsarbete för två typer av begravningar: 
en statligt reglerad kyrklig begravningsordning, kontra en oreglerad okyrklig 
begravningsform, hade också varit ett uttryck för hans syn på Svenska kyr-
kan som Sveriges nationella samfund. Ville man ha en given begravnings-
ordning återfanns denna i Svenska kyrkan. Vad gällde kyrkorummets upplå-
tande skilde sig dock Hallén och Billing från varandra. Detta skall ej tolkas 
som att Hallén ohämmat ville öppna upp kyrkorummet för fri disponering. 
Senare skall vi se Hallén hålla en restriktiv linje gentemot frikyrkliga i denna 
fråga. Han såg det snarare likt Söderblom som att det här handlade om att 
erbjuda kyrkan egenmakt, att kyrkan starkare skulle framträda som ett själv-
ständigt samfund. 

12.1.f. En religionsfrihetsutredning med en folkkyrkosyn 
En ny religionsfrihetsutredning om fri rätt till utträde ur Svenska kyrkan var 
aktiv under åren 1925 till 1927. Harald Hallén var ledamot även i denna 

54 Ny Tid 29/10 1925 
55 Nathan Söderblom till Harald Hallén 10/11 1925 Vol 33 HHS, FAV 
56 Ekström 1926, s. 67, Thidevall 2000, s. 113, Hessler 1964, s. 234-236, Riksdagsbiblioteket 
1953, s. 69, Ahrén 1962, s. 143 not 5, Ekström 1927, s. 121, jfr Hallén 1942a, s. 80. Lagänd-
ringarna återfinns i SFS 1926:462-464. Gustaf Mosesson har skrivit om reformen ur frikyrklig 
infallsvinkel. Mosesson 1954, s. 165-167 
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kommitté.57 Nathan Söderblom meddelade Hallén efter det att utredningen 
föreslagit fritt utträde år 1927 att han imponerats av dess resultat: ”I själva 
huvudfrågan anser jag, att möjlighet till dylikt utträde ur kyrkan icke kom-
mer en dag för tidigt, utan snarare ha det bort påyrkas från kyrkligt håll re-
dan förut”.58

Missionsförbundaren Gustaf Mosesson (1877-1965) hade jämte Hallén 
och liberalen, revisionssekreteraren och ordföranden Hadar Kylander (1882-
1947) suttit i denna utredning. Mosesson har i sina memoarer erinrat sig om 
att Hallén och Kylander under utredningsarbetets gång varit övertygade om 
att Svenska kyrkan med det fria utträdet skulle omvandlas till att bli en helt 
ny sorts kyrka.59 Vi skall i det följande se hur denna outforskade folkkyrko-
syn till skillnad från Einar Billings motsvarighet kunde gå segrande in i 
framtiden.  

Religionsfrihetsutredningens slutbetänkande om vidgad rätt till utträde ur 
Svenska kyrkan lades fram den nionde augusti 1927. Harald Hallén presente-
rade utredningens resultat i samma, och påföljande dags nummer av Ny
Tid.60 Utifrån denna presentation och en annan hallénsk artikelserie i Stock-
holms Dagblad är det möjligt att utforska Mosessons uppgift om att utredar-
na Hallén och Kylander under utredningens gång hade mejslat fram en vi-
sion om en ny kyrka. Uppenbart var att frikyrkomannen Mosesson kommit i 
underläge gentemot Kylander och Hallén. Mosesson markerade i en reserva-
tion att han var kritisk mot att utredarna ej erhållit uppdrag om att behandla 
frågan om statskyrkans avskaffande, vilket han ansåg skulle ha varit naturligt 
för en religionsfrihetsutredning.61

Hallén förklarade i Ny Tid att utredningen i enlighet med sina direktiv av-
gränsat sin uppgift till att undersöka hur man skulle kunna: ”inom statskyr-
kosystemets ram i görligaste mån tillämpa religionsfrihetens princip”.62 Ut-
redarna hade enligt Hallén därför föreslagit att det för alla svenskar över 
arton års ålder skulle bli möjligt utträda ur Svenska kyrkan utan att behöva 
uppge inträde i ett annat samfund. Inträde i Svenska kyrkan skulle för en 
odöpt person tillåtas efter det att vederbörande avgivit förklaring om att hans 
anmälan var allvarligt grundad. Barn borde automatiskt räknas till Svenska 
kyrkan om föräldrarna tillhörde detta samfund. Tillhörde dock båda föräld-

57 SOU 1927:13. Hallén presenterade resultaten i Ny Tid 9/8 1927 
58 Nathan Söderblom till Harald Hallén 13/12 1927 Vol 33 HHS, FAV 
59 Mosesson 1954, s. 165. Kyrkohistorikern Ulla-Mai Ceder Lindberg vid Uppsala universitet 
planerar en kommande avhandling med inriktning på Mosesson 
60 SOU 1927:13, Ny Tid 9/8 1927, Ny Tid 10/8 1927. Hallén informerade i det första tid-
ningsnumret om att denna utredning egentligen utgjort en fortsättning av 1918 års religions-
frihetskommitté som tvingats lägga ner verksamheten p.g.a. det kritiska läget i statens finanser 
1922. Som den nya utredningens direktiv angav han 1909 års riksdagsskrivelse om begärd 
utredning om utträdesrätt ur Svenska kyrkan, utan krav på inträde i annat trossamfund, och 
om hur detta skulle påverka de utträddas medborgerliga rättigheter 
61 SOU 1927:13, s. 286-289, Ny Tid 10/8 1927 
62 Ny Tid 9/8 1927, SOU 1927:13, s. 64-65 
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rarna ett ”främmande trossamfund” ansågs också barnet skilt från Svenska 
kyrkan. Detta innebar dock inte att barnet befriades från skolans kristen-
domsundervisning. Utredarna avvisade tanken på att låta föräldrarna själva 
få avgöra om barnen skulle få delta i den svenska religionsundervisningen 
eller ej. Vad gällde skolornas religionsundervisning uppfattade utredarna 
1919 års kristendomsundervisningsplan som en statligt påbjuden ”riksunder-
visning” för alla svenska barn. Frivillighet skulle medföra att enhetsskolans 
ram bröts  sönder, vilket riskerade äventyra den ”religiösa allmänbildningen” 
i Sverige. Utredarna hade därför föreslagit att även barn till utträdda föräld-
rar måste deltaga i nationens kristendomsundervisning. Barn till föräldrar 
som anmält sig ur Svenska kyrkan för att tillhöra någon protestantisk frikyr-
ka, ansågs utan problem kunna inneslutas i den svenska kristendomsunder-
visningen. Det fanns dock här ändå en yttre gräns. Barn till judar och katoli-
ker borde ej tvingas att delta i denna nationella religionsundervisning. Här 
ansåg utredarna att det fanns fara för samvetskränkning. Vad gällde lärare i 
kristendom skulle dessa ej längre tvingas att tillhöra Svenska kyrkan. Kom-
mittén antog att undervisningens evangeliskt protestantiska karaktär och 
sedligt påverkade ambitioner bevarades genom att lärarna ändå var ålagda att 
följa skolans föreskrifter för hur religionsundervisningen skulle bedrivas. 
Intressant nog uppställde dock utredarna här återigen samma kristet nationel-
la gräns som de tidigare hade hävdat: kristendomsundervisning skulle vara 
förbjuden för dem som tillhörde ett samfund som avvek från grunderna för 
den ”offentliga religionsundervisningen”. Vad gällde lärare vid teologisk 
fakultet ansåg utredarna att kravet på medlemskap i Svenska kyrkan var 
rimligt, då fakulteterna främst ägnade sig åt utbildning av präster i detta sam-
fund.63 Hallén rapporterade bl.a. vidare om att utredningen föreslagit skatte-
reduktion för dem som utträtt ur Svenska kyrkan. Kommittén ville ej heller 
ge lov att tillsätta någon justitie- eller ecklesiastikminister som inte tillhörde 
Svenska kyrkan. En sådan minister hade nämligen enligt Hallén ”genom sitt 
utträde ur kyrkan markerat sitt avståndstagande från samhällets organisation 
för sin religiösa verksamhet”.64

I sistnämnda citat framträdde ett grunddrag Hadar Kylanders och Harald 
Halléns kyrkosyn. Svenska kyrkan hade i utredningstexten tecknats i följan-
de ordalag: 

Med visst fog kan givetvis också sägas, att ingen borde behöva känna sitt 
samvete kränkt av att vara förbunden med en kyrka, som icke är en bekännel-
sekyrka utan samhällets organ för sedligt-religiös fostran. Huru stor friheten 
inom kyrkan än är eller må kunna bliva, måste dock medlemskapet alltid i 
viss mån innebära en anslutning till de religiösa och etiska grundsatser, av 
vilka kyrkan vill vara en bärare. Och även om den inom kyrkan gällande ord-
ningen präglas av växande erkännande av frihetsprincipen, kan dock redan 

63 Ny Tid 9/8 1927. Jfr Thidevall 2000, s. 136-137 
64 Ny Tid 10/8 1927 Utredningens lagförslag återfinns i: SOU 1927:13, s. 7-41 
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den formella tillhörigheten till kyrkan för den enskilde te sig såsom en per-
sonlig deklaration om vederbörandes uppfattning i trosfrågor och därför ur 
samvetssynpunkt kännas ohållbar.65

I anslutning till detta menade utredarna att det fria utträdet också skulle stär-
ka kyrkan genom att den kyrkliga gemenskapen på ett nytt sätt byggdes på 
frivillighetens grund.66

Det fanns här alltså drag av en kyrkokonception. Kyrkan uttryckte sam-
hällets etiska värden men utgjorde ingen bekännelsekyrka. I frågan om kris-
tendomsundervisningen var det tydligt att svenskheten identifierades med en 
etiskt avgränsad och nationellt gemensam protestantism. Friheten att ställa 
sig utanför denna gavs dem som i anslutning till svensk lagtext benämndes 
vara främmande trosbekännare.67 Trots den boströmianska ordalydelsen i 
utredningstexten var det här ej fråga om någon sådan statskyrklighet. Tanke-
schemat var omvänt. Den demokratiska staten borde stödja kyrka p.g.a. att 
den redan utgjorde ett uttryck för den svenska allmänheten. Kyrkan var allt-
så i första hand uttryck för det civila samhället, d.v.s. nationen. 

 Harald Hallén hade i en artikelserie i Stockholms Dagblads spalter under 
våren 1927 presenterat den folkkyrkosyn som vi just sett aktualiserats i sam-
band med kommittéarbetet.68 Den sammanhållande titeln på hans tre uppsat-
ser var: ”Nutidsmänniskan och religionen”. Huvudproblemet utgjordes av 
frågan om det fanns förutsättningar för en nationell kyrka i samtidens Sveri-
ge. Hallén tog sin startpunkt i att försöka teckna den livssyn som var allmän 
bland tjugotalets svenskar. Pfannenstillärjungens folkkyrkliga utgångspunkt 
utgjordes i första hand inte av kyrkoinstitutionen, utan av det faktiska folket.  

Hallén menade att det starkt höjda kommunikationsflödet i radio och 
press orsakat en allmän relativism hos samtidsmänniskan, vilket skapat en 
generell uppfattning om att även religionen var föränderlig. Naturvetenskap-
lig världsbild och materialistisk historiesyn hade också spridit sig och in-
präntat en föreställning om att allting, även det andliga, kunde förklaras in-
omvärldsligt. 

Hallén anade trots detta att den ”religiöst tänkande avvande” i samtiden 
såg på religionen på ett annat sätt än tidigare. 1880-talets hätska irreligiositet 
var på utgång. Nu var det snarare en känsla av vemod som grep skeptikern 
när han hörde ”dånande malmvågor ljunga genom luften för att hylla en 
Osynlig”. Det skapades där en sorgsen saknad efter barndomshemmet. Detta 
tolkade Hallén som ett tecken på nya framtidsvägar tillbaka till det gamla 

65 SOU 1927:13, s. 61, kursiveringen är min egen 
66 SOU 1927:13, s. 61-62 
67 Jfr Thidevall 2000, s. 232-233 
68 Av kommitténs efterlämnade papper på Riksarkivet är det tyvärr omöjligt att rekonstruera 
Halléns egen linje i utredningsarbetet. YK 324 Religionsfrihetskommittén, RA. 1918 års 
religonsfrihetskommitté har inte någon egen samling vid Riksarkivet 
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andliga hemmet, d.v.s. Svenska kyrkan. Det fanns en allmän, konfessionslös, 
drömmande och diktande religiös känsla i svenskt kulturliv.69

Halléns nästa uppgift blev att utreda samtidsmänniskans relation till ”de 
olika organ, som bära till henne den religiösa livssynen” d.v.s. kyrkosam-
funden. Hallén behandlade till en början frikyrkosamfunden, som snart döm-
des ut. Deras bibeltro avgränsade dem på ett negativt sätt från alla dem som 
tolkade kristendomen i ett utvecklingsperspektiv. De frikyrkliga hade också 
på ett kränkande sätt en missionerande hållning till sina egna landsmän. 
”Föräldrars vård och fostran, skolans och kyrkans gärning, av evangeliet 
präglad lag och sedvänja” kanske värderades högt av den frikyrklige. Denne 
räknade dock ändå enbart omvända som riktigt kristna. Frikyrkan avgränsa-
de sig alltså från ”världen” och kunde ej framträda som något annat ”än sek-
ten, som ej gör anspråk på att representera samhället utan blott erbjuder sig 
såsom hemvist för en viss typ av människor”. Halléns viktigaste angrepps-
punkt utgjordes av påståendet att frikyrkorna ej hade förmåga att utföra den 
mest centrala uppgiften i en kapitalistisk värld: att skapa osjälviska och soli-
dariska personligheter. Efter denna utskåpning skrev Hallén att det i Sverige 
däremot fanns en högrest kyrka som i sin yttre form gjorde anspråk på att 
”representera statens och samhällets religiösa tro”. Hallén erkände att den 
kristna enheten var sönderslagen. Det fanns dock en allmän övertygelse om 
att kyrkan aldrig kunde byggas på tvång. 70

Hallén menade att den moderna staten stod inför en ny syn på religionen. 
Det handlade ej längre om att religionen utgjorde ett mörker som skulle vika 
för upplysningens sol. Det var nu klart att religionen alltid skulle finnas, den 
hörde samman med den mänskliga instinkten. Religionen utgjorde en 
mänsklig drift som hämtade sin näring i känslolivet. Om C.J. Boström sett 
religionen som en självklar aspekt av staten, såg Hallén religionen som na-
turlig del av människan. Hallén menade som följd att det var ett viktigt all-
mänintresse att erbjuda alla mänskliga känslor stimulans av högre kultur. 
”Ett verkligt kultursamhälle måste därför se till, att kanalerna mellan vetan-
dets kulturvärden och det religiösa känslolivet ständigt hållas öppna”. Det 
var därför ingen framtidsväg att låta staten vända sig bort från det religiösa. 
Det fanns tvärtom ett statlig förpliktelse att hålla den religiösa verksamheten 
över en viss kvalitetsnivå. Hallén menade kritiskt att det socialdemokratiska 
partiprogrammets sats om religionen som privatsak bortsåg från detta. Staten 
borde ta ansvar för att de religiösa förkunnarnas utbildning aldrig blev bero-
ende av enskilda initiativ. Privat ansvar över teologisk utbildning kunde 
nämligen leda till avgränsningar som skar sig mot offentlighetens historiska 
och psykologiska krav. Hallén konstaterade att Svenska kyrkans teologiska 
utbildning, i kontrast till de frikyrkligas, redan hade detta band till staten. 
Denna etablerade förbindelse mellan staten och den ”lutherska nationalkyr-

69 Stockholms Dagblad 29/4 1927 
70 Stockholms Dagblad 30/4 1927 
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kan” fanns det därför inget kulturintresse av att upplösa. Efter denna kultu-
rella argumentationslinje övergick Hallén till den demokratiska. 

Grundfrågan utifrån demokratisk synvinkel var: fanns det tillräckligt 
många medborgare som uppskattade den religiösa verksamheten så pass 
mycket att det var lönt för staten att garantera förkunnelsens kvalitet? Hallén 
var övertygad om att så var fallet. Staten hade därmed skyldighet att stödja 
religionen på samma sätt som den stöttade idrott, kultur och musik. Det vore 
rent av orättvist om inte staten på samma sätt gav bidrag åt religionen. Hal-
lén inskärpte att den allmänna svenska religiositeten ej utgick från Svenska 
kyrkans bekännelseskrifter. Det fanns däremot en ”protestantisk religions-
uppfattning med en allmän evangelisk inriktning” som band folket samman. 
Frånsett frikyrkor och ateister fanns det i stora medborgargrupper krav på 
religiös förkunnelse och religiösa livsvärden. P.g.a. tidens snabba omvand-
lingar blev den ”religiösa källådern” enligt Hallén allt mer uppenbar. Han 
skrev att religionen alltsedan Schleiermachers dagar utgjordes av en känsla 
av beroende. Denna känsla hade blivit starkare. Människor kände i varda-
gens höga kommunikationsbrus en aning om ett högre sammanhang. Samma 
föränderliga informationsflöde skapade insikt om hur förgängligt allting var, 
och orsakade därför starkare begär efter eviga värden. ”Detta att få tro på 
sanning, förnuft, rätt och rättfärdighet såsom eviga, bestående värden, jor-
diska avspeglingar av verkligheten bortom jordelivets tillfälligheter, därefter 
hungrar nutidsmänniskan”. Människan ville ha kontakt med ett evigt liv 
utanför hennes eget tidsbegränsade liv. 

Hallén menade slutligen att människan i sin kamp för mening mitt i sam-
tidens mediebrus började se tecken på att hon faktiskt ej var ensam i tillva-
ron. Naturen och människolivet blev hennes stora bibel. Naturens orsaks-
bundenhet talade sitt tysta språk om en högre makt. Även människolivets 
orsaksbundna struktur antydde Guds existens. Det fanns en vedergällande 
rättfärdighet att räkna med i historien. Martyren fick till slut alltid rätt mot 
den grymme och mäktige tyrannen. Det fanns orubbliga lagar i människoli-
vet, motarbetade man sanning och rätt kunde man räkna med givna följder. 
Om man byggde kultur på själviskhet svarade den osynlige Guden med att 
lägga världen i spillror. Härmed kunde man se en avsikt i det vardagliga 
livet. Allt blev genomskinligt. Människorna borde se att fred, samarbete och 
ömsesidig solidaritet skapade evigt liv. När de kommit fram till detta skulle 
deras blickar åter falla på korset med den törnekrönte mannen. Människorna 
borde därmed ana meningen i Jesu liv och den makt denne benämnt som sin 
fader. De kunde enligt Hallén på nytt knäfalla inför denne Någon. ”Hon kan 
lyss till den manande klockan från fädernas kyrka med samma sinne som när 
man hör välkomstrop från en kärvorden fädernegård”.71

Hallén såg alltså tydligt framför sig kyrkan som ett andligt hem för en 
svensk och idealistiskt strävande allmänhet. På liknande sätt som Per Albin 

71 Stockholms Dagblad 1/5 1927  
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Hansson snart skulle formulera staten som ett folkhem, lanserade Hallén här 
kyrkan. Efter det att Hallén utkristalliserat sin folkkyrkosyn i utredningsar-
betet blev hans främsta politiska uppgift att verka för att utveckla denna kyr-
kas organisation. Utredningen hade nämligen inte bearbetat de kyrkoorgani-
satoriska konsekvenser som skulle följa efter religionsfrihetens införande.72

Den borde enligt Hallén i sin självständighet från staten alltmer länkas sam-
man med folket via demokratiserande reformer. 

Innan vi går vidare med detta bör vi först stanna upp och något utreda den 
folkreligion som Hallén ansåg existerade. 

12.1.g. En svensk folkkristendom? 
Uffe Østergård har på ett framgångsrikt sätt använt begreppet ”civil religion” 
i en analys av grundtvigianismen som dansk nationell överideologi. Fanns 
konturer av någon motsvarande svensk folkreligion? Fanns en dåtida svensk 
civil religion, alternativt; en svensk offentlig teologi?73

Publicisten Ivar Harrie sökte under trettiotalet karakterisera den religiosi-
tet som präglade Sveriges folkrörelsemänniskor. Hans utgångspunkt var den 
liberale folkbildningsmannen Carl Cederblads stora enkätundersökning av år 
1930. Cederblad hade riktat sig till folkhögskolor, Arbetarnas bildningsför-
bund, socialdemokratiska ungdomsklubbar, Jordbrukarungdomens förbund, 
nykterhetsrörelsernas studiecirklar, och frikyrkliga organisationer. Ceder-
blads syfte hade varit att få grepp om medlemmarnas inställning till olika 
livsåskådningsfrågor vad gällde bland annat litteratur och religion. Nationel-
la ungdomsförbundet togs också med för att erhålla ett jämförelsematerial 
utanför folkrörelserna. Trots undersökningens stora bristfällighet p.g.a. be-
gränsat kvantitativt underlag, har den ändå värde som ett viktigt tidsdoku-
ment.74

År 1934 publicerade Emilia Fogelklou en bearbetning av enkätsvaren i 
presentationen Vad man tror och tänker inom svenska folkrörelser. Hon såg 
där att den jordbrukande ungdomen var den grupp som bevarat störst trohet 
till den statskyrkliga traditionen. Arbetarrörelsens representanter präglades 
av ett mer markerat avståndstagande. Intressant var dock att individer även i 
denna grupp ofta formulerade religiösa övertygelser i sitt politiska engage-
mang. Hos nykterhetens folk var det sällsynt med ytterlighetsståndpunkter. 
Religiositeten präglades där av självkritik, idealism, begrundande och en 

72 Jfr Thidevall 2000, s. 128 
73 Østergård 1994, s. 162-168. Om begreppet civil religion, se pionjärarbetet Bellah 1967 om 
den övergripande gemensamma minimireligion som blivit uttryck för amerikansk nationell 
sammanhållning. Om ”public theology”, se exempelvis Owen C. Thomas kritiska utvärdering 
av begreppet. Thomas 1992. Denne beskriver ”public theology” som en teologi vilken kan 
accepteras kollektivt utifrån gemensamma rationella kriterier inom en offentlig sfär, till skill-
nad mot den privata tro som utgår från uppenbarad auktoritet 
74 Arvidson 2002, s. 169-172, Fogelklou-Norlind 1934, s. 9  
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Rydbergsk anda. Utifrån Fogelklous bok var det enligt Harrie möjligt att 
skönja ett helhetsmönster vad gällde folkrörelsefolkets religiösa tro. En ge-
nomgång av Fogelklous presentation bekräftar Harries slutsatser. 

Majoriteten av de svarande ville ”i enlighet med 1800-talsliberalismens 
personlighetskult” formulera en trosbekännelse som de ansåg sig kunna om-
fatta med individuell övertygelse- men som även kunde accepteras som kris-
tendom i både statskyrka och frikyrka. De svarande markerade dock ej sällan 
avstånd till denna officiella kristendom. De ville räknas som individer och ej 
förväxlas med församlingen. Präster kunde exempelvis anklagas för att ha 
krånglat till kristendomen. Harrie observerade att det sällan var den kristna 
livsföringens förmenta asketism som ledde till detta avståndstagande. Harrie 
kunde konstatera att den monistiska livstron var död. Däremot såg han att 
folkrörelsemänniskan vanligen motiverade sin distans till kyrkan genom att 
sluta sig till ett idealistiskt lärosystem. Tunga argument hämtades från den 
bristande överensstämmelse som förelåg mellan de kristna paradoxerna och 
1800-talsidealismens humanitetsideal. Kyrkoläran om synd och straff antogs 
vara upprörande för ett tänkande förnuft. Den kyrka som skulle följa Guds 
rättfärdighet ansågs ha fostrat till hyckleri. I linje med Viktor Rydbergs idea-
lism ställdes alltså Gud och hans kyrka till svars för inför sin egen gudomli-
ga rättvisa. Denna rättvisa uppfattades vara en grundkomponent i världsord-
ningen. Gott handlande ledde till goda konsekvenser, medan det onda skapa-
de mera ont. Syndabegreppet fick därmed en rent inomvärldslig betydelse. 
Etiken blev alltså grundläggande, det gällde att följa tillvarons gudomliga 
princip. Gud förknippades med människans inre samvete. Det fanns där en 
gudagnista som ville tillbaka till det goda, till helheten, till Gud. Jesus var en 
mänsklig förebild som ej uppstått fysiskt, men genom sina handlingar visat 
på en evig väg. Kristusidealet borde förlösa medborgarens inre gudagnista 
till praktisk verksamhet. Ett rättfärdighetsrike kunde så motiveras. Folk-
hemstanken erhöll på detta sätt en etisk och idealistisk motivering.75

Ovanstående svenska religiösa strömning av idealism kan ses som en 
tolkning av kristendomen utifrån den medborgerliga offentlighetens premis-
ser. Kristendomen gavs en immanent funktion av etisk vägvisare för med-
borgare som tillsammans skulle bygga en demokratisk nation. Religionen 
var inflyttad till det mellanmänskliga och gavs där ny betydelse. Som vi 
nedan skall utveckla har Habermas kallat denna utveckling för ett ”förspråk-
ligande” av det heliga. Det outsägliga kläddes och omsattes i vardagens 
språkdräkt. Ett enkätsvar från en nittonårig lärling var belysande: 

Jesu kärlekslära skulle väl omsatt i vår tid vara demokratien genomförd. Präs-
terna har förvrängt samt skapat ceremonier, som äro sagolika, t.ex. nattvards-
gång, det är Jesu kött och blod man får!76

75 Harrie 1936, s.  115-125, 135 citat från s. 120, Fogelklou-Norlind 1934, s. 9-160.  Jfr San-
dahl 1986, s. 75-76 och Hessler 1964, s. 337-338 
76 Fogelklou-Norlind 1934, s. 92 
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Vi noterar att den representativa offentlighetens kristendom här blivit full-
komligt obegriplig. Kristendomen hade anpassats till den medborgerliga 
jämlikheten. Den svenska idealistiska kristendomen var på samma sätt som 
den danska grundtvigianismen nivellerande. Gud sänktes ner till det mänsk-
liga, medan människorna höjdes i gudomlig status.77

Ivar Harrie förklarade den folktro som ovan tecknats: Den demokratiska 
folkgemenskapens genombrott var ett förverkligande av 1800-talets liberala 
utopi. Liberalen Rydbergs föreställningsvärld hade därmed erhållit stark 
position inom folkmaktens skaror. Därför hade 1920-talets nya vurm för 
katolicismen ingen hemvist i dessa grupper: 

…ingalunda i de breda lagren eller de studiecirkelbildade folkgrupperna, där 
en sedan många släktled invand papistskräck fortfarande lyckligt förenas med 
trofastheten gentemot det väsentliga liberala idealbestånd, som för religio-
nens del finnes förvarat i Viktor-Rydbergstraditionen… när studiecirkelbil-
dade svenskar, som i den allmänna teorien äro klarröda marxister, inför kon-
kreta specialfall utan närmare eftertanke tillämpa skinande vita liberala vär-
deringar, medverkar också en av resonemanger ostörd förvissning om, att de 
tidigare enbart utnyttjade folkgruppernas strävan till fullmyndigt medborgar-
skap endast kan rättfärdigas med det av 1800-talsliberalismen framarbetade 
humanitetsidealet.78

En ny offentlig sfär hade alltsedan 1800-talet lagt grund för en ny kristen-
domstolkning. Denna offentlighet befolkades nu av den breda massan. Att 
Viktor Rydbergs kristendom ansågs viktig under tjugo- och trettiotalen be-
kräftas av det faktum att den under denna period var ett populärt föremål för 
akademiska framställningar. Einar Elg publicerade avhandlingar om Ryd-
bergs religiositet år 1918 och 1928. Isak Krook behandlade Rydbergs upp-
fattning om Kristus år 1935. Edvard Rodhe behandlade Rydberg samma år i 
sitt stora verk om den religiösa liberalismen. År 1938 utkom Örjan Lindber-
gers mäktiga avhandling om Rydbergs prometeustanke.79

Ovanstående folkrörelsereligiositet ger ett sammanhang åt Harald Halléns 
omfattande föreläsningsturnéer. Det fanns en bred publik som bekräftades av 
prästen Halléns idealistiska helhetssyn som band samman kristendom, kyrka 
och samhälle. Hallén trodde Rydberg hade framtiden för sig och hade med 
honom en anknytningspunkt till samtidens folkliga kristendomsuppfattning.80

77 Zerlang 1976, s. 185 
78 Harrie 1936, s. 132 
79 Elg 1918, Elg 1928, Krook 1935, Rodhe 1935, Lindberger 1938 
80 Jfr Bexell 2001, s. 488 
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12.1.h. Harald Halléns medborgarkyrka- en outforskad kyrkosyn 
i skuggan av Engbergs statskyrka och biskopsmotionens 
folkkyrka  
Hallén verkade under religionsfrihetsutredningen aktivt för att kyrkan eko-
nomiskt skulle klara av det fria utträdet. Han motionerade år 1927 tillsam-
mans med socialdemokraterna Bertil Mogård och Ruben Wagnsson (1891-
1978) om bättre förvaltning av kyrkliga lönemedel.81 Med det fria utträdet 
skulle kyrkan också tydligare utskiljas ur samhällets offentligrättsliga för-
valtning. Samma år motionerade Hallén tillsammans med socialdemokraten 
Conrad Jonsson om att domkapitlet borde befrias från sitt ansvar för folksko-
leundervisningen. Det var bättre om en ny sekulär mellaninstans inom folk-
skoleväsendet ersatte domkapitlet.82 Andra kammarens första tillfälliga ut-
skott avstyrkte motionen. Motiveringen gick ut på att domkapitlen fungerade 
som tidsbegränsad mellaninstans i väntan på en mer övergripande reform av 
kyrkans organisation. De kyrkliga remissinstanserna hade försvarat domka-
pitlens ställning, men kunde tänka sig att mer sakkunskap om folkbildning 
tillfördes domkapitlen.83

Harald Hallén kom under tjugotalets sista år i kontakt med Åboprofessorn 
Yngve Brilioth (1891-1959).84 Det visade sig snart att de båda kunde finna 
samhörighet i gemensamma tankar vad gällde den nya tidens behov av kyrk-
lig reorganisering. Brilioth sände i januari 1928 en artikel till Hallén som han 
skrivit för samma månads nummer av Vår Lösen. Hallén tog stora intryck av 
dess kyrkoorganisatoriska visioner inför en motion han skulle inlämna sam-
ma månad. Brilioth krävde i sin artikel att de frivilliga stiftsmötena borde bli 
valkorporationer åt kyrkomötet. Där skulle stiftsidentiteter odlas fram. På 
stiftsmötena skulle man också i diskussioner bereda kyrkomötets ärenden. 
Kyrkomötena borde i sin tur effektiviseras genom att få bättre initiativ- och 
utredningsmöjligheter. Mötena borde också få ansvar för en egen budget. 
Som motivering till sina författningstankar refererade Brilioth till den nya 
religionsfrihetsutredningen. Kyrkan skulle efter reformens genomslag fram-
stå som ett mer självständigt organ. I Finland fanns full rätt att utträda ur 
kyrkan. Samtidigt stod enligt Brilioths artikel 98 procent av de finska med-
borgarna kvar i kyrkan vilket hade skapat en gynnsam situation. Finska kyr-
kan kunde bättre hävda sin självständighet, samtidigt som dess breda folk-
förankring manade staten att ta ansvar.85 Yngve Brilioth avslöjade att Söder-

81 Mot AK 1927:258 
82 Mot AK 1927:266 
83 Andra kammarens första tillfälliga utskott 1927:6, s. 2-4. Bl.a. Ruben Wagnsson reservera-
de sig till stöd för motionen. Andra kammarens första tillfälliga utskott 1927:6, s. 4-9. Re-
missvar från kyrkans olika domkapitel återfinns på s. 11-43 
84 Om Brilioth, se främst Hallencreutz 2002 
85 Se Brilioth 1928.  ”Det gläder mig mycket, att mina synpunkter vinna Edert gillande, lik-
som att denna viktiga fråga upptagits i eder motion”. Yngve Brilioth till Harald Hallén 5/2 
1928. Vol 33  HHS, FAV 



314

blom gillat de kyrkliga reformtankarna.86 Brilioth var ingift i Söderbloms 
familj.87

I den motion som inlämnades med Hallén som första namn presenterades 
ett program för Svenska kyrkans organisatoriska demokratisering.88 Det var 
något av ett symboliskt sammanträffande att Hallén lämnade in sin motion 
den artonde januari 1928, samma dag som Per Albin Hansson höll sitt klas-
siska folkhemstal.89 Halléns motion gick i huvudsak ut på att kräva ett åter-
upptagande av den Widénska utredningen om kyrkans synodala ordning. 
Den upplyste om att motioner på kyrkomötet 1925 krävt samma sak.90 I mo-
tionen påpekade Hallén liksom år 1920 att det förelåg behov av gränsdrag-
ning mellan riksdag och kyrkomöte, mellan civilrätt och kyrkorätt. Lika an-
geläget var det att modernisera den kyrkliga representationen. Hallén påmin-
de om att riksdagsskrivelsen om utredning 1920 även krävt att frågan om 
direkta val måste kopplas till en utvidgad kyrklig lekmannarepresentation. I 
sin motion kunde Hallén därför hävda att riksdagen fortfarande år 1928 var 
förpliktigad att ta upp frågan om synodalprincipen. Hallén påpekade att en 
frivillig synodalorganisation vuxit fram i stiften i form av stiftsmöten, till 
vilka församlingarna valde ombud. Dessa stiftsmöten saknade lagliga befo-
genheter, men kunde med en synodalförfattning lagfästas. Stiftsmötet kunde 
bli ett sorts kyrkligt landsting som kunde välja ombud till kyrkomötet. På 
samma sätt valde landstinget representanter till första kammaren. Vi känner 
igen denna tanke som den formulerats av Söderblom på Allmänna kyrkliga 
mötet 1920 och av Hallén i Vår lösen 1925.91 Då världsliga landsting hade 
rätt att ta över åligganden från primärkommunerna av skatteutjämningsskäl, 
borde man enligt Hallén kunna förfara på ett liknande sätt inom kyrkan. Stif-
ten borde få överta ansvar från församlingarna.92 Om religionsfrihetsutred-
ningens förslag blev lagfäst skulle nämligen vissa församlingar bli ekono-
miskt försvagade i sin skattebas p.g.a. stora medlemsutträden. Med Halléns 
förslag borde en ekonomisk utjämning inom ett stift bli möjlig. Kyrkotrogna 
och rika församlingar skulle kunna överföra medel till fattiga och okyrkliga 
församlingar. I samband med utökad lekmannarepresentation hävdade mo-

86 Söderblom hade dock påverkat Brilioth till att ställa sig tveksam till förslaget om att låta 
stiftsmötena påverka biskopsvalen. Om regeringen tappade all makt hade Söderblom hävdat 
att Svenska kyrkan skulle få mer slätstrukna biskopar. Yngve Brilioth till Harald Hallén 5/2 
1928 Vol 33 HHS, FAV. Se även Thidevall 2000, s. 115 
87 Brilioth var gift med Söderbloms äldsta dotter Brita. Han hade som sekreterare åt ärkebis-
kopen under tiotalet skrivit 1328 brev för Söderblom. Handstilen avslöjar att han också förfat-
tat ett par brev från Söderblom till Hallén. Sundkler 1968, s. 168. Hallencreutz 2002, s. 52, 
Dessa brev utgjordes av: Söderblom till Hallén 28/5 1915, 26/1 1916 Vol 33 HHS, FAV  
88 Mot AK 1928:46 
89 AK 1928:3, s. 53. Harald Hallén stod som motionens första namn. De andra utgjordes av 
Erik Fast, Elof Ljunggren och Gustaf Olsson i Ramsta. Bertil Mogård instämde i motionens 
syfte. Mot AK 1928:46, s. 4 
90 Mot AK 1928:46, s. 1, Aldén 1989, s. 322-329, Ahrén 1962, s. 143-144 
91 Mot AK 1928:46, s. 2 
92 Mot AK 1928:46, s. 2-3 
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tionen även att domkapitlen borde reformeras. Som det nu var saknade bis-
kopen, med undantag för domprosten, aktiva medhjälpare för kyrkliga ären-
den. De lektorer som satt i domkapitlen var utnämnda för helt andra ända-
mål. Hallén menade att en lektor i matematik inte kunde påverka opinions-
bildningen i andliga ting på det sätt som en riktig stiftsstyrelse borde göra. 
Motionen föreslog också att stiftsmötena borde kunna utse ledamöterna i 
domkapitlen. På samma sätt utsåg landstingen sitt förvaltningsutskott. Även 
biskoparna skulle här kunna bli valda.93

Efter att Hallén inlämnat sin motion sände Brilioth även papper från den 
konfidentiella Stjärnorpskonferens som hållits under sommaren 1927. Här 
hade frågor om kyrkans representation berörts som något viktigt. Möte hade 
samlat en liten krets reformintresserade under Brilioths ledning. I samband 
med sammankomsten hade Brilioth velat behandla kyrkomötets ställning 
genom utveckling av nya stiftsorgan och erbjuda kyrkoledningen rätt att 
initiera utredningar. Brilioth var i korrespondensen med Hallén mycket in-
tresserad av att höra dennes synpunkt på konferensens förslag om ett nytt 
domkapitel. I Stjärnorp hade man hävdat att domkapitlet måste få bli ett mer 
levande organ. Stiftsstyrelsen föreslogs bestå av biskop, domprost, teologie 
professor eller lektor, en så kallad prebendarie (d.v.s. en kyrkoherde som 
kunde fungera som stiftspräst genom att arbeta i en lämpligt belägen och inte 
alltför tidskrävande församling, och därmed fick möjlighet att ägna halva 
arbetstiden åt stiftets angelägenheter), ett av prästerskapet valt ombud och en 
av stiftsmötet vald lekman. Så länge domkapitlet ansvarade för folkskolan 
borde även en folkskoleman inväljas.94

Ödet för Halléns riksdagsmotion blev inte gynnsamt. Konstitutionsutskot-
tet föreslog att motionen borde avslås.  Motiveringen gick ut på att det kyr-
kopolitiska läget var alltför osäkert i väntan på religionsfrihetsutredningens 
politiska konsekvenser. I utskottet reserverade sig Hallén tillsammans med 
socialdemokraterna Gustav Hansson och Erik Fast mot avslaget. De menade 
att kyrkomötets hantering av begravningsfrågan 1925 hade gjort det tydligt 
att det var viktigt med bättre gränsdragning mellan riksdagens och kyrkomö-
tets makt. Civilrättsliga lagfrågor borde undandras kyrkomötets medbe-
stämmanderätt, samtidigt som mötet borde få lagstiftningsrätt i kyrkligt in-
terna frågor. De ansåg ej heller det fanns någon koppling mellan den eventu-
ellt kommande religionsfrihetslagen och den kyrkliga representationen, som 
på något sätt skulle motivera ett avslag. De påpekade att den religionsfri-
hetsutredning som arbetade mellan åren 1918 och 1923 varit aktiv då 1920 
års riksdag krävt utredning om reformering av kyrkomötet. Då hade riksda-
gen ej ansett att kommande religionsfrihet hindrade utredning om kyrkans 

93 Mot AK 1928:46, s. 3 
94 Yngve Brilioth till Harald Hallén 5/2 1928 Vol 33  HHS, FAV. Stjärnorpssammankomstens 
programuttalande återfinns ej i Halléns samling, däremot i Emil Liedgrens arkiv. Bilaga till 
brev från Yngve Brilioth till Emil Liedgren 22/6 1928 D3 Emil Liedgrens arkiv, LSB. Om 
Stjärnorpsmötet, se Hallencreutz 2002, s. 86-87  
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representationsformer. Reservanterna var också mer osäkra än utskottet i 
övrigt vad gällde upptagandet av religionsfrihetsutredningens betänkande i 
en kommande regeringsproposition.95

Till ungdomsvännen Sam Stadener (1872-1937), biskop i Strängnäs, leve-
rerade Hallén en mer livfull beskrivning av utskottets avslagsyrkande: All-
männa svenska prästföreningens generalsekreterare Pehr Pehrsson hade in-
gått i en ”ohelig” allians med Arthur Engberg. Högern hade velat avstyra 
demokratiseringen av rent konservativa skäl. Socialdemokrater hade å sin 
sida avvärjt tanken på en modernisering av kyrkostyrelsen i syfte att medve-
tet ge kyrkan dåliga förutsättningar inför framtiden. En efterbliven kyrka 
ansågs i detta läger såsom något gott i kampen mot kristendomen. De frisin-
nade hade enligt Hallén också röstat emot förslaget sedan den frikyrkliga 
tidningen Svenska Morgonbladet erkänt att motionen otvivelaktigt skulle 
leda till kyrkans fastare förankring i folklivet. Hallén var mycket upprörd 
över nederlaget. I samma brev till Stadener medsände Hallén också Brilioths 
konfidentiella Stjärnorpspapper. Hallén framhävde att dessa var intressanta.96

Drygt två år senare återkom Hallén till Stadener med orsakerna bakom ne-
derlaget:  Då mindes han att Pehrsson hade varit rädd för att en eventuell 
kommitté skulle få en frikyrklig majoritet. Han erinrade sig också att Eng-
berg röstade avslag på grund av att en demokratisk kyrkorepresentation ris-
kerade stärka och bättre förankra kyrkan i folket.97

Riksdagen antog utskottets förslag och avslog motionen. I riksdagsdebat-
ten försvarade Hallén sin motion med att hävda att man i riksdagen även 
måste ta ansvar för de former nationens andliga liv skulle ta sig. Även den 
religiösa sidan av kulturlivet borde moderniseras och demokratiseras, likt 
samhället i övrigt. Han fann det också märkligt att utskottet yrkat avslag just 
på grund av religionsfrihetskommitténs eventuella konsekvenser. Under 
inspiration av Brilioth hänvisade Hallén till utvecklingen i Finland, där reli-
gionsfrihet införts. Trots att samhällsklimatet där var mer polariserat, och att 
finska kyrkan antagligen var mer konservativ än den svenska, hade nästan 
ingen velat lämna kyrkans tillhörighet. Hallén misstänkte något annat än 
religionsfrihetskommittén bakom den oväntade alliansen mellan antiklerika-
len Arthur Engberg och prästmannen Per Pehrsson.98 Arthur Engberg försva-
rade sig med att hävda att han verkligen utgått från religionsfrihetsfrågan.
Engbergs egentliga bevekelsegrund skymtade dock snart fram. Halléns för-
slag om ökat kyrkligt lekmannainslag och sammanhängande syn på kyrkan 

95 Arthur Engberg reserverade sig också, ej mot avslaget men mot dess motivering. Utskottets 
ordförande Knut von Geijer från första kammarens högerparti inlämnande en blank reserva-
tion. KU 1928:10 
96 Harald Hallén till Sam Stadener 25/2 1928 SSS, LUB. Om vänskapen mellan Stadener och 
Hallén hänvisas till kommande kapitel om kyrkokommunal egendom. Kritiken mot Halléns 
förslag återfinns i Svenska Morgonbladet 4/2 1928 
97 Harald Hallén till Sam Stadener 7/10 1930 SSS, LUB 
98 AK 1928:19, s. 15-18, Ahrén 1962, s. 145-146 
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som ett eget samfund, utgjorde ett hot mot Engbergs syn på kyrkan som 
statsinstitution. Så länge Sverige hade en statskyrkoinstitution utgjorde sy-
nodala förslag av Halléns typ enligt Engberg ett slags konstigt hälftenbruk 
mellan statsdrift och privat drift. Han ville inte gå så långt som att se på kyr-
kan som ett kungligt salighetsverk. Engbergs motion om kyrkomötet år 1920 
hade dock utgått från det existerande statskyrkosystem som enligt sina egna 
principer ej borde tillåta någon vetorätt gentemot statsmakten. Nu hade för-
slaget om fri rätt att träda ur statskyrkan förändrat hela problematiken. Om 
religionsfrihet infördes måste man fråga sig om man kunde behålla den 
”tingens ordning, där staten är organiserad för religiösa uppgifter, alltså där 
vi ha en statsreligion och en statskyrka, och den tingens ordning, där det 
skulle bero på den enskilde, huruvida och i vilken mån han skulle tillhöra 
denna institution eller ej, m.a.o. det skulle skapas den tingens ordning, att en 
statsinstitution upprätthölles på frivillighetens väg?” Det enda rimliga sättet 
att lösa detta problem var enligt Engberg att avskaffa statskyrkan och göra 
religionen till den enskildes privatsak. Då löstes frågan om vetot och kyrko-
mötets lekmannarepresentation på ett helt annat sätt än som nu föreslagits. 
Man borde därför vänta och se hur staten skulle ordna med statsreligionsfrå-
gan.99

Per Pehrsson yttrade sig i banor som avslöjade att han hos både Hallén 
och Engberg såg samma statskyrkliga hot. Han hade nu tillfälligt lierat sig 
med Engberg för att förhindra att den Widénska utredningen återupptogs. 
Han ville ej ha någon utredning om avskaffad vetorätt. Erik Fast och Harald 
Hallén förvånade sig över att Pehrsson som kyrkoman gick emot motionerna 
från 1925 års kyrkomöte.100

I förstakammardebatten försvarade socialdemokraten Gustav Hansson och 
högerpartisten Knut von Geijer motionen. Religionsfrihetsutredningens för-
slag ansåg de ej rubba riksdagens och kyrkans inbördes relation. Det rådande 
systemet med indirekta val kunde ej heller spegla opinionen.101 Den social-
demokratiske kyrkoherden Karl Sandegård kritiserade dock motionen strax 
innan den avslogs. Han hävdade att den uttryckte ett felaktigt förhållande: 
kyrkan var ej ett samfund vid sidan av staten, kyrkan var snarare staten or-
ganiserad för religiösa syften. Sandegård erinrade om hur bra riksdagen för-
svarat den Wallinska psalmboken mot kyrkomötets ändringsförslag år 
1921.102 Sandegårds statskyrkliga uppfattning avslöjade att boströmianismen 
inom socialdemokratisk kyrkopolitik inte enbart var förknippad med antikle-
rikalism. 

Nederlaget i riksdagen knäckte ej Halléns entusiasm för det synodala pro-
grammet. I maj 1928 gav Hallén spridning åt sitt kyrkoideal i en liten arti-

99 AK 1928:19, s. 18-19, 24-25, citat från s. 25, Ahrén 1962, s. 145,  Beltzén 1962, s. 41-42 
100 AK 1928:19, s. 19-24 
101 Ahrén 1962, s. 146, FK 1928:20, s. 6-8 
102 FK 1928:20, s. 11 
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kelserie i Stockholms Dagblad.103 Motionens kyrkoprogram återkom och 
väckte uppmärksamhet i kyrkliga och politiska kretsar. Pastor Arnold Wer-
ner i Klara församling ansåg att Halléns förslag skulle erhålla ett brett stöd 
inom kyrkan, särskilt med tanke på att Yngve Brilioth redan samlat en yngre 
grupp för ett snarlikt program sommaren 1927.104 I linje med det demokratis-
ka samhällets tre representationsnivåer: kommun, landsting och riksdag, 
tänkte sig Hallén åter en motsvarande ordning för kyrkan. Idén om stiftsmö-
tena såsom landsting återkom. Hallén klagade över att stiften ej hade något 
legalt forum för att uttrycka sin andliga opinion. Stiftsmötena hade enligt 
Hallén slagit igenom över hela landet, utom i Göteborgs stift där Hallén me-
nade att prästerna fortfarande uppfattade sig som statsämbetsmän för kyrklig 
verksamhet. I artikelserien utvecklade Hallén sin syn på kyrkomötet. Att det 
i kyrkomötet fanns en lekmannagrupp ”var ett erkännande åt samfund inom 
staten med en egen representation vid sidan av riksdagen”. Om man hävdade 
uppfattningen om kyrkan såsom statens institution för dess religiösa verk-
samhet blev en självständig kyrklig representation enligt Hallén svår att för-
svara. I kyrkomötets sammansättning korsades två olika principer. Biskopar-
nas självskrivenhet utgjorde enligt Hallén en kvarleva av uppfattningen om 
kyrkan såsom ett statligt organ, medan lekmannaombuden visade att kyrkan 
var ett samfund med egen folkrepresentation. Att riksdagen inte tog allvarligt 
på kyrkomötet berodde på dess avsaknad av kontakt med den allmänna opi-
nionen. De Allmänna kyrkliga mötena utgjorde enligt Hallén bevis på att 
kyrkan kände bristen på en verkligt demokratisk representation. Harald Hal-
lén använde religionsfrihetsargumentet för att stärka kyrkomötets ställning. 
Om en stor del av riksdagens representanter skulle utträda ur kyrkan måste 
kyrkomötets status som rent kyrkligt organ stärkas.105 I Halléns program 
fanns inga tvivel om att en reform av kyrkans styrelseformer genom demo-
kratisering skulle stärka henne som institution. Hallén erkände samtidigt att 
det fanns politisk skepsis mot dessa reformtankar. Hallén erkände att hans 
parti var splittrat i förhållande till kyrkan. Det ena lägret ville motarbeta 
kyrkan som en gammal representant för en förtryckande makt, medan det 
andra lägret ville att demokratiska arbetsformer skulle komma kyrkan till del 
för att stärka henne såsom ett viktigt samfund inom det svenska samhället. 
Högern hade enligt Hallén alltför svag tro då den föreställde sig att kyrklig 
demokratisering måste innebära kommunistiska majoriteter i stiftssynoder 
och på kyrkomöten.106

103 Stockholms Dagblad 14/5 1928, Stockholms Dagblad 15/5 1928 
104 Stockholms Dagblad 19/5 1928, Stockholms Dagblad 20/5 1928 Fabian Månsson menade i 
det sist nämnda numret att statskyrkan borde bli ideellt ledande i framtidssamhället, det var 
kyrkan som borde ta hand om staten i stället för tvärtom. Stockholms Dagblad 20/5 1928 
105 Stockholms Dagblad 14/5 1928, Stockholms Dagblad 15/5 1928. Om statskyrklighet och 
biskopars självskrivenhet, jfr Evertsson 2002, s. 90 
106 Stockholms Dagblad 15/5 1928. 
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I ljuset av det bistra öde Halléns motion hade mött i utskottsbehandlingen 
i februari 1928 konstaterade Brilioth den sjuttonde mars i ett brev till Söder-
blom att den politiska vägen verkade resultera i döda kompromisser. Några 
dagar senare blev han också sannspådd. Riksdagsnederlaget för Halléns sy-
nodalmotion ägde rum i andra kammaren den 21 mars. Brilioth lanserade 
inför Söderblom därför en idé om att kyrkan själv i stället borde ta initiativ 
till utredning. Kunde biskopsmötet föranstalta om en utredning av kyrkomö-
tets sammansättning, av stiftsmöten och av domkapitel? Brilioth menade att 
Svenska kyrkans biskopar till nästa kyrkomöte borde lägga fram en gemen-
sam motion om utveckling av den kyrkliga organisationen. På biskopsmötet i 
oktober samma år tog Einar Billing upp frågan om rätt till utträde efter att ha 
sammanträffat med Brilioth på en konferens i Uppsala i augusti.107 Allt detta 
resulterade till slut i den så kallade biskopsmotionen som antogs vid 1929 
års kyrkomöte och representerade ett folkkyrkligt reformprogram med det 
fria utträdet som grundbult. Den utgick från religionsfrihetsutredningen av år 
1927 och syftade att komplettera denna med egna förslag. 

Några centrala drag i denna motion bör antydas. Biskoparna ställde sig 
kritiska till religionsfrihetsutredningens förlag om inträde till Svenska kyr-
kan. I stället för att kräva en försäkran om att beslutet var allvarligt grundat, 
ville motionen att den blivande odöpte medlemmen i stället skulle försäkra 
att beslutet var grundat på en vilja att ingå i kyrkans nådemedelsgemenskap. 
Biskoparna ville ej heller erbjuda de lärare som inte var svenskkyrkliga rätt 
att undervisa i kristendom. Man krävde även att statsministern borde tillhöra 
statskyrkan. Kyrkoorganisatoriskt hävdade motionen att kyrkan borde bli 
mer självständig och flexibel på lokal, regional och nationell nivå. De kyrk-
ligt frivilliga organisationsformerna borde integreras i de legala. För kyrko-
kommunens del fruktade motionärerna att partier skulle bli maktbärande, de 
betonade den lokala församlingen som kyrkans eget organ. På stiftsnivån 
ville man ha närmare band mellan domkapitlen och de frivilliga organisatio-
nerna. På riksnivån argumenterade man för ett kyrkomöte med ökad initia-
tivrätt och egna ekonomiska anslag.108

Allmänna kyrkliga mötet hade under våren 1929 utgjort något av en gene-
ralmönstring inför höstens kommande kyrkomöte. Där hade Hallén givits 
tillfälle att presentera sitt synodala program. Söderblom ville ha ett inled-
ningsanförande om fritt utträde ur statskyrkan, för att sedan låta mötet göra 
ett uttalande. Då Einar Billing avböjt erbjudandet om att inleda debatten 

107 Yngve Brilioth till Nathan Söderblom 17/3 1928 NSS, UUB, AK 1928:19, s. 14-25, Thi-
devall 2000, s. 99-100, 106-108, Hallencreutz 2002, s. 85-88. I sammanhanget är det intres-
sant att notera uppgiften om att Einar Billing satt bland åhörarna då Hallén höll ett föredrag i 
Västerås under en turné i februari 1928. Harald Hallén till Ella Hallén 20/2 1928 Vol 9 HHS, 
FAV
108 KM 1929 Mot 1, Tegborg 1982, s. 41-42. Se främst Thidevalls studie av biskopsmotionens 
sammanhang. Thidevall 2000. s. 99-182, om avvikelser från religionsfrihetsutredningen, se, s. 
138-139, om de organisatoriska reformförslagen se, s. 140-144 
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trädde Hallén in som ersättare. Billing hade tackat nej p.g.a. att han inte ville 
ha ett kyrkopolitiskt uttalande från ett allmänt kyrkligt möte som egentligen 
inte hade någon samlad åsikt. Sådana betänkligheter led varken Hallén eller 
Söderblom av. Hallén ansåg i sitt anförande att rätt till utträde medförde att 
kyrkan måste få självbestämmanderätt i interna frågor. Kyrkan borde därför 
få de tidsenliga, demokratiska och rationella beslutsorgan som hon nu sak-
nade. Hallén antydde att stiftsmötena och det Allmänna kyrkliga mötet borde 
integreras in i kyrkans legala ordning.109

Arthur Engberg trädde i samband med Allmänna kyrkliga mötet 1929 
återigen fram med sin utrerade statskyrkosyn. Han hade suttit som åhörare 
på Blasieholmskyrkans läktare. Engberg kritiserade att Einar Billing, Nathan 
Söderblom och Harald Hallén under mötet talat om Svenska kyrkan som ett 
oberoende rättssubjekt. Det var för Engberg obegripligt att man inom en 
statskyrka försökte åtskilja statsfolket från kyrkofolket.110 Efter det att bis-
kopsmotionen lagts fram under hösten utvecklade Engberg sin kritik. Rätten 
till fritt utträde var enligt Engberg endast ett försök av biskoparna att åter-
uppväcka kyrkan som eget rättssubjekt i syfte att erövra de statliga egendo-
mar som kyrkan använde sig av. Han menade att aktionen inte hade allmänt 
stöd. Enligt Engberg fanns nämligen religionsfriheten redan genomförd. 
Med rätt till borgerlig begravning hade det sista statskyrkotvånget försvun-
nit. Att avskaffa hela systemet med statsreligion var för Engberg den enda 
rationella framtidsvägen. För Engberg handlade det hela om arbetarstatens 
äganderätt till den kyrkliga egendomen. Arbetarna skulle äga hela nationen, 
med följd att någon självständig nationalkyrka inte kunde tillåtas.111

I sitt hemstift lanserade Hallén sitt demokratiska kyrkoprogram på ett 
kontraktsmöte för präster i september 1929, inför det viktiga kyrkomöte som 
närmade sig. Reaktionen på Halléns föredrag blev enligt tidningsrapporten 
övervägande positiv. Nya Wermlands Tidningen uppskattade Halléns tankar i 
en ledare några dagar därefter.112

Innan vi går vidare är det mycket viktigt att klargöra en central skillnad. 
Halléns kyrkoprogram utgjorde aldrig något osjälvständigt bihang till den 
stora biskopsmotionen. Denna var bestämd av Einar Billings evangeliskt 
motiverade folkkyrkotanke där folket utgjorde objekt för den nåd som kyr-
kan förmedlade. Vi har konstaterat att biskopsmotionen utgick från religi-
onsfrihetsutredningen, för att komplettera med organisatoriska reformför-
slag. Billing förtydligade under kyrkomötet sin och biskopsmotionens kyr-
kosyn, och fann det förvånande att den annars så positivt kyrkliga religions-
frihetsutredningen proklamerat statskyrkotanken. I utredningstexten 
återfanns en formulering som Billing oroade sig över. Han hävdade att ut-

109 Lenhammar 1977, s. 81, 84, Thidevall 2000, s. 108-109 
110 Social-Demokraten 10/4 1929, Beltzén 1962, s. 35, Thidevall 2000, s. 109-110 
111 Social-Demokraten 9/10, 10/10 1929, Beltzén 1962, s. 35-36 
112 Nya Wermlands Tidningen 14/9 1929, Nya Wermlands Tidningen 17/9 1929 
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redningen skrivit om kyrkan som ”ett statens organ” för sedligt religiös fost-
ran. Billing kunde hålla med utredarna om att folkkyrkan inte var en bekän-
nelsekyrka i samma betydelse som frikyrkan. Han tolkade dock utrednings-
texten som ett uttryck för den engbergska synen på kyrkan som ett statligt 
ämbetsverk. Senare kyrkohistorisk forskning har följt Billings bedömning. 
Med kännedom om Halléns folkkyrkosyn ser vi dock att orden från 1927 års 
religionsfrihetssakkunniga ej behöver förknippas med Engbergs boströmi-
anska statskyrkoprogram. De religionsfrihetssakkunniga hade som vi ovan 
sett i själva verket lanserat en folkkyrkotanke. I det sena tjugotalets laddade 
klasskampsstämning och starka spänning mellan ungkyrkorörelse och Arthur 
Engberg kom Harald Halléns tredje linje i skymundan. I utredningen stod det 
faktiskt att kyrkan var samhällets organ och inte statens. Halléns syn på det 
civila samhället som kyrkans plattform låg helt i linje med utredningens 
formulering. Även om begreppet samhälle inkluderade staten, anar vi här en 
viktig nyansskillnad. Harald Halléns folkkyrka utgick som vi sett primärt 
från folket och dess etiska kristendom. Därmed utgjorde kyrkan ett  organisa-
toriskt uttryck för samhällets och statens offentliga kristendom. Hallén skilde 
sig med denna utgångspunkt markant från Billing, trots att de båda delade en 
gemensam strävan att självständiggöra kyrkan i strid mot Arthur Engbergs 
statskyrkosyn. Den gamla kontrast mellan två folkkyrkosyner som uppenba-
rats vid Huskvarnamötet 1907 var fortfarande högaktuell vid tiden för folk-
hemmets genombrott.113

Vid det Allmänna kyrkliga mötet 1931, kort före sin död, trodde ärkebis-
kop Söderblom att biskopsmotionen fortfarande kunde få genomslag.114 På
detta möte återfanns Hallén med sina tankar på en fastare och mer demokra-
tisk kyrklig organisation. Han tänkte sig att det Allmänna kyrkliga mötet 
skulle stärkas om man även erbjöd ett ”vanligt” församlingsombud plats i det 
beredningsutskott som förberedde mötena.115 Vid samma tillfälle höll Yngve 
Brilioth ett tal som syftade till att upphäva spänningen mellan de legala och 
frivilliga inslagen i Svenska kyrkan. Han klagade på stiftens representation 
och ville även ha fler ombud i kyrkomötena.116 Yngve Brilioths satsning på 
kyrkan som initiativtagare för synodal reform hade dock hamnat i en åter-
vändsgränd. Biskopsmotionen lyckades aldrig få något genomslag. Då en 
framtida regering överlämnade biskopsmotionens krav till den dissenterlags-
kommitté som sattes att förbereda beslutet om religionsfrihet år 1951, var det 
symptomatiskt att det var motionens krav om fritt utträde som levde kvar. 
Biskopsmotionens Billingska folkkyrkosyn var bortraderad. 117 Den skulle 
ersättas av en annan nationalkyrklig grundsyn. 

113 Palmkvist 1964, s. 112-115, Thidevall 2000, s. 131-132, 154-160, Tegborg-Claesson 1997, 
s. 21. Jfr SOU 1927:13, s. 61 med KM 1929:8, s. 6. Billings hela tal: KM 1929:8, s. 2-13 
114 Thidevall 2000, s. 249 
115 Lenhammar 1977, s. 93 
116 Lenhammar 1977, s. 94-95, Thidevall 2000, s. 249-251 
117 Thidevall 2000, s. 181-182, 286 
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Efter samförståndets år 1933 skulle dock Brilioth få anledning att revidera 
sin tidigare pessimism inför politiska möjligheter till kyrklig modernisering. 
Inför folkhemmets första stora kyrkoreform erkände den nya ecklesiastikmi-
nistern Arthur Engberg den gamla alliansen mellan Brilioth och Hallén. De 
båda fick nämligen i uppdrag att tillsammans arbeta i 1934 års domkapitels-
utredning.118 Det skulle visa sig att Halléns folkkyrkosyn, som osynliggjorts 
under det klasspolariserade tjugotalet, nu hade framtiden för sig. Billing 
hade marginaliserats, och Engberg hade skiftat hållning inför nationalblivan-
dets fas C. Vi skall senare utveckla detta. För att fördjupa analysen av Hal-
léns program för en folklig och självständig kyrka, där vi nu bearbetat den 
nationella nivån, bör vi först studera hans syn på kyrkans internationella och 
lokala nivåer. 

12.2. Internationell kyrka 
Arthur Engbergs syn på kyrkan som en aspekt av statens verksamhet gjorde 
internationellt kyrkosamarbete till något obegripligt. Kyrkan var fullständigt 
begränsad till den egna staten, utanför dess gränser hade den inget eget liv.119

Att verka för ekumeniskt kyrkosamarbete över nationella gränser blev därför 
ett sätt att hävda kyrkan som ett samfund med ett eget liv.

Under sommaren år 1916 hade en resa i de krigsdrabbade länderna Tysk-
land och Belgien fått Hallén att argumentera för kyrkans internationalisering. 
Tankarna trycktes upp i hans reportagebok Hos kämpande folk år 1917. Han 
uttryckte i boken skepticism gentemot de lutherska kyrkornas bundenhet till 
stater som startat krig. Under kriget hade dessa kyrkor fastnat i nationellt 
tänkande och blivit maktens megafoner. Han kunde därför kritisera systemet 
med statskyrkor.120

Helt säkert skall också kriget göra frågan aktuell: Är ej statskyrkoformen, 
som gör kyrkan till en slavisk tjänarinna åt staten, ytterligare ett medel att gö-
ra kyrkan ofri och hennes förkunnelse till en apologi för det statssamfunds liv 
och gärning, vari hon till hela sitt väsen är inlemmad?121

Hallén uppskattade den katolska kyrkans obundenhet till olika stater. Med 
detta system fanns kyrklig möjlighet att föra den internationella rättens ta-
lan.122 Under partikongressen 1920 hade Ruben Wagnsson använt Halléns 
skrift som kritik mot dennes nya försvar för statskyrkoformen.123

118 SOU 1935:31 
119 Beltzén 1962, s. 17-18, 96 
120 Hallén 1917, s. 101-103 
121 Hallén 1917, s. 102-103 
122 Hallén 1917, s. 103 
123 Protokoll från Sverges Socialdemokratiska Arbetarepartis elfte kongress i Stockholm den 
8-20 februari 1920, s. 54. Som vi tidigare sett kunde Wagnsson och Hallén samarbeta kyrko-
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12.2.a. Stockholmsmötet 1925 
Nathan Söderblom verkade efter världskriget för internationellt kyrkosamar-
bete. Kulmen i arbetet på denna internationella ekumenik kom med det så 
kallade Stockholmsmötet år 1925. Konferensen benämndes ”Allmänna kyrk-
liga världskongressen för liv och arbete”.  För första gången samlades värl-
dens stora kyrkor, förutom katolska kyrkan, till ett gemensamt möte. Över 
600 delegater från 37 länder deltog. Konferensens övergripande målsättning 
var att ”samla kristenheten i Kristi eget sinnelag, sådant det möter i evange-
lierna och uppfordrar till handling i de stora sociala, industriella och interna-
tionella frågor, som blivit så tvingande för vår generation”.124 Söderblom 
menade att kyrkomötets centralpunkt utgjordes av föreställningen om att 
förverkliga Guds rike på jorden.125

I en artikelserie för Ny Tid om det ekumeniska mötet 1925 hyllade Harald 
Hallén Söderbloms framtidstro.126

Hans bana börjar förete allt flera likheter med Brantings ... Han strävar från 
den isolerade gärningen allt mera efter det internationella sammanhanget, och 
han har inom sin egen kyrka mönstrat upp en stor skara hängivna medarbeta-
re, som drömma stora drömmar om Sverge som en av härdarna för en inter-
nationell andlig makt, som förenar religiös nutidskultur med social tjänargär-
ning och som för detta syfte mobiliserar över hela världen sina krafter, icke 
för att likt Roms medelstidskyrka härska över världen genom institutioner, 
lagar och politisk makt, utan för att tjäna folken.127

Harald Hallén menade att Söderblom var ganska isolerad i sin egen kyrka: 
”den stora hopen av prästerskapet rör sig ännu inom nationalistiska och soci-
alt reaktionära råmärken”.128 Majoriteten av prästerna hade enligt Hallén 
fortfarande sin andliga hemvist i Allmänna svenska prästföreningen.  Där 
ansågs det religiösa tänkandets utveckling, demokrati och evangeliskt radi-
kala samhällsomdaning enligt Hallén vara en styggelse. 129

Harald Hallén gav även kraftigt bifall till Söderblom under själva mötet. 
Under två dagar diskuterade mötet industrisamhälle och kristendom. Där gav 

politiskt under tjugotalet. Konflikten dem emellan på partikongressen var inte personlig. Efter 
samtal mellan de båda under kongressen försökte smålänningen Wagnsson värva Hallén till 
att ställa upp i ett kyrkoherdeval i Hässleby-Rumskulla. Ruben Wagnsson till Harald Hallén 
16/4 1920 Vol 33 HHS, FAV 
124 Mötet och dess sammanhang anges på olika sätt i: Tergel  1983, s. 65-89 (citatet är hämtat 
från s. 67) och Sundkler 1968, s. 330-382  
125 Tergel 1983, s. 87-88 
126 Ny Tid 21/8 1925, Ny Tid 22/8 1925, Ny Tid 28/8 1925, Ny Tid 3/9 1925  
127 Ny Tid 3/9 1925 
128 Ny Tid 3/9 1925 
129 Ny Tid 3/9 1925. Halléns utfall mot ASP mötte hårt motstånd i Svensk Kyrkotidning 30/9 
1925. Hallén hade enligt tidningen i Stockholmsmötets efterföljd argumenterat för ett mer 
socialradikalt alternativ till ASP, där gudsrikestankens förverkligande borde utgöra gemensam 
grundval
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Söderblom utrymme åt sin socialdemokratiske riksdagspräst.130 Hallén rap-
porterade utförligt till Ny Tid från mötet. Han nämnde sig vara placerad i den 
svenska kommitté som utarbetade ett underlag för att hjälpa kristna samfund 
att ta ställning till den ekonomiska verkligheten. Där satt också bl.a. biskop 
Einar Billing, Arvid Runestam, Natanael Beskow, kyrkoherde Sam Thysell 
och riksdagskvinnan Kerstin Hesselgren. Hallén skrev att några av gruppens 
förslag sedan antogs av mötet. Han kunde därför informera om att mötet 
fördömt den ”mammonistiska kulturen” såsom omoralisk.  Det var fel att 
betrakta medmänniskorna såsom medel i stället för självändamål. Äganderät-
ten fick inte heller betraktas såsom absolut. Arbetarna måste tillförsäkras 
medbestämmanderätt inom företagen. Profithungern stämplades såsom 
okristlig, och all industriell produktion måste skänka sina medarbetare tryg-
gad existens. Hallén var mäkta imponerad över den radikalism han såg slå 
igenom under mötets gång. Hallén verkade närmast överraskad över mötets 
starka gudsrikesteologi.  Han upplyste om att han blivit applåderad efter att 
ha talat om kyrkans bristande tillmötesgående när det gällde arbetarklassens 
rättigheter. 131 Han hade sagt att: 

Ett mörkt mom.[ent] vilar över denna kongress. De miljoner arbetare, vilkas 
talan vi skulle ha fört för en mansålder sedan, ha inga ombud här. De möta 
oss med misstro. Nu ha de tagit sin sak i egna händer. Nu ha de skaffat sig 
medborgarrätt och vinna mer och mer en människovärdig existens.132

Hallén ville dra glömskans slöja över kyrkans reaktionära uttalanden vid 
arbetarhärarnas frammarsch, och i stället verka för att mötets resolutioner 
blev ett ”symbolum sociale”. Han argumenterade även för skapandet av ett 
internationellt organ för religiöst upplysta människor, som kunde bli natio-
nernas samvetsröst. 

Vad betyder det ej, om en dag ett sådant organ talar till den evangeliska kris-
tenheten: Ned med vapnen! Hellre fängelse än krig! Ingen må gå ut i detta 
krig! Eller: denna behandling av de färgade folken är en grymhet. Eller: den-
na gruvarbetarnas lön och levnadsstandard är en kränkning av den kristna 
rättfärdigheten. Den mammonistiska staten skulle väl se oss med fientliga 
ögon men förföljelsetiderna ha ej varit de sämsta för kristenheten. Världen 
skulle åter samlas, om ock ej till kyrkorna så dock till den Mästare, de ville 
tjäna.133

130 Nathan Söderblom till Harald Hallén 16/1 1925 Vol 33 HHS, FAV. Söderblom ansåg att 
det var synnerligen viktigt att utlänningarna fick reda på svensk lagstiftning i fråga om t.ex. de 
minderårigas arbete i industrin.  Nathan Söderblom till Harald Hallén 5/8 1925 Vol 33 HHS, 
FAV
131 Ny tid 22/8 1925. Om den svenska kommissionen och dess yttrande, se Tergel 1983, s. 77-
82, om mötets gudsrikesteologi, se Tergel 1981, s. 161, Tergel 1983, s. 72-73, 77, 87-88 
132 Halléns citat av sig själv i tidningen, Ny tid 22/8 1925 
133 Ny tid 22/8 1925 
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Inför en lyssnarskara i Gustavsfors en månad efter mötet lyfte Hallén fram 
religionssociologiska perspektiv i en analys av Stockholmsmötets betydelse. 
Weber, Troeltsch, Scheler och Sombart hade belyst kristendomens roll i 
utvecklingen av kapitalismen. Hallén menade att religionens värde inte låg i 
att stå till tjänst åt kapitalismens tillfälliga makt. Dess uppgift var i stället att 
frälsa, att ge mening åt den ensamhet som den moderna människan avskyd-
de. Detta hade Stockholmsmötet uppenbarat. Mötet hade enligt Hallén strä-
vat efter att lyfta fram osjälviskhet ovan alla institutioner. Stockholmsmötet 
hade proklamerat den kärlek som kunde skapa gemenskap utan krav på lik-
formighet, och vågade erövra världen i stället för att avgränsa sig i sam-
fund.134

Det var knappast en slump att Hallén jämförde Söderblom med den nyli-
gen avlidne Branting. I Söderblom såg Hallén samma nya Sverige som hos 
Branting och socialdemokratin. Branting hade under sina sista år satsat tid 
och kraft på att medverka i skapandet av Nationernas Förbund. Söderbloms 
svenska kyrka kunde i framtiden- likt det socialdemokratiska Sverige i stort-  
få en internationell roll som förespråkare för social rättvisa. Alf Tergel har 
noterat den intressanta samtidigheten i socialdemokratins och ärkebiskopens 
internationella strävanden.135 Det skulle senare under nittonhundratalet ut-
vecklas en nationellt svensk mytologi på socialdemokratisk botten om det 
alliansfria Sverige och dess roll som världssamvetets röst. Vi kommer senare 
att se Hallén utveckla denna åslådning i sina radioandakter.136

12.2.b. Eisenachresolutionen 1931 
På det Allmänna kyrkliga mötet år 1931 uppstod en häftig debatt om kyrkans 
relation till staten. I en tidningsrapport från mötet skrädde Hallén inte orden. 
Rubriken i Värmlands Folkblad löd: ”Kyrkans revolt mot staten”. Bakgrun-
den till debatten var den så kallade Eisenachresolutionen. Som följd av det 
ekumeniska mötet år 1925 hade ett ekumeniskt råd skapats. I tyska Eisenach 
hade detta råd i anslutning till Kellogpakten antagit en resolution om fredlig 
lösning av mellanfolkliga problem. Resolutionen hade sedan godkänts av 
bl.a. den anglikanska kyrkan. Dess fjärde punkt innebar att kyrkan hade rätt 
att opponera sig mot sin egen stat om dess regering kränkte ett avtal som var 
upprättat med en annan stat. Nathan Söderblom hade år 1930 fått Nobels 
fredspris och satsade nu all sin kraft på att genomdriva resolutionen på mö-
tet. Emot sig hade han biskopskollegiet, som ville ha en mildare skrivning. 
Från Harald Hallén, som var närvarande på mötet, fick ärkebiskopen där-
emot fullt gehör.137 Hallén skrev att Eisenachresolutionen gav de nationella 

134 Ekumeniska mötet. Föredrag i Gustafsfors den 27 sept 1925. Vol 26 HHS, FAV 
135 Tergel 1983, s. 65 
136 Johansson-Norman 1989, s. 281 
137 Lenhammar 1977, s. 99-103, Thidevall 2000, s. 252-253 Värmlands Folkblad 18/4 1931. 
USA:s utrikesminister Kellog hade tillsammans med den franske utrikesministern Briand år 
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kyrkorna rätt att låta sina klockor hänga stumma när mobiliseringsordern 
ljöd. De hade också rätt att uppmana sina medlemmar att lösa sig från lyd-
nadsplikten mot staten. Under mötet hade det enligt Hallén blivit en ”verklig 
holmgång” mellan ärkebiskopens förslag och de övriga biskoparnas förslag.  
Hallén betraktade de övriga biskoparnas framställning som urvattnad.  

Vem skulle desavoueras, ärkebiskopen med sin ekumeniska tanke om natio-
nalstaten såsom underordnad den överstatliga rätten? Eller biskoparne som 
ville bevara kyrkans subordination åt statsmaktens handlingar, vore de än av 
rättskränkande natur? Mot det ärkebiskopliga förslaget kämpade kyrkoherde 
Per Persson, biskoparne Billing och Reutersköld, militärentusiasten Manfred 
Björkquist, biträdda av ett par damer ur den högre aristokratien och gammal-
dags kyrkvärdar med god, betryggande konservatism. För ärkebiskopen käm-
pade ett flertal prästmän, assisterade av några socialdemokratiska arbetare.138

För Hallén uppenbarade sig här folkkyrkan: 

Mot grevinnan Jutta Wachtmeister, som menade att ombuden ej nu vore 
kompetenta att ta ställning till dessa frågor, protesterade en smålandskvinna 
ur de djupa leden, som ansåg att varje vaken människa här visste att göra sitt 
val. Det var i sanning ”folkkyrkan” i full aktion.139

Triumfatoriskt meddelade Hallén sedan att Söderbloms förslag hade antagits. 
Detta var enligt Hallén en seger för ekumenik och den internationella rätten 
gentemot självsvåldig nationalism. Förslaget utgjorde en framgång för kyr-
kans rätt att predika medborgarnas uppror mot en rättskränkande, d.v.s. hed-
nisk regering. Om de maktägande kränkte rätten skulle kyrkan protestera. 
Mötet innebar enligt Hallén ett nederlag för kyrklig och nationalistisk kon-
servatism. Hallén ansåg resolutionen som en av de märkligaste händelser 
som på länge hänt i svenskt kulturliv. Han menade att det fanns hopp om ett 
internationellt tempelbygge.140

Om Söderblom denna gång varit alltför radikal för sina egna biskopar, er-
höll han stöd för en självständig kyrka hos Hallén och en socialdemokratisk 
falang. Söderbloms biskopskolleger stod ofta främmande inför Söderbloms 
talang för det offentliga livet med dess appeller och resolutioner.141 Hallén 
gjorde 1959 en karakteristisk sammanfattning av Söderbloms livsgärning: 
Kyrkan hade under Söderblom upplevt en höjdpunkt i kontakt med alla folk-
lager i Sverige.142 Några månader efter det Allmänna kyrkliga mötet var 

1928 lyckats samla sändebud från 15 nationer till  Paris för att underteckna Kellogpakten, som 
fördömde kriget som medel att lösa mellanstatliga konflikter. Före 1929 års utgång hade 54 
stater anslutit sig till pakten. 
138 Värmlands Folkblad 18/4 1931 
139 Värmlands Folkblad 18/4 1931 
140 Värmlands Folkblad 18/4 1931 
141 Jfr Thidevall 2000, s. 253-254 
142 Dagens Nyheter 28/8 1959 
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Nathan Söderblom död. I en minnesruna hävdade Hallén att Söderbloms 
sista gåva till Sveriges folk hade varit Eisenachresolutionen. Denna innebar 
att inget tilläts gå före ”troheten mot rätten, den överstatliga, den objektiva 
rätten”. Söderblom hade enligt Hallén varit företrädare för det broderligt 
tjänande samarbetets evangelium.143 I ett brev till Anna Söderblom efter 
dödsfallet tröstade sig Hallén med att han fått vara ärkebiskopen till hjälp vid 
det sista kyrkliga mötet, och inskärpte att Nathan Söderblom varit hans and-
lige fader med orden: ”Ingen har givit mig mer än han”.144 Även om orden 
givetvis är skrivna i affekt är det viktigt att inte underskatta Söderbloms på-
verkan på Hallén och dennes fortsatta verksamhet. Hallén uppfattade sig som 
en lärjunge och kunde under femtiotalet fortfarande sakna Nathan Söder-
blom som Svenska kyrkans ledare.145

För att återgå till 1925 och 1931 kan vi konstatera att Halléns relation till 
internationell ekumenik belyser hans folkkyrkosyn på ett intressant sätt. 
Kyrkorna skulle ej primärt bindas till staterna, utan till de folk som kämpade 
för rättfärdighetens seger. 

Bilden av kyrkan som ett internationellt världssamvete skulle under 1930-
talet bli en viktig förutsättning bakom Arthur Engbergs nya uppskattning av 
kyrkan. Att Svenska kyrkan mobiliserade sig för tyska trossyskon efter na-
zisternas maktövertagande underminerade nämligen synen på kyrkan som en 
osjälvständig avspegling av en geografiskt avgränsad stat. Innan vi åter-
kommer till detta återstår en dimension av den folkkyrkotanke som är vårt 
studieobjekt: den kyrkliga kommunen. De kyrkliga territorialförsamlingarna 
representerade Svenska kyrkans organisatoriska grundstruktur. 

12.3. Lokal kyrka 

12.3.a. Representativ demokrati även inom kyrklig församling 
1930
År 1910 infördes allmän och lika rösträtt för män och kvinnor vid prästval. 
Därmed fick ”folkrörelsesvenskarna” rätt att delta i den lokala kyrkoförsam-
lingens beslut. 1918 infördes allmän och lika rösträtt i kyrkostämman. Kyr-
kostämmans tidigare dominans av hemmansägare bröts sönder. Reformen 
1910 utgjorde den allmänna demokratins första officiella genombrott i Sve-
rige. Medborgarmaktens trupper ville efter detta år gå vidare genom att för-
söka underminera den lagstiftning som gjorde kyrkoherden till en icke valbar 
ordförande i kyrkokommunen. Alltsedan 1860-talet hade det inlämnats ett 

143 Stockholms-Tidningen 13/7 1931 
144 Harald Hallén till Anna Söderblom 13/7 1931. ASS, UUB 
145 Harald Hallén till Anna Söderblom 9/5 1953. ASS, UUB 
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flertal motioner om självskrivenhetens avskaffande.146 En av Harald Halléns 
första insatser i riksdagen år 1912 hade varit att lämna in en motion om av-
skaffande av prästens självskrivenhet i skolrådet. Hallén ville ge kyrko-
stämman rätt att välja ordförande i skolrådet.147 År 1914 återkom han med en 
likalydande motion som bifölls i båda kamrarna och ledde till begäran om 
utredning. Hjalmar Branting försvarade motionen i riksdagen. Motionen 
uttryckte enligt honom ett gammalt krav från representationsreformens dagar 
som gick ut på att pastorn ej skulle behöva vara ordförande i skolrådet. Bran-
ting menade att detta gamla yrkande nu äntligen kommit i så mjuk form att 
även högern kunde acceptera det.148

I samband med de stora demokratireformerna för stat och kommun 1918-
1921 skulle även den kyrkliga kommunen komma i fokus. År 1917 tillsattes 
en utredning för att förbereda regeringens kommande proposition om allmän 
och lika kommunal rösträtt. Vi har redan konstaterat att Harald Hallén var 
ledamot i denna kommitté.149 Utredningen föreslog förutom demokratisering 
av det kommunala livet även inrättande av kommunfullmäktige. Då de breda 
massorna fick tillgång till makten blev det problematiskt att upprätthålla 
stämmornas gamla direktdemokrati. Den allmänna rösträtten kunde orsaka 
att tusentals medborgare fick rätt att närvara på en stämma. Kommittén före-
slog dock ej inrättande av fullmäktige inom de kyrkliga kommunerna, som 
ju också hade demokratiserats. Ett system med två parallella fullmäktigeför-
samlingar ansågs stärka den dualism som uppkommit genom 1862 års kom-
munallagar. Utredningen antydde också att man genom gemensamma organ 
för kyrklig och borgerlig kommun borde motverka denna dubbelhet. Man 
ansåg även att behovet av fullmäktige var mindre inom den kyrkliga kom-
munen jämfört med den borgerliga. Kyrkostämmans främsta uppgift var 
nämligen att ansvara för folkskolan. Ärendena kring denna var till skillnad 
mot andra kommunala uppgifter noga reglerade och kontrollerade av stats-
makten.150

Den kommunala fullmäktigeinstitutionens organisatoriska övertag innebar 
snart ett hot mot den oreformerade kyrkokommunens självständighet. År 
1919 inlämnades en motion från två liberaler som tänkt tanken fullt ut då de 
krävde att all makt borde överflyttas från den kyrkliga till den borgerliga 
kommunen. Denna borde överta ansvaret för kyrkans hela budget. Konstitu-
tionsutskottet tillstyrkte motionen genom att begära utredning om i vad mån 
den borgerliga kommunen kunde överta kyrkokommunens ekonomiska an-
svar. K.J. Ekman reserverade sig i utskottet. Arthur Engberg gjorde samma 
sak, men med rakt motsatta ambitioner. Han var givetvis för utskottets för-

146 Se ex översikt i Mot AK 1914 A:61, s. 7-8,  KU 1914:8, s. 1-2, Thidevall 2000, s. 192, 
Brilioth 1933, s. 134, 164-165 
147 Mot AK 1912:107 
148 Mot AK 1914 A:61, Riksdagens skrivelse 1914 A:8, AK 1914 A:31, s. 22-23 
149 Riksdagsbiblioteket 1953, s. 368-369 
150 Tegborg 1994, s. 94-95  
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slag, men ville helt ta bort den kommunala uppdelningen i kyrkligt och 
världsligt. Engberg eftersträvade enhetlighet. Hallén kritiserade motionen i 
riksdagen utifrån religionsfrihetsargumentet. Den väntade lagen om rätt till 
utträde ur statskyrkan blev för Hallén ett argument för lokalförsamlingens 
självständighet. Med ett fritt utträde blev det ej längre möjligt att sätta lik-
hetstecken mellan medlemskap i en borgerlig kommun och tillhörighet till en 
kyrkoförsamling. Resultatet blev att motionen föll.151 Ivar Vennerström mo-
tionerade år 1920 om att överföra den kyrkliga jorden till kommunen. Ven-
nerström motiverade detta med att det var en rent ekonomisk fråga som ej 
hade med kyrka och stat att göra. Andra kammarens tillfälliga utskott ansåg 
dock att statskyrkoproblematiken först borde lösas. Vennerströms motion 
föll utan debatt i kammaren. Den hade dock uttryckt samma tendens som den 
liberala motionen av år 1919.152 Alla dessa riksdagsförslag uttryckte samma 
strömning som tagit sig uttryck i Engbergs nya tanke på den absoluta stats-
kyrkan. I sitt stora tal vid Allmänna kyrkliga mötet år 1920 pläderade Söder-
blom för kyrkostämmans rätt att bestämma över sin egen ekonomi. Likt Hal-
lén utgick han från religionsfriheten. Med kommande genombrott för denna 
frihet var det enligt ärkebiskopen ologiskt att föreslå överflyttande av det 
ekonomiska ansvaret till den borgerliga kommunen. Ett kommunfullmäktige 
som kanske ej tillhörde kyrkan hade inte rätt att styra över dess ekonomi.153

K.J. Ekman hade tidigt insett den hotbild som 1919 års motioner avslöja-
de. År 1918 motionerade han därför om att inrätta kyrkofullmäktige. Även 
kyrkan borde få organ för representativ demokrati. Ekman ville värna kyrko-
församlingens självständighet gentemot de kommunaldemokratiska utredar-
nas tal om att minska den kommunala dualismen. I januari år 1919 tillsatte 
ecklesiastikminister Värner Rydén en utredning om kyrkofullmäktige med 
samma ordförande och sekreterare som den tidigare arbetsgruppen för kom-
munal demokrati. Hallén ingick dock inte i denna nya kommitté. Utredning-
en utredde ej enbart frågan om kyrkofullmäktige. Några dagar efter det att 
den tillsatts inlämnades den ovan nämnda liberala motionen till andra kam-
maren. Dess fråga om kyrkokommunal självständighet lades till kommittéar-
betet. Utredningen inlämnade sitt betänkande den 30 december 1922. Under 
dess sista period satt K.J. Ekman som kommitténs ordförande. 

Utredningen levererade två stora förslag. För det första föreslogs möjlig-
het för lokalförsamlingen att frivilligt få inrätta kyrkofullmäktige. För det 
andra väcktes förslag om att obligatoriskt skilja kyrkan från skolan och över-
föra henne till den borgerliga kommunen. Kommittén föreslog också att 
kyrkoherdens självskrivenhet som ordförande skulle leva vidare inom den 
kyrkliga kommunen, d.v.s. inom kyrkostämma, kyrkoråd och kyrkofullmäk-
tige. Utredarna föreslog i sammanhanget att kyrkoherden skulle få bli själv-

151 KU 1919:17, s. 11-12, AK 1919:35, s. 15-17, Tegborg 1994, s. 96-97, 137 not 342 
152 Nilsson 1964, s. 81, Hallén 1920, s. 83 
153 Söderblom 1920, s. 65 
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skriven ledamot i det skolråd som nu föreslogs bli överflyttat till den borger-
liga kommunen. 154

Harald Hallén utsatte år 1923 utredningen för både instämmande och 
grundlig kritik. Det framgick av tre artiklar i Ny Tid att Halléns syn på det 
kyrkokommunala var mycket sammansatt. I kritiken av Ekmans fullmäkti-
geutredning var det uppenbart att Hallén stod fast vid åsikter från 1917 års 
demokratiutredning. Hallén ville exempelvis motarbeta den kommunala 
dualismen vad gällde uttag av skatter. Hallén kritiserade Ekmans utredning 
för att inte ha presterat någon bärande lösning på detta problem. En bristande 
kontroll av kyrkligt skatteuttag kunde enligt Hallén leda till överdådigt luxu-
ösa församlingshem, vilket stack den fattiga befolkningen i ögonen. Harald 
Hallén var rädd för att kyrkan skulle framstå som överklassens kyrka. Han 
föreslog därför ett för båda kommuntyper gemensamt råd. Detta borde få rätt 
att inlägga veto mot skattehöjning över en viss nivå.155

Hallén instämde i behovet av representativ demokrati även inom kyrkan. 
Detta var ett sätt att hävda hennes autonomi. Hallén ville dock till skillnad 
från utredningen ej att kyrkofullmäktiges införande skulle bli något frivilligt. 
Vid ett visst befolkningstal borde en fullmäktigeförsamling automatiskt in-
rättas. År 1930 föreslog Hallén befolkningstalet om 1500 invånare, samma 
norm som gällde för införande av borgerligt kommunfullmäktige. Vid detta 
senare tillfälle ville Hallén lyfta fram Matteus församling i Stockholm med 
55 000 invånare som ett dramatiskt exempel på att den kyrkliga direktdemo-
kratin var överspelad i storstäder. Hallén ställde sig den enkla frågan: var 
skulle man hålla hus om alla röstberättigade ville deltaga?156

Hallén kritiserade också utredningens förslag om obligatorisk överflytt-
ning av skolan från kyrklig till borgerlig kommun. Detta bröt enligt Hallén 
sönder folkskolans självständiga och statliga ställning. Hallén ville därför ha 
överflyttandet helt frivilligt. Då skulle skolrådet fortsätta kunna finnas kvar 
under kyrkostämman. Kyrkoherden kunde därmed fortsätta fungera som 
ordförande med makt över folkskolan. Hallén lyfte fram prästens roll som 
statlig ämbetsman i positiv dager. Han förtydligade år 1930 sina tidiga mo-
tioner om avskaffande av kyrkoherdens självskrivenhet genom att tolka dem 
på ett mjukare sätt. Motionerna hade aldrig velat avskaffa kyrkoherden som 
ordförande. De hade bara velat ta bort att kyrkoherden tillsattes odemokra-
tiskt. Sedan 1913 fanns en statlig skolöverstyrelse med folkskoleinspektörer. 
Efter det att staten stärkt sitt grepp om folkskolan hade det enligt Hallén 

154 SOU 1923:4, Tegborg 1994 s. 92-101, 137 noter 339 och 342, Thidevall 2000, s. 184-187 
155 Ny Tid 2/11 1923. I Dagens Nyheter 3/10 1909 fanns en ironisk artikel om hur man via 
byggandet av församlingshem försökte göra om statskyrkan till en folkkyrka. Skribenten 
menade att detta var misslyckat då han påstod att fattiga människor ändå ej var välkomna in i 
dessa nya och luxuösa byggnader 
156 Värmlands Folkblad 27/2 1930. Thidevall anger Matteus församling som exempel på den 
orimliga arbetsbörda befolkningskoncentrationen kunde skapa i en församling vars antal 
präster fixerats för betydligt färre församlingsbor. Thidevall 2000, s. 278-279 
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skapats en positiv syn på prästen som ansvarstagare för skolan. Hallén me-
nade att folkskoleinspektörer ofta uppskattade prästen som lokalsamhällets 
drivande representant för staten i undervisningsfrågor. I statskyrkodebatten 
med Engberg år 1918 hade Hallén haft en ny prästtyp för sina ögon. Den 
statligt utbildade prästen skulle företräda samma upplysta kristendom som 
fanns i folkets breda lager. Hallén ville med statlig reglering och prästerlig 
ämbetsmannakraft rida spärr mot konservatism. Han var här trogen 1917 års 
kommunaldemokratiska utredning som på samma sätt hade uppskattat statlig 
makt över folkskolan. Hallén anklagade Ekmans utredning för att vilja för-
vandla skolan till ”en kommunens privatsak”. Folkbildningen var ett statligt 
intresse, och Hallén varnade ”demokratiens folk” för K.J. Ekman och dennes 
”reaktionära” folkskoleförbund. En kommunalisering av skolan skulle enligt 
Hallén ge nya möjligheter att påverka folkbildningen i konservativ riktning. 
När Hallén skrev detta var striden om katekesen upphettad.157

I små församlingar ansåg Hallén att kyrkostämmans direktdemokrati bor-
de få leva kvar. Han kritiserade även utifrån denna aspekt att Ekmans utred-
ning föreslagit obligatoriskt överförande av skolan från kyrklig till borgerlig 
kommun, då detta skapade ett onödigt avstånd mellan skola och folklig di-
rektdemokrati. I sin uppskattning av denna direktdemokrati skilde Hallén 
mellan två typer av lokalstyre. Å ena sidan uppskattade Hallén den progres-
siva kraft som verkade finnas i de församlingar som dominerades av arbeta-
re. Med frivilligt överflyttande kunde småförsamlingars makt över skolan 
bevaras i dessa socknar. Mot fullmäktigeinstitutionens fördelar: ökad an-
svarskänsla, större sakkännedom och kontinuitet, kritiserade Hallén den re-
presentativa demokratins avstånd mellan valda och väljare. Ärenden togs där 
om hand av ett fåtal, och ”det mångenstädes tynande intresset för allmänna 
värv dör bort hos den stora mängden, som mister den fostrande och eggande 
impuls, som ligger i rätten att offentligt få säga sin mening och söka genom-
föra den”. Det var viktigt för folkskolan att befattningen med dess frågor i en 
kyrkostämma ej ”i onödan glider in i den isolering från allmänheten varur 
misstron och okunnigheten har sin näring”.158 Vi påminner oss i samman-
hanget Torkel Janssons tes om att svenska folkrörelser mobiliserade sig inför 
utsikter om att kunna erövra kommunal- och kyrkostämmor.  

Å andra sidan beklagade Hallén sig över den konservatism som återfanns 
i bondestyrda socknar. Han framhöll deras bristande vilja att finansiera folk-
skolan. Detta belyser Halléns strävan att behålla skolan under statlig och 
prästerlig ämbetsmannamakt. I en artikelserie 1922 ville han avslöja att K.J. 
Ekmans folkskoleförbund representerade en konservativ allians mellan bön-
der och präster till försvar för katekesundervisningen. Hallén poängterade att 
prästen var en statlig ämbetsman som hade att lyda statens beslut, således 
även 1919 års undervisningsreform. Det är dock viktigt att poängtera att 

157 Ny Tid 5/11, 8/11 1923, Värmlands Folkblad 27/ 2 1930. Algotsson 1975, s. 146 
158 Ny Tid 5/11 1923, jfr Tegborg 1994, s. 70-71 
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Hallén främst trodde på den fria diskussionens kraft. Om denna fick existera 
fritt hos både arbetare och bönder i de direktdemokratiska kyrkostämmorna 
skulle tiden trots allt leda till progressiva reformer. Han ville i slutändan visa 
respekt för lokalsamhällena gentemot statens centralt utformade direktiv. 
Hallén skrev att Sverige hade mycket olikartade kyrkogeografiska områden. 
Varför kunde inte områden av västsvensk schartauanism, småländsk frikyrk-
lighet och västgötsk gammalkyrklighet få behålla katekesen och tre timmars 
kristendomsundervisning om de så ville? Hallén ville värna enhetsskolan, 
men menade att den förankrades bäst genom att man respekterade det lokala 
medborgarlivet. Lokal frihet skulle ge ökad legitimitet åt centralt beslutade 
reformer.159

Halléns argument för skolväsendets frivilliga överförande till världslig 
kommun återfanns senare i en motion av missionsförbundaren Gustaf Mo-
sesson. I samband med att frivilligt överflyttande alltså gjorde det möjligt att 
behålla skolan under kyrkan med bevarad roll för prästen som ordförande, 
visade det sig i en påföljande remissrunda att skolöverstyrelsen och många 
folkskoleinspektörer delade Halléns positiva uppskattning av kyrkoherden 
som ämbetsman.160

1920-talets parlamentariska ostadighet orsakade att Ekmans utredning ej 
lades till grund för riksdagsbeslut förrän år 1930. Den dåvarande högerreger-
ingen med statsminister Arvid Lindman och ecklesiastikminister Claes Lind-
skog lade detta år fram en proposition till riksdagen. I Mosessons och Hal-
léns efterföljd föreslog denna ett frivilligt överflyttande av skolan från kyrk-
lig till borgerlig kommun. Ministären föreslog även till skillnad från Ekmans 
utredning att kyrkofullmäktigeinstitutionen borde bli obligatorisk där för-
samlingarnas storlek motiverade detta. Regeringen ville dock i överens-
stämmelse med Ekmans utredning behålla kyrkoherdens självskrivenhet som 
ordförande i kyrkostämma, kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Vad gällde skol-
rådet föreslog regeringens proposition likt utredningen att kyrkoherden där 
borde bli självskriven ledamot.161

Inför riksdagsdebatten uppskattade Hallén att skolöverstyrelsen delade 
hans positiva syn på kyrkoherdens som en statlig ämbetsman. Han trodde 
dock inte det fanns några utsikter i parlamentet för denna linje att segra. Ma-
joriteten verkade vilja att folkskolan obligatoriskt skulle övergå från kyrka 
till kommun.162 Det skulle visa sig att Hallén bedömde utsikterna rätt. 

Riksdagen beslutade om obligatorisk överflyttning av folkskolan till bor-
gerlig kommun där kommunfullmäktige fanns (d.v.s. i kommuner med över 
1500 innevånare). Riksdagen gjorde också inrättandet av kyrkofullmäktige 
till ett obligatorium. Dock lades ribban efter konstitutionsutskottets förslag 

159 Ny Tid 16/9, 26/9, 3/10, 14/10, 17/10 1922 
160 Tegborg 1994, s. 102-105 
161 Tegborg 1994, s. 101, 106-112, Thidevall 2000, s. 187, 197-198, 202-203 
162 Värmlands Folkblad 27/2 1930 
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ganska högt. Först med ett invånarantal på över 5000 församlingsbor blev 
det tvång att införa representativ demokrati i kyrkostyret, vilket ledde till att 
de flesta församlingar, som fortfarande var små och lantliga, kunde behålla 
sina kyrkostämmor. Detta innebar dock inte att kyrkoherdarna där fick be-
hålla sin självskrivenhet som ordförande. Riksdagsmajoriteten följde konsti-
tutionsutskottet, som rättade sig efter de socialdemokratiska motioner som 
ville avskaffa kyrkoherdens självskrivenhet i skolråd och kyrkostämma. Det 
lämnades ej heller i den nya kyrkofullmäktigeinstitutionen något utrymme 
för kyrkoherden som självklar ordförande. Då emellertid kyrkorådet bedöm-
des ansvara för frågor inom kyrkans egen privatsfär, kunde dock kyrkoher-
dens självskrivenhet där tillåtas fortleva. Hallén noterade att prostarna Adolf 
Wallerius och Per Pehrsson tillsammans med bondeintressen sökt behålla 
självskrivenheten i kyrkostämma, kyrkofullmäktige, kyrkoråd och skolråd.163

I riksdagsdebatten om kyrkofullmäktige profilerade sig Harald Hallén på 
ett antal punkter. I linje med sin ungdoms motioner talade han nu för ett 
avskaffande av kyrkoherdens självskrivenhet. Ecklesiastikminister Claes 
Lindskog hävdade i debatten att det med självskrivenhetens borttagande 
uppstod en risk att inkompetenta människor valdes till ordförande. Gentemot 
denna farhåga hävdade Hallén demokratins princip. Risken för dåliga ordfö-
rande fick man leva med. Det var dock tydligt att Hallén ändå ville ha pas-
torn som ordförande. Som vald tänkte sig Hallén nämligen att denne borde få 
ökad pondus. Han räknade med att präster fortfarande välvilligt skulle låta 
sig väljas. Lantmäns farhågor om att prästerna skulle försvinna från ordfö-
randeposten skulle enligt Hallén ej besannas.164 Denna uppskattning av präs-
ten som ämbetsman slog igenom i riksdagsbeslutet. Prästen tilläts nämligen 
bli vald som ordförande i skolråd, kyrkostämma och fullmäktige utan att 
behöva vara ordinarie ledamot. Konstitutionsutskottet hade här gått emot 
socialdemokratins enhetliga front mot självskrivenheten. Enligt utskottsle-
damoten Halléns kommentar efter riksdagsbeslutet baserades konstitutions-
utskottets förslag på praktiska skäl. Prästen slapp kandidera i politiserade val 
mot andra grupper i församlingen.165

Hallén gjorde sig också bemärkt i debatten genom att liksom i sitt synoda-
la program hävda den kyrkliga parallellitetens princip. Denna strategi, d.v.s. 
att kyrkan skulle ha egna organ som motsvarade de som fanns i det borgerli-
ga samhället, hade för Ekman tidigare varit ett sätt att skydda kyrkan då han 
argumenterat för en fullmäktigeinstitution även inom den kyrkliga försam-
lingen. Likställigheten var också ett erkännande av att kyrkan utgjorde en del 

163 Tegborg 1982, s. 42-44, Tegborg 1994, s. 106-112, Thidevall 2000, s. 198-231, Reformen 
sammanfattas kort i Matz 1931, s. 1-7. Exempel på motioner med udd mot självskrivenheten: 
Mot FK 1930:253, Mot FK 1930:289, Mot FK 1930:296, Mot AK 1930:406, Mot AK 
1930:447. Att även Ernst Klefbeck motionerade om avskaffande av kyrkoherdens själv-
skrivenhet bör här särskilt uppmärksammas. Mot FK 1930:246. Ny Tid 30/5 1930 
164 AK 1930:41, s. 92-93, 98-100 
165 Tegborg 1994, s. 107-108, KU 1930:31, s. 14, Ny Tid 30/5 1930 
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av det gemensamma nationsbygget. Kyrkan utsattes för samma behandling 
som nationens sekulära beslutsorgan. Ett antal gånger trädde Hallén fram i 
riksdagsdebatten med krav på att bestämmelser om den kyrkliga kommunen 
i detalj måste överensstämma med motsvarigheterna om den borgerliga 
kommunen.166 På samma sätt hade Hallén varken i riksdag eller i utskott 
något emot beslutet om att kyrkoval skulle ske samma år som övriga val. 
Hallén var ej ens närvarande när detta ärende utskottsbehandlades.167  Propo-
sitionen hade föreslagit skilda valår av rädsla för kyrklig partipolitik. Lind-
skog betonade i riksdagsdebatten att det fanns en fara i att kyrkan kunde bli 
politiserad.168

Hallén led inte av några betänkligheter inför partiernas makt inom kyrkan, 
vilket var naturligt med tanke på hans uppfattning om folkrörelsefolket som 
kyrkans subjekt. Frågan om partistyre i kyrkans kommunala organ kan blixt-
belysas genom en komparativ blick på Danmark. I sin beskrivning av hur 
menighetsråden inrättades i danska folkkyrkan efter sekelskiftet nämner P.G. 
Lindhardt att valen till dessa råd snabbt kom att domineras av grundtvigianer 
och inremissionare.169 Då Svenska kyrkan saknade sådana motsvarigheter till 
inomkyrkliga folkrörelser kunde partiväsende inom kyrkan här upplevas som 
ett hot, om man nu inte delade Harald Halléns syn på arbetarrörelsen som en 
i grund och botten kristen rörelse.170 På den socialdemokratiska partikongres-
sen under våren 1932 kom frågan om socialdemokratins roll i de nya kyrko-
fullmäktigeförsamlingarna upp som fråga. Resultatet blev att kongressen 
markerade det vara fullt rimligt att socialdemokrater tog säte i dessa besluts-
församlingar.171 Vi skall vid ett senare tillfälle visa hur Hallén under kyrko-
mötet 1948 var övertygad om att de partier som satt i kyrkofullmäktige par-
tier visade kyrkolojalitet i första hand, och partilojalitet först i andra hand.  

Hallén fick i riksdagsdebatten 1930 åter sin främsta roll av att värja kyr-
kan från Engbergs angrepp. Även här använde han sig av likställighetens 
strategi. Hallén gick till strid mot Engbergs kyrkotanke vad gällde valbarhet 
av ledamöter till kyrkorådet. Den socialdemokratiska partilinjen strävade att 
helt ta bort propositionens krav på ”visat intresse att främja det kyrkliga för-
samlingslivet”. Utskottet tog ändå inte bort detta kvalifikationskrav. Konsti-
tutionsutskottet lanserade i stället den mildare formuleringen ”kan anses vilja 
främja församlingslivet” som villkor för att få sitta i ett kyrkoråd. Hallén var 
nöjd med denna uppmjukning. I riksdagen gick Arthur Engberg till angrepp 
även mot denna öppnare variant. I den allmänna medborgerlighetens namn 
ville Engberg helt slopa kravet på kyrkligt intresse. Engberg menade även att 

166 AK 1930:41, s. 111, 124, Thidevall 2000, s. 227-230 
167 KU 1930:31, s. 30 
168 Thidevall 2000, s. 199, AK 1930:41, s. 94 
169 Lindhardt 1955, s. 72 
170 Den kyrkliga församlingsrörelsen kunde ändå år 1937 räknas in bland de svenska folkrö-
relserna. Aldén 1989, s. 332 not 3 
171 Beltzén 1962, s. 43 
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en motståndare till kristendom hade medborgerlig rätt att träda in som leda-
mot i ett kyrkoråd.172

Jag kan icke se, att någon, som uppträder som motståndare mot denna åskåd-
ning, skall kunna diskvalificeras, så länge det faktiskt är på det sättet, att vårt 
statsmedborgarskap och kyrkomedborgarskap praktiskt taget sammanfalla. 
Detta är konsekvensen av systemet med en statsreligion.173

Hallén menade som kritik av detta påstående det vara rimligt att de krav på 
utbildningsintresse som just införts för att få sitta i skolstyrelsen även var 
tillämpliga för kyrkans vidkommande. Varför skulle man inte kunna kräva 
kyrkligt intresse i ett kyrkoråd, när man begärde intresse för skolan i en skol-
styrelse? En motståndare till folkbildning hade ej rätt att deltaga i dess led-
ning, därför borde ej heller en kristendomsfientlig medborgare få rätt att sitta 
i ett kyrkoråd.174  Hallén sökte på detta sätt försvara kyrkans självständighet.  
Det var för honom: ”alldeles uppenbart, att en person, som öppet deklarerar 
sin vilja att bekämpa den kristna livsåskådningen, är icke längre valbar till 
kyrkorådet”.175

Vi har här sett hur Hallén lyckades förena närmast kontradiktoriska 
ståndpunkter till en enda helhetsuppfattning. Hallén kunde hylla fullmäktige-
institutionens representativa demokrati samtidigt som han förespråkade kyr-
kostämmans direktdemokrati. Han föredrog rätt att fritt välja ordförande före 
självskrivenhet, samtidigt som han lovprisade prästens roll som statlig äm-
betsman. Sammanfattningsvis kan vi se att Hallén fick det hela att gå ihop 
genom att utgå från demokrati och utvecklingstro som ett övergripande mål. 
I stora församlingar fungerade demokratin bäst via ett representativt fullmäk-
tigesystem. I små församlingar fungerade däremot direktdemokratin bäst. 
Prästen borde vidare helst sitta som ordförande, särskilt som denne hade en 
viktig pådrivande uppgift som statens man i konservativa bondeförsamling-
ar. Hallén menade dock att självskrivenheten underminerade kyrkoherdens 
legitimitet som ordförande. Han borde därför hellre bli vald. 

Av Halléns rapport om den nya församlingsstyrelselagen var det slutligen 
tydligt att han ej ansåg frågan om kyrkokommunal reform vara av högsta 
vikt. Som kyrkovisionär stannade han hellre vid kyrkans högre beslutsnivåer. 
Hallén trodde inte att kommunerna hade någon egentlig framtid. Han mena-
de att de gamla socknarna hörde till självhushållningens tid. År 1930 såg 
Hallén livet centrera sig runt olika industrier. Runt dessa och med hänsyn till 
nya kommunikationsformer trodde Hallén att det nya lokala livet skulle växa 
fram.176

172  KU 1930:31, s. 26, AK 1930:41, s. 107, 117-118, Thidevall 2000, s. 212-217 
173 AK 1930:41. s. 118 
174 AK 1930:41, s. 118-119 
175 AK 1930:41, s. 119 
176 Ny Tid 30/5 1930 
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Det fanns här en tydlig komparativ skillnad gentemot Danmark. Morten 
Pontoppidans folkkyrkoideal hade utgått från sockenkyrkan och det agrara 
samhället. Halléns perspektiv överensstämde mer med det storskaliga indu-
strisamhälle som nu präglade Sverige.177 Denna samhällstyp ställde krav på 
resursöverföring över större geografiska områden och fordrade ett centralise-
rat styre för resursutnyttjandets effektivitet. Avsaknad av ett genomfört sy-
nodalt program för en sammanhållen nationalkyrka skulle dock snart få ho-
nom att välja kommunalkyrkan framför Engbergs statskyrka. 

12.3.b. Harald Hallén väljer folklig lokalkyrka i avsaknad av 
synodal folkkyrka 1932 
I juni 1930 tillträdde en liberal ministär med biskop Sam Stadener som eck-
lesiastikminister. Ministären blev den sista av borgerligt slag innan det soci-
aldemokratiska partiet efter valet 1932 tog regeringsmakten för en lång 
framtid. Hallén och Stadener var som tidigare nämnts vänner. De hade båda 
anknytning till Pfannenstill i Lund och hade umgåtts som unga riksdagsmän. 
De delade under åren runt 1912 en gemensam tro på kyrkans framtid som del 
av en nationell kultursyntes.178 Efter utnämnandet av Stadener hoppades Hal-
lén på att kyrkans högre representationsorgan på regional och nationell nivå 
skulle kunna moderniseras. Stadener hade varit viktig för biskopsmotionens 
kyrkoorganisatoriska förslag. Hallén sökte nu påverka Stadener till förmån 
för sitt synodala program. Han hävdade att det i framtiden kunde bli för sent 
och menade att Stadener måste göra något snabbt för att reformera kyrkan i 
demokratiskt synodal riktning. Hallén skrev att Stadener utgjorde hans sista 
hopp om få liv i den Widénska synodalutredningen. Hallén betonade att kyr-
kan måste få en representation som åtnjöt regeringens och riksdagens re-
spekt. Han lyfte här särskilt fram frågan om den kyrkliga egendomen. Skulle 
det i framtiden uppstå strider om denna behövdes ett mer representativt or-
gan för kyrkoförsamlingarna än det nuvarande kyrkomötet. Hallén nämnde 
för Stadener även sin vision om ett mer representativt organ för stiftsled-
ningen. Hallén påminde om Brilioths reformtankar på Stjärnorpskonferen-
sen. Lutheranen Stadeners motvilja gentemot Brilioths anglikanism fick 
dock Hallén att tona ner dennes synodala förslag.179

177 Jfr exempelvis med Halléns motion om att man inom stora stadsförsamlingar ej borde läsa 
upp alla lysningar, vilket kunde ta alltför lång tid.  Mot AK 1928:67 
178 Nilsson 1964, s.  29-72, se särskilt s. 47 not 3. Korrespondensen mellan Hallén och Stade-
ner var vänskaplig: Harald Hallén till Sam Stadener 7/10 1927 SSS, LUB, Sam Stadener till 
Harald Hallén 17/10 1927 Vol 33 HHS, FAV, Harald Hallén till Sam Stadener 25/2 1928 
SSS, LUB, Sam Stadener till Harald Hallén 1/3 1928 Vol 33 HHS, FAV, Harald Hallén till 
Sam Stadener 7/10 1930 SSS, LUB, Sam Stadener till Harald Hallén 11/10 1930 Vol 33 HHS, 
FAV, Harald Hallén till Sam Stadener 4/6 1935 SSS, LUB, Sam Stadener till Harald Hallén 
5/2 1937 Vol 33 HHS, FAV 
179 Thidevall 2000, s. 140, Harald Hallén till Sam Stadener 7/10 1930 SSS, LUB, Sam Stade-
ner till Harald Hallén 1/3 1928 Vol 33 HHS, FAV 
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Tonen i Stadeners svar till Hallén var inte särskilt lovande. Några direkta 
sympatier för någon synodal reform kunde inte skönjas. Stadener höll dock 
med Hallén om att rågången mellan riksdag och kyrkomöte borde markeras 
bättre. Han ville gärna tala med Hallén och diskutera politiska möjligheter 
att ta upp utredningen igen. Stadener höll också med om att domkapitlen var 
i behov av reform med tanke på att skolväsendet var på väg att överföras till 
den borgerliga kommunen.180

Stadener drev som ecklesiastikminister i stort sett en enda fråga under sin 
korta ministertid fram till 1932: överförandet av den kyrkliga jorden till den 
kyrkliga kommunen.181 I ljuset av detta ser vi att Halléns anspelning på kyrk-
lig egendom varit ett taktiskt drag.  

Bakgrunden till Stadeners ambition var följande: Enligt 1910 års lönelag 
skulle den kyrkliga jorden arrenderas ut, för att samla in medel till en natio-
nell kyrkofond varur lönemedel sedan skulle utgå. En statlig utredning år 
1929 hade föreslagit ytterligare centralisering av kyrkojordens förvaltning. 
Utredningen föreslog att all kyrkojordsförvaltning borde tas om hand av det 
statliga domänverket. Socialiseringsutredningen av år 1930 spädde på Stade-
ners oro. Den menade att äganderätt till kyrkojord ej fick hindra rationell 
drift. Stadener såg ett skrämmande framtidsperspektiv då han bedömde att 
statlig centralisering av förvaltandet med tiden även skulle medföra ett stat-
ligt övertagande av den kyrkliga jorden. Arthur Engberg hade också gjort sitt 
bästa för att övertyga om att så också skulle ske.182

Stadener lyckades under hård tidspress som minister att förverkliga sin 
ambition. Under den omröstning i riksdagen 1932 då förslaget gick igenom 
framträdde ett borgerligt läger mot ett socialistiskt. De borgerliga röstade för 
Stadeners förslag medan socialisterna röstade emot. Bland undantagen fanns 
dock de socialdemokratiska kyrkoherdarna Bertil Mogård och Harald Hal-
lén, som röstade ja till Stadeners förlag om kommunalisering av kyrkojor-
dens förvaltning.183

Stadener och Hallén hade under perioden mellan 1912 och 1930 utveck-
lats i helt skilda riktningar. Antagligen bevarade båda sin gamla gemensam-
ma tro på den nationella syntesen. De hade dock gjort skilda vägval under 
trycket av tjugotalets socialdemokratiska klassoffensiv. För Hallén hade det 
handlat om att få den nationella enheten att fungera i industrisamhället. Han 
hade därför strävat efter att omdana partiet till ett folkparti. Stadener hade 
däremot begränsat sitt nationella synfält till det agrara. Stadener inriktade sig 
som sydsvensk under tjugotalet på ett bondesamhälle med en levande sock-
enkyrka vilket hade något omisskännligt danskt över sig. Hans kyrkopolitis-

180 Sam Stadener till Harald Hallén 11/10 1930 Vol 33 HHS, FAV 
181 Nilsson 1964, s. 365 not 1 
182 SOU 1929:39, SOU 1929:40, Nilsson 1964, s. 211-229, Hessler 1964, s. 244-246, Thide-
vall 2000, s. 272 
183 Thidevall 2000, s. 257-279. Se främst Nilssons studie av Stadeners boställsförordning. 
Nilsson 1964, s. 113-367, om omröstningen, se s. 331-342 
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ka strävan kan tolkas som ett försök att skydda kyrkan mot den socialdemo-
kratiska arbetarstaten. Det var avslöjande att Stadener år 1933 såg prästens 
nya roll av tjänsteman som ett hot mot kyrkans folkliga förankring. Tjänste-
mannen hörde som idealtyp hemma i den framväxande välfärdsstaten.  Präs-
ten hade med Stadeners ord blivit alltför lite av en folktribun, och hans re-
cept för återupprättande av samhörighetskänslan mellan präst och folk ut-
gjordes av visionen att båda parter skulle mötas i praktisk förvaltning av 
lönebostället. Boställsreformen möjliggjorde ett stärkande av detta band. 
Stadeners tankar rörde sig alltså helt inom en agrarekonomisk ram.184

I sitt riksdagsanförande 1932 försökte Harald Hallén tona ner reformens 
dimensioner. Han ville inskärpa att det hela handlade om en praktisk förvalt-
ningsfråga. Som sådan innebar reformen en förbättring, som dessutom skulle 
innebära skattelindring. Han biträdde propositionen med ett för krisåret 1932 
typiskt socialdemokratiskt argument. Efter att ha kritiserat domänverkets 
förvaltning av skogar och lovprisat lokala politiker, menade Hallén att re-
formen kunde bereda nya arbetstillfällen. Om lagen gick igenom innebar 
detta nämligen en upprustning av skogsförvaltningen, vilket skapade nya 
sysselsättningsmöjligheter med dikning och annat skogsförbättrande arbe-
te.185

Harald Hallén var före riksdagsbeslutet tveksam till hur han skulle ställa 
sig. Att han kom att försvara Stadeners kyrkoprogram kan se ut som en 
självmotsägelse.186 Hans kyrkopolitiska prioritering låg inte i att binda egen-
domen till den kyrkokommunala sfären. Hallén trodde snarare på stiftet och 
kyrkomötet som industrisamhällets dugliga organ. Han ville ha en självstän-
dig och slagkraftig nationalkyrka, och ingen lokalt avgränsad kommunalkyr-
ka. Varför kunde han då ställa upp på att stärka den kyrkliga kommunen och 
dess koppling till agrarsamhället?

En förklaring finner vi i utbudet av faktiska möjligheter. Halléns synodala 
nationalkyrka fanns ej realiserad. Stadener hade aldrig hörsammat Halléns 
vädjan om synodalreform som medel att värna kyrkans egendom. I brist på 
alternativ var Hallén därför hänvisad till Stadeners kyrkopolitiska lösning. 
Halléns patos för kyrkan som ett autonomt och folkförankrat rättssubjekt 
fick honom att välja Stadeners självständiga och folkstyrda kommunalkyrka 
framför Engbergs osjälvständiga statskyrka. Halléns nedtonande av refor-
mens dimension låg helt i linje med Stadeners egna ambitioner att dölja re-
formens innersta intentioner av att skydda kyrkan från statlig centralmakt.187

1932 års kyrkomöte skulle godkänna Stadeners förslag. Här framträdde 
nu Arthur Engberg i rollen som blivande ecklesiastikminister. Han förklara-
de i god samförståndsanda att han inte längre var någon kyrkofiende. Han 

184 Thidevall 2000, s. 261-262, 277, Nilsson 1964,  s. 193-196, 313, 355, 365, Tegborg 1982, 
s. 45, Sandahl 1986, s. 27 
185 AK 1932:58, s. 86-88, Nilsson 1964, s. 338 
186 Nilsson 1964, s. 312 
187 Jfr Nilsson 1964, s. 345 
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levde fortfarande kvar i sin föreställning om kyrkan som statskyrka, men 
laddade sin statskyrkosyn med nya värden. Nu såg han statskyrkan såsom ett 
positivt uttryck för samhällets ansvar för sin religion. Om staten släppte ban-
det kunde reaktionära och antinationella krafter släppas fram på religionens 
område. Katolicismen utgjorde det stora hotet. Engberg hade tidigare kritise-
rat Stadeners kyrkopolitik, och gjorde så även nu. Engberg förvånade sig 
över att kyrkan nu verkade vilja sluta sig till sockenkyrkan. Den kyrkliga 
egendomen skulle förskingras ut i kyrkoförsamlingarna. Man skulle hädanef-
ter ej längre kunna tala om Sveriges kyrka. Det skulle nu i stället enbart 
handla om olika församlingskyrkor. Han ansåg att Stadeners reform rimma-
de illa med det nationella folkkyrkoprogram som presenterats av landets 
biskopar under kyrkomötet 1929. Detta program borde enligt Engberg snara-
re innebära en centraliserad förvaltning av kyrkans egendom.188 Kyrkans män 
förvånade sig över Engbergs nya kyrkovänlighet. Detta hindrade ej att man 
ansåg sig ha anledning att bevara sin gamla misstankar mot honom. Einar 
Billing reagerade mot att Engberg använt begreppet kulturfond när han pra-
tat om centraliserad kyrklig egendomsförvaltning. Billing hävdade att kyr-
kans medel ej fick användas till några allmänkulturella ändamål. Med Stade-
ners reform skulle den kyrkliga egendomen enligt Billing tryggt förvaltas av 
de kyrkliga kommunerna.189

Vi påminner oss orsaken till att Engberg påbörjat en kyrkopolitisk om-
vändning. Kyrkomötet hade givetvis ej detta helt klart för sig. Centralisering 
innebar bland kyrkans män fortfarande ett socialistiskt maktövertagande. 
Engberg talade på kyrkomötet fortfarande om statens makt och kyrkan som 
del av statens liv.190 Han hade dock börjat anpassat sig till den samförstånds-
linje som representerades av Harald Hallén, Gustav Möller och Per Albin 
Hansson.

188 KM 1932:1, s. 6-12, Gustafsson 1962, s. 120-121, Nilsson 1964, s. 349, 351-352, Thide-
vall 2000, s. 268-269, Beltzén 1962, s. 54-58 
189 Göransson 1932, s. 81, KM 1932:1, s. 26-34, Nilsson 1964, s. 353-356, Thidevall 2000, s. 
269-273
190 Tegborg 1982, s. 45 
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13. Summering 

I ovanstående avhandlingsavsnitt har vi sett Harald Halléns kyrkotänkande i 
ett historiskt sammanhang som präglades av medborgarhemmets genom-
brott. Hallén fortsatte här att förmedla sin gamla tro på Sveriges folk som ett 
kristet folk. I folket fanns de eviga etiska ideal som pekade mot gudsriket. 
Dessa ideal hade kyrkan därför att förvalta. 

Arthur Engbergs statskyrkosyn blev under perioden ett hot mot kyrkan 
som samfund. Hallén skulle därför tvingas argumentera för kyrkans frihet 
från staten. Under senare delen av tjugotalet utvecklades detta till ett syno-
dalt program för en självstyrande kyrka. Harald Hallén kunde därmed sam-
verka med de krafter som låg bakom biskopsmotionen 1929. Halléns och 
Kylanders religionsfrihetsutredning av år 1925 hade blivit utgångspunkt för 
denna motion. Genom det fria utträdet skulle Svenska kyrkan profileras som 
ett självständigt kyrkosamfund. Om Hallén kunde samverka med biskopsmo-
tionens män till förmån för organisatoriska synodalreformer, var det dock 
tydligt att hans egentliga kyrkokonception var av helt annan materia än bis-
kopsmotionens. För Hallén blev aldrig folket objekt för kyrkans nådemedels-
förvaltande. Halléns schema gick i motsatt riktning. Folkkyrkotanken inne-
bar en förpliktelse att uttrycka den befintliga folkkristendomen.  

P.g.a. tjugotalets skarpa konflikter, som bl.a. kommit till uttryck i det so-
cialdemokratiska partiets klasspartistiska offensiv i det så kallade kosackva-
let 1928, hamnade Halléns kyrkoprogram i kläm. Mellan Einar Billings 
kyrkliga reformprogram i biskopsmotionen 1929, och Arthur Engbergs utre-
rade statskyrkosyn fanns inte mycket utrymme. Det bristande genomslaget 
för en nationellt självstyrande folkkyrka fick Hallén att 1932 föredra de folk-
styrda kyrkokommunerna före staten vad gällde ansvar för kyrkans egendo-
mar.

Med krisuppgörelse och ny samförståndsanda 1933 skulle förutsättning-
arna för Halléns kyrkoprogram dock bli betydligt gynnsammare. Hallén 
kunde representera en segrande folkkyrkosyn. Om Einar Billing betraktat 
folket som ett kyrkans objekt, hade Arthur Engberg propagerat för staten 
som kyrkans upprätthållande subjekt. Harald Halléns tredje linje utgick där-
emot som vi vet från folket som kyrkans rätta subjekt. För framtiden skulle 
Hallén kunna vidareförmedla Pfannenstills alternativa folkkyrkosyn som 
gjorts tydlig redan på Huskvarnamötet 1907.   
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14. Seger för folkhemmets kyrka 

Sveriges kyrka kräver för sitt nya aktiva liv nya former för sin representation. 
Den måste förankras i folklivet, i demokratien. 

Harald Hallén 19321

Den elfte mars 1933 skrev Harald Hallén ett brev till sin biskop J.A. Eklund 
som inbjöd honom att närvara vid invigningen av byggnader för den musika-
liska folkhögskolan i Ingesund utanför Arvika. Ingesunds folkhögskola hade 
sin bakgrund i Säffles gamla folkhögskola. Harald Hallén var nu skolans 
inspektor. Framförallt var dock Eklund välkommen att därefter övernatta i 
familjen Halléns prästgård. Ecklesiastikminister Engberg skulle nämligen 
också komma dit efter sitt invigningstal, för att sova över inför sitt besök i 
Arvika östra kyrka under palmsöndagens högmässa. Hallén menade att Eng-
berg och Eklund därmed fick tillfälle till mer ingående överläggningar.2 Till 
sin fru uttryckte Hallén entusiasm efter det att Eklund tackat ja. Med tanke 
på högmässan skrev han ”Då får väl Arthur o[ch] J.A. sitta i samma bänk!”3

Lördagen den åttonde april skulle bli historisk. På stående fot erbjöd Ar-
thur Engberg J.A. Eklund uppdraget om att få revidera psalmboken. Harald 
Hallén skulle långt senare minnas händelseförloppet. Enligt Nils och Lars 
Beltzén har han själv uppgivit sig vara den som föreslog Engberg att ge upp-
draget åt Eklund.4 Engberg erinrade sig själv under kyrkomötet 1936 om en 
kväll då han befunnit sig i Eklunds hemprovins. ”Jag hade talat med honom 
om andra ting, och helt plötsligt under kvällen tillfrågade jag honom, om han 
skulle ha lust att åtaga sig uppdraget ... Han synes mig förskräckt inför frå-
gan”. 5 Engberg hade kanske fått idén om Eklund som psalmboksreformator 

1 Kyrkliga författningsfrågor. Föredrag å Stiftsmöte i Karlstad d. 23 aug. 1932 Vol 26 HHS, 
FAV
2 Harald Hallén till J.A. Eklund 11/3 1933 JAES, UUB, Beltzén-Beltzén 1973, s. 157, Dahl-
gren 1955, s. 77 
3 Harald Hallén till Ella Hallén 17/3 1933 Vol 9 HHS, FAV  
4 ”Jag minns, huru vid en sammankomst i Arvika prästgård de båda hade en ingående över-
läggning om vår psalmbok, som ledde till att Engberg gav Eklund uppdraget att verkställa en 
sista revision av vår psalmbok” Hallén 1957, s. 132, Beltzén-Beltzén 1973, s. 157 
5 Citerat efter Beltzén-Beltzén 1973, s. 157. Harald Halléns dotter Inga Lisa Löfqvist hade en 
minnesbild av att Engberg levererat erbjudandet till Eklund redan under invigningen. Enligt 
henne hade Engberg under sitt tal plötsligt riktat sig till Eklund med psalmboksuppdraget. 
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redan under kyrkomötet 1932. Där hade väl valda ord om Eklunds genialitet 
yttrats.6 Vid detta kyrkomöte hade också själva motionen om psalmboksre-
videring lämnats in. Kyrkomötets skrivelse inregistrerades till ecklesiastik-
departementet i september 1932, och blev en av ecklesiastikministerns stora 
uppgifter.7 Formellt fick Eklund uppdraget av regeringen i maj 1933.8

Eklund gjorde ett grundarbete som blev färdigt 1934 och som med tiden 
resulterade i 1937 års psalmbok. Ecklesiastikministern skulle hela tiden kraf-
tigt försvara Karlstadsbiskopen när dennes förslag utsattes för kritik. Att 
Hallén i april 1933 förberett scenen för Arthur Engberg var djupt symboliskt. 
När denne blivit ecklesiastikminister 1932 hade han ju tvingats till att utgå 
från den nationella försoningsstrategi som Hallén tillsammans med andra 
länge verkat efter. Psalmboksrevisionen blev ett mycket konkret exempel på 
det socialdemokratiska arbetarpartiets nya samförståndsanda. J.A. Eklund 
hade länge tillhört förlorarnas skara. Hans framtidsvision från Huskvarnamö-
tet år 1907 hade marginaliserats av den parlamentariska demokratins ge-
nombrott. Reformen av år 1918 hade han som tidigare nämnts betecknat som 
en omanlig revolution. Nu erbjöds den gamle antisocialisten detta hedrande 
psalmboksuppdrag av en socialdemokratisk ecklesiastikminister. Det är in-
tressant att Engberg under psalmboksarbetets gång argumenterade likt Hal-
lén vad gällde en vidöppen hållning i psalmurvalet. I överensstämmelse med 
Hallén i riksdagens psalmboksdebatt av år 1921 ville Engberg ha rikets alla 
fromhetstyper representerade i psalmurvalet. Detta var en förutsättning för 
att psalmboken skulle bevaras som en folkbok. Han var också likt Hallén 
kritisk till sentida moderniseringar av gamla folkkära psalmer.9 Som ett i 
sammanhanget intressant exempel inflöt i psalmboken av år 1937 en kyrko-
visa som blev ensam om att använda begreppet Sverige. J.A. Eklunds ”Fä-
dernas kyrka i Sveriges land” hade skrivits under ungkyrkorörelsens glans-
dagar. Nu blev denna hyllning till folkkyrkan placerad i folkhemmets nya 
nationella sammanhang.10

Efter det nationalsocialistiska maktövertagandet i Tyskland under våren 
1933 kritiserade Hallén i maj samma år nazismen i ett riksdagsanförande. 
Han betecknade de nya rasföreställningarna som ett andligt gift. Att Viktor 
Rydberg sagt att en vänlig norna vigt svenskarna till ariskt blod ledde enligt 
Hallén i Sverige ej till något övermod likt det tyska. Hallén stämplade ras-

Eklund hade då vänt sig om för att nicka till publiken. Det hela verkade enligt henne ha kom-
mit som en överraskande nyhet för honom. Intervju Inga Lisa Löfqvist 18/3 2000. Av Löf-
qvist verifierade anteckningar hos Urban Claesson, Falun 
6 Göransson 1932, s. 83-84 
7 Beltzén-Beltzén 1973, s. 156 
8 Beltzén-Beltzén 1973, s. 158 
9 Hessler 1964, s. 182-183. Om Engberg och psalmboksfrågan, se Beltzén-Beltzén 1973, s. 
155-175. Om Hallén och psalmboken, se AK 1921:49, s. 64-84. Hallén erinrade sig år 1957 
de många nattliga samkväm i Engbergs hem vid Kammakargatan som avslutats med psalm-
sång vid orgeln. Hallén 1957, s. 132  
10 Jfr Thidevall 2000, s. 56 



343

tanken som hednisk och ville ej se rasen, utan evangeliet, som svenskhetens 
rätta grundval. Han sade sig vilja kritisera rasismen utifrån det ansvar han 
erhållit i sitt ämbete och tjänst till kristendomens försvar.11 År 1934 såg Hal-
lén det nazistiska maktövertagandet i Tyskland som ett typexempel på vad 
som hände om man slet bort Kristi ande från samhällsbygget. När den reli-
giösa tron upplöstes inträdde i stället en naturalistisk och självisk åskådning 
som predikade allas krig mot alla. Ett helvete hade öppnats i Tyskland, där 
oppositionen tystades ner med revolverskott och koncentrationsläger. Att 
behålla en religiös livsinställning var enligt Hallén avgörande för ett folks 
framtid. Han kunde därför argumentera för att svenska staten borde fortsätta 
att stödja den nationella kyrka som kunde garantera detta andliga arv. Med 
blick på Tyskland hävdade Hallén starkt att denna kyrka måste få verka i fria 
former.12 Åren 1942 och 1943 publicerade Hallén i Religion och Kultur artik-
lar om att en alltför antropocentrisk gudsbild skapat sekularisering. Nazis-
mens genombrott var enligt Hallén uttryck för att kristendomen ej anpassat 
sig till den samtida världsbilden, och alltsedan 1920-talet därför tappat grep-
pet om det tyska folket.13

 Kyrkostriden i Tyskland gav något av en dödsstöt åt Engbergs statskyr-
kotanke. I Tyskland lyckades ett mindre parti nazitrogna, de s.k. Deutsche 
Christen, ta makten över de tyska protestantiska landskyrkorna med stöd av 
den nya nazistiska staten. De ville skapa en sammanhållen rikskyrka och 
lyckades under hösten 1933 installera den hitlertrogne Ludwig Müller som 
tysk riksbiskop. Detta bevisade faran med statens makt över kyrkan. Eng-
berg kopplade nu ihop svenskheten med protestantismen i polemik mot den 
katolska kyrkan. Likt Hallén proklamerade han ett positivt samband mellan 
protestantism, kyrka och demokrati. De bekännelsetrogna tyskar som vägra-
de underkasta sig det nazistiska kyrkoerövrandet beundrades av Engberg.14

Hallén har för Lars Beltzén vittnat om att Arthur Engberg personligen ingrep 
för att hindra Sam Stadener att som svensk biskop närvara vid Ludwig Mül-
lers vigning till tysk riksbiskop. Stadener hade sympatier för den nya tyska 
kyrkoledningen.15 Att den gammalkyrkliga bondevännen Sam Stadener kun-

11 AK 1933:37 15 -19. Rydbergs hyllning till den ariska rasen hade utgjort Rasbiologiska 
institutets motto under Stockholmsutställningen 1930. Thidevall 2000, s. 236. Versen: ”Till 
ariskt blod det renaste och älsta, till svensk jag vigdes af en vänlig norna”, hör hemma i dikten 
Himlens blå. Rydberg 1899a, s. 282. Hallén hade fortfarande varit helt okritisk då han upp-
märksammade rasbiologiska institutet under Stockholmsutställningen. Harald Hallén till Ella 
Hallén odat. 1930 Vol 9 HHS, FAV. Birgitta Brodd uppmärksammar Halléns antinazism. 
Brodd 2004, s. 95-96, 
12 Kyrkan och de aktuella samhällsfrågorna. Föreläsning i Hagalund d. 29 maj 1934, ”Det 
tredje riket.” Tal å Leksands Kyrkovall den 19 aug. 1934 Vol 26 HHS, FAV 
13 Hallén 1942b, Hallén 1943b 
14 Nørregaard 1948, s. 103-115, 119-121 Murtorinne 1968, s. 9-18, Beltzén-Beltzén 1973, s. 
175-182, Beltzén 1962, s. 64-68, Hessler 1964, s. 250-252, Thidevall 2000, s. 279-280, Kris-
tenson 1982, s. 238, Rosenberg 1948, s. 289, Blomqvist 2001a, s. 95-97. Jfr Werner 1996, s. 
88-89, 98-99 
15 Beltzén 1962, s. 68, Murtorinne 1968, s. 55 se särskilt not 7 
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de sympatisera med den tyska utvecklingen kommer att få belysning i ett 
senare stycke om västsvensk inomkyrklighet. Där fanns hos vissa en tendens 
att tolka det tyska nedsläckandet av det fria offentliga samtalet efter 1933, 
som ett gott recept för att hindra även det svenska offentliga liv som etable-
rat sig utanför kyrkoväggarna alltsedan mitten av 1800-talet. Stadener häv-
dade 1934 till skillnad från Engberg och Hallén att ”det allmänna” i Sverige 
inte längre innebar något stöd för kyrkan.16

Arthur Engberg skulle som ecklesiastikminister aldrig släppa sin stats-
kyrkliga grunduppfattning. Han omtolkade dock, som vi tidigare noterat, 
denna statskyrklighet i kyrkovänlig riktning. Staten fick ett ansvar att erbju-
da kyrkan rationella och funktionella organ. Han avfärdade påståenden om 
att kyrkan skulle berövas sina ekonomiska existensmöjligheter.17 Under vå-
ren 1937 hävdade Engberg: 

Att för statens räkning tvångsmobilisera de livsmakter vilkas källor rinna upp 
ur det metafysiska behovets, oändlighetskänslans och idealdriftens marker, 
att spänna dem för den världsliga maktens triumfvagn och utnyttja dem i po-
litiska syften är samma ödesdigra missgrepp som att förklara dem krig i få-
fäng inbillning att kunna utrota dem. Här anvisa omdömet och ansvarskäns-
lan en högre, en bättre väg: att låta dem växa i frihetens luft och i ständig 
växelverkan med andelivet i övrigt. 18

Dessa ord om den fria kyrkans roll som idealismens högborg kunde lika 
gärna ha kommit från Harald Hallén. Engberg hade nu accepterat den histo-
riska kyrkan som idealens väktare.19

År 1933 utgör med sin krisuppgörelse ett märkesår i denna avhandling. 
Folkhemstanken uttryckte nu att offentligheten blivit ett hem för alla de 
svenskar som nyligen blivit medborgare. En nationell vision hade lyckats 
segra efter hård kamp mot andra alternativ. Med folkhemmets etablering fick 
den hallénska folkkyrkosynen en säkrad framtid. Härmed är avhandlingens 
grundproblematik färdigbearbetad. Kyrkans fortsatta roll blev för Hallén att 
förmedla och stärka gudsrikets tidlösa ideal, som folkhemmet försökte om-
sätta politiskt. 

Halléns viktiga ställning som folkhemspräst visade sig konkret i det att 
han från 1938 fick något av en officiell plats som samförståndets kyrklige 
företrädare. Efter detta år publicerade Hallén årliga krönikor i Svenska kyr-
kans årsbok ända fram till år 1965. Ett återkommande inslag i dessa artiklar 
för kyrklig publik utgjordes av påståenden om att den socialdemokratiska 
staten alltid omsorgsfullt tog ansvar för, och respekterade, sin kyrka. Att 
årskrönikorna uppskattades av Göteborgsbiskopen Bo Giertz (1905-1998), 

16 Nilsson 1964, s. 366 
17 Nilsson 1964, s. 366-367 
18 Citerat efter Hessler 1964, s. 350 
19 Gustafsson 1962, s. 117-118 
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som blev något av Halléns kyrkopolitiske motpol, vittnar om deras breda 
genomslag.20

För att belysa Halléns roll som en svensk Morten Pontoppidan blir det 
viktigt att exemplifiera från den kyrkopolitiska processen även efter år 1933. 
I den följande texten kommer detta därför att göras. Det är här viktigt att 
påpeka att jag alltså hädanefter inte längre har ambition att teckna Halléns 
kyrkopolitik i dess fulla bredd. Jag kommer snarare att lyfta fram belysande 
exempel för att fördjupa förståelsen 1933 års kyrkopolitiska triumf. Jag vill i 
detta sammanhang upplysa om lundahistorikern Daniel Alvungers komman-
de avhandling om linjer inom socialdemokratisk kyrkopolitik under decenni-
erna efter andra världskriget. Uppsalateologen Lennart Ahlbäck har i sin 
avhandling studerat socialdemokratiskt kyrkotänkande under perioden 1979-
1996.21

För det första kommer jag nedan att teckna det organisatoriska genom-
brottet för en nationell synodalkyrkoform. Svenska kyrkan skulle komma att 
behålla sina representativa organ för att befolka dem med folkrörelsemänni-
skor- helt i linje med Halléns grundsyn. Den första viktiga uppgiften blir att 
studera trettiotalets stora domkapitelsreform. Vi skall här se tydliga konturer 
av den kyrkosyn som ville göra kyrkan till ett självstyrande och folkförank-
rat samfund.  

14.1. Domkapitelsreformen - Harald Halléns folkkyrka 
tonar fram  
Efter det att Engberg blivit ecklesiastikminister 1932 sökte Hallén påverka 
denne för sitt synodala program. Två år tidigare hade han ju försökt trumfa 
igenom samma idéer hos Stadener genom att anspela på kyrkojorden. Inför 
Engberg använde Hallén däremot termer som effektivitet, rationalitet, mo-
dernitet och statlig kontroll: 

Även med din uppfattning om kyrkoväsendet borde du vara med på ett verk-
ligt rationaliseringsprogram: synodalorganisation, kyrkliga ”landsting” som 
stiftsrepresentation och valkorporation till kyrkomötet, domkapitlens ersät-

20 Hallén 1937, Hallén 1964. Rapporteringen i Svenska kyrkans årsbok om prästernas lönere-
form vid 1951 års riksdag kan nämnas som ett typexempel på Halléns övertygelse om statens 
välvilliga inställning till kyrkan. Att kyrkan anslutit sig till det civila lönereglementet innebar 
att präster i yttre avseenden likställdes med statens tjänstemän. Hallén uppskattade denna 
reform. Kyrkans inre liv berördes ej av reformen, men gjorde prästens arbetsförhållanden mer 
lik samhällets tjänare i övrigt, vilket enligt Hallén var ”som sig bör vara i en folkkyrka”. 
Hallén 1951, s. 68-69, jfr Sandahl 1986, s. 32. Giertz sökte information från Hallén vad gällde 
utslaget av en motion om konfirmationsundervisning som denne rapporterat om. Bo Giertz till 
Harald Hallén 11/11 1952 Vol 33 HHS, FAV  
21 Ahlbäck 2003. För korta överblickar över socialdemokrati och kyrkopolitik under efter-
krigstiden kan också hänvisas till Hessler 1961 och Brohed 2001b 
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tande med verkliga representanter för den andl.[iga] kulturen, skolärendenas 
överflyttning till borgerliga mellaninstanser (Stadeners egen plan!) moderni-
serat arbetsreglemente för biskopar (i stil med instruktioner för landshövd-
ningar, folkskoleinspektörer m.m.) så att man sluppe dessa medeltida kate-
kesparader vid de s.k. visitationerna, som skulle göras enklare, effektivare 
och modernare, så att det blev en verklig kontroll över prästerskapet. Ja, jag 
hoppas att du någon dag kan ge mig ett tillfälle att få dryfta dessa ting. Ett 
initiativ här av dig skulle betyda verklig historia i kyrkans liv.22

Av citatet att döma var det tydligt att Hallén försökte anspela på Engbergs 
statskyrklighet till förmån för sitt eget kyrkoprogram. Det skulle visa sig att 
Hallén kunde nå större framgång hos Arthur Engberg än hos Sam Stadener. 
En reformering av stiften hade varit en naturlig följd av besluten om den 
kyrkliga kommunen år 1930. Detta hade dock skjutits på framtiden p.g.a. 
Stadeners reform av år 1932.23 Genom ett regeringsbeslut år 1933 avfördes 
den Widénska utredningen från dagordningen.24 År 1934 tillsatte Engberg 
däremot en utredning som siktade på att omorganisera domkapitlen. Det var 
betecknande att Yngve Brilioth utnämndes som sakkunnig tillsammans med 
Harald Hallén. Vid sidan av dessa två utsågs även rådmannen Pontus Sand-
ström och hemmansägare Jonas Nikolaus Svedberg i Hälsingmo.25 Den gam-
la alliansen mellan Brilioth och Hallén kunde nu utveckla sig.26

Alltsedan 1600-talet var de svenska stiftsstyrelserna lagligt reglerade till 
att omfatta en biskop och ett domkapitel. Biskopen var ordförande i domka-
pitlet, medan domprosten var vice ordförande. Lektorerna vid stiftsstadens 
gymnasium utgjorde biskopens bisittare i domkapitlet. I universitetsstäderna 
var dessa lektorer ersatta av teologiska fakultetens professorer. Denna gamla 
styrform hade under 1900-talet som vi sett fått nya lekmannabaserade stifts-
organisationer vid sin sida. Byggandet av stiftsgårdar utgjorde en konkret 
motsvarighet till den nya lekmannaverksamhet som fått sin hemvist i för-
samlingshemmet.27 Stiftsmötena utgjorde en sorts frivillig stiftsstyrelse vid 
sidan av de lagligt reglerade domkapitlen. Denna kyrkliga dubbelhet hade 
som vi tidigare sett skapat ambitioner att lagstiftningsvägen integrera den 
frivilliga verksamheten i det legala. Stiftsmötena skulle kunna kopplas ihop 
med domkapitlen och därmed i dessa införa folkstyre. Widéns utredning om 
kyrkomötet hade utgjort ett första tecken på framgång för dessa strävanden.28

Utredningen gjorde en skiss över domkapitlens nya situation. Kyrko-
tuktsmålen och äktenskapsmålen hade upphört. Befattningen med skolvä-

22 Harald Hallén till Arthur Engberg 16/12 1932. Vol 11 Arthur Engbergs familjearkiv, 
ARAB
23 Tegborg 1982, s. 46    
24 Aldén 1989, s. 329 
25 SOU 1935:31, s. 5-6 Utredningens författningsförslag återfinns i SOU 1935:31, s. 8-36 
26 Hallén och Brilioth har annars karakteriserats som två kyrkopolitiska motpoler i utredning-
en. Hallencreutz 2002, s. 116 
27 Brilioth 1933, s. 335-343, 348-354, Tegborg 1982, s. 45-46 
28 Aldén 1989, s. 328 
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sendet hade blivit kringskuren. Folkskolan hade centraliserats och folkskole-
inspektörerna fått starkare inflytande. 1930 års kommunalreformer hade 
inneburit att ansvaret för folkskolan överförts till den borgerliga kommunen 
och att kyrkoherdarna mist sin självskrivna ordföranderoll i skolråden. Sta-
deners ecklesiastika boställsordning med dess egendomsförvaltande stifts-
nämnder, utgjorde också en ny utmaning.29 Utredarna hävdade att det var 
viktigt att kyrkan fick nya effektiva domkapitel för kyrkans regionala nivå, 
annars hotade en centralisering av kyrkan. Den samtida kyrkopolitiska ut-
vecklingen i Tyskland nämndes som ett skrämmande exempel.30 I sin kom-
parativa belysning av de svenska domkapitlen konstaterade utredarna att 
Danmarks kyrka var hårdare knuten till staten bland annat. p.g.a. att denna 
inte hade några egna domkapitel.31

Kommitténs huvudtanke blev att låta kyrkan ta hand om sig själv. De äld-
re domkapitlen var utformade för att ansvara för kyrkans ansvar för utbild-
ningen.32 Nu var det för utredarna viktigt att inkorporera det kyrkliga före-
ningsliv som blomstrat upp i kyrkan sedan sekelskiftet.33 Utredarna föreslog 
att stiftsmötena skulle läggas till grund för val av ledamöter till domkapitlet. 
De ville således försöka integrera det frivilliga kyrkoarbetet i det legala. 
Kyrkan sades i utredningen ha växt förbi domkapitlen som institution. 

Den kyrka, som stiftsstyrelserna äro satta att tjäna, har vuxit utöver de legala 
gränser, som hittills reglerat hennes verksamhet. Om dessa styrelser verkli-
gen skola vara henne till tjänst,  kunna de ej undgå att röna inverkan av denna 
utveckling.34

Förslaget om att lägga det frivilliga församlingsarbetet med dess lekmän som 
grund för domkapitlets sammansättning, motiverades med att detta utgjorde 
grund för en verklig folkkyrka: 

Under förutsättning att tillbörlig varsamhet iakttoges, så att stiftsmötenas rör-
liga och fria former så långt möjligt lämnades obeskurna, skulle det ock en-
ligt de sakkunnigas mening innebära en stor vinst för den kyrkliga verksam-
heten över huvud taget, om dessa frivilliga sammanslutningar kunde legalise-
ras och inlemmas i den kyrkliga administrationen. Det skulle tillförsäkra 
lekmännen ett avsevärt inflytande på arten och omfattningen av det frivilliga 
församlingsarbetet och stå i god överensstämmelse med folkkyrkans idé.35

Domkapitelsutredningen föreslog också att detta stiftsmöte borde få rätt att 
välja representanter till kyrkomötet. Söderbloms och Halléns tanke på stifts-

29 SOU 1935:31, s. 55-56 
30 SOU 1935:31, s. 60-61 
31 SOU 1935:31, s. 64 
32 Lenhammar 1977, s. 95 
33 SOU 1935:31, s. 58-59 
34 SOU 1935:31, s. 59 
35 SOU 1935:31, s. 81-82 
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styrelsen som ett kyrkligt landsting med rätt att som valkorporation välja 
ledamöter till högre organ återkom alltså. Denna borde ersätta det gällande 
valsystem som utredarna ansåg erhålla alltför lite uppmärksamhet ute i för-
samlingarna. Förslaget om legala stiftsmöten gjordes av utredarna dock inte 
till något villkor för kommittéförslagets framgång i regering och riksdag. 
Framställningen om lagändring placerades i en bilaga.36

I förslaget till domkapitlens sammansättning var det kyrkliga medvetan-
det tydligt. Biskopen föreslogs bli självskriven ordförande. Domprosten blev 
också föreslagen som självskriven vice ordförande. För att stärka den juri-
diska kompetensen föreslogs också att en stiftssekreterare borde vara ordina-
rie ledamot i kapitlet. Förutom detta ansåg utredarna att det även borde till-
sättas en vald prästerlig representant och två valda lekmannarepresentanter 
”som ådagalagt nit och insikt i det kyrkliga församlingslivet”. Vi noterar att 
antalet valda lekmän utökats från en till två i jämförelse med Brilioths Stjär-
norpskonferens 1927.37 Staten föreslogs också få utse en lekman med teolo-
gisk eller humanistisk bildning. Teologisk kompetens ansågs i utredningen 
underlätta stiftets andliga auktoritet i en tid av olika världsåskådningar. Ut-
redningen räknade med att folkskoleväsendet skulle frikopplas från domka-
pitlet, då ansvaret för folkskolan överflyttats från kyrklig till borgerlig kom-
mun 1930. Som övergångslösning föreslog utredningen därför att det skulle 
finnas en sakkunnig folkskolerepresentant som resursperson åt domkapitlet, 
utan att denne formellt var medlem.38 De prästerliga representanterna borde 
enligt utredningen väljas på pastoratsnivå. Det var lekmannarepresentanterna 
som borde väljas på stiftsmötena. Att representanterna skulle vara två till 
antalet motiverades utifrån behovet att ge utrymme för olika andliga opini-
onsriktningar inom ett stift.  Här dök Halléns tanke på stiftsmötena som and-
liga opinionsorgan åter upp.39 Som utredare opponerade sig Hallén tillsam-
mans med Svedberg mot två saker i ett tillägg till utredningen. De var dels 
kritiska till att biskopens ansvar ej reglerades i utredningens text. Hallén och 
Svedberg menade att skrivelsen om biskopsämbetet i gällande lagtext från 
1686 var alltför ålderdomlig med dess föreskrifter om visitationer o.s.v. Hal-
lén hade ju klagat på detta redan i sitt brev till Engberg. Därefter kritiserade 
Hallén och Svedberg domkapitlets rätt att få utfärda examen för prästtjänst.40

Utredningen färdigställdes under sommaren 1935. Vi kan sammanfatta 
dess huvudtendenser med begreppen självständighet och folkförankring. 
Kyrkan som samfund skulle enligt utredarna i första hand ansvara för sig 
självt. De äldre domkapitlen hade som vi sett utformats för ett utbildningsan-
svar. Utredningen hade också presenterat något helt nytt: lekmän skulle kun-
na väljas in i domkapitlen.  

36 SOU 1935:31, s. 82, 146-148 
37 SOU 1935:31, s. 8, Tegborg 1982, s. 46 
38 SOU 1935:31, s. 86-87 
39 SOU 1935:31, s. 78-85 
40 SOU 1935:31, s. 61, 74, 136-140 
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 Under den remissrunda som följde skulle ett av utredarnas förslag möta 
hårt motstånd. Förslaget till legalisering av stiftsmötena kritiserades hårt av 
statliga myndigheter. Remisskritiken utgick från att svensk förvaltning borde 
styras av standardiserade normer. Utredarnas förlag ansågs alltför avvikan-
de.41 Under remissrundan trädde Hallén fram till utredningens försvar. An-
ledningen var att socialdemokraten Stellan Arvidson (1902-1997) kritiserat 
utredningens förslag. Arvidson ansåg att domkapitlen enligt förslaget blivit 
alltför begränsade till det rent kyrkliga livet, med krav på kyrkligt engage-
mang för att få medverka. Utifrån medborgerlig aspekt ville Arvidson att alla 
lekmän, även de icke-kristna, skulle beredas möjlighet att få sitta med i 
domkapitlen.42 Halléns svar på detta var att det inte var kyrkan själv som låg 
bakom domkapitelkommittén. Det var regeringen, ansvarig för riksdagens 
folkopinion, som ville ha funktionsdugliga domkapitel. Det vore enligt Hal-
lén lika absurt att kräva plats för pacifister i försvarsmakten eller plats för 
skolfientliga i en skolstyrelse, som att kräva plats för icke-kristna i ett dom-
kapitel. Staten hade intresse av att de för uppgiften mest kompetenta med-
borgarna fick sitta med i domkapitlet. Staten hänvisade sedan alla till att 
påverka kyrka, försvar och skolväsende genom den allmänna rösträtten.43

Det är intressant att notera att Stellan Arvidsson förde vidare den kritik som 
Engberg år 1930 riktat mot valbarhetskraven till kyrkorådet. Det skulle visa 
sig att Engberg själv år 1936 hade lämnat denna ståndpunkt. Det var för ho-
nom nu rimligt att kyrkligt intresserade ansvarade för kyrkan.44

I den påföljande regeringspropositionen reducerades antalet valda lekmän 
ner till en enda person. Arthur Engbergs argument gick ut på att domkapitlen 
blev mer arbetsdugliga med färre ledamöter.45 Effektivitetstänkandet tilläts 
därmed dominera över utredarnas föreställning om stiftsstyrelsen som ut-
tryck för stiftets kyrkliga opinion (Hallén hade ju förespråkat två valda lek-
män för att stiftets olika fromhetsriktningar skulle erhålla bredare representa-
tion). Arthur Engberg följde också remissrundans kritik genom att ej föreslå 
legalisering av stiftsmötena. Utredarna hade enligt Engberg inte haft tillfälle 
att tillräckligt bereda detta förslag, och därför var tiden ännu inte inne för 
reform. Ecklesiastikministern ville i propositionen betona att det ändå skulle 
finnas möjlighet för stiftsmötena att påverka valutgången, även om det nu 
inte skapades en formell väg.46  Ett erkännande av frivillig kyrkoverksamhet 
levde sedan kvar i lagtexten. Lars Aldén bedömer detta som en sanktion av 

41 Prop 1936:241, s. 60-61 
42 Social-Demokraten 3/10 1935. Arvidson skulle i framtiden bli något av huvudarkitekt 
bakom 1960-talets nya svenska grundskola, där kristendomsämnet blev ett värdeneutralt och 
objektivt ämne 
43 Social-Demokraten 15/10 1935, Social-Demokraten 2/12 1935 
44 SFS 1936:567, s. 1087 
45 Prop 1936:241, s. 57 
46 Prop 1936:241, s. 60-61 
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den frivilliga församlingsverksamhet.47 Engbergs proposition blixtbelyste 
skillnaden mellan Engberg och Hallén. Ecklesiastikministerns kyrkovänliga 
statskyrklighet bröts mot utredarnas vilja att tydligare koppla domkapitlet till 
det civila samhället. Där den ene premierade byråkratisk effektivitet betona-
de de andra värdet av folklig förankring via stiftsmöten och två valda lek-
mannaledamöter. Lennart Tegborg har hävdat att proposition och riksdags-
beslut omformade förslaget i mer statskyrklig riktning.48 I den slutliga lag-
texten var begreppet stiftsmöte bortraderat.49

I riksdagen 1936 beslutades att regeringen borde få rätt att utse en leda-
mot med sakkunskap på folkundervisningens område i stället för den teolo-
giskt bildade lekmannen. Detta försvagade utredningens övergripande ambi-
tion av att skapa en kyrka primärt ansvarig för sig själv. I riksdagen avslöja-
des att Hallén inte varit så entusiastisk över den teologiske lekmannen. I 
riksdagsdebatten satsade han i stället allt på att försvara förslaget om att 
domkapitlets juridiskt kunnige stiftssekreterare borde erbjudas plats som 
ordinarie ledamot i domkapitlet. Stiftsekreteraren arbetade med löpande 
ärenden tillsammans med biskopen. Det skulle enligt Hallén stärka lekman-
naelementet i stiftsstyrelsen om denne likt biskopen hade rösträtt i domkapit-
let. Det fanns hos Hallén en vilja att få en likaberättigad lekman vid bisko-
pens ständiga sida. Halléns linje besegrades dock i kammaren. Stiftssekrete-
raren fick enbart plats i domkapitlet när detta behandlade rättegångsmål. På 
stiftssekreterarens stol i domkapitlet skulle regeringen i stället utse en ”i 
allmänna värv förfaren” lekman.50

Harald Hallén var i stort ändå nöjd med att utredningen fått politiskt ge-
nomslag. Han hade erhållit gehör hos Engberg för sina krav på rationaliser-
ing och modernisering. 

Det är, som herr statsrådet framhållit, högst av nöden, att de gamla otidsenli-
ga former, stiftsstyrelserna haft, få undergå en välbehövlig rationalisering, så 
att den religiösa sidan av kulturlivet inom stiften får betjäna sig av ett så tids-
enligt organ som möjligt.51

Vi kan sammanfatta domkapitelsreformen genom att hävda att utredningens 
strävan efter en självständig folkkyrka med invalda lekmän urvattnades på 
vägen till det slutliga riksdagsbeslutet. Trots detta är det viktigt att slå fast 
det grundläggande. Domkapitlet hade stärkts i sitt ansvar för den rent kyrkli-
ga verksamheten. Samtidigt hade domkapitlet erhållit ett folkligt demokra-

47 ”... bör domkapitlet jämväl låta sig angeläget vara att, där så lämpligen kan ske, samarbeta 
med frivilliga organisationer för främjande av kyrklig och religiös verksamhet.” SFS 
1936:567, s. 1091, Aldén 1989, s. 336-337 
48 Tegborg 1982, s. 46-47 
49 SFS 1936:567 
50 Första lagutskottets utlåtande 1936:42, s. 13, AK 1936:37, s. 50-51, 58-60, 61-62, 68-69, 
SFS 1936:567, s.1087-1088, Tegborg 1982, s. 47, 
51 AK 1936:37, s. 60 
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tiskt inslag genom att det nu skulle få en vald lekmannaledamot. Detta vars-
lade trots allt om den framtida utvecklingsväg som allt mer skulle övervinna 
Engbergs statskyrklighet.  

Viljan att integrera det frivilliga i det legala har av statsvetaren Bo Roths-
tein karakteriserats som något typiskt svenskt. Enligt Rothstein byggdes den 
svenska välfärdsnationen på ett nära samarbete mellan stat och frivilligorga-
nisation. Nykterhetsrörelser fick exempelvis ansvara för propaganda mot 
alkoholmissbruk, bondekooperationen hantera subventioner till småbruket 
och småföretagarorganisationer ta ansvar för subventioner till småföretag. 
Under andra världskriget skedde det stora genombrottet för sammangjut-
ningen av frivilligorganisationerna och statsmakten. Krigstidens förvaltning 
kom att integrera de stora intresseorganisationerna på varje politiskt område. 
Det nära förhållandet mellan frivilligorganisation och stat har bidragit till att 
det civila samhället i Sverige ofta blivit osynligt för utländska betraktare. 
Anledningen till det säregna svenska förhållandet ligger i att den gamla 
svenska ämbetsmannastaten och dess självständiga statskyrka till skillnad 
från sina danska motsvarigheter lyckades överleva 1800-talets liberala om-
välvningar. Under 1900-talets demokratisering erövrades dessa i stället in-
ifrån. Sveriges segrande nationalism, d.v.s. folkhemstanken, etablerades efter
det att arbetarrörelsen erfarit möjlighet att sitta i statens maktcentrum. Ola 
Fransson har observerat en väsentligt annorlunda tendens i danskt national-
blivande. Gentemot högerpartiets regeringsinnehav under slutet av arton-
hundratalet mobiliserades ett civilt samhälle utanför statsmakten. Friskolor 
och folkhögskolor skapade utomstatliga och alternativa bildningsvägar. Det 
folkliga kom under denna period därför att sättas i motsats till Estrups stats-
makt. Kyrkohistoriskt innebar detta därför något annan än en vilja att integ-
rera det frivilliga i det statliga. I Danmark räckte det med statskyrkan som 
ram runt de frivilliga väckelserörelserna.52

52 Rothstein 2000, s. 11-15, Fransson 1998, Fransson 2001, s. 179-206, Fransson 2003, s. 140-
145. Se även Liedman 1991, s. 298-301 
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14.2. Kyrkomötet demokratiseras- medborgarnas kyrka 
etablerad

Jag har i alla fall den fasta övertygelsen att vi nu befinna oss i en märkes-
stund i vår kyrkas historia. Om det inte anses otillbörligt skulle jag vilja draga 
en parallell med vad jag upplevde en gång i riksdagen. Det var år 1919, då 
den stora författningsreformen genomfördes ... 

Harald Hallén under kyrkomötet 1948.53

Efter det att kyrkoförsamlingar och stift blivit reformerade under 1930-talet, 
återstod under 1940-talet fortfarande att reformera kyrkomötet. Inom Svens-
ka kyrkan hade det under 1930-talet visat sig vara svårt att ena sig om fram-
tida kyrkliga reformer, vilket bidrog till att denna omorganisering sköts fram 
till följande decennium.54

Hallén hade i linje med sitt demokratiskt synodala program argumenterat 
för att en stiftsledning borde ge uttryck för folkopinionen inom ett stift. I 
riksdagsbeslutet efter domkapitelsutredningen 1936 beskars dock som vi sett  
antalet valda lekmän ner till en enda representant. Under fyrtiotalet skulle 
det demokratiska tänkesättet starkare kunna bryta fram kyrkopolitiskt. Allt-
sedan 1863 års kyrkomötesförordning hade kyrkomötet samlat 60 ledamöter, 
hälften präster och hälften lekmän. Med 1949 års reform utökades antalet till 
100, varav 43 skulle vara präster och 57 vara lekmän. För första gången blev 
kyrkomötet dominerat av lekmän.55

Bakgrunden till kyrkomötesreformen låg i att den socialdemokratiske 
kyrkoherden Karl Sandegård tillsammans med publicisten Richard Lind-
ström från samma parti år 1944 lyckades få riksdagsgehör för en motion om 
revidering av kyrkomötets sammansättning.56 Regeringen tog sedan fasta på 
riksdagens begäran och tillsatte en kommitté med biskop Edvard Rodhe 
(1878-1954) som ordförande. I direktiven till utredningen angav regeringen 
att den rådande kyrkomötesordningen inte gav tillräcklig representation åt 
Sveriges folk. För att ge plats åt olika meningsriktningar inom kyrkliga frå-
gor borde valprocessen moderniseras samtidigt som antalet lekmannarepre-
sentanter skulle utökas. Då utkastet om ett ändrat kyrkomöte lämnades till 
kyrkomötet 1948 fanns där förslag om lekmannamajoritet, proportionellt 
valsätt, och kyrkofullmäktigeinstitution som kyrkomötets främsta val-
korporation. Utredarna hade ansett det vara rimligt att det skapades en majo-
ritet lekmän i kyrkomötet då Svenska kyrkan var en folkkyrka som hade en 
övervägande medlemsmajoritet av lekmän. Tidigare hade kyrkomötet funge-

53 KM 1948:5, s. 97 
54 Tegborg 1982, s. 49 
55 SFS 1949:174, Brohed 2001b, s. 178 
56 Bexell 1990, s. 147, FK 1944 Mot 230, Riksdagens skrivelse 1944:179 
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rat som ombud för pastoraten via principen: en elektor per pastorat. Med ett 
proportionellt valsätt föreslog utredningen i stället en elektor per 5000 invå-
nare. Mötet skulle därmed i stället bli representativt för individerna inom 
pastoraten, i stället för pastoraten i sig själva.57

I kyrkomötet mötte förslaget motstånd främst från Bo Giertz som till-
sammans med arton andra ledamöter inlämnat en protestmotion. Denna mar-
kerade att det nu handlade om kyrkans innersta väsen. Skulle kyrkomötet 
representera olika politiska och religiösa riktningar inom svenska folket, 
eller företräda Svenska kyrkan, hennes församlingar och hennes tro? Försla-
get om kyrkofullmäktige som valkorporation dömdes ut. Det ställdes nämli-
gen inga krav på trohet till kyrkan för att få rätt att sitta i kyrkofullmäktige-
församlingar. Dessa hade enligt motionärerna dessutom politiserats, det 
fanns därför risk att ledamöter mer kände sig som partirepresentanter än som 
kyrkorepresentanter. Motionärerna föreslog i stället att elektorsvalen borde 
utföras av kyrkorådens lekmän. För att få sitta i ett kyrkoråd krävdes ju allt-
sedan 1930 att man var intresserad av församlingslivet. Vi kan också komma 
ihåg att kyrkoherden fortfarande var självskriven ordförande i kyrkorådet. 
Juristprofessorn Halvar G.F. Sundberg gick i en annan motion i strid mot 
hela förslaget.58

Harald Hallén satt i det kyrkolagsutskott som beredde kyrkomötesförord-
ningen, och uppgav sig senare vara mycket nöjd med att där ha fått bidra till 
att utforma förslaget så att det kunde gå igenom.59 I kyrkomötesdebatten 
1948 trädde Hallén tillsammans med Richard Lindström fram som ivriga 
försvarare av förslaget om utökad lekmannarepresentation. Som vi skall 
återkomma till hade dessa två vid denna tid nyligen samarbetat i en kommit-
té om nya helgdagar. Hallén satsade allt på att övertyga om att den svenska 
allmänheten utgjorde positivt stöd för kyrkan. Han polemiserade mot att Bo 
Giertz ville uppställa kvalifikationskrav för lekmännens valbarhet, och kriti-
serade därmed dennes tanke på att låta kyrkoråden bilda grund för kyrkomö-
tets valmanskår. Giertz var enligt Hallén här alltför misstänksam mot folket 
(vi skall senare återkomma till Giertz och den nya högkyrkliga medvetenhet 
som denne representerade under 1940-talet). Hallén menade dessutom att 
kvalifikationsbestämmelserna för kyrkoråden visat sig vara värdelösa. I 
Stockholm hade kommunister ändå kunnat väljas in.60 Hallén ville jämföra 
med det förtroende man i frihet måste ge åt riksdagen, och underströk att 
man där:

... helt enkelt måste förutsätta, att de som svara för rikets styrelse och ledning 
äro svensksinnade och nationella medborgare, som icke utlämna landet till 
främmande makt. Men detta krav är icke inrymt i några grundlagar. Här tar 

57 SOU 1946:32, Bexell 1990, s. 148-150, Tegborg 1982, s. 59, not 8 
58 KM 1948 Mot 42, KM 1948 Mot 20, Bexell 1990, s. 151-152 
59 KM 1948 Kyrkolagsutskottet 19, jfr Hallén 1957, s. 134 
60 KM 1948:5, s. 95 
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man sålunda risken ... där bygger man, kan jag säga, helt enkelt på tron ... Så 
mycket större anledning har väl kyrkan, som bygger sin övertygelse om den 
inneboende, dynamiska sanningskraften i det Gudsord, som hon förkunnar, 
att hysa detta förtroende utan att bygga upp barriärer av ren pappersnatur, 
som äro fullständigt värdelösa och som även lämna efter sig en bismak av 
misstroende.61

Hallén ansåg alltså att kyrkoråden utgjorde en alltför smal bas för folkets 
deltagande i kyrkomötesvalen. Han försvarade kyrkofullmäktige och kritise-
rade talet om kyrkans partipolitisering. Till kyrkfullmäktige utsåg partierna 
kyrkointresserade människor. I Halléns egen Arvikaförsamling visste man 
därför knappt vilket parti den enskilde kyrkofullmäktigeledamoten tillhörde. 
Hallén ville också betona de breda massornas kärlek till kyrkan genom att 
lyfta fram alla nya och dyra kyrkobyggen som socialdemokratiska majorite-
ter beslutat genomföra. En kommande demokratisering av kyrkomötet skulle 
enligt Hallén stärka den kyrkliga opinionens befogenheter. Staten hade er-
bjudit kyrkan denna reform och alla som älskade kyrkan skulle nu få se kyr-
komötet lyftas fram ur sin skuggtillvaro. Hallén trodde att framtida regering-
ar skulle tvingas att respektera kyrkomötets auktoritet på ett helt nytt sätt. 
Han menade som vi sett av inledningscitatet att beslutet om kyrkomötesre-
formen innebar en stor märkesdag i Svenska kyrkans historia, och försum-
made ej att som parallell lyfta fram den gripenhet han som ung känt vid den 
stora författningsreformens genomförande. Kyrkomötet kom med vissa änd-
ringar att tillstyrka regeringsförslaget om nytt kyrkomöte.62

Efter kyrkomötet lämnade regeringen in sin proposition till riksdagen. 
Konstitutionsutskottet tillstyrkte förslaget. Hallén fick som utskottsordföran-
de därför försvara detta i kammarens debatt. I diskussionen avslöjades att 
Hallén ej längre stod fast vid det gamla krav om direktval till kyrkomötet 
som han hade lyft fram år 1920. Det hade sedan detta år blivit tydligt att 
direktval skulle kräva alltför många ledamöter inom kyrkomötet. Hallén 
levererade argument mot folkpartisten och konstitutionsutskottsledamoten 
Anders Olsson (som enligt Hallén kallades ”Kyrkans fiende nr 1 i Dalarne”), 
jämte socialdemokraterna John Lundberg och Nancy Eriksson. En kritisk 
invändning gick ut på att kyrkomötet trots sin utökade lekmannarepresenta-
tion ändå inte kunde bedömas bli tillräckligt demokratiserat. Hallén upplyste 
kammaren om de farhågor Giertz och Sundberg yttrat under kyrkomötet, och 
menade att det var orealistiskt att ställa kyrkan inför ett mer radikalt krav än 
vad som nu hade gjorts. Hallén höll i princip med om att reformen gärna fått 
innebära ännu mer av demokrati, men menade att det nya förslaget som det 

61 KM 1948:5, s. 95-96 
62 KM 1948:5, s. 96-97, Bexell 1990, s. 151-153 En viktig ändring utgjordes av att gränsen på 
5000 invånare per elektor flyttades ner till 2000, vilket skulle gynna små församlingar. Hallén 
hade varit motståndare till denna nedprutning.  KM 1948 Kyrkolagsutskottet 19, s. 23, Bexell 
1990, s. 154, jfr AK 1949:9, s. 37 
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nu såg ut ändå kunde utgöra en god plattform för fortsatt reformarbete i de-
mokratisk riktning. Hallén ansåg det även vara värdefullt att kyrkomötet 
demokratiserades innan det tog ställning till det kommande förslaget om 
religionsfrihet. Hallén citerade Edvard Rodhes, Yngve Brilioths och Man-
fred Björkquists ord från kyrkomötet. Rodhe hade hävdat att kyrkomötet 
med en bredare folkrepresentation skulle komma ur sin gamla ”undan-
skymdhet”. Brilioth hade enligt Hallén hävdat att man kunde lita på att det 
fanns en latent tillgivenhet för Sveriges kyrka ute i bygderna.63 Biskoparnas 
yttanden var enligt Halléns tolkning ett tecken på att: 

... kyrkomötet mycket väl förstod, att denna reform skulle kunna leda till se-
kularisering inifrån av kyrkan, men att en verklig folkkyrka måste taga denna 
risk i förlitande på värdet av sin egen förkunnelse och verksamhet.64

I sin riksdagskrönika i Svenska kyrkans årsbok presenterade Harald Hallén 
kyrkomötets reformering som 1949 års största kyrkopolitiska händelse. Han 
framhöll inför den kyrkliga läsekretsen att ett folkförankrat kyrkomöte skulle 
kunna erhålla större gehör för sina synpunkter. Han menade kyrkomötets nya 
pondus var betydelsefull när dissenterlagskommitténs stora förslag om reli-
gionsfrihet snart skulle läggas fram. Hallén försummade inte att i årsboken 
hävda att motståndet i riksdagen mot förändringen hade bottnat i en antikle-
rikal rädsla för att reformen skulle stärka kyrkomötets ställning i svenskt 
samhällsliv.65

Hallén kunde alltså glädja sig åt att kravet på kyrkomötets demokratise-
ring äntligen blivit förverkligat. Han hade väntat länge alltsedan tanken for-
mulerats år 1910. Med folkrörelsebefolkade kyrkofullmäktige som utgångs-
punkt för en majoritet av kyrkomötets representanter var segern vunnen. 
Kyrkan skulle styras av den allmänna opinionen, folket blev kyrkans subjekt. 

I samband med kyrkomötesförordningen verkade Halléns folkkyrkosyn 
dessutom bli alltmer etablerad inom partiet. I årsboken 1950 framhävde han 
att 41 socialdemokrater röstat för en positiv reformering av kyrkomötet, 
medan en minoritet av 37 personer hade röstat emot. Hallén framhöll att den 
socialdemokratiska majoriteten nu var kyrkovänlig.66 Vi skall återkomma till 
detta nya stöd.

Hallén fortsatte att försvara kyrkofullmäktigeinstitutionen under 1940- 
och 50- talen. Under denna period inkom John Lundberg med motioner om 
att kyrkoförsamlingens ekonomiska makt borde överflyttas till den borgerli-

63 AK 1949:9, s. 32-43, Hallén 1957, s. 134 
64 AK 1949:9, s. 39 
65 Hallén 1949, s. 60, jfr Hallén 1957, s. 133-134. 1957 skulle Hallén också glädja sig åt att 
den gamla tanken på en mer preciserad bodelning mellan riksdag och kyrkomöte också verka-
de slå igenom. Han rapporterade då om att biskop Gunnar Hultgrens kyrkomötesutredning 
tagit upp denna linje. Hallén 1957, s. 132  
66 Hallén 1949, s. 60-61 
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ga kommunen. Hallén rapporterade om detta i Svenska kyrkans årsbok 1943, 
1949 och 1955.67 Under trycket av dessa hotande motioner mognade det 
inom Hallén fram en insikt om att kyrkofullmäktiges legitimitet måste stär-
kas. Den nionde mars 1949, d.v.s. samma dag som kyrkomötesförordningen 
behandlades, tog riksdagen även ställning till en socialdemokratisk motion 
om att sammanlägga kyrkovalen till samma dag som de övriga kommunalva-
len. Hallén erkände i kammaren att han i utskottet funderat på att reservera 
sig då utskottet avslog motionen.68 Hallén kunde med följande argument 
därför tänka sig att gå med på att förrätta borgerliga och kyrkliga val samma 
dag:

Jag har alltid fört och velat föra den kyrkopolitiken, att kyrkan inte skall leva 
i skymundan och profitera på slentrian och likgiltighet utan stå ute i vinddra-
get och ta de risker, som äro därmed förenade.69

År 1949 ansåg Hallén dock att det fortfarande fanns tekniska hinder för att 
kunna genomföra detta förslag.70 Till 1955 års riksdag ville dock Hallén via 
en egen motion stärka kyrkofullmäktiges demokratiska legitimitet genom att 
sammanlägga alla val på en och samma dag. Det svaga kyrkliga valdelta-
gandet skulle därmed stärkas vilket var viktigt då de valda hade ansvar för 
skattemedel. Hallén menade att framväxten av en kyrklig partipolitisering ej 
kunnat hindras av skilda valdagar och inskärpte återigen att partierna utsåg 
kyrkointresserade kandidater.71

År 1961 kunde Hallén informera om att det kyrkokommunala styret åter-
igen reformerats. Kyrkoherden blev nu enbart självskriven ledamot i kyrko-
rådet. Kvalifikationsgrunderna om kyrkligt intresse borttogs också som vill-
kor för att få sitta i kyrkorådet. Vidare upphörde möjligheten att låta kyrko-
herden bli vald till ordförande i kyrkofullmäktige, utan att denne var ordina-
rie ledamot. Hallén valde efter reformen att i sin riksdagsrapport citera en 
person han skattade mycket högt: den socialdemokratiske riksdagsprästen 
och broderskapsledaren Åke Zetterberg. Reformen var enligt Zetterberg ej 
något uttryck för ökad statskyrklighet, vilket hävdats från kritiskt håll. För-
ändringen var enligt honom snarare ett utryck för att genom ökat lekmanna-
inflytande vilja stärka folkkyrkan. 72

Halléns försvar för kyrkofullmäktigeinstitutionen bör ses som en viktig 
del av hans kyrkopolitiska program. 1930 hade han gjort klart att en riksstyrd 

67 Hallén 1943a, s. 81, Hallén 1949, s. 61-62, Hallén 1955b, s. 54 
68 AK 1949:9, s. 46, Hallén 1949, s. 63. Motionär var Gustaf Nilsson i Kristinehamn. AK 
1949 Mot 18 
69 AK 1949:9, s. 46 
70 Hallén 1949, s. 63 
71 Hallén 1955b, s. 56, Mot AK 1955:381 
72 Hallén 1961, s. 52 -54, Intervju Inga Lisa Löfqvist 18/3 2000. Av Löfqvist verifierade 
anteckningar hos Urban Claesson, Falun. Zetterberg efterträdde Bertil Mogård som varit 
ledare fram till 1954, och förespråkade enligt Palmqvist i viss grad det ”demokratiskt progres-
siva folkkyrkotänkandet.” Palmqvist 1964, s. 150 
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kyrka hörde hemma i ett storskaligt industrisamhälle på ett mycket bättre sätt 
än vad agrarsamhällets sockenkyrka någonsin skulle kunna göra. Efter 1949 
var dock kyrkofullmäktige valkorporation åt kyrkomötet. Ett försvar av lo-
kalkyrkans självständighet kunde nu därför kopplas samman med föreställ-
ningen om en nationell synodalkyrka. 

14.3. Den socialdemokratiska folkkyrkan blir partilinje 
År 1944 togs frågan om statskyrkans avskaffande åter upp på en socialde-
mokratisk partikongress. Före kongressen hade den revisionsgrupp som ar-
betat med partiprogrammet med Per Albin Hanssons stöd kommit fram till 
att det var bäst att stryka punkten om statskyrkans avskaffande. Det var tyd-
ligt att Per Albin Hansson slutit sig till den grundsyn Hallén länge hade före-
språkat. Partiledaren ansåg det inte längre vara någon mening med att behål-
la punkten då partiet nu befann sig i en majoritetsställning, men p.g.a. en 
bred kyrkovänlig folkopinion ändå inte ville avskaffa statskyrkan. I senare 
instanser segrade dock tanken på att behålla det gamla partiprogrammet, 
partikongressen stannade vid att fortsätta kräva statskyrkans avskaffande. 73

Hallén försvarade den socialdemokratiska kongressopinion som ville ha 
partipunkten reviderad med argument om att det socialdemokratiska sam-
hällsbygget ytterst vilade på kyrkans evangeliska budskap.74

Efter det att Per Albin Hansson avlidit 1946 var det tydligt att även den 
nye partiledaren Tage Erlander (1901-1985) kunde utgå från Halléns folk-
kyrkosyn som något av en självklarhet. Enligt dennes dagboksanteckningar 
för februari år 1950 uttryckte Hallén ledsamhet inför tanken på Yngve Brili-
oth som ny ärkebiskop. Enligt Hallén hotade nämligen en kulturstrid mot 
kyrkan om fler präster av typen Brilioth och Bo Giertz fick bli kyrkans leda-
re. Samförståndet mellan Hallén och Brilioth hade brutits p.g.a. den nya 
högkyrklighetens framväxt, vilket vi senare skall vi återkomma till. Erlander 
verkar efter Halléns uttalande om Brilioth kort ha funderat över möjligheten 
att ta strid i frågan.75  Efter det att den nyutnämnde Brilioth en kort tid däref-
ter uppvaktat statsminister Erlander, skrev denne: ”Något mera tillgänglig än 
jag trott, men inte ligger han i närheten av vad en folkkyrka behöver just 
nu”. Erlander hade enligt dagboken försäkrat den nye ärkebiskopen om att 
partiet inte önskade någon konflikt mellan kyrka och stat, samtidigt som 
kyrkan borde få leva sitt eget liv.76

73 Beltzén 1962, s. 100-104, Rosenberg 1948, s. 265-282  se där särskilt, s. 275-277. Daniel 
Alvungers kommande avhandling kommer att utförligare behandla av denna kongress. Han 
kommer där bl.a. att lyfta fram K.J. Olssons försvar av statskyrkan i en samtidig kritik av 
välfärdsstatens andliga fattigdom. 
74 Vår Kyrka nr 23 8/6 1944 
75 Erlander 2001b, s. 48 
76 Erlander 2001b, s. 60 
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I samband med den nya lagen om religionsfrihet år 1951 kunde Hallén 
känna sig mycket nöjd. Han såg att den dissenterlagskommitté som lagt 
grund för reformen i stort sett byggt på 1925 års religionsfrihetsutredning 
och hade inom justitiedepartementet även fått vara med om att diskutera det 
nya förslaget.77 Utvecklingen hade bekräftat hans gamla program. Efter den 
färska kyrkomötesreformen var folket etablerat som subjekt i folkkyrkan.  
Med fritt utträde skulle nu kyrkan dessutom träda fram som ett eget sam-
fund. Identifikationen mellan statsfolk och kyrkofolk blev bruten. Socialde-
mokraten Rolf Edberg framhöll i riksdagen att reformen utgjorde ett under-
kännande av den sedan 1944 bortgångne Arthur Engbergs gamla syn på kyr-
kan som staten organiserad för religiös verksamhet.78 I riksdagen försvarade 
Hallén sin uppfattning om att Sverige fortfarande var ett kristet land. Han 
uppskattade att utredningens linje inte slagit igenom vad gällde entledigande 
från kristendomsundervisning. Tankarna från 1925 års religionsfrihetsutred-
ning om en nationell kristendomsundervisning för alla svenska barn fick 
därmed leva kvar. Hallén lyfte fram att 1929 års biskopsmotion vad gällde 
fritt utträde äntligen fått genomslag. Vad gällde kyrkosyn kan vi dock som 
tidigare konstaterats se att det snarare var Hallén än Billing som tagit hem 
spelet.  Detta avslöjades i Halléns fortsatta riksdagsanförande. Han filosofe-
rade där över oviljan att avskaffa statskyrkan, trots att religionsfrihet inför-
des.79  Om den konfessionella enheten var nedbruten, varför skulle man då 
behålla en gemensam folkkyrka? Hallén lyfte här åter fram sin gamla tro på 
en svensk folkkristendom. Trots modern världsbild fanns det enligt Hallén i 
det svenska folket en stark metafysisk drift ”att bortom sinnenas räckvidd 
ana ett högre sammanhang i vilket vi äro insatta, ett sammanhang ur vilket 
alla våra ideal te sig som utstrålningar”. Hallén sade sig vara tillräckligt 
gammal för att ha sett ur vilka djupa religiösa källsprång som samtida sam-
hällsbyggare hade öst. Det fanns ofta någon bedjande mor bakom den mo-
derne sociale reformatorn. Allt detta innebar att samhället aldrig fick sluta 
vårda denna mäktiga inspirationskälla genom att överlämna den åt det priva-
ta. Utskottet hade enligt Hallén lyckosamt lyckats förena religionsfrihetens 
princip med tanken på samhällsansvar för folkets religiösa livssyn.80

Som ordförande i konstitutionsutskottet lyckade Hallén 1956 utföra en in-
sats han själv skulle bedöma som en av sina riktigt stora framgångar. Social-
demokraten Rolf Edberg och liberalen Hugo Osvald m.fl. hade motionerat 
om en utredning av förhållandet mellan kyrka och stat. Konstitutionsutskot-
tet hade berett ärendet för en riksdagsdebatt i november 1956. Hallén avslö-
jade i denna debatt att han först hade ställt sig mycket skeptisk till motionä-
rernas krav. Han hade uppfattat dem som ett destruktivt försök att påskynda 

77 AK 1951:20, s. 37-41, Hallén 1951, s. 63-66, Persenius 1987, s. 198 not 240 
78 AK 1951:20, s. 44-45, jfr Tegborg 1993, s. 9 
79 AK 1951:20, s. 37-40 
80 AK 1951:20, s. 40-41 
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sekulariseringen. Han hade ej heller trott att kravet hade stöd i den allmänna 
opinionen. Hallén erkände sig i debatten som en varm vän av statskyrkan 
p.g.a. denna gav staten en prägel av moralisk höghet. Hallén erkände dock 
att han under arbetet med motionen i konstitutionsutskottet hade ändrat in-
ställning till utredningskravet. Han sade att förslaget i utskottet hade frigjorts 
från negativa tankegångar, samtidigt som det markerats att utskottet inte ville 
vara med om åtgärder som kunde skada folkets grundläggande kristna livs-
syn. Det hade visat sig att det även inom kyrkan fanns sympatier för en för-
utsättningslös utredning. Utskottet kom nu enligt Halléns riksdagsanförande 
med ett allsidigt förslag som varken talade för eller emot ett brytande av 
bandet mellan stat och kyrka. Konstitutionsutskottets allsidiga text skulle 
enligt Hallén lägga en ny grund för att avlägsna misstron mellan staten och 
kyrkan. I riksdagsdebatten hävdade den gamle partivännen och konstitu-
tionsutskottsledamoten Erik Fast att han själv inte ville rösta för ett avskaf-
fande av statskyrkan om det vore folkomröstning i dagsläget. Han menade 
dock att en allsidig utredning kunde ge underlag för en framtida omröstning. 
Riksdagsdebatten slutade med att en allians av socialdemokrater och folkpar-
tister lyckades trumfa igenom förslaget. Detta skulle sedan leda till att reger-
ingen 1958 beslutade om att initiera ett mastodontiskt utredningsarbete, som 
samtidigt medförde att socialdemokratin under lång tid ej behövde aktualise-
ra sin gamla programpunkt om statskyrkans avskaffande.81 Det gemensamma 
motstånd mot statskyrkans avskaffande som både Fast och Hallén uppvisat 
vid partikongressen 1920, fick alltså återverkan så sent som 1956. 

År 1958 publicerades en opinionsundersökning om svenska folkets rela-
tion till kyrkan. Trots att de som fortfarande regelbundet gick i kyrkan och 
trodde på dess lära blivit en liten befolkningsspillra, visade undersökningen 
att inte mindre än 72 procent av de svarande sade sig aktivt vilja begära 
inträde i kyrkan om så skulle krävas. Folket ville alltså inte släppa sin an-
knytning till Svenska kyrkan.82

Halléns stora politiska strävan hade varit att företräda och tro på denna 
tysta befolkningsmajoritet. År 1960 lämnade han riksdagen. Samma år änd-
rades det socialdemokratiska partiets programpunkt om statskyrkans avskaf-
fande. Hessler har satt denna förändring i samband med att en eventuell  
framtida folkomröstning kunde gå partiprogrammet emot. I programmet 
skrev man nu: ”Förhållandet mellan stat och kyrka regleras i enlighet med 
demokratins och religionsfrihetens principer”.83 Det socialdemokratiska par-
tiet anpassade sig slutligen officiellt till den kyrkovänliga folkopinion Hallén 
sökt företräda.

81 Dagens Nyheter 12/12 1958, Mot FK 1956 B:163, Mot AK 1956 B:214, KU 1956 B:17,  
AK 1956 B:31, s.19-23, 30-31, 36-39, 76-77, 79, Stockholms-Tidningen 29/11 1956,  Brohed 
2001b, s. 183-184, Palmqvist 1964, s. 150 
82 Hessler 1961, s. 99-100, Hessler 1964, s. 403-404 
83 Hessler 1961, s. 104-105, Föreningen socialistisk debatt 1972, s. 179, Palmqvist 1964, s. 
150
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Under femtiotalet försökte Hallén förklara varför det gått så lång tid mel-
lan tjugotalets religionsfrihetsutredningar och femtiotalets religionsfrihet. 
Förutom att den ekonomiska världsdepressionen slagit till och tvingat politi-
ken till nya prioriteringar, påminde han om att Engberg blivit kyrkominister 
och representerat en kyrkosyn enligt vilken ”tillhandahållande av evangelisk 
förkunnelse var en rikets skyldighet, varur man ej kunde utträda”. Enligt 
Hallén hade det funnits ett moment av sanning i Arthur Engbergs gamla 
identifikation mellan medborgarskap och kristendom. Hallén menade 1955 
att rätten till fritt utträde hade bevisat denna enhet, då endast få velat avsäga 
sig sitt kyrkliga medlemskap.84

I detta avhandlingsavsnitt har jag givit exempel på hur Halléns folkkyr-
koprogram kunde realiseras efter år 1933. Med ambition att för tidsepoken 
efter 1933 fortsätta att ange exempel kommer jag i följande två kapitel att gå 
vidare. För det första är det viktigt att exemplifiera hur folkhemmets kyrka 
kunde konkretisera sig i enskilda fall. Vi skall se hur Halléns folkkyrkosyn 
kunde förverkligas i samband med sjömanskyrka, radiokyrka och allhelgona-
firande. Efter detta kapitel analyserar jag var folkhemskyrkans yttre gränser 
drogs; vilka grupper passade ej in i Halléns enhetsvision? 

84 Ett samhälle utan religion. Föredrag vid ”De kristna kulturdagarne” i Eskilstuna den 1 mars 
1955. Vol 27. HHS, FAV. Om Engbergs ovilja att tillåta fritt utträde ur statskyrkan, se Belt-
zén 1962, s. 84, 97-98, Mosesson 1954, s. 198-200 
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15. Folkhemmets kyrka konkretiserad 

15.1. Sjömanskyrka 
Harald Hallén uppskattade enligt levnadstecknaren Lars Rune sitt engage-
mang för sjömansvården såsom sin viktigaste insats för kyrkan. Hallén hade 
bidragit till sjömansvårdsstyrelsens utbrytande ur missionsstyrelsen. Denna 
blev självständig år 1933. Mellan år 1933 och 1960 var Hallén vice ordfö-
rande i sjömansvårdsstyrelsen. Detta engagemang hade börjat med att han 
under sommaren 1929 vikarierat som sjömanspastor i Antwerpen.1 Sjömans-
kyrkan representerade för Hallén den ideala svenska sammangjutningen av 
folk och kyrka: 

... samma afton kommo två sjömän och lämnade prästen 240 frcs. ”De’ här 
ska’ Ni ha till kyrkan. Vi vet nog, att Ni vill oss väl.” 

Se, sjömanskyrkorna därute äro inga institutioner, de äro reflexer i främ-
mande land av ett stycke Sverige, där den gamla hemkyrkan med julottelju-
sen eller smyckad till läsbarnens högtid stiger för minnet. Därför blir där så 
lätt en hjärtanas förtrolighet. Där blir en förtrolig kamratlighet, men ändock 
aktningsbjudande allvar, en varm mänsklighet, men dock ett stycke äkta reli-
gion, som det hårda livet självt utlöser. Det är sjömanskyrkornas och sjöfol-
kets kära hemlighet, som blottas först, när man stiger inom deras krets.2

I rapporter om läget i Antwerpen fördes den folkrörelseförankrade föreställ-
ningen om en svensk nykter och skötsam arbetare ihop med en vision om 
kyrkan. Rättskaffens män kunde som i citatet ovan visa sitt stöd för en kyrka 
de kände samhörighet med. De svenska sjömän som ändå drogs in i stadens 
vilda krogliv beskrevs av Hallén i försonande ordalag som trohjärtade indi-
vider vilka systematiskt lurades på sina hårt förvärvade slantar av illasinnade 
utlänningar.3 Jämlikhet, skötsamhet, troskyldighet och solidaritet återfanns 
som typiskt svenska drag i Halléns rapportering om sjömanskyrkan. 

Kyrkan visade omsorg om sina sjömän och representerade ett Sverige 
som tog hand om sina egna. Hallén berättade inför den krets som läste Karl-

1 Rune 1967, s. 174, Arbetarbladet 18/6 1929, Bland svenska sjömän i Antwerpens hamn. 
Föreläsning i Arvika den 20 sept. 1929. Vol 26 HHS, FAV. 
2 Hallén 1929, s. 102-103.  
3 Hallén 1929, s. 100-102, Arbetarbladet 16/7 1929 
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stads stifts julbok en tårdrypande historia om en liten fattig hungrande bel-
gisk flicka som blivit omhändertagen i den svenska sjömanskyrkan. Hon 
hade av två blonda töser med ljusgult hår från kyrkan bjudits på svenskt 
knäckebröd och ansjovis. Hon hade därefter ofta gått till kyrkan för att sätta 
sig ner där de ”väderbitna sjömännen sutto om söndagarne”.4 Innan hon dog 
ung av sjukdom uppdagades vid hennes sjukbädd att hon i hemlighet sparat 
pengar för att en gång kunna åka till drömlandet Sverige. Hon hade sagt: ”I 
ett sådant land, där man är så god mot sjuka och fattiga ensamma sjömän, 
där ville jag vara”. 5

Den nationella kyrkogemenskap som skapades runt olika svenska sjö-
manskyrkor skulle under andra världskriget utvecklas. Vissa sjömanspräster 
valde självmant att stanna kvar i krigsdrabbade länder. Det skulle visa sig 
svårt för dem att svika sin centrala roll för svenskar i förskingringen. Exem-
pelvis stannade sjömansprästen Sven Hjort kvar i det hårt bombade Rotter-
dam ända fram till 1944. Då var den reguljära svenska sjötrafiken till Rotter-
dam avbruten sedan ett år tillbaka. Dessutom var den svenska sjömanskyr-
kan nedbrunnen alltsedan ockupationen av Holland år 1940.6

Prästerna vid sjömanskyrkorna representerade enligt Hallén en ny präst-
typ som tilltalade sjömännen som jämlikar. Fjärran var nu den tid då sjö-
mansprästerna bemött sina egna landsmän ”som missionärer bland kongo-
negrer”. De nya prästerna erbjöd i kamratlig anda bildad kultur i form av 
klassisk musik och litteratur som alternativ till hamnkvarterens osunda nö-
jen. Ingemar Bergmark menar i sin avhandling att denna klassförsonande 
och jämlike prästtyp blev en kyrklig framtidsfigur i svenskt församlingsliv.7

Då Engberg blivit ecklesiastikminister ville Hallén för denne slå ett slag för 
sjömansvården genom att lyfta fram idealbilden av den folklige sjömanspräs-
ten: ”unga spänstiga karlar med gemyt o[ch] humor, vilka slita ut sig i gär-
ningen med sina otaliga samkväm, diskussionsaftnar, fotbollsmatcher, 
skeppsbesök o.d.”.8

År 1930 varnade kommunisten Nils Flyg för den nya prästtyp som Hallén 
såg förverkligad i sjömanskyrkan.  Den nya sortens präster dolde enligt Flyg 
den gamla kyrkans maktkrav bakom en ny demokratisk fernissa: ”Den mo-
derna prästtypen kastar av sig den prästerliga skruden och tager på sig ka-
vajkostymen samt går omkring och är folklig, vänlig och demokratisk”.9

Harald Hallén ansåg att riksdagen borde stödja sjömanskyrkorna mycket 
mer. Verksamheten stöddes till stor del av pengar som tiggdes ihop i kollek-
ter och kyrkliga verksamhetskretsar. Detta var bra, men staten borde ta sitt

4 Hallén 1929, s. 103-105 
5 Hallén 1929, s. 106 
6 Claesson 1997 
7 Arbetarbladet 16/7 1929, Bergmark 1974, s. 39-61 
8 Harald Hallén till Arthur Engberg 16/12 1932. Vol 11 Arthur Engbergs familjearkiv, ARAB 
9 Beltzén 1962, s. 43-44 citat från s. 43 
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ekonomiska ansvar och tillförsäkra svenska sjömän en trygg social standard 
som:10

... opererar bort den abnorma lusten efter kulturens sämsta spillvatten. Sker 
så, skall sjömannen en dag se på dessa tarvliga fällor på Skipperstraat på 
samma sätt som i hemlandet en skara upplysta arbetare på väg till sin fackfö-
rening betraktar en förbifarande marknadsgycklares tingeltangel.11

Även Bertil Mogård hade varit sjömanspräst under år 1929. Han var samma 
sommar i London och gjorde därefter en rundresa till olika sjömanskyrkor 
för att skaffa underlag till en berättelse för ecklesiastikdepartementet. Mo-
gård föreslog statlig förstärkning av verksamheten. Hallén motionerade i 
samma anda år 1931 om anslag till prästtjänsten i Danzig, då sjömännen där 
ansågs hotas av krog och bordellväsende ”av råaste slag”. Samma år hade 
missionsstyrelsen begärt förhöjt bidrag för sjömansvården. Av statsfinansiel-
la skäl ansåg sig ecklesiastikminister Sam Stadener vara tvingad att pruta ner 
på detta. Utifrån motionen av Harald Hallén beslutade dock riksdagen om en 
höjning av anslaget.12 År 1935 biföll riksdagen en annan motion av Hallén 
som begärt statsmedel till en sjömanspräst i Gdynia.13

Sammanfattningsvis kan vi fastställa att 1933 års seger för tanken på det 
gemensamma medborgarhemmet fick en samtidig kyrkohistorisk motsvarig-
het i sjömansvårdens självständiggörande. Genom att avgränsa denna från 
missionen markerades att alla svenska medborgare var lika mycket värda. 
Att utskilja sjömän som missionsobjekt var ej längre legitimt.   

15.2. Radiokyrka 
Erik Hobsbawm har betonat radions stora betydelse för nationell integrering 
från tjugotalet och framåt. Radion hade en förmåga att göra nationella sym-
boler till ett inslag i den enskilde människans tillvaro. Murarna raserades 
mellan den nationella offentligheten och vardagsmänniskans privata sfär. 
Nationen kunde via etervågorna på ett nytt sätt upplevas som ett gemensamt 
rum. Man tilltalades direkt av en samtidig röst. Hobsbawm exemplifierar 
med att skildra hur den brittiska kungafamiljens medlemmar fick ny status i 
samband med radion. Ett kungligt julprogram började årligen sändas i radio 
efter år 1932. Plötsligt blev medborgaren intim med kungafamiljen.14

Karin Nordberg sätter radions svenska genombrott i samband med en eta-
blerad svensk folkbildningstradition med hemvist i nykterhets- och arbetar-

10 Arbetarbladet 16/7 1929 
11 Arbetarbladet 16/7 1929 
12 Bergmark 1974, s. 135-136 
13 Mot AK 1935:405, Wallerius 1935, s. 79 
14 Hobsbawm 1994, s. 185-186, jfr Löfgren 1990, s. 95 
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rörelse.15 Radion sökte vidareförmedla och utveckla denna svenska medbor-
garbildning. Att upprätthålla enhetlig nationell standard blev härmed viktigt. 
Lokala och självständiga radioutsändningar på dialekt under 1920-talet för-
svann till förmån för 1930-talets nationellt enhetliga riksutsändningar på 
rikssvenska. Människor med stora ungdomsintryck av Karl Erik Forsslunds 
nationella enhetstankar som exempelvis Yngve Hugo satt nu i maktposition. 
16 Per Albin Hansson ansåg år 1934 att radion blivit hela folkets angelägen-
het. Dess röst nådde alla medborgare och kunde bli en ny ”förmedlande och 
sammanhållande kraft” i det glest befolkade Sverige.17

Nordberg påvisar en dominerande trend i svensk radio fram till slutet av 
1940-talet. Det var inte förrän då som vardagsröster och enkel samtalston 
slog igenom i etern. Fram till dess präglades radions uttryck av det högstämt 
retoriska. Vältaliga röster förmedlade ett ideal om en kommande framtid. 
Folkhemmet som gemensam idyll proklamerades. Harmonisk samstämmig-
het lyftes fram på bekostnad av konflikt och strid.18

Hallén betroddes att hålla betraktelser i riksradio mycket snart efter det att 
AB Radiotjänst från år 1925 tagit hand om sändningarna. Med honom lyck-
ades Radiotjänst rekrytera en man med starkt sinne för impressionistisk reto-
rik. Ett tecken på Halléns tidiga ställning som radioförkunnare var att hans 
kyrkoherdeinstallation i Arvika kyrka i mars år 1928 sändes ut direkt i natio-
nell radio. Under sin installation predikade Hallén tidstypiskt om den starka 
klasskonflikt mellan arbete och kapital som var högaktuell detta år. Han 
menade dock att konflikterna i samtiden började ge vika för allmän insikt om 
vikten av gemensamma ansatser. Hallén ville i denna situation se Kristus 
som den sanne förebilden för principen om inbördes tjänande. 19 I tolv beva-
rade brev uttrycktes tacksamhet för det starka intryck Hallén lyckades göra 
med sin installationspredikan. Breven uttalade en stark önskan om att få 
erhålla predikan i tryck och förhoppning om att få höra mer av Hallén i 
framtida radio.20 Hallén svarade att en tryckt version var på väg.21 Att på 
detta sätt låta trycka radioföredrag var vanligt i radions barndom.22

År 1930 infördes morgonandakterna i svensk radio. Dessa sändes från 
Radiotjänsts studio klockan 7.45-8.00. Avsikten med en neutral studiosänd-
ning var att undvika att få förkunnelsen förknippad med en viss konfession 
eller kyrka för att i stället nå bredare ut till det nationellt övergripande.23

15 Nordberg 1998, s. 139-141, 222-223 
16 Nordberg 1998, s. 33-122, Nordberg 1995 
17 Nordberg 1998, s. 237 
18 Nordberg 1998, s. 237-238 
19 Hallén 1928, s. 12-15 
20 Brev om installationspredikan i Arvika den 4/3 1928 Vol 31. HHS, FAV 
21 Harald Hallén till Alfhild Cnattingius 10/3 1928 Vol 3 Alfhild Cnattingius personarkiv, 
LSB 
22 Hallén 1928, Nordberg 1998, s. 220-222. Jalmar Furuskog vädjade till radiotjänst år 1941 
om att låta trycka mer av det som sänts i radio. Nordberg 1998, s. 215-216 
23 Larsson 1988, s. 46-47, 62-63, 72, 229, 232, Hellström 1979, s. 76, 125 
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Hallén skulle med sin kyrkosyn visa sig vara som klippt och skuren för detta. 
I radio var Hallén mycket mån om att framträda som en broder bland brö-
der.24 Ett mycket illustrativt exempel på Halléns radioförkunnelse återfinns i 
en morgonandakt från den 21 april 1941 med titeln ”Till arbetet”. Där för-
kunnade Hallén Jesus som en förebild inom svensk folkgemenskap. Hallén 
föreställde sig att Jesu offervilja kunde inspirera den enskilde till efterföljel-
se.

... märk hur det utgår en ström av liv från honom till vårt folk, hur mycket av 
rättfärdighetshunger och ärlig självrannsakan, av lust att tjäna, lisa och för-
binda, väller ej fram som en livgivande ström ur den steniga marken kring 
Golgatas kors!25

Kristus fanns på detta sätt mitt i den svenska nationen:

Här ha vi en verklig demokratisk folkgemenskap däri, att alla ha vi dessa för-
pliktelser. Du har en ledare, större än denna världens alla mäktige. Du känner 
honom. Du finner hans tecken i vårt rikes fana. I vårt folks tanke och känsla, 
där det är som bäst, hör du Hans andetag. Där har du måttstock och riktpunkt 
för ditt handlande idag.26

I Halléns radiobetraktelse hade konflikter ej sin viktigaste rot i åtskilda sam-
hällsklasser. Klyftan gick i stället mellan kristna och hedningar. De som ej 
verkade efter broderskapets idé hörde enligt Hallén till hedningarnas läger. 
De hörde därmed ej heller samman med det sant svenska.27

När Hallén denna morgon predikade redbarhetens tankar för de svenskar 
som förberedde sig för dagens arbete, ville han sätta in allt i ett större sam-
manhang. Hallén ville se Sverige som en internationell förebild i en krigisk 
samtid. Att följa sitt samvete och alltmer stärka syskonkänslan innebar att 
Sverige kunde bli ett föredöme för olyckliga folk ute i världen. Ju mer Kristi 
ande fick dominera umgänges- och arbetsliv, desto mer skulle världen finna 
”att frihet och rätt, sanning och oväld, brödrasinne och försonlighet är Guds 
villkor för att livet skall lyckas”. Då fick svenskarna visa världen att det var 
brödrasinnet som byggde livet. Blickarna skulle dras till staden på berget, det 
skulle ljusna i världen.28 Hallén fortsatte att inspireras av Söderbloms eku-
meniska vision långt efter dennes död.  

Ett viktigt element i Halléns radioförkunnelse utgjordes av den uppfatt-
ning om historiens obönhörliga logik som vi tidigare redovisat. Det fanns i 
livet en makt som svarade med välsignelse när man levde i gemenskap, men 
svarade med förbannelse när blickarna hade hårdnat. Hallén ville övertyga 

24 Hallén 1953, s. 5 
25 Hallén 1953, s. 9 
26 Hallén 1953, s. 10 
27 Hallén 1953, s. 9 
28 Hallén 1953, s. 8, 10-11 
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lyssnarna om att räkna med denna makt, även om de ej var övertygade om 
Guds verkliga existens.29

Sin absoluta höjdpunkt i sin roll som folkhemmets radiopräst nådde Ha-
rald Halléns i samband med Per Albin Hanssons jordfästning i oktober år 
1946, då han efter partiledarens plötsliga bortgång fick förtroendet att hålla 
griftetalet i direktsänd radio från Gustav Vasa kyrka. Utsändningen blev 
mycket laddad med Sven Jerring som kommentator. Denne underlät inte att 
teckna bilden av en samlad nation i sorg. Här förmedlade nu Hallén bilden 
av folkhemmets kristna grund och antydde att Per Albin Hanssons livsgär-
ning utgjort en enhet av kristendom och socialism.30

Eller var det ett hemlighetsfullt samspel mellan mors postilla och agitatorer-
nas ord? Skiftade bilden av den himmelska staden gestalt och formade sig till 
det nya samhället utan klasser och utan orättvisor? 31

15.3. Ljuständning och allhelgonafirande
Under nittonhundratalet bröt en ny folkreligiös sed fram i Sverige. Stearin-
ljusen började tändas som aldrig förr, och vid allhelgonatid började man att 
placera ut dessa vid de anhörigas gravar. Seden började bryta fram under 
1930-talet för att slå ut i full blom under 1950-talet.32 Etnologen Nils-Arvid 
Bringéus gjorde år 1965 en intressant uttolkning av detta: ”Gravljusen åter-
speglar vårt behov mitt i neonljusens och stråkastarnas tid av milda, fläm-
tande lågor”.33

Ljuständningen kan så relateras till den antiindustriella reaktion som efter 
1890-talet och sekelskiftets ungdomsrörelse blivit en viktig del av svensk 
nationell identitet. Vi har analyserat denna breda estetiska strömning av 
hembygdsromantik och naturkult som ett tecken på rotlöshet hos de breda 
skikt som i samband med industrialiseringen löstes från sina band till tor-
van.34 Det var därför symptomatiskt att spridningen av ljuständningsseden 
vid allhelgonatiden främst fick sin utgångspunkt i Stockholm. Spridningen 
därifrån skedde snabbt norrut och ut i Mellansverige. Däremot spreds tradi-
tionen ej på samma sätt till Västsverige, vilket vi senare får anledning att 
återkomma till.35

29 Hallén 1953, s. 35-37 
30 Hallén 1953, s. 193-199. Tal vid statsminister Per Albin Hanssons jordfästning i Gustaf 
Vasakyrkan i Stockholm d. 13/10 1946. Vol 25 HHS, FAV. Programinspelning:  Hallén, 
Harald. Statsminister P.A. Hanssons jordfästning i Gustav Vasakyrkan. Officiant: Harald 
Hallén. Reporter Sven Jerring. 1946, 13.10. L-B 7.111 Programarkivet, Sveriges Radio 
31 Hallén 1953, s. 196. 
32 Rehnberg 1965, s. 73-237 
33 Bringéus 1965, s. 137 
34 Jfr Rehnberg, s. 146-154 
35 Rehnberg 1965, s. 98-145, 281-287 



367

Harald Hallén har i etnologisk forskning uppmärksammats som en viktig 
företrädare för denna svenska allhelgonarenässans.36 Hans första julotta som 
präst i Torrskog 1909 präglades av tända ljus på ett sätt som församlingen 
aldrig tidigare hade upplevt.37 I Arvika kyrka införde han också som nybli-
ven kyrkoherde en ny ljuständningssed vid julottegudstjänsterna.38 Det är 
slående att Mats Rehnberg i sin etnologiska avhandling om svensk ljusrenäs-
sans förutom Karlstad nämner just Arvika som en värmländsk pionjärort för 
ljuständningsseden efter 1928.39 Harald Hallén angav själv i slutet av sitt liv 
att han erhållit stark inspiration av Nathan Söderblom och dennes positiva 
syn på ljuständningsseden. Söderblom hade som svensk kyrkoherde i Paris 
vid sekelskiftet starkt gripits av katolikers vana att sätta ut ljus vid sina anhö-
rigas gravar.40 Det är i sammanhanget också värt att uppmärksamma Värm-
landspublicisten Mauritz Hellbergs riksdagsmotion om allhelgonadagen som 
helgdag från år 1924.41

Kyrkogården blev under nittonhundratalet en allt viktigare plats för Sve-
riges befolkning. Detta kan ses som en parallell till att liberalteologin gjorde 
eskatologin inomvärldslig. Under 1800-talet hörde gravsmyckning till un-
dantagen. Så sent som år 1927 påstod biskopen i Göteborg att välskötta kyr-
kogårdar var sällsynta. Under 1930-talet hände dock något. År 1935 hävdade 
biskop J.A. Eklund att samtiden uppvisade ett stigande intresse för kyrko-
gårdens omsorg. Västeråsbiskopen John Cullberg menade år 1937 att de 
närmast föregående åren bildat  ny epok vad gällde gravplatsers skötsel.42

Rehnberg nämner att komministern Gustaf Kyhlberg i Engelbrekts för-
samling i Stockholm år 1930 rekommenderade att hålla allhelgonagudstjäns-
ter just på kyrkogårdar.43 Under den dystra krigshösten år 1939 slog Harald 
Hallén stort igenom med ett nytt radioprogram. Han höll då radiogudstjänst 
ute bland levande och döda på Arvika kyrkogård och dess fladdrande ljus. 
Den unge Hallén hade inspirerad av Heidenstam talat om kyrkogården som 
en nationell samlingsplats för både levande och döda. Nu förverkligades 
enhetsvisionen på ett suggestivt sätt. Hallén talade 1939 om att gångna sek-
lers svenskar egentligen ej var döda. I den mån de osjälviskt offrat sig för 
andra levde deras gärningar kvar. Halléns idealism förkunnades med preg-
nans: ” I Guds eviga värld ... går den eviga strömmen fram, fylld av ande och 
liv, liv av annan art än den som ändas vid hjärtats sista slag. Där har du din 
uppgift, din sköna kallelse. Kärlekens låga skall, förnyad och förökad, flytta 

36 Bringéus 1958, s. 271 not 5, Rehnberg 1965, s. 83 not 10, 88 
37 Harald Hallén till Jalmar Furuskog 30/12 1909 JFS GUB 
38 Intervju Inga Lisa Löfqvist 18/3 2000. Av Löfqvist verifierade anteckningar hos Urban 
Claesson, Falun.
39 Rehnberg 1965, s. 123 
40 Rehnberg, s. 75, 83 not 10 
41 Rehnberg 1965, s. 86-87 
42 Rehnberg 1965, s. 239-241 
43 Rehnberg 1965, s. 76-77 
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från hjärtan, som älskat och dött, in i nya hjärtan. Det är de heligas gemen-
skap. Visst vill du vara en länk - även du- i den kedjan!”44

Hallén kom att på detta sätt bekräfta den nya allhelgonatraditionen genom 
återkommande radioutsändningar ända fram till år 1956.45 Genom dessa ver-
baliserade Hallén en nationell och kyrklig gemenskap. Den publika respon-
sen på dessa utsändningar var mycket stark. En sentida betraktare har t.o.m. 
uppfattat Halléns allhelgonaprogram som föregångare till Lennart Hylands 
populära radio- och TV-program under femtio- och sextiotalen.46 Halléns  
impressionistiska predikokonst och djupt vibrerande stämma uppskattades i 
breda lager. I den hallénska samlingen finns ett stort antal tackbrev bevara-
de.47 Vissa lyssnare verkar ha gjort det till återkommande vana att sätta sig 
vid sina radioapparater med tända ljus vid foton av familjens avlidna.48

År 1944 motionerade folkpartisterna Gustaf Mosesson och Johan Nilsson 
i Eskilstuna om behovet av en ny helgdag under den festlösa hösten. Motio-
närerna argumenterade för att allhelgonadagen borde införas som helgdag 
och angav att motivet var helgens folkliga renässans. Motionen bifölls i riks-
dagen49 Regeringen tillsatte år 1945 en utredning där de två motionärerna 
erhöll plats tillsammans med Harald Hallén och Rickard Lindström. Utred-
ningen kom fram till att rekommendera allhelgonadagen som en lördagspla-
cerad helgdag. De sakkunniga hänvisade till den nya allhelgonasedens folk-
liga uppsving. Här nämndes även de minnesstunder som sedan flera år hållits 
i radio.50 Utredningen sökte anknytning till en allmän opinion med följande 
ord:

en ny helgdag av här angiven karaktär ligger i gränslinjen mellan kristen reli-
giös livssyn och en allmän- ideell humanistisk uppfattning. Såsom sådan kor-

44 Hallén 1953, s. 174-182, citat från s. 182. ”Sveriges döda.” Radiotal på Arvika kyrkogård d. 
5/11 1939. Vol. 25 HHS, FAV. Programinspelning: Hallén, Harald. Från Arvika kyrkogård på 
allhelgonadagen: Sveriges döda. Betraktelse. 1939, 5.11.  L-B 3. 690 Programarkivet, Sveri-
ges Radio  
45 Programinspelning: Hallén, Harald. På Alla helgons dag från Arvika kyrkogård. 1956, 3.11. 
TAB 56. 531 Programarkivet, Sveriges Radio 
46 Bengt Ingmar Ekman har gjort denna bedömning i sin gästkrönika i Borås Tidning 31/10 
2003. Ekman 2003 
47 Vol 31 HHS, FAV 
48 Ett antal tackbrev från 1957 vittnar om den tomhet många kände då Halléns kyrkogårdsbe-
traktelse ej radiosänts denna allhelgonahelg i: kuvert märkt ”Tackbrev för Radiotal 1957” 
[arkivbildaren har trots Halléns frånvaro i etern detta år samlat tackbreven under denna titel] 
Vol. 31 HHS, FAV. Om ljuständning vid radioapparaten, se ex Assar Truedsson till Harald 
Hallén 27/10 1957, Gerda Zetterlund till Harald Hallén 2/11 1957, i: kuvert märkt ”Tackbrev 
för Radiotal 1957” Vol 31 HHS, FAV, Dagny Bråkenhielm till Harald Hallén 9/11 1956, i: 
kuvert märkt ”Allhelgona 1956” Vol. 31 HHS, FAV. Hallén var själv medvetenhet om denna 
sed. Hallén 1956, s. 157 
49 AK 1944 Mot 31, AK 1944:23, s 128,  Rehnberg 1965, s. 87  
50 Rehnberg 1965, s. 88-91, SOU 1947:27 
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responderar den mot det rådande andliga läget i vårt land och torde därför 
kunna fylla ett behov hos flertalet inom vårt folk.51

När frågan om allhelgonahelgen år 1951 kommit till kyrkomötet möttes för-
slaget med skepsis.  Förslaget ansågs ej ta hänsyn till det faktum att två kyrk-
liga helger sammanblandades. Det folkliga ljuständandet innebar att man 
firade alla själars dag under allhelgonahelgen. Firandet av helgon förväxla-
des med åminnelsen av alla döda. Biskoparna John Cullberg och Manfred 
Björkquist kritiserade Hallén under kyrkomötet. De menade att de sakkunni-
gas bärande tanke varit att allhelgonadagen skulle bli en alla själars dag. 
Detta låg enligt de två ej i kyrkans intresse.52 Halléns uttalande på kyrkomö-
tet avslöjade en helt annan linje:  

För övrigt är det märkligt att observera, hurusom det ständigt sker en för-
skjutning i vårt folks inställning till helgerna. Detta kunna vi konstatera allde-
les särskilt, när det gäller adventssöndagen. Jag minns från min första skoltid 
att advent var en helg som icke på något sätt firades så allmänt som nu sker. 
På många håll i vårt land börjar nu advent att få en starkare anslutning i folk-
livet än till och med juldagen- det kan säkerligen vitsordas av många. Likaså 
kan man säga, att allhelgonadagens firningsämne börjat tränga allt djupare in 
i folkmedvetandet. Det sker således här en förskjutning under tidernas lopp, 
som är väl värd att observera.53

För Hallén skulle kyrkan uttrycka folkviljan. Att folket sammanblandade två 
helger var för Hallén inte någon relevant frågeställning. Kyrkan borde ob-
servera och rätta sig efter opinionens förskjutningar.54

Förslaget om ny helgdag under hösten erhöll stöd i riksdagen. År 1953 in-
fördes för första gången en arbetsfri alla helgons dag i almanackan. Vid all-
helgonautsändningen detta år presenterade Hallén sin vision om den nya 
helgen. Dagen borde få bli en stillhetens dag i en jäktad, mekaniserad och 
rotlös tid.55 Det är i detta sammanhang viktigt att upplysa om att Harald Hal-
lén som präst alltid var starkt medveten om kyrkoårets olika skiftningar. 

51 SOU 1947:27, s. 34, Rehnberg 1965, s. 89 
52 Rehnberg 1965, s. 91-93, om dessa två helger historiskt, se  Rehnberg 1965, s. 27-29 
53 KM 1951:7, s. 19, Rehnberg 1965, s. 92 
54 Hallén uppfattade och uppskattade även år 1953 att folket alltmer började gå i kyrkan under 
första advent, se ex. Hallén 1956, s. 23-25 
55 Hallén 1956, s. 156-157, Rehnberg 1965, s. 93 
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Kyrkan var enligt Hallén ett öppet hem för folket, där det erbjöds att regel-
bundet återkomma för att fira årets och livets stora högtider.56

56 Rune 1967, s. 175-176, jfr Skogar 1999, s. 34-36, 47 
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Den äldre Harald Hallén i sin Dalslandsstuga. Hallén släppte aldrig den agrarro-
mantiska vurm han anammat under ungdomsmötenas tid. Där normerades att konst-
närer borde flytta ut till landsbygden för att skapa sig allmogeaktiga hem, och där-
ifrån tilltala industrisamhällets människor som längtade ”tillbaka” till landsbygd
och natur. Karin och Carl Larssons Sundbornshem utgjorde ett tidigt uttryck för
denna strömning. Hallén drömde som ung om att få skapa sig något liknande och
skulle i samband med att han lämnade Torrskog 1927 inköpa en beteshage i
Gummenäs där han successivt lät införskaffa ett antal stugor som fylldes med dals-
ländska och värmländska allmogeföremål. Familjen kunde sedan fira en gammal-
dags jul i storstugan i belysning av hemstöpta talgljus och med enris på golvet, mat
på träfat och dryck i trästånkor.
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16. Vid sidan av offentlighetens kyrka 

I följande kapitel ställs frågan: vilka passade ej in i Halléns folkkyrka? Te-
mat har funnits i tidigare text, men bör nu bli föremål för enskild granskning. 
Folkhemmets seger var resultatet av en maktkamp. Motsättningar fanns kvar 
och nya uppstod. I det följande skall jag teckna tre rörelser som aldrig riktigt 
hörde hemma i Halléns nationella kyrka. De yttre konturerna av folkhem-
mets kyrka kan därmed tydligare urskiljas.  

För det första hade det redan ägt rum en tidig inomkyrklig folkmobiliser-
ing före massorganisationernas genombrott under sent 1800-tal. Den Väst-
svenska inomkyrkligheten skulle därför utgöra ett särskilt problem för Hal-
léns folkkyrkoprogram. Den andra stora marginalgruppen utgjordes av alla 
svenska frikyrkliga väckelser. Dessa hörde ju till skillnad från inomkyrklig-
heten hemma bland folkrörelserna, men var i stort redan formerad när arbe-
tarrörelsen bröt fram under 1880-talet. Vi har redan sett att Hallén hade svårt 
att hantera den svenska frikyrkligheten. Den tredje riktningen utanför Hal-
léns kyrkoprogram var av annan karaktär än de två tidigare. Problemet med 
denna strömning var inte att den redan tagit mark i anspråk. Högkyrkligheten 
växte efter 1930-talet snarare fram som medveten motpol till den kyrko- och 
kristendomsuppfattning som Hallén var en företrädare av.  

16.1. Västsvensk inomkyrklig väckelse 
När förslaget om den helgrevision jag nyligen presenterat var på remiss, 
satte sig Göteborgs domkapitel på tvären. Även länsstyrelsen i Göteborgs 
och Bohus län förhöll sig kritisk. Flertalet övriga svenska domkapitel in-
stämde däremot i behovet av utspridda helger.1 Det var under nittonhundrata-
let vanligt att det agrara Västsverige kom i motsättning till det industrialise-
rade Östsverige.2

1 Det framkom dock ingen kyrklig entusiasm över det nya förslaget. Mats Rehnberg har fram-
hållit att allhelgonarenässansen ej initierats av kyrkliga krafter. Rehnberg 1965, s. 88-90, 92, 
281
2 Bringéus har exemplifierat detta genom att exemplifiera med en nyskapad svensk nitton-
hundratalstradition: luciafirandet. Luciakröning skedde år 1962 i 42, 6 % av Värmlands kyr-
kor, medan seden endast återfanns i 1.8% av kyrkorna i det närbelägna Göteborgs stift. Värm-
land hade på samma sätt mycket tidigt accepterat den nya ljuständningsseden. Bringéus 1965, 
s. 131, 136, Rehnberg 1965, s. 123, 231, 273, 281-287 



373

Västsverige uppvisade i sin resistens mot ljuständningsseden likheter med 
det samtida Danmark. Mats Rehnberg har påvisat att ljuständningsseden vid 
allhelgona erhållit sitt svagaste nordiska genombrott just i Danmark. Seden 
vann genomslag i den urbana Köpenhamnsregionen, medan traditionen en-
dast erhöll svagare återklang i det övriga landet.3 Danmark präglades likt 
Västsverige av en väckelseidentitet som hörde hemma i en förindustriell 
landsbygdsmiljö.

Vi har tidigare bearbetat att den inomkyrkliga Västsvenska väckelsen i 
dess olika schatteringar representerade en tidig fas av offentlighetens histo-
riska utveckling. Den hade inneburit en individualisering av tron, d.v.s. pri-
vatisering, som stannat kvar inom den gamla enhetskyrkan. Som vi antytt 
skapade detta ovilja att bilda offentligheter, d.v.s. församlingar och förening-
ar, utanför kyrkans murar. Man ville försvara enhetsstaten som den såg ut 
före 1850, där prästen borde fortsätta vara ämbetsman likt landsfiskalen och 
länsmannen.4

Oskar Hörmander har tecknat hur företrädare för denna förindustriella 
folkmobilisering uttolkade Folkrörelsesveriges genombrott under perioden 
1890-1933. Som vi tidigare sett vreds under 1880-talet den svenska bonderö-
relsen till skillnad från den danska åt höger under intryck av avsättningskris 
och industrialisering. Denna skillnad hade motsvarighet i de olika historiska 
vägar som de svenska och danska agrara kyrkoväckelserna skulle komma att 
följa. Medan grundtvigianismen blev ett viktigt ferment i det demokratiska 
Danmarks nationella självbild, kunde den västsvenska schartauanismen där-
emot bli konservativ motståndare till det demokratiska Sverige. Frikyrklig-
het, nykterhetsrörelse, folkhögskolor, arbetarrörelse, ungdomsrörelse, för-
samlingsrörelse, ungkyrkorörelse, liberalteologi, ärkebiskop Söderblom, 
parlamentarisk demokrati, 1919 års undervisningsplan och Stockholmsmötet 
1925, utgjorde olika exempel på företeelser vilka ej hörde samman med den 
gamla lutherska enhetsstat man ville hålla fast vid. Stormaktstidens 1600-tal 
fick som alternativ till allt detta representera idealbilden av landet Sverige.  
Mitt i tidens mörker hade den schartauanska Göteborgs stiftstidning dock 
sett bondetåget 1914 som en stor ljuspunkt. Där återställdes skenbart den 
gamla ordningen med en stark kungamakt och ett troget bondefolk. Det är 
intressant att konstatera att schartauansk press i sin trohet mot Luther var 
mycket kritisk till den starka anglosaxiska idéinfluens vi sett vara så viktig 
inom den nya svenska samlingen. Schartauaner kunde i stället förespråka 
”Luthers Tyskland” som det rätta föregångslandet.5

Den 30 juli år 1933 höll Harald Hallén ett tal om ungdomstidens glädje 
och ansvar under invigningen av Folkets park i Ödeborg i Dalsland. Där 

3 Rehnberg 1965, s. 58-63 
4 Hörmander 1980, s. 21 
5 Hörmander 1980, s. 65-261, se också Palmqvist 1964, s. 174-198. Jag vill i detta samman-
hang upplysa om kyrkohistorikern Mikael Storkamps pågående avhandlingsarbete vid Uppsa-
la universitet om förhållandet mellan västsvensk kristendom och nationalsocialism. 
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hade också en dansbana byggts. Arbetare vid ortens bruk hade erhållit mark 
av den lokale disponenten för att bygga denna anläggning, och Hallén hade 
nu blivit tillfrågad som föredragshållare. Halléns tal i Ödeborg utgick från 
det medborgerliga skötsamhetsideal som etablerats i nykterhets- och arbetar-
rörelserna. Han sade sig vilja få bort de gamla svenska sederna med nattliv 
och dryckenskap. Ur kyrklig synvinkel var dansen i sig inget fel enligt Hal-
lén. Han ville dock peka på det viktiga i att ungdomar såg sitt yttersta ideal i 
att försvara familj, hembygd och fosterland. Om så skedde skulle dansen ej 
framstå som så betydelsefull.6 Harald Hallén ville alltså i Ödeborg represen-
tera kyrkan och identifiera denna med ett uppfordrande sedligt medborgar-
ideal i folklig arbetarrörelsemiljö. 

Snart efter Halléns Ödeborgsvisit kritiserades han i en predikan av den 
lokale komministern Constantin Piltz i Färgelanda. Snart därefter publicera-
de Piltz samma kritik i Göteborgs stiftstidning. I denna artikel placerades 
Hallén i en negativ kategori: Hallén tillhörde ”Demokratiens prästtyper”. 
Enligt komministern var det för Hallén viktigast att hålla sig väl med flerta-
let, han anklagades för att representera den stora mängdens kristendom där 
allt var tillåtet, bara man kritiserade de värsta avarterna. Det var enligt Piltz 
därför ej märkligt att Hallén var berömd och prisad av allmänheten. Hallén 
hade nu genom sin prästerliga närvaro i folkparken givit kyrklig legitimitet 
åt njutningslystnaden. Constantin Piltz var förvånad över att Hallén inte in-
sett det komprometterande i att som präst ta emot applåder av danslysten 
ungdom. Han ville även anmärka på att Hallén valt att uppträda på en sön-
dag, och dessutom på självaste Kristi Förklarings dag. Han hade dessutom 
blamerat sig genom att oreflekterat uppträda i en annan prästs församling. 
Komminister Piltz ansåg att ”de mångas bifall” gav Hallén styrka att kritise-
ra dem som var gammaldags kristna; att kritisera allvarlig kristendom var 
nämligen populärt. Piltz nämnde också den socialdemokratiske riksdagspräs-
ten Karl Sandegård som ett hot. Enligt Färgelandaprästen var det omöjligt att 
som Hallén försöka vara kristen och socialist på en och samma gång. Socia-
lismen vilade på den marxistiska materialismen som var judisk. Den avfallna 
kristenheten var därför i judendomens våld. Constantin Piltz avslutade med 
att uppmana domkapitlet att pröva Halléns förkunnelse genom att anklaga 
denne för förräderi mot kyrkan och solidaritet med kyrkans fiender. Hallén 
försvarade enligt Piltz syndaväsende och predikade avfall från Herren.7

Hallén försummade inte att i sitt självförsvar anspela på den nationalsoci-
alistiska tendens som skymtat fram i pastor Piltz antijudiska uttalande. Hal-
lén framhävde att vissa inom Göteborgs stiftstidning stod nazismen nära. 
Tidningen hade efter Hitlers utnämning till rikskansler i januari 1933 slutit 

6 Dagens Nyheter 21/9 1933. Vad gäller innehållet i Halléns tal finns tyvärr inget bättre käll-
material än hans referat av sig själv i Nya Älvsborgaren 3/10 1933 och Arvika Nyheter 14/10 
1933
7 A.N. Beckman till Harald Hallén 15/8 1933 Vol 30 HHS, FAV,  Göteborgs stiftstidning 
11/8 1933 
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upp kring nationalsocialismen. Hallén var kyrkogeografiskt medveten om att 
trakten runt Ödeborg tillhörde området för västsvensk väckelse. Han utryck-
te sin tillfredsställelse med att den ”smala landremsan på Södra Dal börjar 
enligt säkra tecken att krympa ihop alltmer”. De som kämpade för upplys-
ning hade enligt Hallén däremot framtiden för sig.8

Snart kunde Dagens Nyheter rapportera om att sexton dalsländska präster 
följt Färgelandaprästens uppmaning och anmält Harald Hallén och Karl San-
degård till Karlstads domkapitel. Den sistnämnde hade nämligen också han 
en månad efter Hallén hållit föredrag i samma folkpark. De båda hade enligt 
anmälarna väckt allmän förargelse.9 I sin försvarsinlaga beskrev Hallén sina 
insatser för sunt nöjesliv i riksdagen och menade att Ödeborgstalet varit in-
riktat på åtgärder mot ”det s.k. dansbaneeländet”.10 Prästernas anmälan för-
anledde ej någon åtgärd, men Hallén blev inom svensk nationalsocialism för 
framtiden förknippad med ett öknamn. År 1938 anklagades Hallén under 
beteckningen ”dansbaneprästen” i Den Svenske nationalsocialisten för att gå 
judarnas ärenden. Hallén hade enligt tidningen kritiserat att en odöpt jude 
nekats inträde i Svenska kyrkan.11

Att Ödeborgsstriden inträffade samma år som den stora krisuppgörelsen i 
svensk politik behöver inte enbart ses som ett sammanträffande. Händelse-
förloppet avslöjar en kampsituation där Hallén och Sandegård kunde träda 
fram som nya segerherrar. Utomkyrklig offentlighet och opinionsbildning 
passade ju ej in i den västsvenska väckelsens samhällsbild, och att som präst 
själv uppsöka utomkyrkliga offentliga platser var något mycket främmande. 
Hallén kritiserades för att företräda den allmänna opinion som uppstigit som 
maktfaktor och marginaliserat kyrkans klassiska status. För Piltz var han en 
demokratisk prästtyp i ordets negativa bemärkelse. 

Historikern Christer Winberg har i sin komparation mellan Öst- och Väst-
sverige lyft fram just Ödeborg som intressant ort. Där fanns tidigt ett bruk 
mitt i en bondebaserad ekonomi.12 En genomgång av nattvardsfrekvensen i 
Ödeborg år 1849 uppvisar enligt Winberg ett tydligt sammanhang. Individer 
som var integrerade i bondesamhällets ekonomi kunde vara gripna av väck-
else och ge prov på hög nattvardsfrekvens medan personer utanför bonde-
samhället som bruksarbetare i allmänhet uppvisade låg frekvens.13 Mellan 
1849 och 1933 lyckades arbetarrörelsen organisera sig till ett maktöverta-

8 Nya Älvsborgaren 3/10 1933, Hörmander 1980, s. 260 
9 Dagens Nyheter 21/9 1933 
10 Halléns försvarsinlaga till domkapitlet återgavs in extenso i Arvika Nyheter 14/10 1933 
11 Tidningsfotot av Hallén i tidningen retuscherades i förfulande riktning. Den Svenske natio-
nalsocialisten 26/1 1938. Anklagelsen baserades på en missuppfattning av Halléns motion om 
att ge judar rätt att utträda ur mosaiskt samfund utan att inträda i Svenska kyrkan. Detta över-
ensstämde med religionsfrihetskommitténs förslag 1927 om att medlemmar ur Svenska kyr-
kan borde få rätt utträda ur kyrkan utan att inträda i annat samfund. Riksdagen biföll motionen 
och begärde utredning. Mot AK 1938:141, Riksdagens skrivelse 1938:232, Hallén 1938, s. 94 
12 Winberg 2000, s. 214 se även Martling 1958, s. 405 
13 Winberg 2000, s. 86-87, 213-217 
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gande parti i staten, medan den inomkyrkliga bondeväckelsen stannade kvar 
inom kyrkan. År 1933 befann sig därför pastor Constantin Piltz i hopplöst 
underläge gentemot kyrkoherde Hallén. Följande år skulle Piltz dra på sig en 
erinran från Justitieombudsmannen efter det att folkparksstyrelsen anmält att 
han i en predikan i Göteborg kritiserat folkparksstyrelsen och Harald Hal-
lén.14

Att nationalsocialismen fick visst genomslag inom det kyrkotrogna Väst-
sverige bör förklaras. Nazismen innebar ett slopande av det fria offentliga liv 
som man upplevde som en farlig konkurrent till enhetskyrkans alltomslutan-
de ställning. Som vi sett fanns det inom schartauanismen sedan länge dess-
utom starka protyska sympatier i försök att lyfta fram det lutherska som 
motdrag till den anglosaxiska idéimporten. Hörmander har sett kontinuitet 
mellan den schartauanska vurmen för bondetåget, dess förespråkande av 
kungamakt och organiska folkuppfattning, och Göteborgs stiftstidnings
sympatier för nazismen under trettiotalet.15

Halléns och Sandegårds uppträdande i Ödeborg förebådade den stora de-
batten om ”dansbaneeländet” under åren runt 1940.16 Från kyrkligt håll skul-
le man där komma att se nya kyrkliga ungdomsverksamheter som konkur-
renskraftiga alternativ till dansbanans förlustelser. Stiftsadjunkt Olov Hart-
man och biskop Yngve Brilioth blev framträdande representanter för dessa 
strävanden. Brilioth skulle efter det han blivit biskop i Växjö stift 1938 göra 
tydliga kopplingar. I stiftets inomkyrkliga regioner fanns många dansbanor. 
Inomkyrklighetens motvilja till folkrörelseorganisering hade där lett till ute-
bliven kyrklig ungdomsverksamhet. Detta orsakade att ungdomars nöjesin-
tresse skapade dansbanor och brytning med kyrkan. I stiftets norra delar med 
dominerande frikyrklighet fanns det enligt Brilioth däremot betydligt färre 
dansbanor. Där kunde nämligen frikyrkligheten erbjuda ungdomen en attrak-
tiv ungdomsverksamhet.17

16.2. Frikyrklig väckelse 
Den svenska frikyrkligheten hade fortsatt att konsolidera sig efter Sunds-
vallsstrejken. Även om den efter 1879, mycket förenklat sett, tappade sin 
ursprungliga potential som det uppstigande arbetarfolkets företrädare, hade 
rörelsens olika grenar växt sig till en betydelsefull organisatorisk och politisk 
kraft. Tidigt hade Hallén velat hänvisa frikyrkligheten till den privata sfären. 
Rörelsens ambitioner inom det offentliga hade upplevts som hotfulla. Harald 

14 Värmlands Folkblad 22/3 1934 
15 Hörmander 1980, s. 182-188, 241-261 
16 Frykman 1988 
17 Frykman 1988, s. 58-61, 71-72, 133-142. Frykman relaterar den nya kyrkliga ”folkrörelse-
medvetenheten” till att 1930-talets ökade prästrekrytering hämtade ämnen från nya social-
grupper. Frykman 1988, s. 129-130, 138, 141-142 
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Hallén hade under tiotalet satt sig emot planerna på att skapa en ny frikyrklig 
nationalkyrka som kunde överta statskyrkans gamla stentempel. Hallén för-
svarade Svenska kyrkan som nationens eget samfund, som ej per automatik 
skulle upplösas om statskyrkoformen avskaffades. 

Halléns förhållande till frikyrkan skulle även fortsättningsvis bestämmas 
av en konfliktdimension. I olika konkreta fall kom detta att förtydligas. Vi 
kan återknyta till frågan om rätten till begravning utanför Svenska kyrkans 
ordning då Harald Hallén satt i 1918 års religionsfrihetskommitté. Hallén 
hade där ej velat sanktionera frikyrklig begravning i lagtext.18  Det fanns hos 
Hallén antipatier mot att låta staten offentligt stadfästa ett frikyrkligt väsen-
de. Vi har tidigare sett att begravningsutredningens förslag blev lag år 1926 
och att Halléns utredningsförslag om två typer av begravningar lagfästes. 
Efter 1926 års kyrkomöte medgavs också som vi tidigare bearbetat en in-
skränkt rätt att få använda sig av kyrkorummet vid begravning utanför 
Svenska kyrkans ordning. Den lokale kyrkoherden hade som nämnts givits 
makt att avgöra huruvida kyrkan skulle öppnas för detta ändamål i det en-
skilda fallet. Under kommande decennier skulle detta föranleda återkom-
mande riksdagsmotioner. Det hade exempelvis rapporterats att restriktiva 
präster i Göteborgs stift vägrat upplåta den varma kyrkan till frikyrkliga 
begravningar, trots att det rått oväder ute på kyrkogården. År 1942 motione-
rade Gustaf Mosesson om att införa en positiv formulering om rätten att 
använda sig av kyrkorummet, i stället för den negativa formulering som kyr-
komötet accepterat 1926. I första kammaren argumenterade Arthur Engberg 
mot Mosessons förslag. Orsaken var att Engberg inte ville att staten genom 
lagändring skulle tvinga kyrkan att reformera sig. Han sade sig efter alla år 
ha kommit fram till att det var bäst att förhållandet mellan stat och kyrka 
vilade på ett ömsesidigt förtroende. Han ville ej att kyrkan som företrädare 
av svenska statsreligion skulle tvingas att öppna sig för andra ordningar. I 
Svenska kyrkans årsbok försvarade Hallén lagtexten genom att hävda det 
vara omöjligt att lagstifta fram den broderlighet som borde få kyrkoherden 
att öppna kyrkan för borgerliga begravningar. Hallén värnade kyrkans ägan-
derätt till sina helgedomar gentemot kravet på att kyrkan måste stå öppen för 
frikyrkliga begravningar.19 Samma år gav Hallén uttryck för denna hållning 
på ett pregnant sätt. Från frikyrkligt håll hade man kritiskt påpekat att svens-
ka kyrkor under pågående världskrig ofta upplåtits för olika profana tillställ-
ningar. Det var här olika möten för hjälpinsamlingar som åsyftades. Hallén 
framhöll i sin motkritik att det var stor skillnad på dessa högtidligheter för 
ideella och humanitära syften, och å andra sidan ett tillfälle då en grupp 
människor, ”som genom en särskild organisation demonstrerat sitt avstånds-
tagande från det svenska samhällets kyrkoform tar hand om en kultakt”. 

18 Harald Hallén till Nathan Söderblom 11/11 1919 NSS, UUB, AK 1942:14, s. 102-103 
19 Mot AK 1942:79 av Gustaf Mosesson, Hallén 1942a, s. 79-80, Bergsten 1995, s. 46, 100, 
Mosesson 1954, s. 166-167, Beltzén 1962, s. 94-95 
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Enligt Hallén hörde idealismen samman med det gemensamt svenska. Den 
hörde därför hemma i Svenska kyrkan, till skillnad från frikyrklig väckelse-
kristendom.20

Ett annat belysande exempel på hur Hallén distanserade frikyrkligheten 
från det nationella återfinns i ett helt annat sammanhang. Hallén besökte 
Filadelfias centrala tempelbyggnad vid Rörstrandsgatan i Stockholm under 
våren 1931. Syftet var att bedöma denna rörelse för Stockholms-Tidningens
läsekrets. Hallén skulle i denna tidning hävda att rörelsen ”saknade all an-
knytning till vårt nationella liv”, vilket tydliggjordes i arkitekturens avskala-
de och funktionalistiska stil. Allt var enligt Hallén ändamålsenligt och präg-
lat av en amerikansk framåtanda. Hallén ansåg att Filadelfia innebar ”ljus-
skyltens, megafonens och grammofonens inmarsch i andelivets värld”. Allt 
skulle där vara intensivt p.g.a. att man fruktade tystnaden. Hallén kritiserade 
pastor Lewi Pethrus för att inte förmå skapa entusiasm kring inomvärldsliga 
mål. Förkunnelsen centrerades kring det utomvärldsliga hoppet om himmel-
riket och Kristi återkomst. Känslorna förmådde därför ej att utlösa handling i 
verklighetens värld. Hallén erkände dock att pingstvännerna verkade lysa av 
en äkta glädje och entusiasm som var sällsynt i andra samfund, och han er-
kände ledargestalterna Lewi Pethrus och Sven Lidman som lysande folktala-
re.21

Det svenska genombrottet för pingströrelsen var ett tecken på att ny fri-
kyrklighet kunde skapas även på 1900-talet. 1907 hade tungomålstalandet 
börjat sprida sig. Successivt ledde en utbrytning ur baptistsamfundet till att 
pingströrelsen konsoliderade sig. Pingstörelsens senare framväxt gjorde att 
den ej likt äldre svenska frikyrkor präglades av det folkrörelsemässiga. Den 
medborgaranda som inneslöts i sammanträdesrutiner, protokoll och kommu-
nalpolitiskt engagemang överensstämde ej med den unga pingströrelsens 
temperament. Det är symptomatiskt att vi tidigare inte kunnat se den unga 
pingströrelsen som del i det tidiga frikyrkliga samarbete som under tiotalet 
kunnat syfta till en nationell frikyrka.22

Harald Hallén hade tidigt försvarat Svenska kyrkan som en folkkyrka ge-
nom att hävda att rätten till ett fritt utträde skulle komma att bekräfta henne 
som en sådan. Han fick dock som tidigare antytts vänta till första januari 
1952 för att se denna rätt fullt förverkligad. Vissa frikyrkoledare uppmanade 
vid denna tidpunkt sina medlemmar att utträda. Harald Hallén måste därför 
ha varit oroad vid reformens genombrott. Karlstadsbiskopen Arvid Rune-
stam hade vädjat till de frikyrkliga att ej bryta upp en enhetlig front mot 
otron. Ärkebiskop Yngve Brilioth uppmanade på nyårsdagen i radio de fri-
kyrkliga att inte bryta banden till fädernas kyrka. Redan den andra januari 

20 Mot AK 1942:141, Halléns inlägg: AK 1942:14, s. 102-106. Citatet är hämtat från Halléns 
riksdagsrapport i Svenska kyrkans årsbok. Hallén 1942a, s. 80 
21 Stockholms-Tidningen 5/4 1931 
22 För pingströrelsens uppkomst i Sverige, se Sahlberg 1977, s. 7-62 
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samma år valde Hallén själv att i en debattartikel uppmana frikyrkliga att ej 
träda ur kyrkan. Lagtexten talade nu om Svenska kyrkan som ett trossam-
fund, men Hallén betonade att detta begrepp handlade om den inre kärna 
som i kyrkan samlades kring ord och sakrament. För de stora grupper som ej 
tillhörde denna krets kunde kyrkan inte vara ett trossamfund. Hallén ville i 
artikeln snarare tala om kyrkan som ett osynligt samfund, där även icke 
medvetet kristna kunde representera Guds ande. Hallén ville därför att de 
frikyrkliga ej skulle känna att de nu måste välja mellan sitt eget trossamfund 
och Svenska kyrkan. Kyrkan var enligt Hallén ”rikets, samhällets stora ram 
kring allt andligt liv i Sverige”, och ett starkt bålverk för kristen tanke, sed 
och livsföring. Kyrkofientlig opinion skulle attackera kyrkan om det genom 
stora utträden uppenbarades att den ej hade folklig förankring. Sverige skulle 
då kunna få en utveckling i stil med det frikyrkliga USA. Där fanns ingen 
nationellt enhetlig kristendomsundervisning och där hade kristendomen ej 
heller lyckats påverka samhället. Amerikansk socialvård och sjukvård var 
undermålig och omfattade ej de fattiga.23 Hallén kontrasterade mot detta 
genom att lyfta fram Svenska kyrkan som grund för hela det svenska väl-
färdsbygget. Efter beslutet om full religionsfrihet 1951 hade Hallén i en ra-
dioandakt kraftfullt markerat denna enhetstanke:

Härom dagen beslöt vi i riksdagen, att hädanefter skall ingen vara tvungen i 
detta land att höra till kyrkan eller eljest ha någon religiös livssyn ... Det 
fanns också de, som nu krävde, att våra fäders kyrka skulle förvandlas till en 
enskild sammanslutning utan något ordnat samband med samhället. Men 
riksdagen ville inte vara med om det. Den ville inte, att vårt folk skulle stå 
neutralt för den tro som burit våra fäder och lämna det åt frivilliga krafter. 
Den ville, att när julotteljusen tändas eller när valven en blånande morgon 
skälva av påskens koraler skall folket veta, att när kyrkan träder fram och tjä-
nar, är det riket, det svenska samhället, som är den yttersta garantin för denna 
kyrkans tjänst. Riksdagen ville, att när en död bäres över grusgången till sin 
sista ro, så skall han veta, att finns det ingen sammanslutning, ingen menings-
riktning, som gör honom den sista tjänsten, så vill riket, det svenska samhäl-
let, genom sin kyrka garantera, att det blir helgd och evighetsljus över hans 
griftefärd.24

I riksdagsdebatten hade han använt samma formuleringar, och hävdat att 
frikyrkligheten nog delade denna uppfattning om det svenska samhällets 
egen kyrka.25

23 Hessler 1964, s. 395-397, Nya Wermlands Tidningen 2/1 1952 
24 Radioandakten hölls 29/5 1951. Hallén 1953, s. 95-96, 100 
25 AK 1951:20, s. 40-41 
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16.3. Ny högkyrklighet 
Vi har tidigare tecknat Harald Hallén som representant för den rydbergska 
kristendomssyn som hade bred folkrörelseförankring. Söderblom och Hallén 
hade båda arbetat för den kultursyntes som verkade vara utlovad i den nya 
folkmaktens förverkligande.

Under svenskt tjugotal framskymtade ett hot mot denna kulturellt inrikta-
de protestantism. Medan antikatolicismen fortfarande var fast förankrad i de 
breda folklagren började svenska intellektuella att på ett nytt sätt intressera 
sig för den katolska kyrkan. Dess fasta lärobyggnad verkade lockande. Detta 
utgjorde enligt Ivar Harrie: 

ett av symptomerna på att man inom traditionellt maktutövande grupper, i 
samma mån som deras prerogativer syntes äventyrade i 20-talets nya Sverige, 
började söka sig till antiliberala ideologier; sådana kräva religiös sanktion- då 
de aldrig kunna rationellt motiveras- men denna sanktion stod icke att få i 
den Söderblomska protestantismen… 26

Nathan Söderblom själv var år 1924 mycket kritisk mot ”det svenska snob-
beriet, som ringaktar vår evangeliska kyrka och kurtiserar romersk och an-
nan förnämitet”.27

Under tidigt tjugotal gjorde lundateologen Anders Nygren (1890-1978) 
upp med den kulturkristna idealismen. Han syftade att utskilja den sanna 
kristendomen ur denna strömning. Utifrån Hägerströms värdenihilism för-
sökte han kritisera det mänskliga förnuftets försök att vinna objektiva värde-
kriterier. Spekulation om ideala mönster för handlingar och normer ansåg 
han härröra ur en rent mänsklig självbespegling. Att ge detta tänkande aukto-
ritet betecknade han därför som en sorts förgudning av det mänskliga. Ratio-
nalismen borde i stället ge vika till förmån för uppenbarelsen. Därmed kunde 
människolivet på nytt läggas under trosbekännelsens auktoritet. Den idealis-
tiska föreställningen om att inre drift till fullkomlighet hade ett gudomligt 
ursprung, kunde på samma gång elimineras.28 Harrie skrev träffande att ut-
vecklingen efter Nygren innebar att: ”Skyn som vävs av idealer kan aldrig 
bli den molnstod vari Herrens Ande är”.29 Denna svenska teologiska reaktion 
hade en reformert motsvarighet i Karl Barths stora uppgörelse med tysk libe-
ralteologi.30 Vid Nygrens sida stod Gustav Aulén. (1879-1977) Med dennes 
gedigna läroböcker i kristen troslära kom dogmatiken åter till heders. En ny 
teologgeneration lystrade till ett nytt lösenord: Från evangeliet till dogmat- 
”d.v.s. från de evangelietrasor bibelkritiken lämnat kvar att sammanbindas 

26 Harrie 1936, s. 132-133, jfr Hessler 1964, s. 258-259 
27 Citerat efter Runestam 1995, s. 145 
28 Harrie 1936, s. 135, 137, Lindström 1955, Persenius, 1987, s. 21-26, Skogar 1993, s. 164-
194
29 Harrie 1936, s. 136 
30 Persenius 1987, s. 21-22, Skogar 1993, s. 145-164, Tergel 2002, s. 162-167 
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av 1800-talsmoral och 1900-talsestetik, tillbaka till de största kristnas aukto-
ritativa, i traditionen givna formuleringar av sin frälsning utur döden och 
djävulens våld genom Guds utgivelse i Kristus”.31

Denna nya teologiska tidsanda skulle snart marginalisera professor Ema-
nuel Linderholms försök att förankra liberalteologin i nya framväxande ge-
nerationer. Hans tidsskrift Religion och Kultur fick under trettiotalet svårt att 
göra sig hörd inom kyrkliga kretsar. Den rekryterade naturvetare snarare än 
teologer. Efter Söderbloms död 1931 hade Arthur Engberg misslyckats med 
att få gehör för Linderholm som ny ärkebiskop.32

Den nya teologiska strömningen med Aulén och Nygren utgjorde del av 
ett större sammanhang. År 1935 publicerade Osbykyrkoherden Gunnar Ro-
sendal (1897-1988) ett pionjärarbete med titeln Kyrklig förnyelse. Tio år 
tidigare hade han starkt gripits av den ekumeniska nattvardsgången i Engelb-
rektskyrkan under Stockholmsmötet.33 I sin skrift tecknade Rosendal huvud-
dragen av en ny kyrklig riktning med det sakramentala i centrum. Boktiteln 
kom att representera en medveten rörelse inom kyrkan som gärna kallade sig 
väckelse. Boken kritiserade det frivilliga församlingsarbetet för att ej ha 
lyckats med att öka nattvardsfrekvensen, och att ej heller ha skapat en för-
höjd uppskattning av prästämbetet. Rosendal betonade att kyrkans liv inte 
låg i de kyrkliga folkrörelseaktivititeterna utanför kyrkans väggar, utan fanns 
i högmässan med dess nattvard. Rosendal lyfte fram ämbetet som led i den 
apostoliska successionen från Kristus. I boken kritiserades folkkyrkotanken 
då denna kunde leda till en uppfattning om folket som kyrkans makthavare. 
Fyra år senare publicerade Bo Giertz två böcker med titlarna Kristi Kyrka
och Kyrkofromhet. Författaren fördömde sin samtids förnuftsdyrkan. Denna 
satte människan i centrum på livets alla områden, även på kristendomens 
fält. Giertz ville vända på detta schema. I kontrast mot individualism och 
subjektivism satte Giertz in kyrkan såsom organisk och översinnlig gemen-
skap. Kyrkan stod i livsförbindelse med den uppståndne Kristus, hon var 
Kristi kropp. Boken fick ett stort genomslag. Även om Giertz stod för en 
bredare kyrklighet genom att som biskop i Göteborg efter 1949 även repre-
sentera den västsvenska inomkyrkligheten, kan han och Rosendal få anses 
utgöra högkyrklighetens viktiga portalgestalter. De båda verkade i ömsesidig 
växelverkan med varandra. Skriften En bok om kyrkan från år 1942 var ty-
pisk för tidsläget vid högkyrklighetens framväxt. I denna bok förankrades 
den nya kyrkosynen genom att via ny exegetisk forskning återknytas till 
urkristendomen. Kyrkan som sakramentalt kultisk kristusgemenskap förkla-
rades ha funnits ändå från kristendomens första begynnelse. Liberalteologins 
fokus på det etiskt uppfordrande och inomvärldsliga gudsriket, trängdes nu 

31 Harrie 1936, s. 134-135 
32 Harrie 1936, s. 127, Jarlert 1987, s. 160-161, 168-169, Persenius 1987, s. 55, Hessler 1964, 
s. 248-249 
33 Hessler, s. 255, not 6, Rosendal 1935, Bexell 2003b, s. 27-28 
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ut av en ny teologisk uppskattning av kyrkan såsom uttryck för en överjor-
disk Kristi gemenskap. Högkyrkomännen ville alltså återuppliva nattvardsli-
vet och uppvärdera prästen som ämbetsbärare i rollen av Kristi representant. 
Den nya högkyrkligheten innebar en teologiskt förankrad uppskattning av 
kyrkans hierarkiska struktur. Kyrkans bekännelse, sakrament och ordning 
var en gång för alla given, och den äldre folkkyrkotanken tonade bort. Kyr-
kans tro och lära avgränsades gentemot det omgivande samhället. I stället för 
att ses i ett nationellt perspektiv betonades kyrkan som del av en världsvid 
gemenskap.34 Giertz nya accent innebar dock inte att tidigare folkkyrkoteo-
logi underkändes. Lennart Tegborg har visat hur Giertz kunde bygga på 
grundläggande folkkyrkotankar i sin nya kyrkovision. Han uppskattade Bil-
lings föreställning om sockenkyrkan men jämställde dock ej likt Billing 
socknen med församlingen. Socknen var territoriell medan församlingen 
utgjordes av dem som samlades till gudstjänst.35

Under fyrtiotalet blev Hallén medveten om att något hotade hans kultur-
syntes. Han levde vid denna tid i trygg förvissning om att kyrkan ej längre 
kunde hotas av vänsterradikalism. Hallén hävdade att staten nu otvetydigt 
var kyrkans pålitliga partner, vilket vi sett av hans artiklar i Svenska kyrkans 
årsbok. Enligt Hallén år 1947 fanns det dock något annat som hotade av-
lägsna kyrkan från folket: 

om det ändå inte finns en viss befogad oro för kyrkans framtid. Jo, förvisso, 
det finns allvarlig grund därför. Men faran hotar varken från regering och 
riksdag ... Tillskyndarne till denna fara äro att finna inom kyrkan själv. En 
stark reaktionär riktning framträder f.n. Den yttrar sig i den s.k. nya kyrkosy-
nen, som med sitt teologiska och religiösa önsketänkande gör sina ”upptäck-
ter” i evangelierna, som leder till en uppfattning i andliga ting, som hastigt 
vidgar klyftan mellan kyrkan och folket. Till denna åskådning, som leder till 
ofrånkomlig partikularism, hör en allmän reaktionär syn, som blott har kritis-
ka och överlägsna omdömen om statsmakternas göranden och låtanden på 
skilda områden. Detta kan leda till en kris.36

Det är värt att notera att det var missionsförbundarnas stora tidning Svenska
Morgonbladet som återgav detta påstående. Gentemot den nya högkyrklig-
heten kunde Hallén och frikyrkligheten befinna sig i samma läger. 

På 1948 års kyrkomöte inlämnades en motion om bruk av korstecknet vid 
dop och välsignelseönskan över församlingen. Giertz hade några år tidigare 
förespråkat korstecknets återinförande. Harald Hallén menade på kyrkomötet 
att beviljande av motionen riskerade stödja den hotfulla högkyrkligheten. 
Han varnade för att ”vårt folk” snabbt skulle fjärmas från Svenska kyrkan i 

34 Rosendal 1935, Bexell 2003b, s. 31- 34, 48-51, Persenius 1987, s. 36-37, 55, 75-114, 123-
27, Giertz 1939a, Giertz 1939b, Tegborg 1997, s. 43-44, Ryman 2001, s. 274-275, 276-277, 
Hessler 1964, s. 253 -262, Palmqvist 1964, s. 202-207, Sandahl 2003 
35 Tegborg 1997, s. 43-51 
36 Svenska Morgonbladet 27/5 1947 
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samma mån som en ”ritualistisk riktning” där vann terräng. Kyrkomötet 
avslog motionen.37 År 1953 fick Harald Hallén svara på en rundfråga om 
helvetesläran. Han passade då på att kritisera en prästerlig insändare i Svensk
Kyrkotidning som förklarat helvetesläran vara omfattad av hela Svenska 
kyrkan. Hallén skrev gentemot detta påstående: ”Men han borde veta, att så 
tänker icke vårt folk längre”. I artikeln antydde Hallén att påståendet om 
helvetesläran hängde samman med ”högkyrkligheten med dess katolicerande 
tankegångar” och dess ambitioner att restaurera kyrkoläran. Hallén ansåg att 
kyrkan drev ett högt och ödesdigert spel om det nu var så att prästen i Svensk 
Kyrkotidning hade rätt.38 En återkommande tendens i Halléns kritik av hög-
kyrkligheten innebar att denna anklagades för att skapa ett nytt avstånd mel-
lan kyrka och allmänhet. Han hoppades att rörelsen skulle vara en tidsbun-
den och övergående reaktion på en alltför lössläppt subjektivism.39 År 1959 
lät Hallén mer resignerad i sin kritik av högkyrkligheten. I Dagens Nyheters
intervju inför sjuttiofemårsdagen längtade han tillbaka till gamla tider. Den 
fria andan under Nathan Söderbloms tid hade utgjort en höjdpunkt i Svenska 
kyrkans historia. Nu ansåg han att den kyrkliga utvecklingen blivit tråkig. 
Bibelfundamentalismen var på väg tillbaka genom att 100 års bibelforskning 
sköts åt sidan. ”Inte så få av de unga prästerna blir alltmera halvkatolskt 
orienterade, och man fjärmar sig alltmera från allmänheten”.40

Yngve Brilioth och Harald Hallén hade kunnat samverka under åren 
1928-1935. Under mitten av trettiotalet hade Brilioth förklarat sig vara nöjd 
med statens behandling av kyrkan.41 Som biskop i Växjö hade han i samband 
med dansbanedebatten också kunnat medverka i kampen för folkhemmets 
skötsamhetsideal. Brilioth kom dock tidigt att uttala sig positivt om den nya 
högkyrkligheten.42 År 1950 blev Yngve Brilioth Svenska kyrkans ärkebis-
kop. Nu tog han tydlig ställning mot ett utredningsförslag om kvinnliga präs-
ter som Hallén hade medverkat i.43 Att Brilioth och Hallén under femtiotalet 
ej längre satt i samma båt har vi tidigare antytt. Brytningen blev extra tydlig 
1955 i samband med ett hallénskt reformförslag av den kyrkliga kommunen. 
Detta år fick Hallén ett brev från Yngve Brilioth som andades brustna illu-
sioner. Ärkebiskopen hävdade att kyrkan blivit alltmer undergrävd i förvalt-
ning och lagstiftning. Anledningen till besvikelsen utgjordes av att Hallén 
skrivit under en motion om rätten till upplåtande av kyrka. Motionärerna 
ville med socialdemokraten Fridolf Thapper i spetsen överföra denna rätt 

37 KM 1948 Mot 33, KM 1948:2, s. 16-24, Halléns anförande återfinns på s. 23-24, Hessler 
1964, s. 256, Stockholms-Tidningen 24/11 1948 
38 Dagens Nyheter 1/8 1953 
39 Ett samhälle utan religion. Föredrag vid ”De kristna kulturdagarne” i Eskilstuna den 1 mars 
1955. Vol 27. HHS, FAV, Hallén 1955, s. 103-104, Hallén 1957, s. 130 
40 Dagens Nyheter 28/8 1959 
41 Hessler 1964, s. 251 not 2, Beltzén-Beltzén 1973, s. 147 
42 Om Brilioths sammansatta relation till högkyrkligheten, se Hallencreutz 2002, s. 152-155 
43 Hessler 1964, s. 293. Jag skall återkomma till detta i ett särskilt kapitel. 
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från kyrkoherden till kyrkorådet. De menade att denna demokratisering bor-
de fungera bättre i bygder med stark frikyrklighet. Det såg nämligen odemo-
kratiskt ut om en enskild kyrkoherde vägrade frikyrkliga tillträde till kyrko-
rummet.44 Som vi ovan sett skulle tanken i denna motion bli politisk verklig-
het under tidigt sextiotal. Kyrkoherden blev därefter enbart självskriven som 
ledamot i kyrkorådet. 

Harald Hallén kunde under 1940- och 1950-talen på ett nytt sätt anklagas 
för att ej vara renlärig. Halléns folkreligiösa allhelgonaförkunnelse kritisera-
des redan år 1945 av Karl Algot Sige, en högkyrklig pionjär inom Karlstads 
stift, för att felaktigt sätta likhetstecken mellan Alla helgons dag och Alla 
dödas dag.45 Vi har ovan sett Hallén utsättas för samma kritik under kyrko-
mötet år 1951. När Halléns griftetal vid Per Albin Hanssons bår kommit ut i 
tryck i boken Ting som förbliva år 1953, kom det att möta kritiska synpunk-
ter. Begravningstalet hade avslutats med orden: ”Nu har din farkost stött ut 
från de levandes strand. Ett helt folk önskar dig Guds välsignelse på din färd 
mot okända stränder!”46 Recensenten Ragnar Lundell i Vår kyrka ansåg att 
ett griftetal i Svenska kyrkan aldrig fick avslutas på detta sätt. Bildvalet var 
utomkristet. Bibeln kände ej till några okända stränder. Att Hallén i bokens 
inledning beskrivit sig som en jämlik broder i syskonkretsen nämndes också 
i kritiska ordalag. Att han där skrivit sig brista i dogmatiskt hänseende var 
enligt recensenten också tveksamt. Hallén förespråkade enligt Lundell en 
mycket genomtänkt idealism som inte överensstämde med den heliga skrift. 
Det fanns där alltför lite av korsets och uppståndelsens kraft. I den kritiska 
recensionen uppmanades Radiotjänst att byta ut Hallén mot någon som bätt-
re kunde förmedla evangeliets tröst.47 Hallén reagerade mycket starkt mot 
denna recension. I ett uppbragt telefonsamtal till tidsskriftens redaktör Ing-
mar Ström ansåg sig Hallén vara trakasserad av en högkyrklig klick och 
hotade med kampanj mot tidsskriften. Ström dementerade dock att kritiken 
enbart skulle bottna i den nya högkyrkligheten. Ström påpekade att Vår Kyr-
ka nyligen varit utsatt för en kampanj från Göteborgs stift. Skulle nu eld 

44 Yngve Brilioth till Harald Hallén 23/2 1955 Vol 33 HHS, FAV, AK 1955 Mot 42 
45 Karl Algot Sige till Harald Hallén 12/12 1945, i: kuvert ”Skällbrev om balterna” Vol 31 
HHS, FAV. Sige i Kila betraktades under sin tid enligt herdaminnet som Karlstads stifts mest 
pregnante högkyrkoman. Edestam 1970, s. 178. I samma brev till Hallén levererade Sige 
skarp kritik över att Hallén som präst accepterat regeringens utvisningslinje i den omtvistade 
baltulämningen till Sovjetunionen efter andra världskrigets slut. Stockholmsbiskopen Manfred 
Björkquist var av samma mening. Manfred Björkquist till Harald Hallén odat. 1945, i: kuvert 
”Skällbrev om balterna” Vol 31 HHS, FAV. Hallén vägrade i ett svarsbrev till Björkquist att 
vilja göra saken till en konflikt mellan kristen humanitet och kallsinnig hjärtlöshet, och tyckte 
kyrkan varit alltför lågmäld vad gällde nazismens förbrytelser. Harald Hallén till Manfred 
Björkquist 8/12 1945 MBS, SSA. Enligt dottern Inga Lisa Löfqvist plågade det Hallén under 
resten av dennes liv att han blivit förknippad med denna hållning i baltfrågan. Intervju Inga 
Lisa Löfqvist 18/3 2000. Av Löfqvist verifierade anteckningar hos Urban Claesson, Falun 
46 Hallén 1953, s. 199 
47 Vår Kyrka nr 3 21/1 1954. Ragnar Lundell till Harald Hallén 30/1 1954. Vol 33  HHS, FAV 
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komma från rakt motsatt håll?48 Det hela slutade med att tidskriften publice-
rade en text där redaktören beklagade att recensionen uppmanat Hallén att 
dra sig undan från Radiotjänst, samtidigt som han erkände att Hallén i radio 
förmedlat tröst till många.49 Ragnar Lundell skrev också ett brev till Harald 
Hallén. Detta är värt att notera då recensenten försvarade sig genom att ange 
ett alternativt folk som grund för sin kyrka. Lundell menade i polemik mot 
Halléns folkrörelseförankring att Västsveriges inomkyrkliga befolkningsla-
ger utgjorde kyrkans rätta bas. År 1959 skulle Lundell återfinnas i den stab 
som samarbetade med att utge högkyrklighetens nya organ: Svensk pastoral-
tidsskrift.50 Det är i sammanhanget intressant att notera att kretsen runt Vår
kyrka snart skulle välja Halléns linje framför högkyrklighetens. Senare under 
samma år ställde tidskriften sig bakom den s.k. socialetiska delegationen. 
Det stora syftet med denna var att återvinna kyrklig förankring inom arbetar-
världen och dess organisationer.51

Den högkyrkliga strömningen kan analyseras som en reaktion mot den 
sammansmältning av kyrka, kristendom och samhälle som Harald Hallén så 
tydligt förespråkade. Ämbetets upphöjdhet betonades i kontrast till det de-
mokratiskt nivellerade samhället och uppenbarelsen lyftes fram i motsats till 
det förnuftsbestämda. Högkyrkligheten innebar en återupptäckt av kyrkan 
som representativ offentlighet. Med den borgerliga offentlighetens framväxt 
hade som vi tidigare sett enhetskyrkans övergripande roll av sanningsuppen-
barare under 1800-talet alltmer överlagrats. Det heliga hade i stället lyfts in i 
den gemensamma diskussionen för att klädas i ord. Kristendomen hade flyt-
tats in i det inomvärldsliga. På ett nytt sätt hade det blivit möjligt att verbali-
sera det som i den representativa offentligheten varit outsägligt. Detta inne-
bar enligt Jürgen Habermas en alltmer öppen och genomskinlig kommunika-
tion, där världen gjordes intellektuellt begriplig. Detta ”förspråkligande av 
det sakrala” har Habermas ägnat ett kapitel i sin teori om det kommunikativa 
handlandet. Där beskriver han processen: 

…the socially integrative and expressive functions that were at first fullfilled 
by ritual practice pass over to communicative action; the authorithy of the 
holy is gradually replaced by the authority of an achieved consensus. 52

Lite drastiskt kan man påstå att utvecklingen av denna konsensus i Sverige 
fick sitt slutliga politiska uttryck i det upplysta folkhemmets samförstånd. 

48 Ingmar Ström till Harald Hallén 28/1 1954. Vol 33 HHS, FAV. Halléns dotter Inga Lisa 
Löfqvist erinrade sig spontant nästan femtio år efter att detta inträffat att Harald Hallén tagit 
illa vid sig, vilket antyder reaktionens styrka. Intervju Inga Lisa Löfqvist 18/3 2000. Av Löf-
qvist verifierade anteckningar hos Urban Claesson, Falun 
49 Vår Kyrka nr 6 11/ 2 1954 
50 Ragnar Lundell till Harald Hallén 30/1 1954 Vol 33 HHS, FAV, Svensk pastoraltidsskrift 
Nr 1 1959 
51 Sandahl 1986, se särskilt  s. 65-69, Palmqvist 1964, s. 151-164 
52 Habermas 1995, s. 77 
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Detta ger bakgrund till den nya högkyrkligheten. Genom det offentliga sam-
talets öppna genomskinlighet skapades det nämligen enligt Habermas förut-
sättningar för motreaktion: 

Den ofrånkomliga banaliseringen av vardagen i den politiska kommunikatio-
nen utgör nämligen en fara även för det förråd av mening som denna kom-
munikation trots allt måste ta sin näring ifrån ... Det triviala måste kunna 
bräckas mot det som helt enkelt är främmande, oerhört, otroligt, det som väg-
rar att låta sig inlemmas bland allt det välförstådda.53

Förlusten av ritens meningsgivande funktion av att representera ett större 
outsägligt meningssammanhang, utgör för Habermas en baksida av den 
transparenta kommunikationens seger. Detta kan förklara varför kyrkan åter 
sökte häva sig upp till uppenbarelsens strålglans, samtidigt som det svenska 
medborgarhemmet etablerades. Kyrkan stod nämligen kvar som ensam för-
medlare av representativ offentlighet under denna tid: ”Den representativa 
offentligheten fortlever än idag i den kyrkliga ritualen, i liturgin, mässan och 
processionerna”. 54 Efter den medborgerliga offentlighetens seger blev guds-
tjänstens uppenbarande karaktär kanske mer avgränsat tydlig än någonsin 
tidigare.55 Under tiden runt 1930-talet stärktes därför konflikten mellan två 
offentlighetstyper. Den medborgerliga offentligheten och dess samhällstill-
vända gudsrikestanke bröts mot en formfast kyrkosyn där uppenbarelsens 
obeveklighet hävdades. Det är intressant att utvecklingen i Danmark inte 
skapade motsvarande grogrund för framväxt av någon tongivande dansk 
högkyrklig riktning.56 Den skarpsynte Ivar Harrie kunde redan år 1936 se den 
svenska konflikten torna upp sig: 

Ännu har dock icke den allvarliga sammanstötningen kommit med de stora 
folkrörelserna, där det religiösa känslolivet fortfarande är fast bundet vid Vik-
tor Rydbergstraditionen; av denna kraftmätning bero de slutliga segerutsik-
terna, och den blir svår.57

Tjugo år senare skulle kraftmätningen äga rum, vilket vi skall utveckla i det 
följande.

53 Habermas 1997b, s. 122 
54 Habermas 1988, s. 19.  
55 Habermas 1988, s. 19-20 
56 Ryman 2001, s. 277 
57 Harrie 1936, s. 140 
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17. Avslutande perspektiv 

17.1. Kvinnliga präster  
I samband med att svenska kvinnor fick rösträtt blev frågan om kvinnans 
medborgarrätt även inom andra områden aktualiserad. Harald Hallén motio-
nerade exempelvis under tidigt tjugotal om kvinnors lika rätt till tjänst och 
lön inom statsmakten.1 Hallén var också medlem i den kommitté som tillsatts 
år 1919 för att behandla kvinnors lika rätt till statlig anställning. Kommittén 
lade med liberalen Emilia Broomé som ordförande fram sitt sista betänkande 
år 1923. I denna del behandlades kvinnors rätt till prästvigning.2 Kommittén 
motiverade varför man borde utreda kvinnors rätt till lika tjänst även inom 
Svenska kyrkan: 

naturligt och med hänsyn till den offentligt- rättsliga ställning kyrkan i vårt 
land intager, konsekvent, att de till kyrkan hörande befattningarna, såväl präs-
terliga som andra, underkastas en motsvarande prövning med avseende å 
lämpligheten av reformens utsträckning även till dem.3

Hallén erkände sig senare ha varit den som skrivit kommitténs första utlå-
tande om kvinnliga präster. Inför utredandet av kvinnoprästfrågan kom pro-
fessor Edvard Rodhe med i syfte att utöka sakkunskapen. Rodhe färdigställ-
de den utredning varpå kommittén sedan byggde sin ståndpunkt.4

Kommittén hävdade att frågan om kvinnliga präster inte ensidigt borde 
lösas för att tillfredsställa en abstrakt likställighetsprincip. Svenska kyrkan 
var inget ämbetsverk där man enkelt kunde dekretera om kvinnans rätt till 
anställning. Friheten i personligt hänseende ansågs vara större på det kyrkli-
ga området än på andra områden inom samhällslivet då ju ingen tvingades gå 
i kyrkan. Denna frivillighet medförde att det personliga förtroendeförhållan-
det mellan präst och församling spelade stor roll.5 Svenska kyrkan var sedan 

1 Mot AK 1921:317,  Mot AK 1925:80, 217, 414 
2 SOU 1923:22, Ralfnert 1988, s. 117 
3 SOU 1923:22, s. 12 
4 AK 1957 B:25, s. 22, AK 1958 A:10, s. 57, SOU 1923:22, s. 5, 13-35, Riksdagsbiblioteket 
1953, s. 58 
5 SOU 1923:22, s. 36-37 
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gammalt demokratisk till sin karaktär och församlingen hade bestämmande-
rätt vid prästval. Detta medförde att staten enligt de sakkunniga inte heller 
borde tvinga en reform om kvinnliga präster på den lokala församlingen.6

Kommittén ansåg att kvinnor borde få rätt att bli präster, men med förbehåll 
om att de enbart fick tillträda tjänster i församlingar som själva så önskade.7

Om en majoritet i en församling kallat en kvinnlig präst, ville kommittén 
också skydda religionsfriheten hos den församlingsminoritet som eventuellt 
var tveksam till kvinnliga präster. Därför ansåg kommittén att församlingar 
alltid var tvungna att ha en man anställd som präst. De tveksamma måste 
nämligen kunna bli betjänade av en manlig präst utan att behöva bryta mot 
sin kyrkliga tradition. Kvinnor skulle därmed ej få rätt att söka platser i för-
samlingar med bara en enda prästtjänst.8

Varför borde man då erbjuda kvinnor rätten att få bli präster? Olika moti-
veringar anfördes, industrialiseringen hade exempelvis möblerat om i de 
svenska territorialförsamlingarna. Stadsförsamlingar hade fabriker med stor 
andel kvinnliga arbetskraft, vilket gjorde det lämpligt att i själavårdande 
syfte anställa kvinnliga präster. En kvinnlig präst kunde klara kommunika-
tionen med arbeterskorna mycket bättre än en man. Kommittén trodde också 
att kvinnor var bättre skickade att bedriva konfirmationsundervisning på ett 
tillfredsställande sätt.9 Vidare kunde det vara bra för själavården att kvinnlig 
moderlighet fick göra sig gällande. En blick på vad kvinnor uträttat inom det 
kyrkliga arbetsfältet de senaste hundra åren talade enligt utredarna sitt enty-
diga språk, det var dessutom slöseri att utesluta dugliga kvinnor med ett 
starkt kallelsemedvetande. Enligt utredningen hade kyrkan inte bara ansvar 
för församlingars tradition av motstånd mot kvinnliga präster, utan även 
förpliktelser till kvinnor med en inre kallelse.10

Vi har tidigare analyserat den borgerliga offentligheten som en ursprung-
lig gemenskap av män som systematiskt exkluderade kvinnor. Det offentliga 
blev manligt medan kvinnorna hänvisades till det privata. Joan Landes har 
beskrivit kvinnoemancipationens utveckling efter år 1850 som en reaktion 
mot detta förhållande.11 Vi ser i samband med utredningsarbetet 1923 hur 
viljan att integrera kvinnan i det offentliga slog igenom kyrkohistoriskt. Ge-
nom att kyrkan räknades som ett offentligt organ rördes den av reformivern. 
Samtidigt hade kristendomens privatisering och feminisering stärkt kvinnans 
plats inom kyrkan. Kommittén såg kyrkan som ett självständigt demokratisk 

6 SOU 1923:22, s. 40 
7 Lagförslaget i sin helhet: SOU 1923:22, s. 7-10 
8 SOU 1923:22, s. 40, 42-43 
9 SOU 1923:22, s. 39 
10 SOU 1923:22, s. 38-39 
11 Landes 1988, s. 1. Ruth Franzén har lyft fram hur offentlighetens karaktär av broderlig 
gemenskap skapat ett strukturellt mönster av exkludering i kristet föreningsliv. Efter ett pion-
järskede av jämliket, har kvinnorna snart förpassats till köket. Franzén 1990, s. 125,  Franzén 
1994 , s. 139 
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samfund vilket i sina enskilda församlingar borde få lokal rätt att antingen 
anta eller förkasta kvinnliga präster. 

Utredningen föll platt till marken. Då samtliga kyrkliga remissinstanser 
ställde sig negativ till utredarnas förslag kom ärendet ej ens fram till riksda-
gens bord. Domkapitlen menade att förslaget ej hade någon motsvarighet i 
kyrkofolkets rådande opinion.12 Kyrkan sade därför nej till en tidigt utarbetad 
kompromiss mellan uppenbarelsetro och demokrati, mellan religionsfrihet 
och medborgarrätt. På danskt manér hade de svenska lokalförsamlingarna 
här erbjudits att formera kyrkans egen opinion. 

Under femtiotalet skulle den latenta konflikt mellan folkrörelser och hög-
kyrka som Harrie tidigt siat om komma att utbryta, efter det att en ny utred-
ning om kvinnliga präster blivit tillsatt år 1946 med biskop Torsten Bohlin 
som ordförande och Harald Hallén som vice. De stod båda fast vid den kul-
turprotestantism som varit stark under 1920-talet, och samarbetade väl i ut-
redningsarbetet. Det har uppmärksammats att kommittén inte intresserade 
sig för den nyare forskning som bekräftade högkyrklighetens ämbetssyn. För 
utredningens exegetiska utläggning valde de ingen akademiskt verksam teo-
log, utan valde docent Erik Sjöberg som likt utredarna var liberalteologiskt 
skolad. Utredningen kom fram till att inga principiella hinder fanns för att 
öppna prästämbetet för kvinnor.13 De sakkunniga hävdade att kyrkans roll 
som folkkyrka innebar att frågans lösning måste grundas på en bred folkopi-
nion då även de som stod utanför det aktiva kyrkfolket måste räknas som 
medbestämmande.14

I frågor av religiös, dogmatisk och etisk art har kyrkan visserligen att hävda 
den bibliska grundsynen utan att låta sig påverkas av en rådande opinion. 
Men den här behandlade frågan är ... icke av sådan art ...15

När förslaget sändes på remiss under decenniets första år avvisades det av 
kyrklig och teologisk sakkunskap. Undantaget utgjordes av de kyrkoförsam-
lingar som fick tillfälle att yttra sig. Av dem svarade 76 ja medan 37 röstade 
nej. Det är intressant att kyrkofullmäktige hade givits sista ordet. Kyrkorå-
den med alla sina självskrivna kyrkoherdar hade generellt beslutat sig för att 
avstyrka, medan alltså kyrkofullmäktigeförsamlingarna i stället hade sagt ja. 

12 SOU 1950:48, s. 10, Ralfnert 1988, s. 117-121. Ralfnert betecknar på s. 117 felaktigt Ha-
rald Hallén som representant för Engbergs statskyrklighet  
13 SOU:1950:48, Sandahl 2003, Torsten Bohlin till Harald Hallén 12/11 1947 Vol 33 HHS, 
FAV. Lennart Tegborg har tydligt uppmärksammat två urskiljbara teologgenerationer. Redan 
under kyrkomötet 1938 hade Manfred Björkquist hävdat att inget principiellt teologiskt hinder 
förelåg för kvinnligt prästämbete. Uppsalaexegeten Anton Fridrichsen hävdade däremot
bestämt att kvinnliga präster stod i strid med biblisk åskådning och apostolisk auktoritet. 
Deras åldersskillnad var marginell, de representerade dock två skilda teologiska tidsepoker: 
sekelskiftet och trettiotalet. Tegborg 1982, s. 52 
14 SOU 1950:48, s. 54-55 
15 SOU 1950:48, s. 54 
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Här märktes en konflikt mellan kyrkoråden och de kyrkofullmäktigeförsam-
lingar som nu befolkades av folkrörelsernas partiorganiserade skaror.16

Här är inte plats att redogöra för hela förloppet runt kvinnoprästfrågan 
under 1950-talet. Det räcker med att konstatera att utvecklingen på ett for-
midabelt sätt skulle bekräfta Harald Halléns folkkyrkosyn. Som vi just kon-
staterat var det under femtiotalet uppenbart att folkrörelsefolket etablerat sig 
i församlingarnas kyrkofullmäktige. 1949 hade man dessutom beslutat att 
låta kyrkomötet domineras av en lekmannamajoritet som utsågs av kyrko-
fullmäktigeförsamlingarna. Därmed kunde de folkrörelseorganiserade ska-
rornas opinion göra sig gällande även där. 

Efter det att riksdagen fattat beslut om att tillåta kvinnliga präster kom 
frågan till 1957 års kyrkomöte. Detta möte kunde ej enas och begärde mer 
tid för att ta ställning. En proposition för kvinnliga präster inlämnades åter-
igen till riksdagen år 1958, vilket motiverade att samla kyrkomötet på nytt 
redan samma år. Riksdagen var liksom pressopinionen otvetydigt positiv till 
kvinnliga präster. En viktig skillnad jämfört med 1957 blev att 1958 års kyr-
komöte på ett nytt sätt skulle ta hänsyn till den allmänna opinionen. Resulta-
tet blev också att kyrkomötet uttalade sig positivt till förmån för att öppna 
upp ämbetet även för kvinnor. Redan år 1960 vigdes den första kvinnliga 
prästen. Högkyrkliga företrädare kunde här uppleva att kyrkan kränktes. 
Denna grundsyn slår också igenom i Carl Arvid Hesslers och Bernt Ralfnerts 
redogörelser av beslutsgången. Staten hade visat sin makt, och kyrkan hade 
inte haft mycket annat att välja på än att lyda.17

Hur agerade då Harald Hallén i detta förlopp? I en interpellation i novem-
ber 1957 frågades den socialdemokratiske ecklesiastikministern Ragnar 
Edenman om när regeringen tänkte tillsätta den utredning om kyrka och stat 
som riksdagen föregående år hade begärt. Socialdemokraten Helena Ren-
ström-Ingenäs antydde att frågan hade aktualiserats med tanke på att kyrko-
mötet 1957 inte sagt ja till förslaget om kvinnliga präster. Varför skulle sta-
ten vara förbunden med en kyrka som enligt interpellanten därmed avvek 
från den demokratiska människosyn som staten byggde på?18 Hallén grep här 
in i debatten. Kyrkomötets behandling av propositionen om kvinnliga präster 
hade enligt Hallén skapat besvikelse inom hela svenska folket. Att riksdag 
och press varit enhälliga hade inte gjort det minsta intryck på kyrkomötet, 
vilket enligt Hallén ej heller var så märkligt med tanke på den ”fundamenta-
listiska och bokstavstrogna syn” som kommit att dominera kyrkan. Hallén 
drog en parallell till sekelskiftet. Då hade kyrkan uppträtt på samma sätt 
inför arbetarrörelsens krav på mänskligt sociala rättigheter. Kyrkan hade då 
förklarat att kravet på en ny samhällsordning utgjorde ett uppror mot en gu-
domlig skapelseordning. Kyrkan hade hämtat argument från bibelns ord om 

16 Hessler 1964, s. 292-293 
17 Hessler 1964, s. 273-296, Ralfnert 1988, s. 164-301, jfr Sandahl 1986, s. 132-134, 146-151 
18 AK 1957 B:25, s. 18-19 
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att fattiga och rika måste bo vid varandra då Gud hade skapat det så. Hallén 
tyckte det kändes vemodigt att han efter alla dessa år av kamp för ”rimliga 
kyrkliga positioner” nu fick uppleva allt detta. Förhållandet mellan riksdag 
och kyrkomötet skulle bli allvarligt försämrat hädanefter.19 Dock hade Hallén 
ändå förhoppningar om kyrkans framtid: 

Trots allt vågar jag säga, att vår kyrka är en folkkyrka, där lekmännen spelar 
en större roll än vi ibland tror. Jag vågar påstå, att våra lekmän har en riktiga-
re intuitiv känsla för konsekvenserna av Kristi ande, som i fråga om förkun-
nelsen är fullständigt likgiltig för könssynpunkter, och att lekmännen över 
huvud visar en bättre förståelse för och drar klarare konsekvenser av Kristus-
andens följdverkan i nutiden än var kyrkan tyvärr mäktar göra.20

I samma anda underkände Hallén även sättet att på grundval av olika bibel-
ställen fatta beslut om kvinnliga präster: ”det är något annat som är viktigare 
än att bolla med bibelcitat, nämligen att dra ut de logiska konsekvenserna ur 
en livssyn, som Kristus förkunnande”.21 Detta var just vad folkkyrkans 
svenska folk enligt Hallén hade gjort. Han upplyste om att han ute bland 
lekmännen nu upplevt att kyrkomötesbeslutet allvarligt försvagat kyrkans 
ställning. Det skulle dock inte hinna växa någon mossa på detta beslut då  
”starka krafter är i rörelse för att få en revision av det till ett kommande kyr-
komöte, som nog inte låter vänta på sig”.22 Hallén menade att 1957 års kyr-
komöte inte givit någon riktig bild av vad Sveriges kyrka egentligen ansåg. 
Hallén antydde att det funnits en kyrklig toppstyrning; hade prästerna helt 
fritt fått ta egen ställning hade resultatet blivit ett annat. 23

Halléns uttalande om starka krafter bekräftades ju av att ärendet återkom 
till riksdagen redan år 1958, vilket som nämnts skulle föranleda ett nytt kyr-
komöte att ta ställning samma år. I riksdagsdebatten 1958 avslöjade Hallén 
att han blivit ombedd av kyrkliga företrädare att protestera mot att staten nu 
gick ”bröstgänges tillväga” mot kyrkan i kvinnoprästfrågan. Hallén kunde 
dock inte hålla med om anklagelsen om att staten nu plötsligt tvingade kyr-
kan till något nytt. Fråga var enligt Hallén tvärtom mycket gammal, och 
anspelade därmed på kvinnoprästutredningarna 1923 och 1950. Kyrkan hade 
haft mycket gott om tid och Hallén beklagade att hon inte haft mer framsynta 
ledare som kunnat bespara henne från denna trista situation. Hallén återkom 
därefter med en ny utläggning om bibeltolkning och folklighet. Man skulle 
ej fästa sig vid enstaka bibelcitat, utan söka efter grundtankarna och dra ut 
huvudprinciperna. Att Kristus velat diskriminera ett kön vad gällde duglig-
heten att bli förkunnare stred fullständigt mot allt man visste om honom. 

19 AK 1957 B:25, s. 19 
20 AK 1957 B:25, s. 20, kursiveringen är gjord av mig 
21 AK 1957 B:25, s. 22 
22 AK 1957 B:25, s. 22 
23 AK 1957 B:25, s. 20 



392

Svenska teologer hade dock på senare tid velat göra Kristus till en institutio-
nalist som instiftat kyrka och ämbete, i stället för att uppfatta honom som 
han historiskt borde begripas: som helt främmande för yttre organisationer 
och former. Samtidens svenska teologer var på väg att återuppväcka den 
gamla ortodoxin genom sina ”upptäckter” i skriften, och verkade inte märka 
hur kallsinnigt det svenska folket ställde sig till dessa nya rön. Här identifie-
rade sig Hallén med folket och hävdade att ”vi vanliga enkla människor” 
trodde att Kristus endast krävt ett hängivet hjärta för att få bli hans tjänare. 
Extra förbehåll i form av könstillhörighet var något helt främmande. Denna 
folkliga grunduppfattning var för Hallén tillräcklig, frågan om kvinnliga 
präster behövde därför ej utredas längre.24

Man talar ofta om kyrkan och dess mening. Men vad är egentligen kyrkan? 
Är det inte summan av oss alla, som denna tid vill stå kvar i kyrkan? Men, 
säger man, den stora allmänheten sitter inte inne med tidens teologiska ve-
tande. Det kan så vara, men den kanske äger, herr talman, något annat och 
oändligt mycket värdefullare: den hjärtats intuitiva känsla, som säger att när 
de går att avlägsna en nedvärdering av många av sina syskon, då går de också 
Hans ärende.25

Inför det avgörande kyrkomötet 1958 fortsatte Hallén som vi även sett i av-
handlingens inledning med att åtskilja folkets och ämbetshierarkins kristus-
uppfattning från varandra. Det folk som i motsats till prästerna borde vara 
kyrkans yttersta subjekt kunde enligt Hallén aldrig förstå Kristus som en 
motståndare till kvinnliga präster. Hallén skulle snart bekräftas i sin före-
ställning i samband med att det blev en lekmannamajoritet som under kyr-
komötet 1958 skulle säga ja till förslaget om kvinnliga präster. Det var lek-
män både inom och utanför kyrkomötet som förde kvinnoprästfrågan till ett 
avgörande. 1949 års kyrkomötesförordning fick teologisk följdverkan.  

Jag har ovan antytt det tolkningsmönster som delats av Ralfnert och Hess-
ler. Beslutet om kvinnliga präster var enligt detta ytterst en följd av statlig 
maktpolitik. En komparativ blick på Danmark kan dock kasta ett lite annor-
lunda ljus på händelseförloppet.  

I mars år 1957 förrättade en kvinnlig präst för första gången altartjänst i 
en svensk statskyrka. Det svenska kyrkomötet hade vid detta tillfälle ännu ej 
accepterat tanken på kvinnliga präster. Prästen hette Helga Jensen och stod i 
Arvika östra kyrka. I den fullsatta kyrkan kunde man höra henne avsluta 
gudstjänsten med att lysa välsignelse över Danmark. Hon förrättade därefter 
som första kvinnliga präst i även ett dop i Svenska kyrkan. Helga Jensen 
kom från vänorten Skive på Jylland. Hon hade inbjudits av Harald Hallén 
och hennes resa hade bekostats av föreningen Norden.

24 AK 1958 A:10, s. 57-58 
25 AK 1958 A:10, s. 58 



393

”Kyrkohistoria i Arvika” löd rubriken till en artikel i Dagens Nyheter den 11/3 1957
där denna bild publicerades. Bildtexten löd: ”För första gången står en prästvigd
kvinna framför altaret i en svensk kyrka. Arvikaprosten Harald Hallén förrättar
altartjänsten vid söndagens högmässa med pastor Helga Jensen från Skive och
komminister Börje Larsson.”
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I Dagens Nyheter uppgav Hallén Värmland vara en tolerant region. Han 
hade ej ens rådfrågat biskopen innan han bjudit in den kvinnliga prästen.26

Vi kan här påminna oss om att Svenska kyrkan hade avvisat 1923 års 
kvinnoprästutredning som erbjudit en inre kyrkoopinion att fälla utslaget. I 
Danmark fanns denna möjlighet. Där hade det alltsedan fyrtiotalet varit möj-
ligt att viga kvinna till präst. Frågan om kvinnors rätt till prästerligt ämbete 
hade där tagits upp av Venstre efter det att en folkkyrklig valmenighet ut-
tryckt önskemål om att få en viss kvinnlig präst till sin kyrka. En biskop 
hade sagt sig vara villig att viga henne, och lagstiftningen ansågs därmed 
vara förpliktigad att anpassas till opinionen. Allt detta uppfattades som en 
naturlig fortsättning på en gammal danskkyrklig frihetstradition. En biskop 
som efter ett menighetsrådsbeslut  ändå ej ville viga en kvinna till präst blev 
samtidigt befriad från denna förpliktelse.27 Helga Jensen vigdes år 1956. Då 
hennes egen biskop i Viborg hade vägrat viga henne hade biskopen i Ålborg 
trätt in i dennes ställe.28

Detta kastar en blixtbelysning över de danska och svenska kyrkornas oli-
ka relationer till den folkliga offentligheten. I Danmark fann folkopinionen 
sitt uttryck inom kyrkan. Därmed kunde kvinnoprästfrågan lösas, inte utan 
motstånd, men ändå utan några större lidelser. I Sverige uppfattades beslutet 
att släppa in kvinnor som präster i Svenska kyrkan som ett tvångsbeslut av 
en folkopinion utanför kyrkan.29

17.2. ”Ny” demokratisk folkkyrkosyn
Carl Arvid Hessler har uppmärksammat uppkomsten av en ”ny” demokratisk 
folkkyrkosyn i Sverige under 1950-talet.30 En typisk företrädare för denna 
nya kyrkosyn återfanns i Dala-Demokratens socialdemokratiske redaktör 
Arndt Johansson. Han närvarade vid kyrkomötet 1958 och motionerade där 
om folkkyrkans förverkligande. Förslaget skulle resultera i ett kyrkligt ut-
redningsarbete. Johansson hade som kyrkofullmäktigeledamot i Falu Kristi-
ne församling bearbetat frågan om kyrkans roll i folklivet. Utgångspunkten 
hade varit hans eget engagemang i nykterhetsrörelse och arbetarrörelse. Han 
tänkte sig nu att Svenska kyrkan borde tillåta samma medbestämmanderätt 
som fanns inom folkrörelserna, detta skulle frigöra ett nytt kyrkligt engage-
mang. Folkkyrkan borde härmed förverkliga sig. Arndt Johanssons grund-
uppfattning utgick från att det fanns ett motsatsförhållande mellan en demo-
kratisk folkkyrka och en hierarkisk prästkyrka. Han uppskattade ej att den 
gudstjänstfirande församlingen satt passiv i prästens närhet. Johansson kunde 

26 Dagens Nyheter 11/3 1957, [Svenska] Morgon-Bladet 11/3 1957 
27 Stenbæk 2001, s. 226-228 
28 Dagens Nyheter 11/3 1957 
29 Brohed 2001a, s. 168-169 
30 Hessler 1964, s. 318-320, 322 
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t.o.m. tänka sig ge folket rätt att demokratiskt få besluta vilka av kyrkans 
dogmer som skulle få gälla. Johansson hade kommit fram till att folkrörel-
serna i grund och botten utgick från en kristen etik. På samma sätt trodde han 
att det fanns en allmänt folklig teologi. Johansson menade sig därför inte 
företräda ett avgränsat kyrkofolk, utan i stället territorialförsamlingarnas alla 
medlemmar. 31

Dag Sandahl har satt in Arndt Johanssons kyrkosyn i ett bredare samman-
hang genom att återkoppla till Viktor Rydbergs folkkyrkotanke från 1868. 
Arndt Johansson  representerade samma föreställningar som Rydberg då han 
argumenterade för demokratisk folkkyrka kontra prästkyrka, för fritt tänkan-
de kontra fastställd kyrkolära. Sandahl kopplar Johanssons folkkyrkosyn till 
den folkliga rydbergskristendom som vi tidigare skisserat: ”den som finns 
hos mer belästa svenskar med folkrörelsebakgrund. Det är i detta samman-
hang och i dess intellektuella bildningstradition Rydberg haft störst betydel-
se”.32 Det var alltså ingen ”ny” folkkyrklighet som trädde fram från Dala-
Demokraten under femtiotalet. Arndt Johanssons föreställning om folket 
såsom kyrkans subjekt upplevdes av många högkyrkliga som ett hot under 
kyrkomötet 1963, då det utredningsarbete som följde på Johanssons motion 
skulle behandlas. Detta svenskkyrkliga reaktionsmönster motsvarades av 
Billings tidiga folkkyrkosyn, som betraktat folket som ett kyrkans objekt. 
Medan den unge Billing formulerade sin övertygelse hade Hallén redan knu-
tit an till Rydberg, och börjat anpassa dennes folkkyrka till framtidens härs-
kande arbetarskikt. Harald Hallén utgjorde en av länkarna mellan artonhund-
ratalsliberalen Rydberg och socialdemokraten Johansson. Att redaktör Jo-
hansson var både nykterhets- och arbetarrörelseengagerad indikerar det soci-
ala sammanhang som även var Halléns. Rydbergs demokratiska 
folkkyrkoideal återverkade starkt under hela århundradet. 1963 års kyrkomö-
te gav kyrkoförsamlingarna rätt att deltaga i val av biskopar. Motsvarande 
rättighet hade i Danmark införts 1922. Harald Hallén hade redan år 1910 
argumenterat för detta lekmannainflytande.33

31 Sandahl 1986, s. 69-75, Hessler 1964, s. 332, Palmqvist 1964, s. 164-166, Dala-
Demokraten 12/12 1960 
32 Sandahl 1986, s. 75, se också Bexell 1988, s. 99-100  
33 Hessler 1964, s. 338-352, Rune 1969 efterskrift, s. 2, Hammar 1972, s. 221, Østergaard 
1994, s. 163 
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18. Folkhemmets kyrka- en återkopplande 
analys

18.1. Folkkyrkans förutsättningar i 1880-talet 
I denna avhandling har jag analyserat den folkkyrkosyn som gick segrande 
ur striden om Svenska kyrkan. Utgångspunkten har varit ett uttalat konflikt-
perspektiv. En definition av folkkyrkan utifrån Jürgen Habermas och Miro-
slav Hrochs teoribildningar har inriktat studiet på den allmänna opinionens 
framväxt i ett nationellt offentligt rum. Med den medborgerliga offentlighe-
tens framväxt överflyglades den representativa offentligheten. Med andra 
ord förlorade enhetskyrkan sin offentliga plats för uppenbarelse av en högre 
verklighet. I de nordiska länder som bevarade sina gamla reformatoriska 
enhetskyrkor även under 1900-talet kom kampen om den allmänna opinio-
nen att få avgörande kyrkohistoriska konsekvenser. De grupper som lycka-
des patentera folkopinionen kunde även få makt över den kyrka som befann 
sig inom den nationella offentlighetens spännvidd. De kunde därmed för-
knippa enhetskyrkan med folket och legitimera den som folkkyrka. Med ett 
kyrkohistoriskt böjningsmönster från Danmark har jag tydliggjort denna 
process i Sverige.

Den socialdemokratiske prästen och riksdagsmannen Harald Hallén 
(1884-1967) har utgjort föremål för denna studie. När jag metodiskt valt att 
fokusera på en individ jag gjort detta med övertygelse om att en enskild ak-
tör kan analyseras som exponent för bredare historiska sammanhang. 

Danmark var det första nordiska land där folkkyrkobegreppet fick sin po-
litiska betydelse. Genom att jämföra med Danmark har jag vidgat den analy-
tiska ramen vad gäller studiet av svensk folkkyrka. Ungkyrklighetens och 
Einar Billings (1871-1939) folkkyrkosyn har tidigare utgjort något av den 
självklara svenska referensramen. En komparation med Danmark har i av-
handlingen på ett nytt sätt visat att 1880-talet varit mycket avgörande för de 
danska och svenska folkkyrkornas skilda öden. Fullt medveten om möjlighe-
ter till andra avgränsningar har jag funnit det fruktbart att låta utvecklingen 
under 1800-talet förklara ett större sammanhang.  

Under detta decennium utsattes nordisk jordbruksproduktion av en ny och 
hård konkurrens från en internationell spannmålsmarknad. I Danmark lycka-
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des dock landets bonderörelse att omstrukturera sin produktion till vad som 
till skillnad från spannmål nu gick att exportera med vinst. Den satsade på 
kooperativa verksamhetsformer för ny export av animaliska produkter som 
smör och fläsk  Samarbetet underlättades delvis av att dansk bonderörelse 
präglats av inomkyrkliga församlingsväckelser. Därmed fanns det gemen-
samma referensramar som kunde underlätta ett kooperativt samarbete. Väck-
elserna utgjordes i stort av de inremissionska och grundtvigianska väckelser-
na. Den grundtvigianska hade utgått från Nikolai Fredrik Severin Grundtvig 
(1783-1872) som hade utvecklat en nationellt inriktad kristendom där bon-
den framställdes som Danmarks centralgestalt. Med 1880-talets framgångs-
rika omstrukturering kunde bonderörelsen stå fast vid frihandel och de lägre 
matpriser som blev dess konsekvens. Detta var givetvis populärt i fattigare 
befolkningslager. Danska bönder kunde därför fortsättningsvis behålla något 
av en opinionsledande roll. Partiet Det forenede Venstre hade år 1870 bildats 
som koalition mellan bönder och stadsintellektuella. Detta parti segrade som 
folkrepresenterande kraft i samband med demokratiseringen efter sekelskif-
tet 1900, vilket alltså innebar att väckelsearvet kunde bli viktigt som kompo-
nent i en nationell massidentitet. Via demokratiseringen bjöds massorna in i 
en färdigformulerad nationalgemenskap. Detta innebar något av en utvidg-
ning av det nationella idéarv som tidigare varit socialt avgränsat till grundt-
vigianismen. Grundtvig övergick mycket förenklat från att ha varit väckelse-
ledare till att bli nationell nyckelfigur. En viktig kyrkopolitisk dimension av 
utvecklingen blev att en folkomslutande sockenkyrklighet kom att lagfästas. 
Alla kyrkomedlemmar i en socken gavs demokratiskt medbestämmande i de 
menighetsråd som upprättades. Därmed överspelades tanken på att endast  
väckta utgjorde kyrkans rätta subjekt. Teologiskt formulerades denna nya 
folkkyrkosyn av Morten Pontoppidan (1851-1931). Senare dansk nitton-
hundratalsteologi gick ofta i Pontoppidans efterföljd och bedömde en möjlig 
sammansmältning av församling och folk som något positivt. Senare dansk 
socialdemokratisk kyrkopolitik utgick också i stora drag från Pontoppidans 
folkkyrkosyn och en färdigetablerad grundtvigiansk nationalism. För dansk 
socialdemokrati blev det omöjligt att erövra folktanken som sin egen då den-
na redan etablerats under Venstre. Detta har tidigare tydliggjorts av Uffe 
Østergård och Ola Fransson. 

I Sverige valde bonderörelsen en helt annan väg under 1880-talet. Under 
tryck av den nya internationella spannmålskonkurrensen kom delar av 
svensk bonderörelse att i stället för frihandel söka tullskydd hos staten. Or-
saken till att svensk bonderörelse här uppvisade en annan inställning än den 
danska kunde återfinnas i att de svenska böndernas makt sedan gammalt 
fanns bevarad i en sockendemokrati och i ett eget bondestånd i riksdagen. 
Bönder hade behållit sitt medbestämmande i enhetsstaten i samband med att 
Sverige aldrig feodaliserats lika hårt som Danmark. Inomkyrkliga bonde-
väckelser i Västsverige hade på motsvarande sätt kunnat stanna kvar i kyr-
kans ordinarie gudstjänster utan att behöva bygga nya församlingar. Den 
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hävdvunna bondefriheten hade skapat en högre uppskattning av den gamla 
enhetsstaten och enhetskyrkan i Sverige. Detta kan bidra till att förklara var-
för delar av svensk bonderörelse framgångsrikt kunde söka statens hjälp 
under 1880-talet. Med en skyddad marknad blev dock livsmedelspriserna 
högre, vilket knappast ökade böndernas legitimitet hos fattigare samhälls-
grupper. Den svenska agrarkapitalismen blev inte alls lika framgångsrik och 
konkurrensduglig som den danska. I Sverige lyckades aldrig heller någon 
kyrkotrogen bonderörelse träda fram som ledande folkklass för att ta med sig 
kyrkan in i en segrande nationell identitet. Den svagare svenska agrarkapita-
lismen kom dessutom att marginaliseras av industrialismens samtidiga seger-
tåg. De båda ländernas olika tillgångar på naturresurser fick avgörande bety-
delse för denna divergens. Svenska Lantmannapartiet sökte till skillnad från 
Danmarks Venstre hindra industrisamhällets nya socialt uppåtstigande grup-
per att via demokratisering få del av makten.  

Författaren Viktor Rydberg (1828-1895), som skulle komma att utöva ett 
stort ideologiskt och teologiskt inflytande, hade själv trott på bönderna som 
representanter för Sveriges framtida folk men blivit mycket besviken på 
1880-talet. Redan 1868 hade han utmejslat en vision om en framtida demo-
kratiskt styrd folkkyrka. 

18.2. En medborgerlig gemenskap etableras i Sverige 
1905-1933
I det vakuum som uppstod då den svenska bonderörelsen lamslogs gjorde i 
stället andra grupper försök att bli den svenska folkopinionens uttolkare. 
Under 1880-talet slog den organiserade helnykterheten igenom stort i Sveri-
ge. Samma decennium växte arbetarrörelsen fram och 1889 bildades Sveri-
ges socialdemokratiska arbetarparti som ett instrument för denna rörelses 
krav. Det var djupt symboliskt att detta parti blev Sveriges första moderna 
massparti, varefter alla andra stora nittonhundratalspartier sedan efterbildade 
sig. I Danmark spelade partiet Venstre en motsvarande roll.  

1880-talets nya folkrörelser skulle bilda plattform för Harald Halléns 
kyrkliga framtidsvisioner. Inom ramen för en kulturell ungdomsrörelse kom 
han under åren efter 1905 att befinna sig inom en ny nationell samling på 
medborgerlig grund. Här fick den unge Hallén upp ögonen för den nyktre 
arbetaren. Han kunde i detta sammanhang även anamma de värderingar som 
uttrycktes av ungdomsrörelsens konstnärliga avantgarde. I denna förtrupp 
utgjorde Verner von Heidenstam (1859-1940), Ellen Key (1849-1926), Carl 
Larsson (1853-1919) och Karl Erik Forsslund (1872-1941) viktiga namn. 

Den fosterländska ungdomsrörelsens nya demokratiska nationalism bör-
jade slå igenom som ett realistiskt politiskt alternativ i samband med unions-
upplösningen 1905. Unionsupplösningen innebar nämligen ett sorts indirekt 
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erkännande av den framväxande demokratiska nationalism som segrade i 
Norge. Händelseutvecklingen bildade samtidigt ett nederlag för den stor-
svenska linje som hade velat ta till vapen mot Norges självständighet. Inom 
ungdomsrörelsen erkändes Norge som en självständig medborgarnation på 
samma gång som man verkade för att invånarna i Sverige borde få samma 
medborgerliga rättigheter. I den nya demokratiska samlingen efter 1905 
fanns en av nycklarna till den svenskhet som skulle bryta fram och med tiden 
segra i folkhemmets etablering. 

Perioden från 1905 och till folkhemmets politiska genombrott 1933 präg-
lades av en uttalad kamp om Sverige och dess kyrka. Under studentmötet i 
Huskvarna 1907 profilerades Svenska kyrkans relation till den nya folkge-
menskapen. Karlstadsbiskopen J.A. Eklund (1863-1945) hade ställt sitt fram-
tidshopp till kungamakten och blivit mycket besviken på att Sverige hade 
släppt Norge fritt. På mötet höll han nu ett inspirerande tal som uppmanade 
de kyrkligt aktiva ungdomarna att erövra det offentliga livet åt kyrkan. Den 
Uppsalabaserade ungkyrkorörelsen formerade sig efter Huskvarnamötet för 
att skapa en annan framtid än den som var utlovad i den demokratiska ung-
domsrörelsen. I det mälardalsområde där ungkyrkligheten huvudsakligen tog 
sina former hade den folkliga kyrkoseden brutits upp och skapat en klyfta 
mellan kyrka och folk. 

Med ett komparativt perspektiv har jag försökt fördjupa förståelsen av 
den svenska distansen mellan kyrka och medborgarliv. Ur en mycket sam-
mansatt verklighet har det varit möjligt att tydliggöra en grundläggande 
skillnad mellan de båda länderna. Paradoxalt nog verkar existensen av en 
äldre sockenoffentlighet av kyrkoherdar och självägande bönder ha hindrat 
Svenska kyrkans anpassning till 1800-talets nya typ av offentlighet, som i 
stället präglades av föreningar, församlingar och press. Att det svenska bon-
deståndet hade medbestämmande inom enhetskyrka och enhetsstat bör bidra 
till att förklara varför det inte fanns så starka demokratibaserade incitament 
att genomdriva reformer som sockenbandslösning och rätt att bilda egna 
demokratiskt byggda församlingar inom kyrkan. De danska bönderna hade å 
sin sida haft ett mycket mindre utrymme i enhetsstaten, vilket som Hanne 
Sanders lyft fram antagligen bidragit till att skapa mer reformvänligt inrikta-
de väckelser inom den danska kyrkan. Det blev med en grov förenkling vik-
tigare att skapa nya församlingsgemenskaper inom danska kyrkan då enhets-
kyrkan där aldrig bjudit in till sockenstämma. Den danska kyrkan anpassades 
därför tidigt till att innesluta den nya typen av offentlighet.  

En följdverkan av att självägande bönder i Sverige ej genomdrivit möjlig-
heten att bilda kongregationer på legal grund inom enhetskyrkan blev att 
1800-talets senare församlingsväckelser i hög grad hänvisades till att bilda 
frikyrkor. Dessa blev i Danmark däremot nästan helt okända som företeelser. 

Att Svenska kyrkan ej erbjudits möjligheter att innesluta nya folkliga of-
fentlighetsformer har också bidragit till att förklara ett särpräglat svenskt 
kyrkotänkande som utgick från att det fanns ett avstånd mellan offentlighet 
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och kyrka. Idealistiskt och hierarkiskt strukturerade tankesystem i form av 
lundensisk högkyrklighet och boströmiansk statsidealism förankrade kyrkan 
ovanför den offentliga opinionsbildningen. För Christopher Jacob Boström 
(1797-1866) utgjorde kyrkan en aspekt av en stat som återspeglade en högre 
ideal verklighet. 

Ungkyrkorörelsen utgick alltså från klyftan mellan kyrka och medborger-
lig offentlighet; folket blev ett objekt för kyrkan att återerövra. Genom de 
s.k. korstågen som påbörjades under sommaren 1909 försökte ungkyrkomän 
vinna arbetarklassen för kyrkan. Rörelsen medverkade också 1914 för att 
mobilisera bönder i det så kallade bondetåget för kungamakt och militär 
upprustning. Bondetåget var ett försök att uppvisa bilden av ett enat folk. 
Den bilden kom dock symptomatiskt nog att krackelera i samband med det 
numerärt överlägsna arbetartåg som två dagar senare försvarade parlamenta-
risk demokrati och sociala reformer. Det blev uppenbart att två nationer nu 
stod mot varandra. Det första världskriget underminerade ungkyrklighetens 
nationella vision då i samband med att dynastierna föll i Ryssland, Tyskland, 
Österrike även det svenska kungahuset hotades. Kung Gustaf V blev angelä-
gen om att snabbt godkänna den parlamentariska demokratin och arbetarrö-
relsen kunde därefter framträda i rollen av nationens framtidsmakt. 

Utifrån komparationen med Danmark blir det rimligt att betrakta Harald 
Hallén som något av en svensk motsvarighet till Morten Pontoppidan. Hallén 
ville nämligen redan under sin tid som student i Lund 1904-1908 anta att det 
fanns en befintlig enhet mellan folk och kyrka. Detta kontrasterade mot ung-
kyrklighetens utgångspunkt. I Syd- och Västsverige hade den kyrkliga seden 
ej brutits upp på samma sätt som i ungkyrklighetens hemtrakter. Under Hus-
kvarnamötet 1907 hade lundaprofessorn Magnus Pfannenstill (1858-1940) 
visat på en annan framtidsväg än Eklund. Att han där lanserade en alternativ 
väg att skapa en nationell kyrka har i tidigare kyrkohistorisk forskning helt 
hamnat i skuggan av Eklunds flammande tal. Pfannenstill var Halléns store 
förebild och menade under studentmötet att de kyrkligt aktiva ungdomarna 
snarare borde integreras i den nationella samlingen i stället för att som Ek-
lund krävde erövra den. Harald Hallén som var närvarande i Huskvarna tog 
till sig Eklunds folkkyrkotal genom att omtolka det i Pfannenstills anda. Han 
följde sedan Magnus Pfannenstills integrationstanke i sitt aktiva engagemang 
i ungdomsrörelsen. Då samhällsklimatet polariserades före, under och efter 
storstrejken 1909 såg dock Hallén alltmer socialdemokratin som framtidens 
viktigaste folkföreträdare. Själv blev han socialdemokrat 1910 och satt med 
ett kortare uppehåll i riksdagen mellan 1912 och 1960. Under bondetåget 
agerade Hallén aktivt mot ungkyrkorörelsen med argument om att händelsen 
ej utgjorde något rätt uttryck för det svenska folkets vilja och kristna tro. 
Halléns företrädde arbetarnationen i medveten motsats till ungkyrklighetens 
bondenation.  

Efter ungkyrklighetens politiska marginalisering var Harald Halléns stora 
utmaning att få socialdemokratin att fortsätta välja den nationella samför-
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ståndsstrategi som kommit till uttryck inom ungdomsrörelsen. Arthur Eng-
bergs utrerade klasskampsperspektiv blev för Hallén därför ett hot. Utifrån 
sin marxistiska skolning identifierade Engberg staten med den härskande 
klassen och ville i linje med partiprogrammet därför avskaffa statskyrkan. 
Engberg hade reagerat starkt på att kyrkan genom ungkyrkorörelsen ställt 
upp för kungamaktens bevarande; enligt honom bekräftade detta statskyr-
kans status som den härskande klassens tjänare. När det socialdemokratiska 
partiet senare började ta plats i statsstyret omformulerade dock Engberg sin 
syn. Då arbetarklassen framstod som statens nya härskarklass vore det enligt 
Engberg bättre att behålla statskyrkan och i stället göra denna till uttryck för 
den egna klassens sekulära intressen. Boströms gamla sammansmältning av 
stat och kyrka användes här i ett helt nytt sammanhang. 

Under tjugotalet kom klasslinje att ställas mot folklinje inom det social-
demokratiska partiet. Snart efter det att Hallén varit med om att införa all-
män rösträtt argumenterade han för medborgarhemmet. Han antydde som 
ledamot i partistyrelsen 1928 att det socialdemokratiska partiet i framtiden 
kunde byta namn från arbetarparti till folkparti, och kom att bekräftas av 
folkhemstankens genombrott under följande år. 1933 stod folklinjen segran-
de i samband med en ny politisk grundval i krisuppgörelsen mellan social-
demokratin och bondeförbundet. Arbetare och bönder kunde samarbeta i 
namn av att utgöra ett gemensamt folk. Sverige befann sig efter detta år i vad 
Miroslav Hroch kallat fas C; stadiet för en massintegrerande nationalgemen-
skap. Det blev med andra ord ej längre lika lätt att konkurrera om rätten att 
tala i namn av nationen, vilket varit kännetecknande för fas B. Folkhemstan-
ken uttryckte en alltmer självklar överideologi. Till skillnad från dansk soci-
aldemokrati kunde den svenska på ett annat sätt ta patent på folkbegreppet. 
Motsvarande nationella massintegration hade ju i Danmark letts av partiet 
Venstre i samband med demokratiseringsprocessen efter sekelskiftet. 

Harald Hallén stod för en teologisk tolkning av den medborgerliga folk-
gemenskapens genombrott. Uppfattningen om att folkets höga ideal var 
identiska med kyrkans egentliga budskap återkom hos honom i olika ut-
formningar. Vi skall först analysera vad denna kristnade svenskhet innebar 
för honom, och hur den avgränsades. Sedan skall vi sammanfatta hans försök 
att demokratisera Svenska kyrkan som institution för att den skulle kunna ge 
uttryck åt folket och dess kristendom.

18.3. Folkgemenskap på kristen grund 

18.3.a. Gudsriket som ideal för det svenska nationsbygget 
En viktig skillnad mellan danskt och svenskt nationsblivande var att väckel-
searvet blev mer marginaliserat i Sverige. Väckelsekristet och frikyrkligt 
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engagerade människor hade likt danska grundtvigianer kunnat kanalisera 
folkligt förankrade reformkrav. Sundsvallsstrejken 1879 visade dock samti-
digt att det nya industrisamhällets klassklyftor minskade frikyrklighetens 
potential i detta avseende. Frikyrkliga ledare ville ej ta entydig ställning för 
de sociala underskikt som allt starkare växte fram. Detta underminerade 
möjligheter för svenska frikyrkor att underifrån kunna samla den svenska 
nationen.

Vi har fastställt att Harald Halléns utgångspunkt utgjordes av de rörelser 
som växte fram efter att bonderörelse och frikyrklighet börjat förlora poten-
tial som politiskt samlande rörelser. Dessa nya gemenskaper hade bildats 
utanför kyrkans och kristendomens råmärken. För att kunna göra dem till 
grundval för en folkkyrka blev det för Hallén avgörande att ändå tolka dem 
som kristna. Viktor Rydberg utgjorde därför en mycket viktig inspirations-
källa. I Rydbergs diktning fanns nämligen en föreställning om att Kristus 
kunde verka för rättfärdighet även genom dem som ej medvetet erkände 
honom som sin herre. Denna uppfattning utgick från ett idealistiskt tänkan-
de, d.v.s. att det existerade eviga högre ideal som kunde återspeglas i den 
materiella världen. Om man likt Hallén tolkade framväxten av det demokra-
tiska Sverige som ett försök förverkliga det ideala gudsriket på jorden måste 
de grupper som verkade för denna nya ordning följaktligen betraktas som 
efterföljare av Guds vilja. Hallén menade exempelvis i Göteborg 1911 att 
arbetarrörelsen skulle komma att uppleva Kristus i sin kamp för en bättre 
värld. Albrecht Ritschl (1822-1889) hade i Tyskland utvecklat gudsrikestan-
ken och i linje med denne menade Halléns store inspiratör Magnus Pfan-
nenstill att gudsriket som ideal borde inspirera personligheter att gemensamt 
bygga den nya nation, som senare skulle komma att kallas folkhem. Utifrån 
denna grund kunde Harald Hallén försvara tanken på folkets kyrka. Kyrkan 
behövdes som förmedlare och medvetandegörare av de ideal som folkrörel-
serna sökte förverkliga i det praktiska livet. För att gudsrikesförkunnelsen 
skulle säkras inom kyrkan ville Hallén att staten skulle garantera en veten-
skapligt grundad prästutbildning. 

Den inomvärldsliga upplysningskristendomens övertag som den allmänna 
opinionens kristendom visade sig i djävulsdebatten 1909. Uppenbarelsetro 
och väckelsekristendom hamnade i ett hopplöst underläge i en tidningskam-
panj som kröntes med att djävulen ”avskaffades” av Dagens Nyheter. I de-
batten ansåg Hallén det vara i överensstämmelse med folkopinionen att eli-
minera djävulstron, och krävde att kyrkans dogmer borde anpassas till denna 
opinion för att kunna bli folkkyrka. 

I radioandakter långt senare förmedlade Hallén en bild av ett Sverige 
byggt på evangeliets grund. Korset fanns inristat i Sveriges fana och Kristi 
död för mänskligheten borde inspirera ett stärkande av den vardagliga soli-
daritet som folkhemmet byggde på. Hallén var starkt engagerad i ärkebiskop 
Nathan Söderbloms (1866-1931) ekumeniska strävanden exempelvis som 
delegat vid Stockholmsmötet 1925. Han kunde i förlängningen av Söder-
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bloms ekumenik betrakta Sverige och dess kyrka som en etisk förebild för 
världens övriga nationer. Detta överensstämde med den framväxande social-
demokratiska uppfattningen om Sverige som ett föredöme för hela världen 
vad gällde välfärd. 

Halléns idealistiska förkunnelse hämtade alltså inspiration från Rydbergs 
diktning. Den hade även sin klangbotten i den breda popularitet som Ryd-
bergs religiösa tänkande hade erhållit i Folkrörelsesverige. Artonhundratals-
liberalen Rydberg hade redan formulerat en kristendom som var anpassad till 
offentlighetens förutsättningar av rationalitet och inomvärldsligt tänkande, 
då nittonhundratalets breda massor fick tillträde till denna offentlighet. 

18.3.b. Svenskt skötsamhetsideal som kristen etik 
Harald Hallén utgick tidigt från att det borde finnas hederlighet, skötsamhet 
och nykterhet bland svenska arbetare. Denna svenska tradition har tidigare 
utforskats av Ronny Ambjörnsson. Sidsel Eriksen har jämfört skillnader 
mellan dansk och svensk skötsamhetskultur.  

Hallén blev tidigt engagerad i nykterhetsrörelser som SSUH och IOGT. 
Den värdighet som fanns hos fattiga blev ett viktigt argument för honom att 
utsträcka den politiska medbestämmanderätten även till dem. I Svenskt ar-
tonhundratal hade avsaknaden av en nationellt samlande bonderörelse orsa-
kat att ekonomiskt svagare trupper i dess ställe kunnat få ökat inflytande. 
Fattigdomen hade skapat stor mottaglighet för nya idéer om att vinna vär-
dighet genom ett skötsamt beteende och genom detta vinna respekt och bli 
räknad som en jämlik medborgare. Redan under 1830-talet hade britten Ge-
orge Scott (1804-1874) varit med om att börja förmedla metodismen och 
dess skötsamhetsideal till Sverige, vilket förebådade det frikyrkliga genom-
brottet. Associationen Svenska Nykterhetssällskapet förvaltade nykterhets-
tanken ända fram till 1880-talets nya helnykterhetsorganisationer. Den 
svenska arbetarrörelsen kom till skillnad från sin danska motsvarighet att 
vidareförmedla nykterhetsrörelsens skötsamhetsideal.  

Harald Hallén återkom vid olika tillfällen med argument mot kyrkoledare 
som ville hålla fast vid en luthersk argumentation i nykterhetsfrågan. Dessa 
kunde fördöma helnykterheten som ett uttryck för gärningskristendom. Hal-
lén menade å sin sida att det fanns bristande kyrklig kunskap om de fattiga 
villkor som gjorde att helnykterhetsidealet kunde framstå som en räddning ur 
elände. Exempelvis fördömde Hallén 1909 de utfall mot helnykterheten som 
kommit från biskop J.A. Eklund. I sammanhanget har det varit intressant att 
relatera denna konflikt till det faktum att den lutherska ”frihetslinje” vad 
gällde alkoholbruk som Eklund representerade, marginaliserades mer i 
svensk nationell diskurs än i dansk. Hallén ville som svensk nationsbyggare 
länka den Svenska kyrkan till folkliga nykterhets- och skötsamhetssträvan-
den. I sin beskrivning av sjömanskyrkan 1929 kunde han symptomatiskt nog 
sammanfoga arbetare och kyrka i ett gemensamt svenskt skötsamhetsideal. 
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18.3.c. Idealistisk antikapitalism och antiindustrialism 
Hos den unge Hallén fanns en motvilja mot städer, fabriker, smuts och 
stress, som kontrasterades mot ett samtidigt hyllande av allmogeliv, hem-
bygd, hälsa och natur. På samma linje försvarade han religion, ideal och 
eviga världen gentemot kapitalismens materialistiska nyttomaximerande. 

Den svenska pauperismen hade alstrat ett tidigt underlag för en antikapita-
listisk idéströmning. I motsats till kapitalismens sociala stratifiering formule-
rades drömmar om att erbjuda plats för alla inom nationen som ett gemen-
samt hem. Den unga nationella offentligheten hade i Sverige redan under 
tiden runt år 1840 uppfattats som ett nytt medel att integrera samhällets nya 
underskikt. E.G. Geijer (1783-1847) hoppades då på associationerna som 
tidens nya medel att hålla ihop en nationell gemenskap. Denna antikapitalis-
tiska idétradition fick sedan sitt kanske mest förtätade estetiska uttryck i 
Viktor Rydbergs dikt ”Den nya grottesången” som publicerades 1891. Där 
förkastades industrisamhället och dess exploatering totalt. Viktor Rydbergs 
diktmotiv gjorde därför stort intryck på många i de kroppsarbetande skaror-
na. Han fick därmed något av en ny publik efter det att bönderna gjort ho-
nom desillusionerad. 

1890-talets oerhört snabba industrialiseringstakt och alltmer mobila ar-
betsmarknad skapade ett brett gehör för antiindustriella tankemönster. Det 
skapades en rotlöshet som bäddade för en romantisering av hemkänslan. 
Från det tidigt industrialiserade England importerades det föreställningar 
som här passade in. Medborgarrättskampen inom nykterhets- och arbetarrö-
relse kunde således smälta samman med en estetisk och moralisk motreak-
tion gentemot industrialismens fulhet och exploatering. Ungdomsrörelsens 
konstnärliga avantgarde utmejslade en naturromantisk och hembygdsoriente-
rad nationalism som lyftes fram som en medveten motbild till industrialise-
ringen. I samband med de stora nationella ungdomsmöten som efter sekel-
skiftet började samlas under somrarna utvecklades en utopistisk framtidsvi-
sion av ett agrart Sverige med egnahem åt alla.  

Hallén utgick tidigt från Grottesångens förkastande av industrialismens 
exploatering och tog starka intryck av Heidenstams nationalism. Hallén blev 
hembygdsromantiker och naturvurmare och skissade en egen version av den 
nationella framtidsutopin. Han placerade en upplyst kyrka i centrum av sin 
samhällsvision. I motsats till Karl Erik Forsslunds likartade egnahemsutopi 
med en kyrka för monistisk materialism, laddade dock Hallén sin framtids-
kyrka med en etiskt inspirerande idealism.  

Under tiotalet levde den antiindustriella traditionen kvar inom det social-
demokratiska partiet. Hallén kunde då använda sig av den populäre brittiske 
författaren H.G Wells (1866-1946) i sitt fortsatta försök att sätta det idealis-
tiska mot det materialistiska. Wells var till skillnad från Rydberg mer prak-
tisk och industribejakande, och kunde därför balansera Rydbergs ensidiga 
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förkastande av fabrikssamhället. Därmed passade Wells bättre in när social-
demokratin höll på att erövra den faktiska makten. 

Ett par decennier senare bildade uppsvinget för den svenska ljuständ-
ningsseden vid gravar ett nytt uttryck för den antiindustrialistiska strömning-
en. Den nya uppskattningen av levande ljus har av Nils-Arvid Bringéus tol-
kats som en sorts motreaktion mot neonljusens kalla sken. Som antiindustri-
ell yttring hörde också traditionen följdriktigt främst hemma i områden som 
präglats av industrialisering och folkomflyttningar. Som präst förstärkte 
Harald Hallén denna tradition i populära radioutsändningar från Arvika kyr-
kogård under allhelgonahelger 1939-1956. Han arbetade i samma riktning 
som statlig utredare i en helgdagsutredning; alla helgons dag blev enligt 
kommitténs förlag en ny helgdag 1953.  

Med etiken som lösenord är det möjligt att fastställa hur ovanstående tre 
kategorier av ”kristnad svenskhet” hängde ihop. Gudsriket representerade ett 
etiskt ideal att eftersträva, medan skötsamheten utgjorde en etisk hållning 
som redan existerade. Antikapitalismen pekade slutligen ut det system man 
på etisk (och estetisk) grundval ville fördöma. 

18.4. Grupper som ej rymdes inom Harald Halléns 
svenskkyrklighet
På olika vägar uttolkade alltså Harald Hallén en nationell kristendom som 
han kopplade till Svenska kyrkan, han definierade en svensk-kyrklighet. I 
denna kunde och ville vissa kategorier ej passa in. Genom att klargöra dessa 
exkluderingar framträder Halléns folkkyrka i mer tydliga konturer.  

Först har vi de gamla västsvenska bondeväckelser som ej likt den danska 
motsvarigheten i grundtvigianismen tagit plats i en nationell massidentitet. 
Dessa väckelser hade snarare mycket förenklat blivit motståndare till det 
offentliga liv som tagit allt större plats utanför kyrkan efter mitten av arton-
hundratalet. Halléns tal om skötsamhet i en folkpark i dalsländska Ödeborg 
under sommaren 1933 förkastades av regionens gammalkyrkliga präster och 
anmäldes till Karlstads domkapitel. Han ansågs som präst med sin närvaro 
ha sanktionerat den syndiga dansbaneverksamheten. Hallén framhöll i sin 
motkritik att kritiken mot honom i Göteborgs stiftstidning innehöll antijudis-
ka uttalanden. I avhandlingen har detta kopplats till att nazismen uppskatta-
des av vissa schartauaner. Vi har antagit att orsaken till denna kyrkliga pro-
nazism legat i att det nationalsocialistiska maktövertagandet i Tyskland tyck-
tes peka på en väg att eliminera det utomkyrkliga offentlighetsliv som upp-
levdes som ett hot. Samtidigt utgjorde i dessa kretsar, som Oskar Hörmander 
påvisat, trohet mot ”Luthers Tyskland” ett ställningstagande mot det anglo-
saxiska idéinflytande och det metodistiska skötsamhetsideal som vunnit så 
starkt inflytande inom svensk folkrörelsenationalism. 
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En annan grupp som av Hallén ställdes utanför svenskkyrkligheten ut-
gjordes av de frikyrkliga. Han kritiserade dessa för att ej tillräckligt vilja 
inrikta kampen på gudsrikets upprättande inom denna värld och för att foku-
sera alltför mycket på det himmelska hoppet. Redan 1909 hade Hallén kriti-
serats av värmländsk frikyrklighet för sitt uttalande om att det var bättre för 
religiositeten att stiga upp tidigt om morgnarna än att delta i 50 bönemöten. 
Han utgick från att frikyrkligheten hörde hemma i den privata sfären och ej i 
den offentliga. På samma sätt strävade Hallén efter att identifiera Svenska 
kyrkan med det svenska, samtidigt som han kunde definiera frikyrkligheten 
som osvensk. Ett tydligt exempel på detta utgjordes av Halléns roll i den 
religionsfrihetskommitté som tillsattes 1918. Kommitténs uppgift avgränsa-
des till att grundlägga lagstiftning om utomkyrkliga begravningar. I utred-
ningsarbetet arbetade Hallén för att lagfästa enbart två kategorier av begrav-
ningar. Antingen skulle de vara svenskkyrkliga, eller karakteriseras som 
borgerliga begravningar helt utan kyrkliga attribut. Hallén segrade i denna 
fråga över de kommittéledamöter som i stället velat få tre typer av begrav-
ningar lagfästa, d.v.s. även frikyrkliga. Under andra världskriget 1942 argu-
menterade han för principen om att hålla kyrkan öppen för olika ideella 
verksamheter, samtidigt som han principiellt hänvisade frikyrkligheten till 
sina egna lokaler. Dessa hade nämligen enligt Hallén genom sin tro tagit 
avstånd till Sveriges offentliga kristendom. Svensk idealism, men ej frikyr-
koväckelse, kunde alltså enligt Hallén beredas rätt att använda kyrkorummet. 

En annan marginalgrupp som skymtat fram utgjordes av de högkyrkliga. 
Denna riktning växte fram som en mer eller mindre medveten reaktion mot 
den socialdemokratiska folkkyrka som började sjösättas under 1930-talet. 
Hallén anklagades exempelvis för att ej bry sig om skillnaden mellan alla 
själars dag och alla helgons dag i samband med att han som präst bekräftade 
den nya folkliga ljuständningsseden. Han kunde från högkyrkligt håll också 
kritiseras för att ej förkunna en fulltonig kristendom i radio och ansågs sna-
rare förkunna en idealism i en kristen språkdräkt. Hans nedtoning av präs-
tens status blev också utsatt för kritik. Hallén anklagade å sin sida ofta hög-
kyrkligheten för att skapa en ny distans mellan kyrka och allmänhet. Det har 
i anslutning till Jürgen Habermas teoribildning varit möjligt att tolka hög-
kyrkligheten som en teologisk reaktion mot den inomvärldsliga och jämlika 
ömsesidighet som präglade den öppna medborgerliga sfär som befäste sin 
position i folkhemmet. Detta kan exemplifieras genom det faktum att hög-
kyrkliga ville stärka prästens förmedlande status i motsats till demokratins 
egalitarism. I kontrast till vad Habermas benämnt som ett ”förspråkligande” 
av det sakrala, d.v.s. att det heliga uttrycktes verbalt i offentlighetens nya 
gemenskaper, såg högkyrkligheten kyrkan som en plats för outsäglig över-
världslig uppenbarelse och försvarade kyrkan som uttryck för en representa-
tiv offentlighet. 
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18.5. Kamp för att förverkliga folkkyrkan som 
institution 
Harald Hallén verkade för att omvandla organisationen Svenska kyrkan till 
att bli en folkets kyrka. Hallén insåg redan 1910 att det i Sverige ej var 
framkomligt att göra parlamentet till kyrkans beslutande organ. I avhand-
lingen har detta pekats ut som Danmarks väg att låta folket styra över folk-
kyrkan. Svenska kyrkan antogs av Hallén som institution inför hot om en 
sådan reform ha alltför starka möjligheter att kunna försvara sig genom att 
göra sig till en frikyrka utanför staten. Det framstod för honom därför som 
framkomligare att i stället demokratisera kyrkans befintliga organ. 

Inför Arthur Engbergs klasspolitiska hot om att förstatliga kyrkan och 
frånta den all självbestämmanderätt utvecklade Harald Hallén sin vision om 
en självständig och demokratiserad folkkyrka. Han motionerade 1920 om att 
demokratisera det existerande kyrkomötet och ge det en mer tydlig ställning. 
Som Harry Lenhammar påvisat kämpade ärkebiskop Nathan Söderblom 
samma vår med att via det Allmänna kyrkliga mötet bevisa kyrkans folkliga 
stöd. Engberg motionerade till samma riksdag 1920 om att i stället avskaffa 
kyrkomötets makt. Efter Halléns och Engbergs riksdagsmotioner tillsattes en 
utredning vars preliminära resultat skulle komma att bekräfta Halléns vision 
om en synodal kyrka; utredningen ville stärka kyrkomötet. Då utredningen 
dock lades ner 1923 p.g.a. budgetkris fortsatte Hallén sin kamp för sitt pro-
gram. I väntan på att kyrkomötet skulle bli lekmannadominerat ansåg han 
1921 den demokratiserade riksdagen vara bättre än kyrkomötet på att repre-
sentera kyrkfolkets vilja. Hallén vädjade 1925 i ungkyrklighetens tidskrift 
Vår Lösen till kyrkomötesdelegater att motionera om demokratisering av 
kyrkomötet för att ge detta en högre status i samhället. Motioner med denna 
syftning kom också att inlämnas under mötet. 

I samband med nytt religionsfrihetsutredningsarbete 1925-1927 tydlig-
gjordes Halléns folkkyrkosyn. Att argumentera för ett fritt utträde ur kyrkan 
var ett återkommande tema hos Hallén. Genom frivillighet skulle kyrkans 
folkliga stöd kunna bevisas. Denna folkliga legitimitet borde samtidigt skapa 
argument för att staten måste ta ansvar för kyrkans välfärd. Att kyrkomed-
lemmarna ej längre per automatik kunde identifieras med de svenska med-
borgarna stärkte dessutom föreställningen om kyrkan som ett självständigt 
samfund med egna beslutsorgan. 

1928 inlämnade Hallén en riksdagsmotion som krävde synodala reformer 
i Svenska kyrkans beslutande organ. De lekmannabefolkade och frivilliga 
stiftsmötena borde få officiell status och makt att välja ledamöter både till 
kyrkomöte och till domkapitel. Samtidigt krävde Hallén reformering av de 
gamla domkapitlen för att dessa bättre skulle kunna ta ansvar för kyrkan i sig 
själv. Redan året innan hade han motionerat för att låta domkapitlen slippa 
allt administrativt ansvar för folkundervisningen. Inför förväntad religions-
frihet med eventuellt storskaliga utträden och påföljande minskning av skat-
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teunderlaget ville han även tillåta skatteutjämning inom stiften för att kunna 
omfördela resurserna mellan kyrkliga och okyrkliga (d.v.s. skattesvaga) för-
samlingar. Halléns program uppskattades enligt tidningsrapporter i bredare 
kyrkliga kretsar.  

Motionen mötte i konstitutionsutskottet motstånd av Arthur Engberg och 
Allmänna svenska prästföreningens sekreterare Per Pehrsson (1867-1953) 
och nådde därför aldrig politiskt genomslag. Halléns inspiratör i dessa frå-
gor; Yngve Brilioth (1891-1959), ville ändå gå vidare och föreslog då ärke-
biskop Söderblom att kyrkan själv borde ta initiativ till en synodal kyrkoord-
ning. Resultatet blev den så kallade biskopsmotionen för en självständig 
synodalkyrka vid 1929 års kyrkomöte. Kopplingen mellan Hallén, Brilioth 
och biskopsmotionen har tidigare ej påvisats inom svensk kyrkohistorisk 
forskning. Som Sven Thidevall har visat blev denna motion något av ung-
kyrklighetens sista stora kraftmätning då Einar Billings folkkyrkosyn satte 
prägel på framställningen. Biskopsmotionen utgick från religionsfrihetsut-
redningen av år 1927 och dess förslag om fri rätt att utträda ur kyrkan; precis 
som Hallén tänkte sig biskoparna att kyrkan därmed skulle stärkas som 
självständigt samfund. 

Harald Hallén var som kyrkopolitiker framförallt intresserad av en demo-
kratiserad kyrka på riksnivå. Han ansåg sockenstyret tillhöra självhushåll-
ningens gamla agrarsverige och trodde att framtidens lokala beslutsorgan i 
stället skulle samla sig runt de nya industrinäringarna. En demokratisering av 
rikskyrkan slog dock aldrig igenom politiskt under tjugotalet. I avsaknad av 
denna synodalkyrka försökte Hallén ändå aktivt verka för kyrkligt folkstyre 
och kyrklig självständighet på de fronter som erbjöds. I brist på rikskyrkore-
former blev det i stället möjligt att modernisera lokalkyrkan. 

1930 stödde Hallén riksdagens beslut om införande av representativ de-
mokrati i de större svenska kyrkoförsamlingarna. Reformen kunde ses som 
ett befästande av kyrkans lokala självständighet. Bakgrunden utgjordes av att 
de borgerliga kommunerna med fullmäktigeinstitutionen redan då rösträtten 
utvidgades erbjudits ett system för representativ demokrati. Med allmän 
rösträtt blev det nämligen svårt att upprätthålla en direktdemokratisk ordning 
med alla de stora massmöten som skulle bli följden. I samband med demo-
kratiseringen av de borgerliga och kyrkliga kommunerna hade de senare 
dock fått behålla sin gamla direktdemokrati. Efter år 1918 fanns därför två 
alternativ. Det ena alternativet var av att låta de direktdemokratiska kyrko-
kommunernas ekonomiska makt överflyttas till de moderniserade borgerliga 
kommunerna. Detta alternativ utgjorde en parallell till Arthur Engbergs strä-
vanden om att överföra rikskyrkans makt till staten. Det andra alternativ som 
Hallén företrädde och som segrade 1930 bestod i stället av att erbjuda även 
kyrkosocknarna den representativt demokratiska ordning som var mest funk-
tionell. Med förväntad religionsfrihet hade Hallén ansett det vara fel att göra 
kyrkan styrd av borgerliga kommuner då dessa kanske skulle kunna komma 
att domineras av politiker som själva ej längre var kyrkomedlemmar. I sam-
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band med kyrkofullmäktigeinstitutionens införande avskaffades kyrkoher-
dens självskrivenhet som ordförande i alla kyrkliga organ utom kyrkorådet. 
Hallén ville ha kyrkoherden kvar på ordförandeplatsen, men såg denne helst 
vald till uppgiften för den demokratiska legitimitetens skull. Att tänka sig 
partistyre i fullmäktige innebar för Hallén i förlängningen av reformen 1930 
inga större problem då han ju utgick från folket som kyrkovänligt. Med den 
representativa demokratins införande i lokalkyrkan markerades att de gamla 
bondedominerade och direktdemokratiska socknarna slutligen ersattes av en 
ordning som i stället gav utrymme åt folkrörelsernas organiserade partimän-
niskor.

Under ecklesiastikminister Sam Stadener (1872-1937) beslutades i riks-
dagen 1932 om att lägga kyrkans egendom i kyrkokommunens händer. Hal-
lén hade helst sett det demokratiska kyrkomötet som kyrkoegendomens 
lämpligaste förvaltare. I avsaknad av genomslag för sitt rikskyrkoprogram 
accepterade han ändå att de folkstyrda kyrkokommunerna fick överta ansva-
ret för egendomen. Detta var bättre än att lägga egendomen i statens händer. 

Tjugotalet hade präglats av en polariserad stämning då klasslinjen ställts 
mot folklinjen inom det socialdemokratiska partiet. Harald Halléns folkkyr-
koprogram hamnade under den tiden tillfälligt i skymundan då i samband 
med biskopsmotionen 1929 Arthur Engbergs antiklerikala statskyrklighet 
konfronterades mot Einar Billings ungkyrkliga folkkyrkosyn. I detta polari-
serade klimat kunde Billing under kyrkomötet 1929 tolka Halléns folkkyrko-
syn i religionsfrihetsutredningen som uttryck för en engbergsk och boströmi-
ansk statskyrkosyn. Denna tolkning har övertagits av senare kyrkohistorisk 
forskning. Biskopsmotionens kyrkoprogram lyckades aldrig erhålla något 
politiskt genomslag. Billings ungkyrkliga syn på folket som kyrkans objekt 
stod inte i samklang med den ideologi som låg bakom folkhemmets genom-
brott. Samtidigt marginaliserades Arthur Engbergs kristendomskritiska stats-
kyrkosyn då denne som ecklesiastikminister 1932 tvingades anpassa sig till 
den nya samförståndsandan, och därmed tvingades omtolka sin gamla stats-
kyrkosyn i mer kyrkovänlig inriktning.  

Till skillnad från Billings och Engbergs kyrkosträvanden hade Harald 
Halléns folkkyrka framtiden för sig. Hans syn på folket som kyrkans an-
svarstagare och grundval passade väl in i föreställningen om ett nytt med-
borgarhem. När Sverige enligt Hrochs schema gick över från nationalismens 
fas B, med dess många konkurrerande alternativ, till en mer monolitisk fas 
C, blev den grunduppfattning som Hallén delade kyrkopolitiskt ledande. 

Hallén omsatte medborgarhemmets egalitära ideal i synen på sjömans-
kyrkorna. Han ville att sjömännen skulle respekteras som jämbördiga svens-
kar i stället för att betraktas som missionsobjekt. Hallén uppskattade också 
den mer jämlikt folklige fotbolls- och gitarrspelande prästtyp som sjömans-
kyrkoverksamheten framskapade. Utifrån motviljan att se sjömännen som 
föremål för mission kunde Hallén se det som något positivt att ansvaret för 
Svenska kyrkans sjömansvård 1933 flyttades från kyrkans missionsstyrelse 



410

för att i stället läggas under egen regim. Halléns nedtoning av prästens status 
kan kontrasteras mot den unga högkyrklighetens uppvärdering av ämbetet. 

Efter år 1933 tog det ej lång tid förrän Hallén fick möjlighet att aktivt 
medverka till att det folkkyrkliga programmet politiskt började realiseras. Då 
Arthur Engberg blivit ecklesiastikminister 1932 uppmanade Hallén denne att 
modernisera kyrkan. Med Engbergs nya kyrkovänliga statskyrklighet var det 
för Hallén möjligt att erhålla gehör för krav på rationalisering av kyrkans 
organisation. Alla statliga organ borde ju fungera effektivt. Tillsammans 
med dessa moderniseringskrav levererade Hallén dock samtidigt sina idéer 
om att demokratisera kyrkans beslutande organ, vilket egentligen låg fjärran 
från Engbergs syn på kyrkan som ett ämbetsverk. År 1934 kunde Hallén 
känna att hans uppmaning burit frukt. Detta år började han tillsammans med 
Yngve Brilioth som ordförande att utreda domkapitlens ställning. Utredarna 
skrev erkännande om det frivilliga föreningsliv som alltsedan sekelskiftet 
blomstrat upp i kyrkan. De ville i linje med Halléns briliothinspirerade riks-
dagsmotion 1928 integrera detta demokratiska kyrkoliv in i kyrkans legala 
struktur genom att erkänna stiftsmötena som beslutsorgan för val av ledamö-
ter till kyrkomöte och domkapitel. Brilioth hade på sitt informella Stjär-
norpsmöte för kyrklig reorganisering 1927 krävt en vald lekman som leda-
mot i domkapitlet. Tillsammans med Hallén och de andra utredarna gick 
Brilioth i kommittéarbetet med på att utöka till två valda lekmän. Hallén 
hade argumenterat för att två lekmannarepresentanter i domkapitlet bättre 
kunde representera stiftets andliga opinion.  

I de slutgiltiga regerings- och riksdagsbesluten 1936 kom föreställningar i 
överensstämmelse med Engbergs statskyrklighet att dämpa utredningens 
demokratiska folkkyrklighet. Kyrkan behandlades mer som ett statligt organ 
i behov av effektivisering än som ett självständigt rättssubjekt. Stiftsmötena 
erkändes aldrig legalt och antalet valda lekmän prutades ner till en enda. 
Halléns argument för att göra stiftssekreteraren till en sorts ständig lekman-
naparallell till biskopen fick inte heller de genomslag i riksdagen. Domkapi-
telskommitténs förslag lyckades endast delvis bryta fram. Min forskning har 
visat att riksdagens beslut ändå representerade något nytt. Det blev nämligen 
möjligt att välja  en lekman till domkapitlet. Principen om att bygga stifts-
kyrkan på lekmannabasis via demokratiska val hade för första gången lyck-
ats vinna gehör. Utredningens syn på att kyrkan primärt borde ansvara för 
sig själv tonade också fram. Kyrkans frivilliga lekmannaverksamheter er-
kändes, visserligen på ett oförpliktigande sätt, men omnämndes ändå för 
första gången i lagtext. 

Domkapitelsreformen utgjorde ett första och begränsat steg i en framtida 
riktning. Under sent fyrtiotal skulle föreställningen om lekmannainslag i 
kyrkans högre styrelser slå igenom på en helt annat sätt. Det infördes en  ny 
ordning som gav lekmännen majoritet över prästerliga delegater i kyrkomö-
tet. Hallén försvarade regeringsförslaget ivrigt under kyrkomötet 1948, och 
betecknade riksdagsbeslutet 1949 som en stor seger. Han var sedan länge 
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övertygad om att kyrkomötets demokratisering skulle innebära ny prestige 
för kyrkan i samhällslivet, och uppskattade att biskoparna Manfred Björk-
quist (1884-1985), Yngve Brilioth och Edvard Rodhe (1878-1954, vilken 
förberett reformen i utredning) under kyrkomötet visat tillförsikt inför re-
formens genomförande. Som konstitutionsutskottets ordförande fick han i 
riksdagen träda fram i rollen som reformens försvarare. Reformen innebar 
inget mindre än att den folkkyrkosyn som han sedan länge verkat för realise-
rades organisatoriskt; lekmännen blev nu rikskyrkans styrande kraft. Mycket 
viktigt i sammanhanget var också att de folkrörelsebefolkade kyrkofullmäk-
tigeförsamlingarna gavs uppgiften att fungera som kyrkomötets valkorpora-
tion. Under kyrkomötet 1948 argumenterade Hallén för att kyrkofullmäkti-
geförsamlingen utgjorde ett bättre organ för lekmännens representation jäm-
fört med de kyrkoherdeledda kyrkoråd som den högkyrklige Bo Giertz 
(1905-1998) tillsammans med andra lyfte fram som ett motförslag. 

År 1951 beslutades slutligen om att införa rätten till obegränsat fritt utträ-
de ur kyrkan. En gammal central aspekt av Halléns folkkyrkosyn kunde 
därmed också här realiseras. Det fria utträdet ansågs ju bilda garanti för kyr-
kans självständighet. I riksdagsdebatten lyftes fram att reformen definitivt 
detroniserade Engbergs statskyrkolinje. Att endast få kyrkomedlemmar se-
dan valde att utträda ur Svenska kyrkan bekräftade Halléns gamla uppfatt-
ning om kyrkan som ett självständigt och folkförankrat samfund. Han var 
mycket nöjd med att staten fortsatte att ta ansvar för kyrkan i dess funktion 
av att utgöra Sveriges andliga välfärdsorgan.  

Sedan kyrkomötet blivit lekmannadominerat 1949 fanns nya möjligheter 
för den allmänna opinionens teologi att göra sig gällande inom kyrkan. År 
1958 kunde därför lekmän på och utanför kyrkomötet driva igenom beslutet 
om att ge kvinnan behörighet att tillträda prästtjänst. Harald Hallén hade 
genom utredningsarbeten 1923 och 1950 varit en förespråkare för kvinnan 
som präst. I slutet av femtiotalet tolkade han reformen som uttryck för en 
kamp mellan folkets och ämbetshierarkins bild av Kristus. Svenska folket 
kunde enligt Hallén inte föreställa sig att Jesus velat utesluta kvinnor från 
förkunnelsen. 

18.6. Harald Halléns folkkyrka- triumf med bristande 
gensvar
Hallén blev både segrare och förlorare. Han formulerade en folkkyrkosyn 
under nittonhundratalets första decennium som han under en lång politisk 
karriär sedan kunde bidra till att förverkliga. Inom det socialdemokratiska 
partiet blev den kyrkopolitik som Hallén eftersträvat med tiden tongivande. 
Starka partiledare som Per Albin Hansson (1885-1946) och Tage Erlander 
(1901-1985) skulle följa den linje som Hallén tidigt varit med om att utstaka. 
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I det nya partiprogrammet av år 1960 togs kravet på statskyrkans avskaffan-
de bort och samma år vigdes de första kvinnliga prästerna. Hallén kan även 
betraktas som en de förmedlande länkarna mellan artonhundratalsliberalen 
Viktor Rydbergs folkkyrkosyn och 1950-talets ”nya” socialdemokratiska 
folkkyrklighet. 

Den sammansmältning av kyrka och folk som Hallén representerade blev 
dock i industrilandet Sverige aldrig teologiskt ledande. Uppfattningen om 
det socialdemokratiska folket som kyrkobärande blev inom Svenska kyrkan 
inte allmängiltig. Efter bondetåget upplevde den sig ej ha något politiskt 
segrande folk inom sina väggar. Ett komparativt perspektiv har här visat på 
en fundamental skillnad mellan Danmark och Sverige. I det agrart präglade 
Danmark hade legeringen av kyrka och folk alltsedan Morten Pontoppidans 
dagar mer beredvilligt uppskattats av olika teologer. Inom den danska kyr-
kan fanns den nationella opinionen också representerad på ett helt annat sätt 
inom folkkyrkan. Vi har i avhandlingen lyft fram att kravet på kvinnliga 
präster i Danmark kommit från en folklig opinion inom kyrkans ramverk 
under 1940-talet. Inom Svenska kyrkan uppfattades motsvarande reform 
snarare som påtvingad utifrån. Detta grundförhållande ger även nyckel till att 
bättre begripa varför det i Sverige växte fram en högkyrklighet på ett sätt 
som inte hade någon motsvarighet i Danmark. 

I anslutning till Marc Bloch och Torkel Jansson har det i inledningen av 
denna avhandling lyfts fram att komparation kan kasta ljus på en utveck-
lingslinje som är mer dold i ett land jämfört med ett annat. Kunskap om den 
välkända danska folkkyrkan har fått bidra till upptäckten av en mer okänd 
och tidigare outforskad motsvarighet inom Sveriges gränser. Vårt jämföran-
de perspektiv har skapat möjlighet att klargöra folkhemmets kyrka. 
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19. Epilog 

År 2000 skildes Svenska kyrkan från staten. Inför reformen var den social-
demokratiska kyrkoministern Marita Ulvskog lättad. Hon hävdade i en inter-
vju att många socialdemokrater tidigare hade motsatt sig statskyrkans av-
skaffande p.g.a. att de fruktade att detta kunde omvandla folkkyrkan till att 
bli en exklusiv bekännelsekyrka. Inför år 2000 kunde dock Ulvskog hävda 
att kyrkan nu demokratiserats till den grad att några konfessionella grupper 
ej längre hade möjlighet att ta makten över kyrkan och därmed göra henne 
främmande för de vanliga svenskarna. Kyrkoministern ansåg att Svenska 
kyrkan hörde samman med det nationellt svenska, och menade att kyrkan 
därmed borde vara ett öppet hem för både troende och tvivlande svenskar. 
Inför det nya århundradet hoppades hon på den öppna folkkyrkans framtida 
fortlevnad med orden: ”Vi behöver en stor och bred folkkyrka i Sverige.” 
Marita Ulvskog hävdade att kyrkan förkroppsligade värden som var till nytta 
för nationen som helhet.1

Marita Ulvskogs användande av begreppet folkkyrka går ej att härleda till 
den välkända folkkyrkotradition som utgått från Einar Billing. I denna av-
handling har jag dock frilagt den folkkyrkotradition som Ulvskog gav till 
uttryck 1999.  

Harald Hallén hade uppskattat statskyrkosystemet, han menade dock ald-
rig likt Arthur Engberg att kyrkan var en återspegling av staten. Hallén hade 
därför försvarat kyrkans självständighet från staten när denna framstod som 
hotfull. Det primära för honom hade varit att identifiera kyrkan med den 
nationella gemenskap som återspeglades i begreppet folkhem, kyrkan var 
bärare av denna nations grundläggande etiska värden. För att förverkliga 
enheten med folket borde kyrkan därför bli folkstyrd.  

Att Svenska kyrkan år 2000 blev självständig från staten efter det hon 
först blivit grundligt demokratiserad, kan tolkas som en historisk följdverkan 
av det program för en självständig och folkstyrd folkkyrka som Hallén tidigt 
hade varit med om att sjösätta.

1 Vinterhed 1999, s. 10-15,19 citat från s. 14 
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20. Summary

A Church for a Social Democratic Nation 

Harald Hallén and the emergence of the Swedish Folk Church 

A study in Social Democracy, Church and Nation-building with specific 
interest in the period 1905-1933 

To gain legitimacy by representing public opinion 
This dissertation is a study of the history of the ideology of a National 
Church within a Nordic context. The fact that Nordic countries brought their 
old state Churches from the era of Reformation into the new era of democ-
ratic nationalism and its rule by public opinion makes a starting-point for 
this study. The state church lost its legitimacy of being the sole place for 
representing and revealing public truth in a new public sphere of press and 
societies. Public opinion became a new rational foundation of truth and po-
litical power. From the theoretical frameworks of Jürgen Habermas and Mi-
roslav Hroch I have defined the National Church as a Church that became 
dominated by those segments within a population that managed to pioneer 
the breakthrough of democracy, i.e. rule of public opinion. In order to bring 
the reader a closer sense of the Nordic usage of the concept of National 
Church, I hereafter use the word Folk Church. The concept of  ”Folk”, i.e. 
people, has in Scandinavian languages a combined meaning of democracy 
and ethnicity, compared to the German concept of ”Volk”, which can be 
considered more exclusively ethnic. 

The case of the Danish Folk Church as a framework for 
comparative analysis 
The aim of the dissertation is to analyse the Folk Church (folkkyrka) as it 
developed in Sweden. The study begins with an analysis of the historical 
Folk Church (folkekirke) of Denmark as it developed in the 19th and begin-
ning of the 20th Centuries. Through knowledge of the Danish experience, it 
is possible to understand the specific Swedish development. From the argu-
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ments of Marc Bloch I have assumed that such a comparison makes it possi-
ble to detect similar trends in two different countries, although those trends 
can be more hidden in one of the countries. Denmark was the Nordic country 
where the notion of Folk Church had its first political breakthrough. In the 
new civil constitution in 1849 the concept of the Folk Church was used be-
cause of that the majority of the people still were members of the Danish 
Church; the Church of the former Absolutist State thus received a new 
meaning.

In the latter half of the 19th Century a big political party called The Uni-
fied Left (Det forenede Venstre) managed to establish itself in the role of 
representative of people and public opinion. The aim was to rid the State of a 
conservative government. The Unified Left represented a partnership of ur-
ban intellectuals and a successful farmers’ movement. In the Danish coun-
tryside many had been influenced by the teachings of the revivalist leader 
Nikolai Fredrik Severin Grundtvig (1783-1872). He had idealised the inde-
pendent farmer as a civic ideal as part of a nationalistic mythology. During 
the era of Absolutism Grundtvig had been a leading force in a new Congre-
gationalist awakening within the old state Church. After 1849 this resulted in 
a liberalisation of the Church from within, which made it possible to bring 
together communities of revived Christians within the framework of the 
Church. When The Unified Left consolidated its status as a central national 
force, Grundtvig’s nationalistic ideas of the peasant became important. The 
movements behind establishing new high schools (højskoler) and free 
schools represented ways of consolidating a national identity outside the rule 
of the elitist state and its official education policy. Grundtvigianism here 
interacted with the specific Danish economy that could be labelled agrarian 
capitalist. A common Grundtvigian identity facilitated the restructuring of 
agrarian production during the threat of an agrarian crisis in the 1880s. 
Cheap grain from the USA and Russia forced Danish farmers to focus on 
what it was possible to sell on the international market. Exporting animal 
products such as pork and butter to industrialised countries became a suc-
cessful approach. Farmers with small holdings started new co-operative dair-
ies and slaughterhouses. Free trade meant cheaper food, which could be seen 
as important for the continuing national legitimacy of the farmers in the eyes 
of other groups of the Danish population.  

When The Unified Left had managed to form the government in 1901 it 
soon took out a patent on Danish national identity. Through democratic re-
forms the Danish masses were invited to share a common identity. The state 
Church that had been liberalised from within to integrate a strong national 
movement could now be a central part of that national identity. It was now 
decided that a new democratic council should be instituted in every parish; 
open for every member of the Church.  In this situation the vicar and author 
Morten Pontoppidan (1851-1931) formulated a successful Folk Church ide-
ology. He expanded the Grundtvigian understanding of the congregation as a 
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limited group of revived Christians, to include the whole of a parish as a true 
congregation. Pontoppidan thus expanded Grundtvigian national identity to 
cover every member of the Church within the borders of Denmark.  

This Danish development provides an interesting pattern for analysing 
Swedish Church history. Denmark provides a picture where a people come 
to power within the public sphere and the national Church. In Danish theol-
ogy of the 20th Century, the idea of the Christian community and of the peo-
ple thus tended to mean the same thing. Danish Social Democrats also later 
adopted Gruntvigian nationalism and the Folk Church as it had been formu-
lated in the days of Morten Pontoppidan. The question of disestablishing the 
Church from the state never became such an important issue among Danish 
Social Democrats. From this knowledge of the Danish pattern, I have a com-
parative framework that makes it possible to analyse the specific Swedish 
experience of the Folk Church. 

Sweden: different prerequisites behind a Folk Church 
The first important difference is that the Swedish Absolutist State was never 
as feudalised as its Danish counterpart. The state had a parliament of four 
estates, where the peasants had their own estate. At the same time feudal 
powers had not destroyed the ancient form of proto-democratic parish rule. 
Peasants thus also had a voice locally during Absolutist rule. As a vivid con-
trast: Danish peasants had nothing like this. In Sweden peasants were of 
course more satisfied with their share of political power within the old sys-
tem. This undermined the possibility for any Swedish counterpart to 
Grundtvig to become a key figure. Early revival movements in the beginning 
of the 19th century characteristically took place in the Southern and Western 
parts of Sweden, close to Denmark. These agrarian revivals never needed 
congregations outside the Church.  

Because of the different position Swedish peasants had in society, liberals 
in Sweden could never, as the liberals had done in Denmark, create a strong 
alliance with them in order to overthrow the old system in the revolutionary 
year of 1848. The ancient Swedish state had already been adjusted to the 
ideals of the Enlightenment in a previous reform of 1809 and could now 
survive. Constitutional reforms of the 1860s replaced the Four Estates par-
liament with a new two-chamber parliament, which restricted the right to 
vote to property owners. In this new parliament Swedish farmers sat in a 
second chamber and shared political power with older social segments of the 
bureaucracy in a first chamber.  

Through various idealistic ideologies both state and Church could early 
on be protected against the rising power of public opinion. By anchoring 
legitimacy above the realm of public opinion, through hierarchic idealism, 
both State and Church could be defended outside, and in opposition to, the 
public sphere. In Uppsala Professor Christopher Jacob Boström (1797-1866) 
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developed a unique idealistic state Church ideology, and in Lund a new High 
Church Theology was nourished by Hegelian idealism. A distance between 
the Church and a growing public sphere was obvious.  

The Swedish People- not a people of farmers 
In this dissertation, the famous Swedish author Viktor Rydberg (1828-1895) 
is seen as an important pioneer for Swedish popular thought and theology in 
the 20th Century. He also developed an early democratic Swedish Folk 
Church programme. Viktor Rydberg wanted to see peasants as the core of 
the Swedish nation. In the 1880s he however had reason to be disappointed. 
In the agrarian crisis of that decade Swedish farmers turned to the state to 
put duty on imported grain, in order to protect their own cereal production 
from the threat of international competition. The state had as we have seen 
higher legitimacy among Swedish peasants. At the same time they lacked the 
common identity that could have facilitated co-operation for restructuring 
production from grain to animals. The result of less competition put the price 
of food at a higher level in Sweden, which did not make the farmers popular 
among poorer strata of the population. As the farmers could not become 
legitimate representatives of public opinion other social groups received the 
opportunity to take a grip on the Swedish nation.  

In this context it is important to stress the fact that Sweden and Denmark 
had completely different types of natural resources. Iron ore, timber, big 
rivers, etc. led to a larger level of industrialisation in Sweden. The result was 
that Sweden had stronger groups of wage-labourers, which created a threat 
from below that is another part of why Swedish farmers became more politi-
cally attached to Conservatism.  

The Swedish People- not a people of revived Christians 
As the Swedish Church was never legally liberalised to integrate new con-
gregations into itself and was defended from outside of the public opinion, 
the later revival movements of the 19th Century often had to take their place 
outside of the Church in the form of new Free congregations. In Denmark 
these were almost absent. At the same time, the lack of an early, nation-wide 
and dominant Lutheran revival within the Swedish Church also helped to 
open up Swedish Christianity for new international input in theology and 
ideology. An Anglo-Saxon ideology of conscientiousness could establish 
itself in Sweden. The British preacher George Scott (1804-1874) was an 
important mediator of Methodism in Stockholm during the 1830s. In the 
middle of the nineteenth century, Baptists formed the very first popular mass 
organisation in Sweden. In the 1880s Anglo-Saxon Temperance movements 
also made a triumphant impact upon Swedish popular life. Poorer groups 
had a greater need for self-discipline in order to be respected in the public 
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sphere. Harder conditions of life made this more appropriate. From a Lu-
theran standpoint it was possible to condemn Methodism and Absolutism as 
something that neglected the grace of God as the only way to salvation. The 
success of the Anglo-Saxon ideals in Sweden caused aspects of Lutheran 
heritage to be disregarded more in Sweden than in Denmark. 

As industrialisation went on, the new Free Churches could be seen as 
relevant catalysts for the wage-earning people. In the very first big strike on 
Swedish soil in the sawmill district of Sundsvall in 1879 revived workers 
were at the forefront. Free Church leaders however never wanted to identify 
their movements with the underclass of a developing industrial society. This 
undermined future possibilities of Free Churches to play a role as a gathering 
force of the Swedish Nation from below. Later the Swedish Working Class 
movement anyhow integrated the ideology of conscientiousness that was 
anchored among revived Christians.

The Swedish People as a people of sober workers- a platform for 
a Swedish Folk Church? 
In the 1880s Absolutism and Socialism had successfully gained power as 
expressions of new popular forces. In 1889 the Swedish Social Democratic 
Workers Party was formed as the very first modern mass party in Sweden. 
The first mass party in Denmark had significantly been The Unified Left. 

A combination of the two popular trends of the 1880s soon laid the foun-
dation for a new civic ideal in Sweden: the sober worker. As farmers lost the 
legitimacy of their claim to be the Swedish people, this new civic ideal could 
become dominant.  

Viktor Rydberg’s anti-industrial poetry could make a big impact upon 
many labourers. His ideals could be redirected from the farming class to the 
new people of industrialised Sweden. Rydberg represented a Swedish tradi-
tion from the 1840s that wanted to integrate the dispossessed into a common 
public sphere. In the 1890s the unifying trend of anti-industrialism became 
very prominent in Swedish cultural life. The struggle for civil rights in the 
Working Class and Temperance movements could be combined with a 
strong aesthetic reaction against the ugliness of industrialism. As Great Brit-
ain had been the pioneering country of industrialism a long tradition of Brit-
ish anti-industrialism with names like John Ruskin (1819-1900) and William 
Morris (1834-1896) could be imported to the newly industrialised Sweden. 

The Swedish National Youth Movement became a prominent expression 
of the new democratic nationalism after the turn of the century. Within that 
movement an artistic avantgarde interpreted the aesthetic side of anti-
industrialism. Verner von Heidenstam (1859-1940), Ellen Key (1849-1926), 
Carl Larsson (1853-1919) and Karl Erik Forsslund (1872-1941) may be 
mentioned as important members of that avantgarde. Nature and countryside 
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were romanticised in an attempt at developing a contrast to urban life and 
industrial environments. After the break-up of the union of Sweden and 
Norway in 1905 the new democratic nationalism could gain its first real hold 
of Sweden. The conservative nationalists had put themselves in a dead-end, 
as the dissolution of the union became an indirect approval of the contempo-
rary democratic nationalism of Norway. 

From using Denmark as a parallel it is reasonable to search for the Swed-
ish Folk Church in this context. A uniting democratic and national move-
ment was developing, even as its social foundation was not based upon 
farmers.  

Harald Hallén as an advocate of a Swedish Folk Church  
Within the framework of the Swedish National Youth Movement it has been 
possible to detect an important Swedish Folk Church programme that hith-
erto has not been analysed in earlier research. The Social Democratic vicar 
Harald Hallén (1884-1967) is the main object of this study. I assume that it is 
possible to study an individual as an exponent of a broader context. Within 
the framework of the National Youth movement the young theologian Har-
ald Hallén discovered his own people. The sober worker became the model 
of a Swedish citizen. As a National Youth Movement activist he formulated 
a vision of a Swedish Folk Church. Being influenced early on by Rydberg’s 
idealistic anti-industrialism he drew up lines of a typical anti-industrial uto-
pia in 1907. There he wanted every citizen to live on the countryside in a 
privately owned cottage. In this vision Swedish citizens could develop their 
personalities and regularly attend a local Church. Hallén followed an estab-
lished pattern. The author Karl Erik Forsslund had already published his 
vision of a unified agrarian republic with personally owned homes for eve-
rybody where a Church was at the centre of their lives. Forsslund had how-
ever argued for a Church based on Monism and Neo-Paganism. Hallén thus 
competed with Forsslund and other monists about the message of the Church 
within a National Youth movement context. Hallén wanted his utopian 
Church to proclaim an ethically inspiring idealism.

A modern Christianity for a new people 
Harald Hallén’s main theological influences came during his years as a stu-
dent from 1904-1908 at the Theological Faculty of the University in Lund. 
The Swedish Church still had a stronghold in that part of the country; the 
gap between people and Church had in western and southern parts of Swe-
den (as mentioned above) not widened in the ways it had done in central 
Sweden. This had facilitated the import of a Theology from Germany that 
had been constructed in order to establish a synthesis between people and 
Church. Albrecht Ritschl (1822-1889) had been a father figure in developing 
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a new understanding of the Kingdom of God. As public life consisted of 
individuals collectively forming a common society, Ritschl brought theology 
within this frame. The ideal of the Kingdom of God could function as an 
inspiring force when nations were built upon citizens. This belief was a very 
important element in the theology of Ritschl and followers such as Wilhelm 
Herrmann (1846-1922) and Adolf von Harnack (1851-1930). As strong 
popular mass organisations started to get a solid grip on public opinion and 
its promise of power after 1905, theologians in Lund, with professor Magnus 
Pfannenstill (1858-1940) as an informal leader, tried to establish the 
Ritschlian synthesis within the National Youth movement in Sweden. At the 
famous Christian student meeting in Huskvarna 1907 Pfannenstill outlined a 
strategy for a future Christianity in a new democratic community. He spoke 
of Christian integration within the Public sphere. Harald Hallén was a de-
voted disciple of Pfannenstill and his early Folk Church was thought to 
transmit the ideal of the Kingdom of God.  

As an important step towards introducing democratic rule in Sweden all 
adult males in 1907-1909 were granted the right to participate in voting for 
parliament. In the general election of 1911 this new system was tried for the 
first time.

Conflict over the Swedish Folk Church 
Bishop J.A. Eklund (1863-1945) gave a vivid speech at the famous Husk-
varna student meeting in 1907 aiming at revitalising the thought of a Folk 
Church in Sweden. He hoped for a monarchy-led state and proclaimed that 
Christian Youth ought to conquer the public sphere in order to save the 
Swedish Church for the future. Eklund’s speech was something of a starting-
point for the Swedish Youth Church movement (ungkyrkorörelsen) in Upp-
sala. Harald Hallén visited the Huskvarna meeting and became inspired by 
Eklund’s conception of the Folk Church. Eklund had just been appointed as 
bishop in the diocese of Karlstad where Hallén hoped to work as a vicar. As 
a National Youth movement activist and disciple of Pfannenstill, Hallén 
however made his own interpretation of Eklund. He did not want to see pub-
lic opinion as something to conquer ”from above”, and had no ambitions to 
fight for the King. Hallén rather based his Church upon existing public opin-
ion as he thought that was based upon Christian values. A Folk Church pro-
claiming the Kingdom of God upon Earth could strengthen these existing 
ideals. Like Pfannenstill he wanted integration between Church and people, 
not a fight to conquer the people. 

For Eklund the prospects of a future state based upon public opinion rep-
resented a threat because the Church was linked to that state. The relation-
ship between theology and public opinion became obvious in 1909. In that 
year there was a big campaign in Swedish newspapers, mainly in the liberal 
Dagens Nyheter, against the belief in the existence of the Devil. To sum up 
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that debate revealed a basic conflict between groups that believed in revela-
tion and those that thought of public opinion as the obvious source of legiti-
mate truth. The latter group dismissed a belief in the Devil as something of 
the past. This standpoint highlighted public opinion as a future platform of 
common belief theologically. Seeing this development as a threat it was pos-
sible to formulate a defence strategy in order to protect the state Church: to 
fight for the old form of a Royal Lutheran state against the rise of democ-
racy.  

In 1909 this latent conflict became very obvious when Swedish workers 
suffered from a big conflict in the labour market that in Swedish history is 
called the Great Strike. Swedish cultural life was now for some time charac-
terised by two opposing nations within its own borders. The Left-wing Na-
tion consisted of Liberals and Social Democrats. They wanted to build a 
nation based on a democratic parliament and social reforms. The Right-wing 
Nation consisted of Conservatives and many farmers. They wanted to build a 
stronger military defence and preserve the power of the King. It was typical 
that the Youth Church movement wanted to break off from the broader Na-
tional Youth movement in 1909. The Youth Church movement mobilised 
fiercely in the years to come. Manfred Björkquist (1884-1985) and Einar 
Billing (1871-1939) were prominent figures in there. The first was a skilled 
organiser, and the other elaborated a sophisticated theological perception of 
the Folk Church of Sweden. Billing interpreted the Swedish Church as a sign 
of God delivering Grace unconditionally to every Swede. The concept of the 
Folk Church in the Youth Church Movement was the same as in Eklund’s 
Huskvarna speech a way of telling that the people were the object of the 
Church. The Youth Church movement started crusades in working class 
environments during 1909 in order to bring workers back to the Church. In 
1912 Manfred Björkquist instigated a nation-wide campaign in order collect 
money for building a warship. In 1914 members of the Youth Church 
movement were at the front of organising the big Peasant March in order to 
support royal power and the military defence of Sweden. Before about 
30000 farmers went to acclaim the King at the courtyard of the Swedish 
Royal Castle, they gathered to worship in the churches of Stockholm. 

Harald Hallén fighting for his Folk Church against the Youth 
Church Movement 
In 1909 Harald Hallén became an assistant vicar (komminister) in Torrskog 
in northern Dalsland, although Bishop J.A. Eklund had been very hesitant 
whether he really wanted to appoint Hallén as a clergyman in the Swedish 
Church. However, Hallén’s activism for an improved parish life as a student 
in Lund had been a big merit in Eklund’s eyes. In 1927 Hallén began as 
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vicar in the city of Arvika in the district of Värmland and there he stayed 
until he retired in 1957.

As a young clergyman Harald Hallén wanted to continue to link Church 
with public opinion. That had already been obvious in the big debate over 
the existence of the Devil in 1909. Hallén had taken part in that campaign 
and had dismissed the Devil as someone that people did not believe in any-
more. He had claimed that the confession used in the Church should adjust 
to that. In 1910 Hallén became a member of the Swedish Social Democratic 
party. In a new polarised era this was a way for him to follow Pfannenstill’s 
ideal of linking the Church with the real people. Later Hallén was elected to 
sit in the second chamber of the Swedish parliament from 1912-1960 (except 
from a short break) on behalf of the Social Democrats. It was symptomatic 
that he was voted to sit in parliament during the general election in 1911 
when the right to vote had become extended to all men.  

In 1910 Hallén was reported to the chapter of Karlstad because he had 
tried to connect the Church with popular opinion as it was in the Temperance 
movement and the Peace movement. Hallén had already been an absolutist 
since his years as a student in Lund. As a young assistant vicar Hallén had 
refused to pray for the military power of Sweden and all Swedish industries 
(as he believed that would mean blessing the production of alcohol as well). 
Supporting pacifism by changing wordings of the common Church prayer 
had been a way for him to express what he believed was the real Swedish 
Folk Church. Because of the report to the Karlstad chapter Harald Hallén got 
an opportunity to announce a programme for Church renewal in the national 
newspaper Dagens Nyheter. He would stick to that programme for the rest of 
his life. In the interview he discussed how to make the Church be run by the 
people. He did not judge it possible to give parliament the supreme right to 
rule over the Church. In my comparison between Denmark and Sweden I 
have emphasised that parliamentary rule over the Church was a Danish way 
of organising the Folk Church. The Danish Church did not have diocesan 
chapters or a National Meeting (kyrkomöte). As we have seen the Lutheran 
Church was historically more autonomous in Sweden than in Denmark. That 
explains why Hallén in 1910 could fear that proposing parliamentary rule 
would risk the Swedish Church breaking loose from the State in order to 
create a Church of its own. That would protect the church from public opin-
ion, which according to Hallén was negative. Instead he aimed at democra-
tising the existing National Meeting of the Swedish Church. Since the 1860s 
the National Meeting consisted of 30 vicars and 30 laymen. Hallén wanted 
laymen to be the dominant force. That was a more realistic way of consoli-
dating public opinion within the church. 

Harald Hallén was warned but not convicted by the Karlstad chapter, 
which made it possible for him to continue as an assistant vicar fighting for 
an alternative to the Folk Church of the Youth Church Movement. While 
they collected money for a warship Hallén fought for pacifism as he thought 
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that expressed the real opinion of the people. During the big Peasant March 
in 1914 Hallén was very active among those who wanted to condemn it as a 
false expression of the will of the people. Hallén’s nation consisted of work-
ers, not farmers. Two days after the Peasant March in 1914 a Workers March 
with about 50000 workers was organised in order to show popular support 
for parliament and democracy.

An important effect of World War I was a general undermining of the rul-
ing dynasties in Russia, Germany and Austria. This development also un-
dermined the Youth Church’s vision of a state ruled by a Lutheran king. A 
democratic Folk Church in line with Harald Hallén thus tended to stand as an 
obvious option of the future. Hallén had been one of the pioneers in gather-
ing workers, social democrats, vicars and theologians together in meetings 
outside of Köping in 1912, 1913 and 1915. As a link between Church and 
Social Democracy, Hallén became a very important contact also for Nathan 
Söderblom who was appointed Archbishop in 1914. 

During the full democratisation of Swedish political life in parliament, 
municipality, and parish between 1918 and 1921, Hallén was very active and 
well-known for delivering motions, investigating and partaking in important 
debates for introducing the system of: ”one citizen, one vote”. The career of 
Hallén after 1921 in many ways consisted of ambitions like introducing this 
democratic rule also in Church legislation, to make diocesan chapters and 
the National Meeting dominated by laymen. 

To protect a national Church within Social Democracy 
Hallén’s strategy of making the existing Church order more democratic be-
came very prominent as the Social Democrats used to argue for dissolving 
the state Church according to its party programme. The Church was per-
ceived of as an institution of the other nation of the upper class all since the 
Peasant March.

In the Swedish parliament two Socialist motions were proposed in 1918 
aiming at breaking the bond of state and Church. The prominent Social De-
mocratic publisher Arthur Engberg (1887-1944) supported the motions while 
Harald Hallén defended the existing link between state and Church. His ar-
gument was that the Church had strong popular support in spite of the Peas-
ant March. When Hallén had developed his belief in a common Swedish 
Folk-Christianity as a foundation of the Folk Church, he had been influenced 
by Viktor Rydberg’s theology and anti-industrial poetry. In parliament in 
1918 he drew new inspiration from H.G. Wells (1866-1946). That popular 
author had developed a new anti-industrial theology that Hallén could use to 
confirm his conviction. Wells believed that a new era of idealism and reli-
gious thought was arriving as a reaction against the materialistic ideologies 
of the previous century. Compared to the more intangible Rydberg Wells 
was more optimistic about practical issues. That point was important as the 
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Social Democrats had been in government since 1917. At the party congress 
of 1920 Hallén got considerable support for preserving a democratic Folk 
Church although the party programme otherwise was radicalised concerning 
the abolition of links between state and Church. Hallén had argued for the 
full right for everyone to resign his or her Church membership. He had 
thought that broad popular support for the Church would be confirmed if the 
rights to religious freedom were introduced. At the time Swedes were al-
lowed to leave the Swedish Church only if they promised to join another 
Church.

In the end of 1919 Arthur Engberg started to reformulate his Marxist per-
ception of the Church. As he had earlier seen the Church as an uncompli-
cated reflection of the dominant class, he now sensed the power of the work-
ing class and the possibility for it to take a firm grip on the State. In order to 
make the Church a simple reflection of the secular working class Engberg 
now wanted to keep the bond between state and Church. In other words, he 
wanted to de-Christianise the Church through its connection with the State. 
Engberg could make use of an old anti-liberal ideology of the previous cen-
tury; Boströmianism, as it had linked Church with state in opposition to pub-
lic opinion. In the 1920s Hallén and Engberg would belong to two opposing 
camps within the Social Democratic Party. 

The struggle to realise a democratic Swedish Folk Church  
As mentioned above Hallén after the constitutional reforms of 1918-1921 
continued to strive to create democracy also within the state Church. During 
the following decades he wanted to realise his vision of the Folk Church by 
reforming the organisation of the Swedish State Church. 

In response to Engbergs’s new threat of 1919 Harald Hallén defended the 
Church as an autonomous legal subject. In 1920 Arthur Engberg proposed a 
motion in parliament about removing the power of the National Meeting. 
Hallén in the same year proposed a motion about making the same meeting 
more democratic. The two opposing motions resulted in a governmental 
committee of 1921. The preliminary results of the investigation could be 
seen as a confirmation of Hallén’s perceptions of an autonomous Church. 
Due to a financial state crisis the work of the committee was however 
stopped in 1923.  

In 1921 Hallén maintained that the new democratic parliament could bet-
ter represent the people of the Church as long as laymen did not dominate 
the contemporary National Meeting. In 1925 Hallén successfully encouraged 
representatives of the National Meeting to ask for a re-establishment of the 
investigation that had been terminated in 1923. Hallén argued that a new 
democratised meeting would reach a much higher level of prestige in a new 
democratic society. 
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 As member of a new governmental investigation preparing religious 
freedom in 1925-1927 Harald Hallén developed his ideas about allowing 
citizens the right to abandon their Church membership. Such a reform would 
make it impossible to claim as Arthur Engberg did: that State people and 
Church people were the same people. During these years Hallén developed 
his programme for a Church ruled by the people that would stay as members 
of the Church. In January 1928 he proposed a motion where he called for a 
Church with democracy within the diocese and the National Meeting. At the 
centre he put the diocesan conferences (stiftsmöten) that had started to meet 
voluntarily from the beginning of the century. He argued that these confer-
ences should become legal within of the official church. He wanted them to 
appoint laymen to the National Meeting and the diocesan chapters. For fu-
ture he also wanted the dioceses to take care of local parishes with secular 
populations. Those parishes would loose many taxpayers as people gained 
the right to resign their Church membership. Hallén’s ideas soon became 
popular among churchmen. When Hallén wrote his motion he was heavily 
inspired by Yngve Brilioth (1891-1959). He was at the time professor in 
Turku in Finland. Hallén’s motion however reached a setback in the parlia-
mentary Committee for Constitutional Affairs, because of much resistance 
from Arthur Engberg. 

The defeat made Yngve Brilioth realise that the political path would not 
be successful. As a consequence he suggested to Archbishop Nathan Söder-
blom that the bishops themselves should propose a motion that demanded 
reforms.  In the end the Swedish bishops did just that at the National Meet-
ing that had gathered in the autumn of 1929. The Bishops’ motion was mod-
elled upon the text that the Committee for Religious Freedom had delivered 
in 1927. Like Hallén they thought that religious freedom would consolidate 
the independence of the Church. The bishops also like Hallén promulgated a 
programme for this self-governing Church. Einar Billing formulated the 
basic view of the Church in the Bishops’ motion. In this dissertation the 
links between Brilioth, Hallén’s motion of 1928, and the Bishops’ motion of 
1929 are established for the first time. 

The 1920s were as we have seen characterised by conflicts. Arthur Eng-
berg fiercely opposed Billing’s Folk Church programme in the Bishops’ 
motion. In that tense situation Harald Hallén’s conception of the Swedish 
Folk Church could be misinterpreted. At the National Meeting of 1929 Bill-
ing regarded a statement about the Church from the text of the investigation 
for religious freedom as an expression of Engberg’s State Church ideology. 
Later Swedish Church historiography has adopted that interpretation. By 
analysing sources that reveal Hallén’s standpoints during the investigation 
for religious freedom I have come to another conclusion. The text of the 
committee primarily dealt with a conception of the Church as an ethical 
foundation in Swedish society. The Church was primarily considered as an 
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expression of a common ethical religion in civil society, and was not seen as 
a simple reflection of the state. 

It was obvious that Hallén first and foremost believed in the democratic 
and autonomous diocesan and national Church. He was convinced that local
parishes and local municipalities would be transformed in a future domi-
nated by industries. However in 1930, with no sign of the National Church 
that he had advocated, Hallén anyhow participated in developing democracy 
within the local parish in order to secure Church autonomy on that level. The 
secular municipality, but not the parish, had early on been offered a system 
of representative democracy (kommunalfullmäktige) in the democratic re-
forms of 1918. A system of indirect rule had been considered more func-
tional in a new era of mass democracy. The ancient Swedish system of direct 
democracy was difficult to maintain as so many people now had received the 
right to participate in local politics. Since 1918 the extended right to partici-
pate in elections highlighted two alternatives for ruling the local parish: Ei-
ther to abandon parish self-rule and hand it over to the secular municipality 
that already had been given representative democracy, or to offer the parish 
the same representative democracy as its secular counterpart. In parliament 
Hallén argued for the Church parish as a parallel to the secular municipality. 
The parliament finally decided to offer the local Church a system of repre-
sentative democracy giving the local parish a Parochial Church Commission 
(kyrkofullmäktige) as a parallel to the structure within the local municipality. 
An end result of the reforms of 1930 was political parties taking their place 
in local Church government. Harald Hallén had nothing against that, as it 
was for him part of giving the people their role as the caretakers of the 
Church.

In 1932 the local parish obtained the responsibility for managing ecclesi-
astical property. Bishop Sam Stadener (1872-1937), Hallén’s friend since 
younger days, was Minister of Ecclesiastical affairs in the liberal govern-
ment of 1930-1932. Stadener was frightened by the Social Democratic plans 
for state ownership of Church property that mainly had been formulated by 
Arthur Engberg in the polarised climate of the 1920s. Without the national 
democratic Church that Hallén thought was best suited for taking care of 
Church property, Hallén decided to support Stadener’s plans for letting the 
local Church, ruled by the people, take responsibility for Church property. 

The Bishops’ motion of 1929 for a New National Church was not suc-
cessful. As Billing’s Youth Church definition of the Folk Church dominated 
the motion, its view of the people as the object of the Church did not harmo-
nise with political developments. 

In this dissertation I have treated the era from 1905 to 1933 as a united 
historical process of realising the democratic utopia as it had been expressed 
in the early National Youth movement. This vision of an egalitarian nation 
had successively been adopted by the Swedish Social Democratic party as it 
defended the concept of a democratic nation in the polarised years before the 
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outbreak of World War I. After the disastrous results of the co-operation 
with Communists in the election campaign of 1928, the elite of the Social 
Democratic party decisively gathered around the idea of Sweden as a home 
for every citizen (folkhem). The leaders of the party decided their future 
path; they chose the concept of the people before the struggling for class.

Hallén was a member of the Central Board of the Social Democratic party 
in 1928-1932. In 1928 he believed that the Social Democratic party in the 
future would extend itself into being a party of the people rather than re-
stricting itself to the working class. In 1932 this nationalistic line bore fruit 
in a very successful election campaign. When the former class-oriented anti-
clerical Arthur Engberg succeeded Stadener as Minister of Ecclesiastical 
affairs he had to accept the new moderate policy and reinterpreted his old 
view of the state Church in a much more Church-friendly way. In correspon-
dence with Hallén’s old idea the role of the state for Engberg now became 
that of a protector of Church interests. In 1933 the Social Democrats made a 
deal with the Farmers’ Party in order to reach a strong parliamentary base of 
political power. The Social Democrats accepted the agrarian demand for 
advanced duties in order to get the freedom to try an expansive programme 
of finance. In accordance with this development the agenda for Church re-
newal that Hallén had taken part in became much more successful than the 
ambitions of Billing and Engberg. 

An important aspect of Harald Hallén’s perception of the Folk Church 
was reflected in his engagement in the ecumenical programme of 
Archbishop Nathan Söderblom. Hallén was appointed a member of the big 
ecumenical Stockholm meeting in 1925 and he believed in the international 
Church as a possible platform for international justice and rights. As Hallén 
wanted to see a Social Democratic Sweden as an international model of pro-
gress, he could also place the Swedish Church in a similar role. This view of 
an international and independent Church was by contrast impossible for 
Engberg to maintain, as he saw nothing else but the geographically limited 
state as the possible upholder of the Church. 

The organisational establishment of the democratic Swedish 
Folk Church  
After 1932 Yngve Brilioth experienced a new era in Church politics. After 
Engberg had become minister Hallén had pleaded with him to work for a 
more rationalised and democratic Church. Soon Yngve Brilioth was ap-
pointed as chairman in a committee for reforming the diocesan chapters.  
Hallén became a prominent member of the same committee, which started 
its work in 1934. The alliance between Brilioth and Hallén could develop. 
They both wanted to give the voluntary diocesan conferences official status 
as the body for electing candidates to the diocesan chapters and National 
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Meeting. The investigators also wanted laymen to be elected to sit in the new 
diocesan chapters and meant that the real task of the chapter was to take care 
of ecclesiastical matters and not of education. The programme of the investi-
gators however never managed to break through politically. Ideas in line 
with Engberg’s State Church theory affected decisions in government and 
parliament in 1936. The Church was treated more as a part of public affairs 
than a self-governing subject. However, one important reform in the latter 
direction was that the diocesan chapters gained one chosen layman on their 
boards, which was something completely new in the Swedish diocesan 
church and thus symbolised a small breakthrough for the Folk Church pro-
gramme which Hallén had propagated for during a long time. 

The dominance of elected laymen in Church government was established 
in a much more prominent way in the 1940s. Harald Hallén was still at the 
forefront and participated in 1948 for the first time in his life in a National 
Meeting. On that meeting it was decided to accept the governmental pro-
posal for a new National Meeting with a majority of laymen. The Parochial 
Church Commission, now dominated by political parties, became the domi-
nant body for electing laymen to the National Meeting. Hallén argued for 
reform both at the National Meeting and in parliament 1949. The final result 
was a dominance of laymen: 57 laymen compared to 43 clergymen. In short- 
Hallén’s programme had been confirmed in this reform. In line with this and 
the Parochial Church Commission as an electoral body it became important 
for him to defend the institution of the Parochial Church Commission against 
threatening Social Democratic proposals in parliament that still wanted the 
local Church to be absorbed into the secular municipality. 

In 1952 Swedes got the right to leave the Church without restrictions. 
That reform also became something of a confirmation of the Church pro-
gramme that Hallén had been part of advocating, as membership of the 
Church finally could be separated from citizenship of the Swedish state. The 
fact that very few Swedes chose to abandon their Church membership after 
1952 became a confirmation of Hallén’s old belief in the strong popular sup-
port for the Swedish Church. He was satisfied that the State wanted to take 
care of the welfare of its own Swedish Church also after 1952. In the 1950s 
Hallén could experience that the Swedish Church as an institution had be-
come both independent and democratic. That was just what he had wanted 
already in 1910. 

Within Social Democratic policy attitudes in line with Hallén gained 
dominance in Church politics. In 1960 the demand for abolishing the State 
Church was removed from the Party programme. In a final remark I study 
how the more general breakthrough of the Social Democratic Folk Church 
ideology in the 1950s can be traced back to Viktor Rydberg as Harald Hallén 
had functioned as one of the important advocates of Rydberg’s Folk Church 
before that decade. 
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Aspects of a successful Swedish Folk Church ideology 
After confirming the triumph of a Social Democratic Folk Church in Sweden 
I continue to analyse aspects of that victory through the case of Harald 
Hallén. My study shows three different cases where the new Church became 
consolidated.

In 1933 a Board for the Care of Seamen became autonomous as it was 
separated from the Board for Missions of the Swedish Church. This autono-
mous board was in line with Hallén’s ambitions in the sense that he did not 
want to degrade seamen to become objects for missionary activities. He con-
sidered them as Swedes that ought to be treated as equal citizens within their 
own Church. In line with the same egalitarian way of thinking, Hallén very 
much appreciated the new more popular type of clergyman who was fostered 
at the Swedish churches abroad and used to play football and the guitar 
among the workers. Hallén became a member of the new Board for the Care 
of Seamen and had himself temporarily been a vicar in Antwerp in 1929. He 
developed a view where the Swedish churches abroad were seen as parts of 
Sweden. Reporting from Antwerp he managed to identify the tradition of 
conscientiousness of the Temperance movements and Social Democracy 
(with all its Anglo-Saxon roots) with the message of the Swedish Church. 
Another case of Hallén’s Folk Church became evident in his frequent medi-
tations on national radio. Hallén’s vibrant voice channelled a message of 
Christ as the source of the typical Swedish character. Christ was seen as an 
ideal figure that had preached the solidarity which was important for build-
ing God’s Kingdom on Earth. The everyday solidarity in creating a common 
and egalitarian nation was interpreted by Hallén as a struggle for holy ideals 
on Earth. A final example of how Hallén managed to confirm his perception 
of the Swedish Folk Church has been seen in the case of All Saints’ Day in 
autumn. In the 1930s the new popular tradition of lightning candles at graves 
had started to emerge. As a preacher Hallén forcefully legitimated this tradi-
tion from 1939 to 1956 in impressionistic radio broadcasts from the grave-
yard in Arvika. Through his chairmanship in a governmental investigation 
for new holidays he also managed to influence the decision that All Saints’ 
Day should become a new holiday in 1953. 

The borders of Harald Hallén’s Folk Church 
A different way of studying the victory of the Social Democratic Folk 
Church of Sweden is to ask which groups were not included in its establish-
ment. One such example of which I have studied is Hallén’s conflict with the 
old revivalism in western Sweden which had lived within the state Church 
from the first half of the 19th Century. To simplify earlier research very 
much: that revival was not keen on accepting public life as it had risen out-
side the Church since 1850. According to this, vicars that were faithful to 
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this old inner Church revivalism condemned Hallén’s preaching on consci-
entiousness in an amusement park (folkpark) in western Sweden in 1933. 
When Hallén defended himself against the accusations he pointed to the fact 
that anti-semitic arguments were used against him. Earlier research has 
shown that parts of the inner Church revivalism in western Sweden got fairly 
close to German National Socialism in the 1930s. That was a way of being 
true to the ”Nation of Martin Luther” in reaction to the Swedish public life 
that was heavily influenced by Methodism and Absolutism from the Anglo-
Saxon tradition. Nazism also showed a way of getting rid of a threatening 
public life outside the Church. Hallén represented somewhat of an antithesis 
to all this as he wanted to build the Church upon the public sphere and its 
secular mass organisations that were influenced by Anglo-Saxon ideas. 

Another Swedish group outside the basic conception of Hallén’s democ-
ratic Folk Church consisted of the members of the various Free Churches. 
Hallén’s nation was based upon the Temperance and Working Class move-
ments that, simply speaking, had prevailed since the Sundsvall strike in 
1879. He claimed that Free Church Christianity belonged to the private 
sphere and accused it for preaching about of the eternal life after death, in-
stead of struggling for the Kingdom of God. In line with this Hallén was 
very keen on identifying the Swedish Church with the Swedish nation, and 
identified the Free Churches as phenomena outside of Swedish public Chris-
tianity. 

The last category not included consisted of the High Church movement. 
Hallén often accused that Church movement for creating a new distance 
between Church and public opinion. On the other hand Hallén was criticised 
by High Church representatives for preaching idealism instead of real Chris-
tianity. High Church theology could be seen as a form of reaction against the 
democratic Folk Church that had started to establish itself in the 1930s. Us-
ing Habermas’ theory it could be regarded as a contrast to the inner-worldly 
rationalistic communication of the public sphere that was the home of de-
mocracy. The High Church movement wanted to restore the Church as a 
place for representing and revealing public truth. For example, the status of 
the clergy was empowered against the egalitarianism of democracy. At the 
contrary, one of Hallén’s basic presuppositions was, as we have seen, the 
idea of egalitarianism within the Church. He mentioned that he as a pastor 
wanted to be seen as a brother among brothers.  

A final comparative observation- woman as clergyman 
 I have finally elucidated the important results of this investigation by com-
paring the case of women as ordained pastors in the Lutheran churches of 
Denmark and Sweden. In 1960 the first female candidates were appointed 
for clerical service in the Swedish Church. Through investigations in 1923 
and 1950 Hallén had been an early pioneer for this reform. The National 
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Meeting of 1958, dominated by laymen, decided to offer women the right to 
become ordained pastors in the Swedish Church. Hallén considered that as a 
victory of Folk Christianity against the High Church movement. In 1957 
Hallén had prepared for the very first female vicar to preach in a Swedish 
Church. That happened in his own church in the eastern part of Arvika. She 
was invited from Denmark and had already been appointed for clerical ser-
vice in the Danish Church. Through comparison with Denmark I have em-
phasised an important difference. In Denmark women’s access to pastoral 
office was demanded from public opinion that was formulated within the 
framework of the Church. That was in line with the Danish synthesis of Folk 
Church and national life. In Sweden the reform was perceived rather as 
something that was forced upon the Church from the outside by a secular 
State.

Results
By starting with an analysis of the Danish Folk Church ideology and its con-
text I have highlighted a similar but yet different Folk Church ideology in 
Sweden. By comparison I have emphasised a more ”invisible” Folk Church 
in industrial Sweden. 

The similarity consisted of both Harald Hallén and Morten Pontoppidan 
identifying their Churches as Churches of the people. The big difference 
from the democratic Danish Folk Church was however that Hallén advo-
cated the base of the Church as in the people of industrialism. He was con-
vinced that there existed a religion of ethics in those parts of population. He 
believed that the Swedish culture of conscientiousness was an existing ethi-
cal foundation to build upon, and considered the ideal of the Kingdom of 
God as pointing in the ethical direction for societal development. Finally the 
popular sentiments of anti-industrialism for Hallén displayed a cruel exploi-
tation that was to be condemned ethically. Hallén supposed that this ethical 
Folk religion had its roots in the message of the Swedish Church. 

As a result of the different directions of the Danish and Swedish Peasants’ 
movement in the 1880s; Swedish Church representatives, in general not like 
Hallén experienced that they had a politically successful people of their own 
within their Church. A continuing belief in the Swedish Peasants as a force 
after the 1880s had resulted in Youth Church activism for the big Peasant 
March of 1914. As Church leaders simply speaking ”lost” the political po-
tential of their agrarian people after 1914, a new ground for theological reac-
tion against public opinion was established. Later a High Church movement 
took shape in Sweden. That Swedish nation-building was fronted by a group 
that had established itself outside the Church since the 1880s is a part of an 
understanding of why the democratic Folk Church ideology never was ac-
cepted so much within the Church and theology in Sweden as it was in 
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Denmark. In Denmark you could never find such a prominent High Church 
movement as the Swedish one. 

In order to organise a Church ruled by public opinion it was never possi-
ble in Sweden as in Denmark to establish direct State rule over the Church 
through parliament. Instead Church representatives could accept democrati-
sation in the Church’s own structure in order to win a higher amount of ec-
clesiastical prestige in a democratic society. A democratisation of an 
autonomous Church also became Harald Hallén’s programme. During his 
long political career he experienced a democratisation of the parish, the dio-
cese and the National Meeting. 

In the year 2000 the historical relationship between the Swedish State and 
the Swedish Church was broken up. Before that year Social Democrats had 
been frightened that making the Church independent from state could create 
a distance between people and Church. There were fears that the reform 
could make the Church ruled by orthodox groups, and it was thought that 
”ordinary people” then would feel alienated from their Church. However, 
because of the fact that the general system of democratic rule in society had 
become very well consolidated also within the Church, it became possible 
for Social Democrats to accept the reform. Harald Hallén can be considered 
as an important early pioneer of this independent but democratic Swedish 
Folk Church.  
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21. Källförteckning 

21.1. Otryckta källor 
Eskilstuna

ESKILSTUNA STADSARKIV (ES) 
   Personarkiv. Kyrkoherde S.P. Persson i Lagersberg 

B1:1 Brev från Harald Hallén till Sven Persson [d.ä.]1

Falun
HOS URBAN CLAESSON  

Ett samtal om Harald Hallén mellan Inga Lisa Löfqvist och Urban 
Claesson, den 18/3 2000. Anteckningar renskrivna av Claesson, och 
verifierade av Löfqvist. 

Göteborg  
  GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK (GUB) 

Jalmar Furuskogs samling 

  Brev från Harald Hallén 

Karlstad
  FOLKRÖRELSERNAS ARKIV FÖR VÄRMLAND (FAV) 

Mauritz Hellbergs brevsamling (MHBS) 

Vol 4 Brev från Harald Hallén 

  IOGT Värmlands distrikt 
   
Vol E1a: 6-10, 
12-13,17 Brev från Harald Hallén till Harald Vadman. 

1 I de samlingar som hör till  S.P. Persson finns även korrespondens tillhörande dennes far, 
d.v.s. godsägaren Sven Persson  
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Harald Halléns samling (HHS)  

Vol 4  Brev från Harald Hallén till Birger Hallén 
  Brev från Harald Hallén till Alma Hallén   
  Brev från Birger Hallén till Harald Hallén   

Vol 7 Brev från Harald Hallén till Ella Hallén 1916-1917 

Vol 8  Brev från Harald Hallén till Ella Hallén 1918-1929  

Vol 9  Brev från Harald Hallén till Ella Hallén 1928-1965 

Vol 22  Predikomanusskript för perioden från söndagen efter trettondagen 
t.o.m. pingsthelgen 

Vol 23  Predikomanusskript för trefaldighetstiden 

Vol 25  Manuskript för för allhelgonapredikningar och griftetal 

Vol 26  Föreläsningsmanuskript inom tidsintervallet 1906-1936 
Opinionsyttring till förmån för de religiösa värdena vid den social-
demokratiska partikongressen 1920  

Vol 27  Föreläsningsmanuskript inom tidsintervallet 1937-1964 

Vol 30 Brev från Axel Gustavsson  
  Brev från Siri Jonsson  

 Brevkopia från C.G. Fagerlind, G. Kihlgren, B.Palm, D.Ingemark, 
B.Gustafsson, L. Larsson, B. Palm, A. Larsson, E. Högberg, A. 
Palm  

  Brevkopia från Beda Gustafsson  
  Brev från Inga Lisa Löfqvist till Lars Rune 

Vol 31 Brev från Manfred Björkquist  
  Brev från Dagny Bråkenhielm  
  Brev från Karl Algot Sige  
  Brev från Assar Truedsson  
  Brev från Gerda Zetterlund  

Vol 32 Brev från David Ahlner  
  Brev från Ture Aspegren  
  Brevkopior från Einar Börjeson  
   Brev och brevkopior från Ernst Ehrneli  
  Brev från Jalmar Furuskog  
  Brev från Gunnar Lindgren  
  Brev från Ragnar Thomaeus  
  Brev från Loa Vennerström  

Vol 33 Brev från Natanael Beskow  
  Brev från Venzel Björkhagen  
  Brevkort från Hjalmar Branting  
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  Brev från Yngve Brilioth  
  Brev från L. M. Danielsson  
  Brev från J.A. Eklund  
  Brev från Bo Giertz  
  Brev från Karl Hedén  
  Brev från Mauritz Hellberg 
  Brev från Ernst Klefbeck  
  Brev från Oskar Lewan  
  Brev från Ragnar Lundell  
  Brev från Axel Lutteman  
  Brev från Magnus Pfannenstill  
  Brevkort från P.H Sjöblom  
  Brev från H.F. Spak  
  Brev från Sam Stadener  
  Brev från Ingmar Ström  
  Brev från Nathan Söderblom  
  Brev från Ruben Wagnsson  

Vol 38 Kyrkoherdevalet i Arvika. En appell till väljarna, Karlstad 1925 

Linköping
  LINKÖPINGS STADSBIBLIOTEK (LSB) 

Alfhild Cnattingius personarkiv 

Vol 3 Harald Hallén till Alfhild Cnattingius  

Emil Liedgrens arkiv 

D 3  Bilaga till brev från Yngve Brilioth till Emil Liedgren.  

Lund
LUNDS UNIVERSITETSBIBLIOTEK (LUB) 
Magnus Pfannenstills samling (MPS) 

Brev från Harald Hallén 
Brev från K.G. Ossian-Nilsson   

Kaps 20:i Kristen ungdom inför den sociala frågan  
Kaps 35 Kristendomen och monismen  

Sam Stadeners samling (SSS) 
    
  Brev från Harald Hallén 

Gertrud Liljas brevsamling

  Brev från Harald Hallén
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Sigtuna
SIGTUNASTIFTELSENS ARKIV (SA) 
Manfred Björkquists samling (MBS) 

  Brev från Harald Hallén 

Axel Luttemans samling (ALS) 
   
  Anteckningar från Johannisdahlsmötet 1913 

Brev från Harald Hallén 

Stockholm
ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK (ARAB) 
Sveriges socialdemokratiska arbetarparti (SAP) 

A2C:004 Protokoll: partistyrelsen: mikrofilm 1915-1930 
A2C:005 Protokoll: partistyrelsen: mikrofilm 1931-1939 
A08A. Vol 4 Övriga protokoll rörande partiet 1923- 1945 

Arthur Engbergs familjearkiv

Vol 11 Brev från Harald Hallén 

Hjalmar Brantings samling 

Vol 3.1: 10 Brev från Harald Hallén 

KUNGLIGA BIBLIOTEKET (KB) 
Affischsamlingen 

Oc 1914 B278 Diskussionsmöte med föredrag av Riksdagsman Harald Hallén över 
ämnet: ”Socialdemokratin och Kristendomen” avhålles å  Folkets 
Hus Lördagen den 31 Jan. 1914 kl. 8 e. m. / Uppsala Soc.-Dem. 
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