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Förord

När jag nu sätter punkt för mitt avhandlingsarbete kan jag se tillbaka 
på en doktorandtid, som onekligen har innehållit en hel del möda, 
men som till stora delar också har varit mycket lustfylld. Det beror 
inte minst på personer som jag har haft runt mig under arbetets gång. 
Några av dem vill jag tacka här.

När jag först insåg att det fanns en möjlighet för mig att bli dok-
torand, hade jag ett önskemål – jag skulle vilja ha Edgar Almén som 
handledare. Att det också blev så är jag mycket glad för. Jag vill tacka 
Edgar för hans engagerade handledarskap, men också för att han var 
den som under min grundutbildning fick mig att inse hur roligt det kan 
vara att ägna sig åt teologi. Handledarsamtal med Edgar innehåller vis-
serligen inte någon garanti för att man efteråt skall känna sig ett steg 
närmare en slutprodukt, men däremot alltid att blicken har skärpts 
för var ett visst resonemang har sina styrkor och svagheter. Våra träf-
far hör till det i doktorandlivet som jag kommer att sakna allra mest.

Ola Sigurdson har som biträdande handledare gett viktiga synpunk-
ter på innehållet i mina olika textversioner och många betydelsefulla 
förslag på möjliga resurser för att föra arbetet framåt. Mattias Martin-
son, som tillkom som handledare halvvägs in i avhandlingsarbetet, har 
noggrant satt sig in i mina texter och särskilt i slutskedet hjälpt mig att 
driva projektet i mål. Det är också mycket tack vare Mattias som mitt 
byte av utbildningsort till Uppsala inte medförde något större stopp 
i avhandlingsprocessen. På Linköpings universitet bidrog på ett mot-
svarande sätt Åsa Nilsson Dahlström till att bytet gick så friktionsfritt.

Jag har också varit beroende av att ett antal personer gett av sin tid 
för att läsa och ge respons på hela eller delar av texten: Kjell Blückert, 
Niclas Blåder, Peter Carlsson, Anders Eckerdal, Erik Eckerdal, To-
mas Ekstrand, Anne-Louise Eriksson, Johanna Gustafsson Lundberg, 
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Gösta Hallonsten, Jonas Ideström, Jonny Karlsson, Anna Menzies, 
Hanna Pettersson, Arne Rasmusson och Ingegerd Sjölin. Att alla ni 
många andra som bidragit med viktiga synpunkter och uppslag under 
seminarier, tågresor och kafferaster, inte blir omnämnda, beror inte på 
att ni är bortglömda, utan just på att ni är så många. Tack till er alla! 
De seminariemiljöer som jag ingått i (först i forskarmiljön »Identitet 
och pluralism« i Linköping och sedan högre seminariet för ämnet 
»Systematisk teologi med livsåskådningsforskning« i Uppsala) har 
inneburit viktiga möjligheter till att pröva mina egna utkast och vidga 
mina vyer i mötet med andras projekt.

Strängnäs stift vill jag tacka för finansieringen av min doktorandut-
bildning. Särskilt tack till Anna Söderström Wikell som varit den som 
följt mitt arbete närmast. Kyrkonämnden i Svenska kyrkan i Nyköping 
och kyrkorådet i S:t Nicolai församling har på ett tillmötesgående 
sätt gjort min studieledighet möjlig. Gunnel Mellqvist och Lars Viper 
i Nyköping har båda verkat för att min doktorandtid skulle bli bra.

Min mor Marie har spenderat åtskilliga timmar på att ställa tillrätta 
min ibland alltför fantasifulla meningsbyggnad. Särskilt tacksam är jag 
också över att hon i tid upptäckte att jag i en textpassage förväxlat teolo-
gen Karl Barth med Carl Bildt(!) – en sammanblandning som förmod-
ligen vare sig utrikesministern eller socialisten Barth hade uppskattat. 

Så slutligen: Min älskade Karin och våra barn Johanna och Elias. 
Karin har varit min mest kontinuerliga samtalspartner i den här av-
handlingens tillkomstprocess. Med kloka frågor och synpunkter har hon 
fortlöpande satt sig in i och bidragit till det som jag för tillfället skrivit 
på; oftast utifrån ett genuint intresse för ämnet, ibland – tror jag – lika 
mycket som ett sätt att hantera en insnöad livskamrat kärleksfullt. Jag 
känner stor tacksamhet för såväl det första som det andra. Johanna och 
Elias, ni är det bästa jag har varit med om. Ni har utgjort en effektiv 
medicin mot varje tillstymmelse till tendens hos er pappa att förfalla 
till att börja tro att det som han skriver på är det viktigaste i livet. Att 
jag får dela min tillvaro med er tre gör mig till en människa som har 
mycket att glädjas över!

Nyköping, i midsommartid 2012



· 13 ·

Bakgrund
Få begrepp har haft ett så stort inflytande över Svenska kyrkan under de 
senaste hundra åren som ordet folkkyrka. Det har i många sammanhang 
blivit till en identitetsmarkör, som syftar till att positionsbestämma den 
svenskkyrkliga traditionen.1 Att Svenska kyrkan är en folkkyrka finns 
dessutom formellt reglerat i både kyrkoordning och i lagtext.2 Vad ordet 
folkkyrka mer precist betyder och vad det därmed innebär att som kyrka 
ha en folkkyrklig identitet, är däremot en fråga som står under ständig 
diskussion. Klart är dock att Svenska kyrkans situation i det begynnande 
2000-talet på många sätt är radikalt annorlunda, i jämförelse med den 
tid i början av 1900-talet, då stora delar av den svenska folkkyrkoteolo-
gin formulerades. Svenska kyrkan är inte längre en statskyrka och dess 
formella myndighetsutövande är numera marginellt. Detta kan till stor 
del ses som en följd av att samhället på många områden sett en föränd-
ring mot en tilltagande pluralism, vilket innebär att Svenska kyrkan 
alltmer måste vänja sig vid att vara en aktör bland många.

1 Begreppet är exempelvis en återkommande identitetsbestämning i de pastorala 
program som varje församling i Svenska kyrkan formulerat i samverkan med sitt 
domkapitel, de så kallade församlingsinstruktionerna. Sven Thidevall, Folkkyrkans tid: 
Församlingsinstruktionerna berättar (Järlåsa: Ordbruket AB, 2005).

2 I Kyrkoordningen för Svenska kyrkan står: »Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka 
med uppdrag att förmedla evangelium i ord och handling. Kyrkan har rum för alla, för 
den sökande och tvivlande likaväl som den trosvisse, för den som har hunnit kortare li-
kaväl som den som har hunnit längre«. I lagen om Svenska kyrkan står: »Svenska kyr-
kan är en öppen folkkyrka, som i samverkan mellan en demokratisk organisation och 
kyrkans ämbete bedriver en rikstäckande verksamhet«. Kyrkoordning för Svenska kyrkan 
med angränsande lagstiftning, (Stockholm: Verbum, 2010), s 95. Samt inledning till Sjätte 
avdelningen: Kyrkotillhörighet, respektive 2§ i Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan.

1 
Introduktion
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De förändrade förutsättningarna har under senare år aktualiserat 
en förnyad diskussion kring Svenska kyrkans identitet.3 Somliga me-
nar att förändringarna har medfört att Svenska kyrkan hamnat i en 
identitetskris.4 I korthet beskrivs ofta krisen som en konsekvens av 
att Svenska kyrkan, teologiskt och organisatoriskt, är designad för ett 
enhetssamhälle som inte längre existerar, vilket har lett till en osäker-
het vad gäller vad och vem Svenska kyrkan är och hur Svenska kyrkan 
skall ta plats i samtiden. 

Att en kyrka upplever att den befinner sig i en krisartad brytningstid, 
där frågan om kyrkans identitet aktualiseras, är dock på inget sätt unikt 
för vår tid. Ur ett historiskt perspektiv tycks det snarare vara ett normal-
tillstånd för den kristna kyrkan. Varje epok i kyrkans historia kan med 
visst fog beskrivas som en brytningstid, eftersom man per definition 
ständigt befinner sig i brytningen mellan det som har varit och det som 
skall komma. Vid den tid i början av 1900-talet då den svenska folk-
kyrkovisionen artikulerades, beskrev exempelvis många av samtidens 
kyrkliga företrädare situationen i Svenska kyrkan såsom djupt krisartad. 

Det betyder inte att röster som talar om identitetskris per defini-
tion kan avfärdas. Ecklesiologiskt kan de tvärtom (i den mån de är 
träffsäkra) tolkas såsom uttryck för en insikt om att en kristen kyrka, 
i dialog med sin egen tradition, kontinuerligt måste reflektera över vad 
det innebär att på ett trofast sätt gestalta kristen tro i sin egen tid. Men 
det innebär att den verkligt allvarliga situationen för en kyrka inte i 
sig består i att läget upplevs som problematiskt. Det verkligt allvar-
liga är när en kyrka upphör att arbeta med och adressera de specifika 
svårigheter som är förbundna med att vara kyrka i just den situation 

3 Se exempelvis Göran Bexell, Den dyrbara pärlan: Om kristendomens dolda traditioner. Teo-
logiska essäer (Lund: Arcus, 2000), s 143–63, Esbjörn Hagberg, Leva i försoning: Om vårt 
gemensamma uppdrag i en provisorisk värld (Örebro: Libris, 2006), s 145–67, Werner G. 
Jeanrond, Guds närvaro: Teologiska reflexioner I (Lund: Arcus, 1998), s 151–68, Werner G. 
Jeanrond, Gudstro: Teologiska reflexioner II (Lund: Arcus, 2001), s 164–72, Ola Sigurdson, 
Hungerns väg: Om Gud, kyrka och mångfald (Lund: Arcus, 2000), s 128–97 och Thomas 
Ekstrand, Folkkyrkans gränser: en teologisk analys av övergången från statskyrka till fri folkkyrka 
(Stockholm: Verbum, 2002).

4 Exempelvis använder biskopen i Karlstad stift Esbjörn Hagberg ordet identitetskris 
när han i sitt herdabrev beskriver Svenska kyrkans situation. Hagberg, Leva i försoning, 
s 145–67.
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som man står i. Den radikala motsatsen till att uppleva att man be-
finner sig i någon form av kris, är väl att mena att läget är stabilt, att 
man har total kontroll. Och en kristen gemenskap som upplever sig 
ha total kontroll kan få klara problem med uppdraget att som kyrka 
leva i Kristi efterföljelse. En sådan kyrka riskerar snart att förväxla 
sig själv med den som den utger sig för att följa. Den förfogar redan 
över sin identitet och behöver därför inte söka vidare. I förlängningen 
innebär det också att det kan ifrågasättas om identitetskris verkligen 
är det bästa begreppet för att beskriva den kyrkotradition som brottas 
med frågan om hur man i sin egen tid kan vara kyrka på ett trovärdigt 
sätt. Risken är att det leder tanken till ett tillfälligt stadium som skall 
övervinnas genom att en stabil identitet återställs.5

Kyrka i världen som ecklesiologiskt dilemma

Ett alternativt förhållningssätt skulle kunna vara att betrakta den upp-
levda krisen såsom en yttring av det dilemma som präglar varje försök 
att gestalta den kristna kyrkan i en konkret historisk situation. Di-
lemmat kan med en fråga formuleras så här: Hur skall kyrkan ta plats i 
världen som en engagerad del av sin samtid, utan att ge upp sin integritet såsom 
kristen gemenskap och tömmas ut i samtidskulturen? Att förhålla sig till detta 
dilemma utan att vare sig trilla i det ena eller andra diket – genom att 
antingen framträda som en spegelbild av sin samtid, eller genom att 
definiera sig i strikt motsats till den – har följt kyrkan såsom en inne-
boende spänning genom hela dess historia. Varje tid i kyrkohistorien 
har varit tvungen att försöka hantera denna spänning, utifrån just sin 
tids premisser.6

5 Esbjörn Hagberg pekar också på ett antal riskområden som är överhängande för 
den kyrka som börjar tolka sin egen situation i termer av identitetskris: Att man blir 
självupptagen och ägnar det mesta av sin uppmärksamhet åt att reflektera över sin 
egen identitet, istället för att ägna sig åt att utföra sin uppgift; att kyrkan ägnar sig åt 
tillbakablickande och defensivt försöker klamra sig fast vid det som man har; att man 
blir utifrånstyrd och försöker göra det som man tror att andra vill att man skall göra; 
att man som en konsekvens av osäkerheten kring vem man är, bara framträder som en 
spegelbild av den man möter. Ibid, s 155ff.

6 Att jag i sammanhanget väljer att beskriva denna spänning i teologiska termer skall 
inte tolkas som att det därmed handlar om något som i och för sig är unikt för den 
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Exempelvis finns dilemmat närvarande som en spänning i Nya testa-
mentets olika skildringar av Paulus församlingsbyggande och missions-
verksamhet. I Romarbrevets föreskrifter till de kristna i Rom skriver 
Paulus, med ord som kan tyckas svåra att missförstå: »Anpassa er inte 
efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era 
tankar« (Rom 12:2).7 Underförstått hör de kristna inte till denna värl-
den, utan har en annan och mer grundläggande tillhörighet i Kristus, 
en tillhörighet som enligt Paulus bör förhindra dem att anpassa sig till 
den här världen. Men dessa distanserande ord, kan samtidigt ställas mot 
Paulus ord i 1 Korinthierbrevet, där han själv tycks vara beredd att gå 
längre än de flesta vad det gäller att anpassa sig för att göra evangeliet 
åtkomligt för sin omgivning: »För att vinna judar har jag för dem varit 
som en jude. För att vinna dem som står under lagen har jag för dem 
varit som en som står under lagen, fast jag själv inte står under lagen. 
För att vinna dem som är utan lag har jag för dem varit som en som 
är utan lag, fast jag inte är utan Guds lag, jag har ju Kristi lag« (1 Kor 
9:20–21). Och Apostlagärningarnas bild av Paulus skildrar hur han, 
inför Areopagen i Aten, bygger upp sin förkunnelse genom att anknyta 
till något som redan var välkänt för atenarna, nämligen deras altare till 
en okänd Gud: »Det som ni dyrkar utan att känna till, det är vad jag 
förkunnar för er« (Apg 17:23). Vad som kan betraktas som ett sådant 
kreativt, situationsbestämt sätt att gestalta evangeliet och vad som är 
en anpassning av det slag som Paulus tar avstånd från i Romarbrevet, är 
en fråga som kyrkan i varje ny historisk situation måste hålla levande. 

Arbetet med att förhålla sig till denna spänning kan, utifrån ett 
sådant perspektiv, snarare beskrivas såsom en del av kyrkans existens-
villkor – en oundviklig ecklesiologisk premiss – än som en konsekvens 

kristna kyrkan. I en mening kan motsvarande dilemma på ett eller annat sätt spåras 
i alla sammanslutningar som drivs av en vision för hur det goda livet bör utformas. I 
politiska brytningstider ställs exempelvis politiska partier inför en situation som inte 
sällan också uttrycks i termer av identitetskris. I spänningen mellan ideal och historisk 
situation tvingas då en omförhandling fram om vad som är partiets egentliga vision och 
hur denna vision konkret bör ta sig uttryck i partiets praktiska liv och politik. Dilem-
mat skulle alltså kunna kläs i mer generella termer än vad jag har valt att göra här, 
vilket skulle ge undersökningen en annan prägel.

7 Där inget annat anges är bibelcitaten i avhandlingen genomgående hämtade från Bibel 
2000.
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av en tillfällig identitetskris. Fördelen med att beskriva problemet om 
hur kyrkan tar plats i världen som just ett dilemma, är att det antyder 
att det inte finns några definitiva lösningar. Istället öppnas en möjlig-
het att granska hur olika förhållningssätt klarar att hantera och leva 
med den spänning som dilemmat för med sig.

I ett närliggande resonemang hänför den amerikanske teolo-
gen Charles Mathewes denna spänning till det teologiska talet om 
»världen«.8 När Paulus i citatet ovan namnger det som han menar 
att de kristna inte skall anpassa sig efter såsom »värld«, förutsätter 
det att han menar sig kunna ta ett kliv tillbaka och betrakta världen 
från ett utifrånperspektiv. Själva benämnandet av världen som värld, 
signalerar ett anspråk på att ha tillgång till ett perspektiv som i en 
eller annan mening går utöver, eller transcenderar, världen. Världens 
horisont utgör inte den absoluta horisonten och därmed är det utifrån 
kristen teologi inte »den här världen« som ytterst definierar männis-
kan. I exemplet från Romarbrevet är det tvärtom så att det är Paulus 
som menar sig kunna definiera världen, just genom att fånga in den 
och benämna den som värld. Detta – i Mathewes tycke rättmätiga – 
kristna anspråk på en transcenderande kapacitet, har samtidigt visat 
sig vara svårt att teologiskt hantera. Att de kristna inte helt hör hemma 
i »denna världen« har nämligen, enligt Mathewes, ofta framställts i 
konflikt med en genuin delaktighet i världen, vilket har gjort att det 
ena många gånger har fått stå tillbaka för det andra:

The options are stark: either this world or another. We are properly 
at home in this world, or we are ‘resident aliens’. But both options are 
inadequate. It is simply bad faith to deny our world-transcendence, our 
recognition that the material conditions for our material lives are not all 
there is to say about us. Yet nor are we otherworldly, made for another 
place – a metaphysical Mars, perhaps – and for some obscure reason trap-
ped in this one; the fantasy that we could be ‘altogether elsewhere’ in a 
way that would be free from worldly engagements, makes our relation to 
the world altogether too accidental.9

8 Charles T. Mathewes, A Theology of Public Life (Cambridge: Cambridge UP, 2007), s 
15–18.

9 Ibid, s 16.
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Mathewes formuleringar kring det teologiskt svårhanterliga i att på 
en och samma gång vara i världen, men ha anspråk på ett transcen-
derande perspektiv på samma värld, är belysande. De renodlade posi-
tioneringar som Mathewes tar spjärn emot, utgör påtagliga fallgropar 
för varje historisk kristen tradition, vilket gör att en kyrklig tradition 
ständigt måste hålla frågan levande och relatera den till just sin egen 
situation. Det man kan vara säker på är att den kyrka eller den teologi 
som slutgiltigt menar sig ha kommit tillrätta med denna svårighet, 
garanterat befinner sig i det ena eller andra diket – antingen uttömd i 
samtiden eller också i en sekteristisk avgränsning från den.

Samtidigt antyder dock Mathewes genom sin kategoriska uppdel-
ning, enligt min mening, en väl pessimistisk värdering av vilken med-
vetenhetsgrad om just detta dilemma, som finns i den kyrkoteologiska 
diskussionen. Som teologen Stephen D. Long påpekar, innehåller i 
stort sett inte den kyrkoteologiska debatten några bidrag som själv-
mant ansluter sig till de positioner som Mathewes karikerar. Posi-
tionerna existerar nästan enbart såsom beskyllningar gentemot me-
ningsmotståndare: »They are accusations – ’You think theology is 
nothing but the simple repetition of tradition!’ or ’You sell theology 
out to modernity, evacuating it of the content of the faith!’.«10 Men 
det finns knappast någon kristen teolog som frivilligt skulle placera 
sig i den ena eller andra renodlade positionen, i varje fall ingen teolog 
som Long är beredd att ta på allvar. Det förhindrar visserligen inte 
att somlig teologi ändå kan misstänkas att, mot sina intentioner, ge 
uttryck för en alltför isolatorisk eller alltför assimilerad position i för-

10 Citatet från Mathewes ovan kan för övrigt ses som ett tydligt exempel på det som är 
Longs poäng. Det är svårt att inte tolka Mathewes alludering på Stanley Hauerwas och 
William Willimons välkända boktitel »Resident Aliens« såsom en implicit kritik av 
den teologiska position som uttrycks där. Detta samtidigt som Hauerwas själv återkom-
mande förnekar att hans teologi skulle vara isolatorisk eller sekteristisk. Se exempelvis 
responsen i Stanley Hauerwas, The Hauerwas Reader (Durham, N.C.: Duke Univer-
sity Press, 2001), s 90–110. Se också Stanley Hauerwas och William H. Willimon, 
Resident Aliens: Life in the Christian Colony (Nashville: Abingdon Press, 1989). Angående 
sektbegreppet, se vidare Arne Rasmusson, The Church as Polis: From Political Theology to 
Theological Politics as Exemplified by Jürgen Moltmann and Stanley Hauerwas (Notre Dame: 
University of Notre Dame Press, 1995), s 231–47. Citatet från Long är hämtat från Ste-
phen D. Long, Theology and Culture: A Guide to the Discussion (Eugene: Cascade Books, 
2009), s 89.
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hållande till »världen«. Men det innebär att Mathewes på inget sätt är 
unik i sin vilja att hitta ett teologiskt förhållningssätt, som når bortom 
de två renodlade positionerna. Den här avhandlingen kommer exem-
pelvis att närma sig Einar Billings folkkyrkosyn såsom ett försök att 
i en specifik historisk situation kreativt hantera och ge ett balanserat 
gensvar på just detta dilemma.

I modern teologi har ofta en variant av samma dilemma hållits levande 
såsom en fråga om teologins och/eller den kristna kyrkans relation till 
kulturen och då närmare bestämt den västerländska moderna kulturen, 
med dess särskilda premisser och förutsättningar.11 I introduktionen 
till antologin The Modern Theologians, gör exempelvis teologen David 
F. Ford en schematiskt positionering av olika moderna teologiers re-
lation till den västerländska kultursfären, genom att placera in dem 
i relation till två extrempositioner.12 Fords två ytterligheter påmin-
ner om Mathewes renodlade positioner. Den ena extremen utgörs av 
sådana teologier som över huvud taget inte vill låta sig påverkas av 
vilken kultursfär den lever i, utan istället ägnar sig åt en enkelspårig 
repetition av traditionella teologiska formuleringar. Den räknar där-
med inte med att exempelvis den kulturella förändring som moder-
nitetens inbrott medfört, har någon som helst betydelse för teologin. 
Den andra extremen ger totalt tolkningsföreträde till någon form av 
vad Ford kallar modern sekulär filosofi eller världsåskådning. En så-
dan teologi kan visserligen eventuellt finna somligt i kristen tro och 

11 Den beskrivning av relationen mellan teologi och kultur som kanske haft allra mest 
inflytande över den moderna teologin är H. Richard Niebuhr, Christ and Culture (New 
York: Harper, 1951). Under senare år har dock Niebuhrs schematiska kategorisering 
av olika teologiska förhållningssätt mellan Kristus och kulturen mött kritik. Inte minst 
har kritiken handlat om att Niebuhr rör sig med ett alltför stabilt kulturbegrepp som 
därmed förenklar diskussionen. Därtill kritiseras hans schematiska uppställning för 
att vara en förtäckt plädering för hans egen teologiska hållning. Se exempelvis Stanley 
Hauerwas, »H. Richard Niebuhr«, The Modern Theologians: An Introduction to Christian 
Theology since 1918, David F Ford och Rachel Muers (red), (Malden/Oxford/Carlton: 
Blackwell, 2005), s 200f.

12 David F. Ford och Rachel Muers (red), The Modern Theologians: An Introduction to 
Christian Theology since 1918 (Malden/Oxford/Carlton: Blackwell, 2005), s 1–15. Ford 
utvecklar sina schematiska teologiska typer mer utförligt i David F Ford, Theology: A 
Very Short Introduction (Oxford: Oxford UP, 1999), s 16–30.
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praktik acceptabelt, men prövningen av vilka delar som är godtagbara 
sker utifrån teologiskt externa premisser och det som då framstår som 
stötande rensas bort.

Ford konstaterar dock snabbt att ingen av de teologiska svar på mo-
dernitetens utmaningar som är intressanta nog för att beredas plats i 
den omfattande samlingen, representerar någon av extrempositioner-
na.13 Istället menar Ford att de alla befinner sig på en skala däremellan. 
Somliga bidrag hamnar närmast den pol som ger kristen tradition 
företräde. Detta eftersom de tar sin utgångspunkt inifrån den kristna 
gemenskapens självbeskrivning och därmed arbetar på ett sätt som 
kan beskrivas med Anselm av Canterburys välkända motto tro som 
söker förstå (till exempel Karl Barth, Henri de Lubac). Ford betonar 
dock att detta också kombineras med en insikt om att kristen tro alltid 
behöver formuleras på nytt och att teologin, just i sitt sökande efter att 
förstå, också måste arbeta med moderniteten. Närmare den pol som 
ger modernitetens livsförståelse företräde ligger sådan teologi som ex-
empelvis använder någon specifik modern filosofisk begreppsapparat 
som ett redskap för att därigenom integrera kristen tro med en viss 
förståelse av moderniteten (till exempel Rudolf Bultmann).14

Styrkan i Fords kategorisering är att den tydligt illustrerar att frå-
gan om hur kristen tradition skall relatera till sin samtid inte kan ses 
som ett teologiskt särintresse. Tvärtom handlar det om ett generellt 
dilemma som ingen trovärdig kristen teologi kan blunda för. Vad det 
mer exakt är som måste relateras till varandra kan formuleras på olika 
sätt beroende på kontexten – Kristus och världen, kyrka och samhälle, 
teologi och kultur. Men problemet hur kristen tro skall gestaltas, utan 
att vare sig isoleras från eller absorberas av det som den möter, kvarstår 
såsom just ett dilemma som i varje tid behöver prövas och bearbetas 
på nytt.

Men Fords schematiska uppställning innebär samtidigt en förenk-
ling som, om den tas i bruk på ett okritiskt sätt, riskerar att framställa 
begreppen »modern kultur« och »kristen tradition« på ett alltför 

13 Ford och Muers (red), The Modern Theologians, s 2.

14 Ibid, s 3.
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entydigt och stabilt sätt.15 En vanlig anmärkning från mer moderni-
tetskritisk teologisk diskussion är just att kategoriseringar av en sådan 
art, inte gör rättvisa åt den komplexitet som kännetecknar såväl be-
greppens innehåll som deras relation till varandra.16 Det krävs, enligt 
en sådan kritik, en omförhandling av hur begreppen »modern kultur« 
och »kristen tradition« förhåller sig till varandra, en omförhandling 
som till viss del utmanar Fords kategorisering. I samband med denna 
kritik pekas ofta på vad man anser vara en brist som belastar mycket 
modern teologi, nämligen en benägenhet att frikoppla den teologiska 
reflektionen över kyrkan, från den vardagliga sociala verklighet som 
den konkreta kyrkan lever i.17 Resultatet tenderar då att bli en eckle-
siologi som enbart formuleras inom ramen för ett strikt systematiskt 
intellektuellt lärosystem. Problemet med det är bland annat, menar 
man, att det är just när man förlorar relationen till den historiska kyr-
kans konkreta liv och praktiker, som det är möjligt att låta teologin 
foga sig efter en förenklad syn på hur exempelvis kyrka och kultur 
förhåller sig till varandra. Men när man beaktar kyrkan som en socialt 
gestaltad gemenskap i tid och rum, blir relationen mellan kyrka och 
kultur mer sammansatt. Detta eftersom kyrkan såsom social storhet, 
alltid själv redan framträder som en kulturell yttring, samtidigt som 
en kultur – hur sekulär den än menar sig vara – alltid vilar på vissa 
grundantaganden som har teologiska implikationer. I redovisningen 
av den här avhandlingens ecklesiologiska utgångspunkter kommer 
det att bli tydligt att jag till stor del ansluter till en sådan betoning av 
vikten av att ge kyrkans sociala och praktiska gestaltning, dess sociala 
kropp, teologisk signifikans.

15 Ford betonar också själv begränsningen i sin egen kategorisering. Ibid.

16 För en sammanfattning av denna kritik, se Charles T. Mathewes, »Theology and 
Culture«, The Blackwell Companion to Modern Theology, Gareth Jones (red), (Oxford: 
Blackwell, 2004), s 54–62. Jfr också not 11, s 19.

17 Jfr. Nicholas M. Healy, Church, World, and the Christian Life: Practical-Prophetic Ecclesi-
ology (Cambridge/New York: Cambridge University Press, 2000), s 25–51. För liknande 
synpunkter inom svensk ecklesiologisk diskussion, se bidragen i Sune Fahlgren (red), 
På spaning efter framtidens kyrka (Örebro: Libris, 1998). Detta perspektiv kommer att 
utvecklas mer utförligt i avsnittet »Ecklesiologiska förutsättningar«, längre fram i detta 
kapitel.
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Det fundamentala ecklesiologiska dilemma, som jag nu från några 
olika perspektiv försökt teckna, utgör också det dilemma som den här 
avhandlingen, i sin analys av en del av den svenska folkkyrkoteolo-
gin, kretsar kring. Närmare bestämt är det den inflytelserika version 
av folkkyrkotanken som Västeråsbiskopen Einar Billing (1871–1939) 
formulerade årtiondena efter sekelskiftet 1900, som kommer att ana-
lyseras såsom ett historiskt betingat försök att hantera just detta di-
lemma. Framställningen av det teologiska problem som är förbundet 
med att relatera kyrka och värld, har gjort gällande att vi har att göra 
med en svårighet som är generell för varje kyrklig tradition, men som 
måste bearbetas i relation till just den historiska kontext som man står 
i. Några universallösningar existerar inte. Ingen modell kan lösa alla 
problem. Olika ecklesiologiska förhållningssätt kan istället betraktas 
såsom historiska försök att hantera just de svårigheter (eller för all del 
frestelser) som i den egna situationen anses vara det som hotar kyrkans 
förmåga att med integritet framträda såsom kyrka i världen. Utifrån de 
särskilda utmaningar som exempelvis de svenska folkkyrkoteologerna 
uppfattade att de stod inför i Sverige i början 1900-talet, formulerade 
de sina ecklesiologiska visioner. Det innebar att de arbetade för att 
teologiskt rusta sin kyrka för att stå stark i mötet med somligt, vilket 
samtidigt betydde att deras ecklesiologier blev mer problematiska, el-
ler sårbara, i förhållande till annat. I den kommande undersökningen 
skall jag rekonstruera det folkkyrkoteologiska sättet att hantera detta 
grundläggande ecklesiologiska dilemma.

Beskrivningen ovan av det dilemma som är förbundet med att 
vara kyrka i världen, inbegriper att det viktigaste gensvaret på detta 
dilemma sker i den konkret sociala och vardagliga gestaltningen av 
kyrkan. Det innebär att det finns ett teologiskt intresse av att i varje 
tid uppmärksamma vad som präglar denna gestaltning. I slutkapitlet 
kommer jag därför att relatera min analys och bearbetning av Billings 
folkkyrkoteologi till en diskussion kring vilka tendenser i vår tid som 
är utmärkande för hur Svenska kyrkan som folkkyrka praktiskt gestal-
tas. Med anknytning till mer empiriskt förankrad forskning angående 
Svenska kyrkans nutida praktiker, pekar jag ut två tendenser, som jag 
något renodlat valt att kalla för »kyrkan som det anställda medarbe-
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tarlaget« och »kyrkan som ett tjänstelevererande marknadsanpassat 
företag«.18 Utan att i alltför hög grad föregripa vad som skall komma, 
kan det sägas redan nu att dessa två tendenser å ena sidan kommer att 
visa sig stå ganska långt från det som Billing artikulerade i sin folk-
kyrkovision. Samtidigt kommer det dock också bli tydligt att Billings 
folkkyrkoteologi, trots det, står tämligen öppen för att förenas med 
sådana tendenser i kyrkans konkreta yttringar. Den som har intresse 
av att driva Svenska kyrkan i riktning mot någon av dessa två gestalt-
ningar, skulle till och med kunna göra det med hänvisning till en viss 
tolkning av Billings folkkyrkovision. Denna avslutande diskussion 
kan betraktas som en sorts inramning av avhandlingens egentliga un-
dersökning, en inramning som vill placera in avhandlingens resultat i 
dagens kyrkoteologiska läge.

Syfte och metod
Syfte

Syftet med den här avhandlingen är att ge ett teologiskt bidrag till 
en kritisk reflektion över hur Svenska kyrkan tar plats i den sociala 
verkligheten. Målet är att genom en analys av en av de mest inflytelse-
rika delarna av Svenska kyrkans ecklesiologiska arv, och med hjälp av 
nutida postsekulärt teologiskt tänkande, belysa de ecklesiologiska pro-
blemkomplex som är signifikativa för vår tid. Det ligger i uppgiftens 
natur att en sådan utredning inte kan handla om kyrkan i allmänhet, 
eller kyrkan som princip. Istället måste det handla om kyrkan såsom 
den förkroppsligas i en konkret kyrklig tradition, i detta fall Svenska 
kyrkan. Som framgått kommer utredningen att rikta blicken mot ett 
av de teologiska stråk som under de senaste hundra åren haft störst 
inflytande över Svenska kyrkan, nämligen den folkkyrkosyn som kan 
härledas tillbaks till teologen Einar Billing. I linje med beskrivningen 

18 De empiriska undersökningar som jag kommer att förhålla Billings folkkyrkotanke 
till är i första hand Jonas Ideström, Lokal kyrklig identitet: En studie av implicit ecklesiologi 
med exemplet Svenska kyrkan i Flemingsberg (Skellefteå: Artos & Norma, 2009) och Stig 
Linde, Församlingen i granskningssamhället (Lund: Lunds universitet, Socialhögskolan, 
2010).
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av det grundläggande ecklesiologiska dilemmat ovan, är syftet att med 
hjälp av de analysredskap som utvecklas i kapitel 1 visa vilka särskilda 
problem och vilka särskilda möjligheter som Billings ecklesiologiska 
förslag innebär.

Att Billings ecklesiologi är det primära föremålet för studien skall 
dock inte tolkas som att avhandlingens mål skulle vara att så att säga 
försöka bedöma den äktkristna halten i Billings folkkyrkoteologi, el-
ler att i efterhand tala om hur Billing »borde« ha tänkt. Snarare är 
målet att skärpa blicken för vad det betyder för Svenska kyrkan att den 
folkkyrkoteologi som Einar Billing representerar har en inflytelserik 
position i dagens svenskkyrkliga teologi och självförståelse.19 Särskilt 
intressant för den uppgiften är, menar jag, att kartlägga vilken under-
liggande föreställning om hur kyrkan framträder i den sociala verklig-
heten, som Billing arbetar med. Med den terminologi som kommer att 
etableras längre fram kan det uttryckas som en fråga om hur kyrkans 
sociala kropp ser ut i Billings teologi. 

Den underliggande tanken är att det, i det ständigt pågående arbetet 
för att hitta trovärdiga sätt att vara kyrka i och för sin egen tid, är vä-
sentligt att ha klart för sig vad Svenska kyrkans folkkyrkoarv innebär. 
Annars finns risken att Svenska kyrkan oreflekterat traderar en viss 
folkkyrkosyn, utan att uppmärksamma att denna – precis som all an-
nan ecklesiologisk reflektion – är tänkt i förhållande till sin egen tids 
förutsättningar och utmaningar, vilka med nödvändighet blir annor-
lunda när tiderna förändras. Men folkkyrkoteologins starka ställning 
i modern svenskkyrklig tradition innebär samtidigt att det inte är en 
framkomlig väg för Svenska kyrkan att försöka klippa banden genom 
att kategoriskt avfärda folkkyrkotanken som en relik från en gången 
tid. Oavsett om man väljer att se folkkyrkotankens närvaro i Svenska 
kyrkans tradition som en styrka eller en svaghet, är det nämligen ett 
arv som påverkar starkt och som Svenska kyrkan därför inte har något 
annat val än att förhålla sig till. 

Den kommande undersökningen skall därmed inte ses som ett för-
sök att vare sig rädda eller förkasta folkkyrkoteologin. Men genom 

19 Angående Billings centrala position för den svenska folkkyrkodiskussionen, se s. 30.



· 25 ·

att bättre lära känna de särskilda förutsättningar som en kyrka med 
en historiskt betingad folkkyrkovision i bagaget har, förbättras också 
Svenska kyrkans möjligheter att hitta trovärdiga vägar framåt. 

Metod och disposition

Den svenska folkkyrkoteologin i Einar Billings tappning står alltså i 
fokus. Med hjälp av de analysredskap som presenteras och utvecklas 
i slutdelen av kapitel 1, kommer jag att undersöka vilken social före-
ställning om kyrkan som finns i Billings folkkyrkovision, alltså hur 
Billing tänker sig att kyrkan som konkret kyrklig tradition, tar plats i 
den sociala verkligheten. Betoningen av att det handlar om en konkret 
kyrklig tradition, skall dock inte tolkas som att undersökningen är av 
sociologisk art. Istället är det en markering av att studien av det folk-
kyrkoteologiska tankegodset kommer att ske med hänsyn taget till 
att det tillkommit i växelverkan med den konkreta kyrka som det for-
mulerats i och för. Nu hör det till saken att Billing själv mycket sällan 
uttrycker sig i termer av att kyrkan förkroppsligas i en social verklighet. 
Föresatsen att ringa in hur kyrkan gestaltas som social kropp i Billings 
kyrkosyn innebär därför i ganska hög utsträckning att rekonstruera 
outtalade stråk i Billings ecklesiologi.

I avhandlingens del II fördjupas och problematiseras analysen av 
den ecklesiologiska kropp som framträder hos Billing. Det sker genom 
att den bild som framträder i del I, bryts mot några nutida teologier, 
som ecklesiologiskt reflekterar över social och kyrklig gemenskap. 
Dessa teologier har sinsemellan en hel del olikheter, men förenas i 
att de låter sina övervägningar påverkas av vad som lite svepande kan 
benämnas såsom postsekulär teoribildning.20 

Studien är disponerad på tio kapitel, enligt följande. I den senare 
delen av inledningskapitlet diskuterar jag de ecklesiologiska förut-
sättningar som avhandlingen arbetar med. Med hjälp av bland annat 
teologen Nicolas Healy utvecklas ett »dramatisk-teologiskt« förhåll-
ningssätt, vilket innebär att ecklesiologisk teori och ecklesial prak-

20 Begreppet postsekularitet diskuteras och utvecklas i kap 5. 
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tik ställs i en växelverkande relation. Vidare tematiserar jag tanken 
om »föreställda gemenskaper« och »sociala föreställningar« såsom 
analysredskap för att undersöka vilken gemenskapstanke som en viss 
ecklesiologi arbetar med och/eller frammanar. 

Efter det tar avhandlingens första huvuddel vid där jag, med hjälp av 
analysredskapen, undersöker kyrkan som socialt föreställd gemenskap 
i Billings folkkyrkotänkande. Kapitel 2 är en direkt analys av de texter 
där Billing uttrycker sin kyrkosyn. Kapitel 3 utreder vilken funktion 
Billings kyrkobegrepp får när det blir aktivt i en konkret situation. 
Detta sker genom att Billings teologi sätts i in i ungkyrkorörelsens 
sammanhang och därtill ställs i relation till tidens starka tendens att 
framhäva den nationella gemenskapen. Genom att studera hur Billings 
folkkyrkoteologi hanterar relationen till en annan föreställd gemen-
skap, nämligen den nationella, framträder ett antal drag, som kan ses 
som följder av Billings sätt att förhålla sig till dilemmat om hur kyrkan 
skall ta plats i världen. Här kommer det också att bli uppenbart att Bil-
ling själv, via insikterna från hur hans kyrkobegrepp opererar i relation 
till de nationalistiska tendenserna, upptäcker somliga problematiska 
aspekter i sin egen folkkyrkoteologi. Kapitel 4 kontextualiserar Bil-
lings folkkyrkotanke ytterligare, genom att sätta in den som en del i 
hans större teologiska tänkande. På ett särskilt sätt fokuseras Billings 
historisk-dramatiska uppenbarelsebegrepp. Billings folkkyrkotanke 
kan ur detta perspektiv förstås såsom ett försök att låta kyrkan fram-
träda som en direkt fortsättning på det bibliska uppenbarelsedramat 
med dess universella anspråk. Folkkyrkan är då den kyrka som vill 
famna hela verkligheten, ända ut till socknens yttersta gränser, såsom 
Gud genom Kristus vidgade erbjudandet om Guds nåd till att univer-
salistiskt innefatta hela mänskligheten. 

I avhandlingens del II fördjupas analysen av Billings folkkyrkovi-
sion med hjälp av postsekulära teologiska bidrag. Efter ett introduce-
rande kapitel, där jag diskuterar det postsekulära teologiska anslaget, 
tar jag i kapitel 6 hjälp av teologen William Cavanaughs national-
statskritiska teologi. Cavanaughs tolkning av den implicita teologi 
som han menar är förbunden med den moderna nationalstaten, ger 
ett verktyg för att fördjupa problematiseringen av folkkyrkoteologins 
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relation till nationen som gemenskap. I kapitel 7–9 vänder jag mig 
sedan till teologen Graham Wards ecklesiologiska fokus på kyrkan 
som Kristi kropp. Ward reflekterar över vad det innebär att se kyrkan 
som en socialt gestaltad storhet, vilket sprider ytterligare ljus över 
vilken social kropp som Billings folkkyrkosyn inbegriper. Kapitel 7 
diskuterar Billings uppenbarelsebegrepp, utifrån Wards bearbetning 
av Karl Barths uppenbarelsecentrerade teologi. Här sätter jag också 
Wards tänkande i relation till den sentida teologiska strömning som 
går under namnet radikalortodoxi, en strömning som Ward själv varit 
med och format. Med utgångspunkt i det analogiska tänkande som är 
signifikativt för radikalortodox teologi, vänder jag mig sedan i kapitel 
8 till Wards intresse för kroppen. Wards ecklesiologiska fokus på Kristi 
kropps-metaforiken utgör här ett redskap för att fördjupa diskussio-
nen om hur Billing tänker sig, att folkkyrkan tar plats i den sociala 
verkligheten. I kapitel 9 ställer jag Billings folkkyrkoteologi gentemot 
Wards reflektioner kring begär och om kyrkan som en form av kristen 
begärsterapi. Kapitel 10 utgörs av en konkluderande diskussion som 
återknyter till introduktionens diskussion av det grundläggande eck-
lesiologiska dilemmat. I detta slutkapitel förhåller jag också Billings 
folkkyrkoteologi till några exempel på hur Svenska kyrkan tenderar 
att socialt gestaltas i vår tid.

Av dispositionen framgår att folkkyrkoteologin och den postsekulära 
teologin figurerar på olika premisser i undersökningen. Det innebär 
att den här avhandlingen inte i första hand skall uppfattas som en jäm-
förande studie dem emellan. Det är Billings folkkyrkoteologi som är 
undersökningens objekt. De postsekulära teologiska bidragens funk-
tion är att förfina analysredskapen, för att på bästa sätt komma nära 
frågan om hur Billings folkkyrkoteologi tänker sig att kyrkan socialt 
gestaltas. Det utesluter inte möjligheten att rikta kritiska synpunk-
ter också mot de postsekulära perspektiven, såsom de uttrycks av de 
teologer som kommer att ges utrymme. Detta sker också fortlöpande. 
Men det innebär att jag inte gör anspråk på att redovisa dessa teologier 
som helheter, utan lyfter fram de delar av tänkandet som är till hjälp 
i analysen av folkkyrkoteologin. För att möjliggöra en sådan analys 
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är dock ambitionen att presentera och diskutera tillräckligt mycket 
också av de postsekulära teologierna, för att det skall vara möjligt att 
uppfatta i vilken mening detta tänkande utgör ett alternativ till folk-
kyrkoteologin.

Avhandlingens argumentationsgång kan beskrivas som en spiral-
rörelse, där analysen i del I producerar en del resultat, som jag sedan 
återvänder till i del II och med hjälp av de postsekulära perspektiven 
tar upp till förnyad analys. Det tvådelade förfarandet kan motiveras av 
två skäl. För det första är den senare delens diskussion beroende av att 
folkkyrkoteologin först formulerats och analyserats med hjälp av den 
begreppsapparat som introduceras i del I. De postsekulära perspek-
tiven representeras nämligen av teologer som alla befinner sig i en 
anglosaxisk kontext, vilket innebär en teologisk situation där begrep-
pet folkkyrka i stort sett inte förekommer. Kyrkohistorikern Lars 
Österlin beskriver exempelvis i efterskriften till en av sina böcker 
det problematiska i att hitta en lämplig översättning av begreppet 
folkkyrka, då den aktuella boken skulle ges ut på engelska.21 Folk-
kyrkoteologin har uppenbarligen haft en så pass avlägsen relation 
till engelskspråkig diskussion, att någon lämplig begreppsapparat 
aldrig arbetats fram. Uppdelningen av avhandlingen i två delar är ett 
försök att komma runt detta problem. Genom att i del I läsa Billings 
folkkyrkoteologi utifrån de analytiska redskap som jag snart skall 
presentera, kläs den i ett språk som möjliggör en diskussion också med 
perspektiv som kommer från positioner som inte redan är präglade av 
folkkyrklig tradition. Denna möjlighet utnyttjas sedan i diskussionen 
med de postsekulära teologierna i del II. Det innebär att medan den 
första delen håller sig helt inom ramen för de analysredskap som jag 
utvecklar i kapitel 1, kan den andra delen beskrivas som ett följdenligt 
men ändå aningen mer experimentellt utforskande av konsekvenserna 
av resultaten från del I.

För det andra innebär uppdelningen av undersökningen i två delar, 
att risken minskar för att det folkkyrkoteologiska materialet skall be-

21 Lars Österlin, Svenska kyrkan i profil: Ur engelskt och nordiskt perspektiv (Stockholm: 
Verbum, 1997), s 339.
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handlas anakronistiskt. Einar Billing hade sin teologiskt mest produk-
tiva tid under 1900-talets två första decennier. De teologer som här 
representerar det postsekulära perspektivet är fortfarande verksamma 
när detta skrivs, vilket innebär att ca hundra år ligger emellan dem 
och Billing. Genom att, i ett första steg, analysera och kontextualisera 
Billings teologi mer direkt, ges Billing en möjlighet att komma till tals 
utifrån sina egna premisser, såsom svar på de utmaningar som kyrkan 
stod inför då. Den kritik som de postsekulära teologierna, utifrån sin 
annorlunda horisont, reser gentemot Billings teologi, skall därför inte 
tolkas som i första hand riktad mot Billing själv. Snarare skall det ses 
som en kritisk granskning av vilka problem det medför, om Billings 
kyrkoteologi på ett oreflekterat sätt traderas in i vår tid.

Val och avgränsningar

Vissa grundläggande val och avgränsningar sätter ramarna för den 
här studien. Den första avgränsningen gäller objektet för studien. Det 
folkkyrkoteologiska material som studeras begränsas genom att jag 
utgår från Einar Billings teologiska produktion. Detta för att hitta 
ett mer distinkt fokus på ett begrepp som i sig själv är svårfångat. En 
inventering av folkkyrkobegreppets verkningshistoria skulle visa att 
det, allt sedan dess födelse i Tyskland i början av 1800-talet, faktiskt 
representerat en hel rad kyrkosyner, som sinsemellan har varit ganska 
olika.22 Beroende på vad som har uppfattats som problematiskt i just 
den situation som man har stått i har folkkyrkan framställts i kontrast 
mot tämligen olika företeelser och därmed framträtt på olika vis. Man 
kan därför inte tala om folkkyrkotanken som om den vore en tidlös idé 
med ett självklart innehåll. Teologen Thomas Ekstrand menar att det 
ecklesiologiskt inte går att förstå folkkyrkobegreppet om man kopplar 
loss det från den funktion och roll som den har haft inom den kyrkliga 
traditionen och debatten i en konkret kyrka, exempelvis Svenska kyr-
kan: »Lite vagt skulle man kunna säga att Svenska kyrkans identitet 

22 För en grundlig redogörelse för begreppets ursprung och tidiga utveckling, se Rag-
nar Ekström, Gudsfolk och folkkyrka (Lund: Gleerup, 1963), s 62–204.
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är förbundet med själva ordet folkkyrka«.23 Vill man närma sig folk-
kyrkotanken i Svenska kyrkan, måste det därför ske med hänsyn till 
hur folkkyrkobegreppet använts och används i just Svenska kyrkans 
historia och nutid.24 

För den uppgiften går det inte att hitta någon mer central enskild 
gestalt än Einar Billing. Billing måste ses som den folkkyrkoteolog 
som fått allra starkast genomslag för sin folkkyrkosyn i Sverige. Med 
tiden har hans namn blivit närmast synonymt med den svenska folk-
kyrkotanken. Antologin Folk – kyrka som gavs ut 1996 och som behand-
lar folkkyrkotänkandet i Svenska kyrkan, kan ses som ett belysande 
exempel. I den inledande artikeln anmärker kyrkohistorikern Ingmar 
Brohed att den gemensamma nämnaren för de sinsemellan rätt olik-
artade bidragen i antologin, är att de alla positionerar sig i förhållande 
till Einar Billing: »Trots det tidsbestämda i Billings program, står 
det helt klart att detta haft en mycket stor betydelse för den fortsatta 
reflexionen om folkkyrkan i Sverige … Mer eller mindre har alla tagit 
spjärn mot Billings folkkyrkotänkande«.25 Denna verkningshistoriska 
särställning motiverar varför den här studien riktar in sig på just ho-
nom, såsom representant för svensk folkkyrkotradition.

Det andra avgränsande valet handlar om vilka postsekulära teologer 
som jag har tagit hjälp av för att problematisera och diskutera Billings 
folkkyrkoteologi. De två teologer som jag i huvudsak lyft in är den 
katolske, amerikanske teologen William Cavanaugh och den angli-
kanske, brittiske teologen Graham Ward. I viss mån kommer även 
den brittiske teologen och ärkebiskopen Rowan Williams spela en roll, 
men då snarare som ett bidrag i en bakgrundsdiskussion kring vad som 
är ett fruktbart postsekulärt perspektiv. 

Som redan framgått befinner sig dessa teologer i sammanhang där 

23 Ekstrand, Folkkyrkans gränser, s 136.

24 Jfr Björn Vikström, Folkkyrka i en postmodern tid: Tjänsteproducent i välfärdssamhället 
eller engagerande gemenskap (Åbo: Åbo Akademi, 2008), s 52.

25 Ingmar Brohed, »Einar Billing och den ’religiöst motiverade folkkyrkan’«, Kyrkan 
– folket: mot, från, utan, med, för, till, i, genom?, Kajsa Ahlstrand (red), (Uppsala: Svenska 
kyrkans forskningsråd, 1996), s 19.
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folkkyrkobegreppet i stort sett inte existerar, något som jag menar på 
ett särskilt sätt kvalificerar dem för den här undersökningen. I den 
historiska kontext ur vilken den svenska folkkyrkovisionen föddes 
kan man nämligen här och där ana att det odlats ett starkt nationellt 
och konfessionellt självmedvetande, en övertygelse om att kyrkan i 
Sverige kommit längst i sökandet efter sin evangeliska gestalt. Inte 
sällan har det tagit sig uttryck i ett visst ointresse för internationella, 
och framför allt ickelutherska, bidrag. Som den svenske ärkebiskopen 
Carl Fredrik af Wingård belåtet utbrister i sin ämbetsberättelse vid 
prästmötet 1843: »[D]en Svenska Kyrkan hvarken behöfva nya Läror, 
skeppade öfver Östersjön, eller för oss främmande Former, hitförda på 
vestervåg«.26 I den mån en sådan självuppfattning tillåts att ta gestalt 
och vidareförmedlas i folkkyrkoretoriken, skulle den kunna lura da-
gens Svenska kyrka till en omedveten men bedräglig självtillräcklighet 
– Vad skulle vi ha att lära av dem? Det är ju vi som ligger i framkant!

Därför är det ett resultat av ett högst medvetet val, att de teologer 
som Billings folkkyrkovision kommer att konfronteras med här, har 
sin hemvist i sammanhang som såväl konfessionellt som nationellt 
befinner sig utanför den traditionella folkkyrkodiskussionen. För-
hoppningen är att en sådan vidgning av det folkkyrkliga perspektivet, 
kan belysa och problematisera sådant som inte blir synligt i en debatt 
där de flesta bidrag kommer från positioner som redan är präglade av 
folkkyrklig tradition.

Förutom att de valda teologernas relativa avstånd från folkkyrkodis-
kussionen innebär att de kan ge perspektiv från sidan, förenas de i att 
de, utifrån sina postsekulära perspektiv, intresserar sig för att teoretiskt 
bearbeta kyrkliga och sociala gemenskaper. En närmare utveckling av 
vad jag avser med begreppet »postsekulär« finns i kapitel 5. En preli-
minär och grovkornig inringning av termen är dock att den syftar på de 
mer positivt konstruktiva teologiska ansatser som har företagits med 
utgångspunkt i den postmoderna filosofiska och teologiska diskussio-

26 Återgivet i Lars Österlin, »Nationalism och nationalkyrklighet i svensk tradition«, 
Kyrka och nationalism i Norden: Nationalism och skandinavism i de nordiska folkkyrkorna under 
1800-talet, Ingmar Brohed (red), (Lund: Lund UP, 1998), s 315.
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nen.27 Därtill handlar talet om »det postsekulära« också om en sorts 
lägesbeskrivning, som menar att den västerländska kulturen gått in i en 
fas där den moderna tendensen att separera religiöst och sekulärt, såsom 
två skilda delar av tillvaron, inte längre går att ta för given.

Utifrån mitt syfte att hitta postsekulära infallsvinklar på folkkyrko-
teologin kan valet av Ward och Cavanaugh motiveras av att de ger en 
god kombination av perspektiv. Detta eftersom de, utifrån sina skilda 
kontexter och konfessionella tillhörigheter, ansluter till olika delar av 
det postsekulära tankespektrumet och därmed ger en lämplig bredd. 
Cavanaugh är amerikan och katolik och anknyter i många diskussioner 
till en liknande typ av reflektion som teologerna Stanley Hauerwas 
och John Howard Yoder är förknippade med.28 Det gäller exempelvis 
Cavanaughs återkommande problematisering av relationen mellan 
kristen identitet och nationell (amerikansk) identitet. Cavanaugh ger 
också, i likhet med Hauerwas och Yoder, uttryck för en ickeapologetisk 
hållning. Det yttrar sig i en teologi som inte har som målsättning att 
korrelera den kristna traditionen gentemot samtidens föreställningar 
och ordningar, utan istället strävar efter att vända riktningen och låta 
evangeliet tolka och utmana samtidskulturen.29 I viss kontrast till Yo-
ders och Hauerwas radikalreformatoriska fokus på kyrkan som social 
gemenskap, innebär dock Cavanaughs katolska perspektiv att den 
sakramentala teologin får en mer framskjuten plats. Hos Cavanaugh 
är det kyrkans konkreta eukaristiska praktik som återkommande ger 
honom ett kritiskt korrektur gentemot exempelvis totalitära staters 
förtryckande maktutövning gentemot sina medborgare.30

Ward är en brittisk teolog som konfessionellt står i anglokatolsk 

27 Jfr definitionen av postsekulär teologi i Jayne Svenungsson, Guds återkomst: En studie 
av gudsbegreppet inom postmodern filosofi (Göteborg: Glänta produktion, 2004), s 40. Be-
greppet postmodernitet kommer också det att tematiseras längre fram (kapitel 7).

28 För karaktärisering av Yoders respektive Hauerwas teologiska projekt, se Mark 
Thiessen Nation, John Howard Yoder: Mennonite Patience, Evangelical Witness, Catholic 
Convictions (Grand Rapids: Eerdmans, 2006) och Arne Rasmusson, »Stanley Hau-
erwas«, Moderne Teologi: Tradisjon og nytenkning hos det 20 århundrets teologer, Johannes 
Ståle Kristiansen och Svein Rise (red), (Kristiansand: Höyskoleförlaget 2008).

29 Se exempelvis Hauerwas och Willimon, Resident Aliens, s 19–24.

30 Se exempelvis William T. Cavanaugh, Torture and Eucharist: Theology, Politics, and the 
Body of Christ (Oxford: Blackwell, 1998), s 203–81.
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tradition. Hans teologi avviker från många andra postsekulära teolo-
gers ansatser, i det att han har en redovisat apologetisk hållning.31 Den 
apologetiska inriktningen hos Ward yttrar sig i en uttalad ambition 
att använda sitt kristna perspektiv för att såväl beskriva och förklara 
samtidskulturen, som att förändra den (vilket i viss mån innebär en 
omdefiniering av det som ofta avses med benämningen apologetik).32 
I förhållande till Cavanaugh skiljer sig vidare Wards teologi i det att 
Ward mer regelbundet förenar de resurser som han hämtar från kristen 
tradition, med influenser från postmodern kritisk teori.33 Samtidig 
som dessa skillnader mellan Ward och Cavanaugh har fördelen att re-
presentationen av postsekulärt tänkande därmed blir bredare i den här 
undersökningen, finns det dock väsentliga likheter dem emellan. Båda 
har exempelvis varit involverade i framväxten av den radikalortodoxa 
teologiska tankeströmningen och förenas där i en viss samstämmighet, 
exempelvis i beskrivningen av modernitetens framväxt och problem 
(se vidare kapitel 7). 

I sammanhanget är det också viktigt att påpeka att mina val av just 
dessa teologer också får vissa konsekvenser ifråga om vilka delar av 
Billings teologi som hamnar i förgrunden. Ward och Cavanaughs fo-
kus på kyrkan som social kropp leder till att frågorna om hur Billings 
kyrkoteologi samspelade med den konkreta samtidssituationen och 
om hur hans uppenbarelsebegrepp samspelar med hans kyrkotanke, 
blir särskilt intressanta. Samtidigt innebär valet att bryta Billing mot 
just dessa teologer att exempelvis delar av Billings diskussion kring vad 
som är en trovärdig luthersk teologi hamnar något mer i bakgrunden. 
Betydelsen av att Billing själv starkt identifierade sig som luthersk 
teolog kommer visserligen inte att helt förbises i det följande. Inte 
minst kommer jag att visa hur Billings hållning vad gäller relationen 
mellan kyrka och stat, bara blir begriplig utifrån hans diskussion av 
den lutherska tvåregementsläran. Däremot kommer dock andra delar 

31 Se exempelvis Graham Ward, Christ and Culture (Oxford: Blackwell, 2005), s 15–18.

32 Graham Ward, The Politics of Discipleship: Becoming Postmaterial Citizens (Grand Rap-
ids: Baker Academics, 2009), s 15–18.

33 Se exempelvis Graham Ward, Theology and Contemporary Critical Theory (New York/
Basingstoke: St. Martin’s Press; Macmillan, 2000 (1996)).
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av Billings diskussioner kring luthersk teologi och identitet att bli 
aningen mindre accentuerade, än vad de förmodligen hade blivit i en 
undersökning som ställt Billing gentemot lutherska teologer. Men, 
utifrån den specifika ambitionen att belysa kyrkan som social kropp 
och peka på vilka problem och möjligheter som det folkkyrkoteo-
logiska lösningsförslaget är behäftat med, har de valda teologerna 
fruktbara perspektiv att ge.

Angränsade forskning

Under denna rubrik presenterar jag kortfattat sådan folkkyrkorelate-
rad forskning som tydligt angränsar till min egen undersökning. An-
nan forskning presenteras och diskuteras löpande i texten.

Tomas Ekstrand analyserar i boken Folkkyrkans gränser Svenska kyr-
kans identitet som folkkyrka.34 Ekstrand diskuterar folkkyrkoidenti-
teten, dels utifrån en analys av utredningsmaterialet i den så kallade 
kyrka-statfrågan och dels utifrån en teckning av de huvudsakliga folk-
kyrkoteologiska linjer som historiskt varit närvarande i den svenska 
kyrkodebatten. Antologin Kyrkan – folket, utgiven av Svenska kyrkans 
forskningsråd 1996, ger också den ett antal perspektiv på folkkyrko-
teologins situation i historia och nutid.35 Ytterligare en antologi av 
intresse är den ecklesiologiska studien På spaning efter framtidens kyrka, 
trots att den inte i särskilt hög grad explicit berör folkkyrkoteologi.36 
Studiens relevans för det här sammanhanget finns istället i dess ge-
nomgående betoning av kyrkan som en social och konkret gestaltad 
storhet, vilket är ett perspektiv som har stor betydelse för den kom-
mande undersökningen. På ett liknande sätt är också Jonas Ideströms 
avhandling Lokal kyrklig identitet, genom sin diskussion och analys av 
kyrkan såsom en social kropp, ett perspektiv som ligger relativt nära 
angreppssättet i den här studien.37 

34 Ekstrand, Folkkyrkans gränser.

35 Kajsa Ahlstrand (red), Kyrkan – folket (Uppsala: Svenska kyrkans forskningsråd, 
1997).

36 Fahlgren (red), På spaning efter framtidens kyrka.

37 Ideström, Lokal kyrklig identitet. Ideströms avhandling presenteras närmare i kap 8.
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Två genusteoretiskt inriktade teologiska avhandlingar är motive-
rade att nämna här, trots att de till stora delar behandlar en senare 
tidsperiod än den som mitt material huvudsakligen är hämtat från. Jo-
hanna Gustafsson Lundberg analyserar i sin avhandling Kyrka och kön 
könskonstruktioner i skrifter som författats av teologer och andra med 
anknytning till Svenska kyrkan, perioden 1945–1985.38 Maria Södlings 
avhandling Oreda i skapelsen analyserar synen på kvinnligt och manligt, 
i svenskkyrkligt relaterat material från 1920 och 1930-talen.39 Såväl 
Södlings som Gustafsson Lundbergs undersökningar drivs av andra 
grundfrågor än mina, men angränsar ändå till min undersökning ge-
nom att de båda vill medvetandegöra vilka sociala föreställningar som 
(medvetet eller omedvetet) odlats i Svenska kyrkans sammanhang.

I likhet med mitt eget angreppssätt närmar sig alla de ovan nämnda 
forskningsbidragen kyrkotraditionen utifrån en relativt nutida teore-
tisk och/eller praktisk horisont. De ligger dock längre ifrån min studie 
både ifråga om vilket material som mer specifikt studeras och vilken 
teoribildning som man tar hjälp av. Den undersökning som i dessa 
avseenden på sätt och vis kan anses ligga närmare är Björn Vikströms 
bok Folkkyrka i en postmodern tid.40 Vikström ställer den svenska folk-
kyrkoteologin i dialog med ett mer postmodernt orienterat kyrko-
begrepp, såsom det kommer till uttryck hos ett antal nutida teologer 
som verkar/verkat på svensk mark. Utifrån detta diskuterar Vikström 
vilket folkkyrkobegrepp som har kapacitet att förena en betoning av 
kyrkan som en distinkt kristen gemenskap, med en kreativ nutidsan-
knytning till trosföreställningar som är förankrade i folkdjupet. Men 
om Vikströms och min egen undersökning förenas i att de båda bryter 
folkkyrkoteologi mot någon form av modernitetskritisk teologi, finns 
dock väsentliga skillnader i hur denna brytning sker. Att de postmo-
dernt inspirerade perspektiv som Vikström arbetar med är svenska (i 
de flesta fall svenskkyrkliga) innebär att de i högre grad är formulerade 

38 Johanna Gustafsson, Kyrka och kön: Om könskonstruktioner i Svenska kyrkan 1945–1985 
(Eslöv: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2001).

39 Maria Södling, Oreda i skapelsen: Kvinnligt och manligt i Svenska kyrkan under 1920- och 
1930-talen (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2010).

40 Vikström, Folkkyrka i en postmodern tid.
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i mer direkt relation till svensk folkkyrkoteologi, än motsvarande per-
spektiv i mitt eget arbete. Vikströms undersökning tar därmed i högre 
grad sin utgångspunkt i ett sorts inifrånperspektiv på det aktuella 
folkkyrkorelaterade diskussionsläget i Sverige.

Vad gäller mer direkta Billingstudier utgör Gösta Wredes avhand-
ling Kyrkosynen i Einar Billings teologi den i särklass mest utförliga un-
dersökningen av Billings kyrkosyn. Wrede behandlar i stort sett alla 
tillgängliga Billingtexter och systematiserar de signifikativa motiven.41 
Gustaf Wingren ger i den mindre monografin Einar Billing: En studie 
i svensk teologi före 1920 en mer sammanfattande presentation av Bil-
lings teologi, där han tar fasta på Billings bibelteologi, luthertolkning 
och folkkyrkosyn.42 I avhandlingen Wächter und Späher placerar Hans 
Christoff Deppe in Billing i relation till tyska teologiska strömningar 
i Billings samtid, personifierade av Ernst Troeltsch, Martin Kähler, 
Albrecht Ritschl och Wilhelm Herrmann.43 Deppe pekar på hur Bil-
lings tänkande å ena sidan visserligen bär vissa influenser från de tyska 
teologerna, men hur hans särpräglade uppenbarelsebegrepp å andra 
sidan har en originalitet i förhållande till dem.

Kjell Blückerts avhandling Church as Nation analyserar uttryck för de 
nationalist-kristna tendenser som fanns i Sverige i början av 1900-ta-
let.44 Billing personligen utgör visserligen inte ett direkt analysobjekt 
i Blückerts bok, som i första hand riktar in sig på Nathan Söderblom 
och J.A. Eklund. Inte desto mindre belyser Blückert strömningar som 
också påverkade Billings teologiska tänkande. Sven Thidevalls bok 
Kampen om folkkyrkan ger en historisk kontextualisering och teologisk 

41 Gösta Wrede, Kyrkosynen i Einar Billings teologi (Stockholm: Svenska kyrkans diako-
nistyrelses bokförlag, 1966). Wrede har senare följt upp sin avhandling med ett antal 
mindre studier och texter om folkkyrkotanken, Gösta Wrede, Folkkyrkan i framtiden 
(Stockholm: Verbum, 1992) och Gösta Wrede, »Folkkyrkan – ursprung och framtid«, 
Folkkyrkoteologi och folkkyrkotradition i Norden under 1900-talet, Ingmar Brohed (red), 
(Lund: Nordiskt institut för kyrkohistorisk forskning, 1983).

42 Gustaf Wingren, Einar Billing: En studie i svensk teologi före 1920 (Lund: Gleerup, 
1968).

43 Hans Christoph Deppe, Wächter und Späher: Studien zu Einar Billing vor dem Hinter-
grund theologischer Strömungen auf dem Kontinent (Lund: Lunds UP, 1975).

44 Kjell Blückert, The Church as Nation: A Study in Ecclesiology and Nationhood (Frankfurt 
am Main: Lang, 2000).
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analys av skeendet runt det kyrkliga reformprogram som uttrycktes i 
den så kallade biskopsmotionen 1929 och som Billing var en drivande 
kraft i. 

Alf Tergels två omfångsrika volymer Ungkyrkomännen och Arbetar-
frågan och nationalismen utgör vidare en sammanställning av ett stort 
material angående utvecklingen i den ungkyrkliga krets som Billing 
ingick i.45 Vad gäller folkkyrkotanken mer generellt kan Ragnar Ek-
ströms bok Gudsfolk och folkkyrka betraktas såsom något av ett svenskt 
standardverk.46

Ecklesiologiska förutsättningar
Den dramatisk-teologiska horisonten

Som framgått av inledningstexten är denna avhandling en teologisk 
reflektion över den kristna kyrkan som konkret gemenskap, eller social 
kropp, såsom den framträder i sitt historiska sammanhang. Just denna 
reflektion, som alltså vänder blicken mot kyrkan såsom dess bristfäl-
liga tillvaro ter sig i världen, snarare än mot en teoretisk bestämning 
av den fulländade kyrkan, ser jag som den här undersökningens eck-
lesiologiska uppgift. I det här avsnittet kommer jag att definiera och 
motivera en sådan bestämning av ecklesiologi. Med en sådan utgångs-
punkt blir följden att en ecklesiologi alltid är kontextuell, i betydelsen 
att den aldrig kan ses som frikopplad från det sammanhang som den 
formuleras i och för. Det ecklesiologiska material som studien analy-
serar kommer visserligen delvis att bestå av tämligen teoretiska for-
muleringar. Men analysen kommer hela tiden att arbeta med frågan 
om vilken gemenskap som dessa formuleringar formar och formas av. 
Studien utmärks därmed av ett ecklesiologiskt förhållningssätt där 
teori och praktik står i växelverkande relation snarare än att teorin 
ensidigt blir normativt bestämmande för kyrkans praktik.

45 Alf Tergel, Ungkyrkomännen: Arbetarfrågan och nationalismen 1901–1911 (Stock-
holm: Verbum, 1969) och Alf Tergel, Från konfrontation till institution: Ungkyrkorörelsen 
1912–1917 (Uppsala/Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1974).

46 Ekström, Gudsfolk och folkkyrka.
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Teologen Nicholas M. Healy liknar skillnaden mellan de två förhåll-
ningssätten vid skillnaden mellan ett epos och ett drama.47 Ett epos kän-
netecknas i Healys definition av att det antar ett distanserat förhåll-
ningssätt till det skeende som skildras. Berättelsen beskrivs från ovan, 
från ett externt åskådarperspektiv. Ett drama däremot karakteriseras, 
enligt Healy, av att perspektivet är inifrån, vilket ger ett deltagarper-
spektiv utan episk överblick. Medan det episka förhållningssättet kon-
trollerar det stora skeendet, såväl som dess aktörer, är det dramatiska 
perspektivet själv indraget i dramats kamper och kan överraskas och 
utmanas av såväl de andra aktörernas agerande som av förändringar i 
dramats yttre premisser. Kategorierna epos kontra drama hämtar Healy 
från den schweiziske, katolske teologen Hans Urs Von Balthasar, som 
i sin tur inspirerats av G.W.F. Hegels terminologi.48

En teologi som präglas av en episk horisont kan, genom att dis-
tansera sig från den historiska situationen, ägna sig åt att från ovan 
bedriva abstrakta principresonemang om kyrkans essens. Det sker 
utan koppling till de ibland mycket komplicerade och motsägelsefulla 
premisser som utmärker kyrkans tillvaro i världen. Healy menar att 
ett sådant episkt förhållningssätt har varit utmärkande för mycket av 
den moderna teologins ecklesiologiska reflektion, där det har funnits 
en förkärlek för att hitta entydiga tankemodeller för kyrkan. Målsätt-
ningen har varit att sedan applicera dessa episka tankemodeller, som 
alltså menar sig stå oberoende av den specifika historiska kontexten, på 
den konkreta kyrkan.49 Healy spårar hur detta, på sinsemellan skilda 
sätt i olika moderna teologiska traditionsbildningar, har tenderat att 
mynna ut i en sorts tvådelad ontologisk struktur i beskrivningen av 
kyrkan – en primär aspekt (kyrkans väsen) och en sekundär manifesta-
tion (den konkreta historiska kyrkan). Den första primära aspekten har 
rört kyrkans andliga och osynliga »sanna« natur, kyrkans essens. Den 

47 Healy, Church, World, and the Christian Life, s 53–60.

48 Hos Hegel (och hos von Balthasar) finns också en tredje kategori, nämligen det 
lyriska. I Healys resonemang har dock denna kategori inte någon roll. Angående det 
dramatiska och episka hos Hegel och von Balthasar, se Ben Quash, Theology and the 
Drama of History (Cambridge/New York: Cambridge UP, 2005), s 39–46.

49 Healy, Church, World, and the Christian Life, s 25ff.
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kan exempelvis uttryckas i sakramentala termer, med Kristi kropps-
metaforik eller med en teoretisering av gudsfolkstanken. Utläggning-
arna av den primära ecklesiala aspekten har sedan kombinerats med 
en systematisk approach och blivit till normativa beskrivningar av 
kyrkan.50 Dessa är sedan tänkta att fungera som »styrmedel« för den 
sekundära ecklesiala aspekten, alltså den konkreta empiriska kyrkan. 
Utifrån bestämningen av kyrkans väsen kan därmed den vardagliga 
empiriska kyrkans strukturer och aktiviteter bedömas, såsom mer eller 
mindre framgångsrika gestaltningar av kyrkans sanna väsen.

Det som i detta sammanhang kan ses som huvudproblemet med en 
episk ecklesiologi är, att den avsiktligt eller oavsiktligt ger ett intryck 
av att en teoretisering av kyrkan alltid bör komma före den kyrkliga 
praktiken, snarare än i växelverkan med den. Healy skriver: »The 
impression is given – no doubt in many cases a false one – that theo-
logians believe that it is necessary to get our thinking about the church 
right first, after which we can go on to put our theory into practice«.51 
Detta har lett till en ecklesiologisk reflektion som arbetat för att fixera 
och presentera den perfekta kyrkan – en sorts realiserad eskatologi 
om man så vill – vilket i sin tur har inneburit en påtaglig frånvaro av 
interagerande med kyrkans nuvarande konkreta praktiker och insti-
tutioner. Kort sagt, det huvudsakliga problemet med en ecklesiologi 
som arbetar utifrån en episk horisont är att den inte ger verktyg för 
att reflektera över kyrkans konkreta identitet utan istället vänder upp-
märksamheten åt ett annat håll.52

50 Healy pekar på hur detta drag finns i den ecklesiologiska reflektionen hos så skilda 
moderna teologer som Karl Rahner, Karl Barth och Jean-Marie Tillard. Ibid, s 28–32.

51 Ibid, s 36.

52 Ytterligare ett problem i den episk-ecklesiologiska ansatsen är att den naturligt-
vis hela tiden är beroende av att dess fundamentala utgångspunkt, dess definition 
av kyrkans essens, vinner allmän acceptans. Någon sådan teologisk konsensus kring 
kyrkans väsen föreligger dock inte, ingen ecklesiologisk modell har vunnit allmänt 
erkännande som definitiv och adekvat för alla sammanhang. Ibid, s 31. Även om man 
skulle begränsa sitt studium av modeller för kyrkan till Nya Testamentet, inser man 
snart det omöjliga i en sådan strävan efter konsensus. Den mångfald av metaforer för de 
kristustroendes gemenskap som finns i Nya Testamentet, låter sig inte sammanfattas i 
en enda samlande modell, utan att kraftigt reduceras. Se exempelvis genomgången av 
nytestamentliga metaforer för kyrkan i Paul S. Minear, Images of the Church in the New 
Testament (Louisville, Kentucky: Westminster Press, 2004 (1960)).
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I kontrast till detta hävdar Healy, med resurser från von Baltha-
sar, att en dramatisk (närmare bestämt teo-dramatisk) horisont är 
den enda rimliga, för en eskatologiskt medveten kristen teologi.53 En 
dramatisk teologi står mitt i det historiskt präglade, kontingenta sam-
manhang som utgör den konkreta kyrkans livsvillkor. Den dramatiska 
horisonten ger en sorts pilgrimsteologi, vilket innebär en teologi som 
existerar i en specifik tid, på en specifik plats. En sådan pilgrimsteologi 
strävar efter att stödja den konkreta kyrkan i dess uppgift att vara ett 
trofast vittnesbörd och ge pastoral omsorg, i just den kontext som 
man befinner sig i.54 I den dramatiska horisontens premisser ligger 
därmed att teologi alltid måste betraktas såsom något preliminärt, ett 
provisorium konstruerat i och för just den konkreta historiska kontext 
som föreligger. Det betyder att en dramatisk pilgrimsteologi ständigt 
måste arbeta med att reformera sig själv, för att på ett adekvat sätt 
kunna stödja den konkreta kyrkan i en föränderlig historisk kontext. 
Det betyder också att man måste ta hänsyn till den fallenhet som kän-
netecknar kyrkans situation i världen, vilket innebär att man inte i 
någon enkel mening kan projicera idealiserade principresonemang 
om den perfekta (himmelska) gemenskapen på den historiska kyrkan.

Skillnaden mellan ett episkt och ett dramatiskt teologiskt perspek-
tiv, skulle vidare kunna ringas in som en skillnad ifråga om vilken syn 
på historien som de två förhållningssätten lutar sig mot. Ett signifi-
kativt – om än högst generaliserat – kännetecken för somligt av mo-
dernitetens teologiska tänkande, är dess upplysningspräglade relation 
till historien, där historiska partikulära händelser inte kan bära några 
allmängiltiga sanningsanspråk.55 En av de tydligaste exponenterna för 
ett sådant synsätt är den tyske 1700-talstänkaren G.E. Lessing, som 
med en välkänd fras talar om det »fula breda dike« (der garstige breite 
Graben), som skiljer världshistoriens kontingenta händelseförlopp, 
från förnuftsmässigt nödvändiga sanningar.56 Historiens tillfällighets-

53 Healy, Church, World, and the Christian Life, s 52–76.

54 Ibid, s 38.

55 Se exempelvis diskussionen om modern historiesyn i Nathan R. Kerr, Christ, History, 
and Apocalyptic: the Politics of Christian Mission (London: SCM, 2009), s 2–6.

56 Återgivet i Toshimasa Yasukata, Lessing’s Philosophy of Religion and the German Enlight-
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styrda, partikulära (dramatiska) sanningar kan, för Lessing, aldrig vara 
vägledande för universell förnuftsmässig (episk) sanning. Historiska 
händelser har inget berättigande i en upplysningspräglad strävan efter 
att renodla en universell rationalitet.57

Huvudproblemet med en sådan historiesyn är, ur ett kristet teolo-
giskt perspektiv, att det svårligen kan förenas med den eskatologiska 
tanken om att Gud har brutit in mitt i denna historiska slutna process 
och etablerat en nyskapelse. Om partikulära historiska sanningar 
inte kan ses såsom bärare av sanningar med universella anspråk, blir 
det svårt att beskriva Jesus från Nasaret som ett unikt och outbyt-
bart eskatologiskt inbrytande av Guds rike i den konkreta historien. 
Resultatet blir naturligtvis en problematisk relation mellan Kristus 
och historien.58 Denna upplysningspräglade svårighet, som ställs på 
sin spets hos Lessing, har därför figurerat i mycket av 1900-talets 
teologiska tänkande och då inte minst såsom en ärvd problematik 
att bearbeta.59

Med Healys terminologi skulle man kunna säga att Lessing visar på 
det omöjliga i att från en episk-teologisk horisont omfatta den bärande 
kristna tanken att det som hände på korset och i uppståndelsen och 
himmelsfärden i grunden förändrade historien, såsom ett dramatiskt 
gudsrikesinbrytande. Detta eftersom ett sådant inbrytande av Guds 
rike skulle innebära att den överblick och kontroll över tillvaron som 
hör till det episk-teologiska perspektivet skulle gå förlorad. Därför 
har den moderna teologin till stor del avhållit sig från att tala om 
Guds rike som historiskt förkroppsligat i såväl kristologi som eckle-
siologi. Filosofen Charles Taylor talar till och med om hur den mer 
upplysningspräglade kristendomen genomgått en »exkarnation« (i 
kontrast till inkarnation), vilket inneburit »a transfer out of embo-

enment: Lessing on Christianity and Reason (Oxford/New York: Oxford UP, 2002), s 56ff.

57 Jfr också Walter Lowe, »Christ and Salvation«, Christian Theology: An Introduction 
to Its Traditions and Tasks, Peter C. Hodgson och Robert H. King (red), (Minneapolis: 
Fortress Press, 1994 (1982)), s 233.

58 Kerr, Christ, History, and Apocalyptic, s 7.

59 Nathan Kerr analyserar exempelvis hur problemet under 1900-talet hanterats av 
Ernst Troeltsch, Karl Barth, Stanley Hauerwas och John Howard Yoder. Ibid.
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died, ’enfleshed’ forms of religious life, to those which are more ’in 
the head’.«60 

Istället för att se inkarnationen i Jesus Kristus, som ett skeende i 
historien, vilket också medför att inbrytandet av Guds rike har en 
socio-politisk inomhistorisk dimension, har en hel del modern teologi 
idealiserat skeendet. Idealiseringen har då inte sällan skett genom en 
spiritualisering och individualisering, på ett sådant vis att Guds rike 
inte fått någon yttre empirisk referens i det konkreta och gemen-
samma mänskliga livet.61 Ecklesiologiskt blir konsekvensen samma 
tvådelade kyrkosyn som den som i Healys framställning känneteck-
nar den episka ecklesiologin, där kyrkans sanna väsen ligger på en 
ickehistorisk idealiserad nivå. Den historiska kyrkan tenderar då att 
framstå som en sekundär manifestation, som i sig inte bär någon 
teologisk signifikans.

I kontrast till en sådan idealisering av kyrkan utmanar ett drama-
tiskt förhållningssätt till att söka vägar för en teologi som tar konse-
kvensen av inkarnationens betydelse och därmed står öppen för att 
en partikulär historisk händelse kan förvandla historien.62 Med David 
Tracys ord handlar det om att efter modernitetens teologiska tendens 
att tona ned »Guds Heliga, förfärande och störande natur«, hitta vä-
gar till en teologi som vill försöka att »återigen låta Gud komma till 
tals som Gud«.63 Eller med Healys formulering återigen: »The thesis 
is that ecclesiology is better thought of as more of a practical and 
prophetic discipline rather than a speculative and systematic one«.64 
Målet är en ecklesiologi som vågar lämna den episk-ecklesiologiska 
idénivån och också låta teologin påverka och påverkas av den konkreta, 

60 Charles Taylor, A Secular Age (Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard 
University Press, 2007), s 554.

61 Kerr, Christ, History, and Apocalyptic, s 8.

62 Ibid, s 6.

63 David Tracy, »Guds återkomst i samtida teologi«, Postmodern teologi: en introduk-
tion, Ola Sigurdson och Jayne Svenungsson (red), (Stockholm: Verbum, 2006), s 49. 
Jfr också argumentationen i Thomas A. Carlson, »Postmetaphysical Theology«, The 
Cambridge Companion to Postmodern Theology, Kevin J. Vanhoozer (red), (Cambridge/ 
New York: Cambridge UP, 2003).

64 Healy, Church, World, and the Christian Life, s 21.
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kontingenta och ibland ganska förvirrade och motsägelsefulla tillvaro 
som är den historiska kyrkans verklighet.

Den praktisk-profetiska ecklesiologiska inriktningen öppnar också 
möjligheten för en mer kreativ reflektion. Bestämningen av teologi 
som ett projekt som på den här sidan om Kristi återkomst är på väg 
(pilgrimsteologi) ger att den ecklesiologiska utmaningen är att erbjuda 
kreativa nyläsningar av vad det innebär att vara kyrka i den konkreta 
situation som man befinner sig i, snarare än att bara utgöra en upprep-
ning av ett statiskt kristet idématerial. Det kreativa draget är för övrigt 
inte bara signifikativt för just den ecklesiologiska reflektionen, utan 
kan, ur ett pilgrimsteologiskt perspektiv, sägas vara utmärkande för 
ett liv i kristen efterföljelse överhuvudtaget. Efterföljelse innebär då att 
sträva efter att med sitt liv kreativt gestalta kristen tro i den situation 
man lever i, snarare än att statiskt upprepa en given mönsterbild.65

Kreativitet och kontinuitet i kristen tradition

Betoningen av det kreativa draget i den dramatiskt präglade ecklesio-
login skall dock inte tolkas som ett argument för att kristen teologi 
därmed kan bedrivas på vilket sätt som helst. Den dramatiska teologins 
pilgrimskaraktär innebär visserligen en teologi som är på väg mot 
något som befinner sig bortom det som vi kan ha kontroll över. Det 
kristna framtidshoppet står till Gud, snarare än till den ena eller andra 
teologiska spekulationen kring denna framtid. Det betyder att kristna 
får sätta sitt hopp till en tro som inte låter sig fångas i ett system och 
som därmed innehåller en del tvetydigheter och osäkerhet.66 Däremot 
innebär det inte att alla teologiska uppslag måste ses som lika goda 
förslag. Den kristna kyrkans tradition(er), erbjuder trots allt en möj-
lighet att värdera vad som kan ses som rimliga uttryck för en kristen 
teologi. Teologen Graham Ward menar exempelvis, i ett resonemang 

65 Jfr avsnittet »Efterföljelsens poetik« i Ola Sigurdson, Kärlekens skillnad: Att gestalta 
kristen tro i vår tid (Stockholm: Verbum, 1998), s 257–99. Exempelvis s. 258: »Den 
kristna efterföljelsen är ingen statisk repetition, ingen given blåkopia av ett föregivet 
mönster, utan en kreativ, icke-identisk upprepning«. 

66 Ibid, s 296.
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kring den radikalortodoxa teologiska diskussionen, att en meningsfull 
kristen teologisk reflektion måste bära ett drag av kristen ortodoxi. 
Begreppet ortodoxi skall i sammanhanget inte associeras till östkyrklig 
ortodox konfession, utan står, enligt Wards sätt att använda termen, 
för egenskapen att vara i samklang med de dogmatiska övertygelser 
som hör till den kristna trons kärna. Efter att ha försäkrat att han är 
medveten om att det inte finns en enhetlig kristen tradition och att det 
inte heller i någon enkel mening går att tala om ortodoxi i bestämd 
form när man skall beskriva den kristna trons innehåll, skriver Ward: 

Filioque may divide, views on the Eucharist or even the sacraments more 
generally, may differ, but these are not grounds for heterodoxy. But if I 
claim that Jesus was a man adopted by God; if I claim that God is three 
people; if I claim the resurrection did not occur but that the disciples 
staged it – then I am no longer speaking the language of the Christian 
church. I am no longer in accord with the traditions of the faith that have 
been handed down to us.67

Wards resonemang kring att bedriva teologi i samklang med de tradi-
tioner som förmedlats genom kyrkans historia, påminner om somliga 
kyrkofäders betoning av att allmänkyrklig tro måste stå i överensstäm-
melse med trons regel (regula fidei). Exempelvis formulerar de antignos-
tiska fäderna Irenaeus och Tertullianus, på sinsemellan lite olika sätt, en 
trons regel, såsom ett riktmärke att förhålla sig till i diskussioner om den 
kristna läran.68 Wards tal om en innehållslig kärna, som går igenom i all 
teologi som talar »the language of the Christian church« skulle kunna 
ses som en modern version av en sådan trons regel. 

Det är dock viktigt att påpeka att tanken om en teologisk kärna, i 
detta sammanhang inte skall tolkas som en riktigt så statisk identi-
tetsmarkör som det i förstone kan framstå som. Även om erkännandet 
av en innehållslig kärna, en trons regel, visserligen skulle kunna tas 
till intäkt för en biblicistisk eller positivistisk trostolkning, är det inte 

67 Graham Ward, »Radical Orthodoxy and/as Cultural Politics«, Radical Orthodoxy? – 
A Catholic Enquiry, Laurence Paul Hemming (red), (Aldershot: Ashgate, 2000), s 106.

68 Se J.N.D. Kelly, Early Christian Doctrines (London: Adam & Charles Black, 1977), s 
35–41.
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något som med någon självklarhet ligger implicit i tanken. Trons regel, 
såsom den exempelvis ser ut hos Tertullianus, är varken fixerad i en 
viss formel, eller i bibeltexten som sådan. Hos honom syftar begreppet 
trons regel snarare på den uppenbarade verklighet som såväl skriften 
som dopbekännelser och kyrkans förkunnelse vittnar om.69 I Wards 
tolkning ligger det också i den innehållsliga kärnans natur att den 
inte är helt förfogbar och möjlig att slutgiltigt begreppsliggöra. Även 
om exempelvis Kristi uppståndelse hör till den kristna trons kärna 
och därmed utgör en väsentlig del av vad det innebär att tala kyrkans 
språk, är det en mer öppen fråga vilka teologiska implikationer upp-
ståndelsen har. I en kristen gemenskaps böneliv och gudstjänstliv kan 
visserligen relationen till denna kärnbekännelse vara mycket påtaglig 
och regelbunden och i den meningen stabil. Men på ett intellektu-
ellt plan kan vår förståelse av kärnan snarare beskrivas som svag eller 
hermeneutisk.70 Förståelsen är provisorisk och på väg – eller uttryckt 
med den terminologi som använts tidigare i kapitlet; pilgrimsteolo-
gisk. Inte desto mindre finns en kärna som gör det möjligt att föra en 
diskussion kring frågan om i vilken mån en viss teologi är formulerad 
i kontinuitet med allmänkristen tradition.

I föregående avsnitt betonade jag att jag söker efter ett dramatiskt 
ecklesiologiskt förhållningssätt som inte kan ses som frikopplad från 
det sammanhang som den formuleras i och för – nämligen den kristna 
kyrkan (i ett visst sammanhang). För en dramatisk-teologisk ecklesio-
logi, som på det sättet vill utgöra ett sorts kritiskt inifrånperspektiv 
på kyrkan, blir det naturligtvis av vikt att tala kyrkans språk. Det är just 
genom att tala kyrkans språk som den ecklesiologiska reflektionen kan 
bli ett deltagarperspektiv som själv är indraget i dramat. Om reflektio-
nen över kyrkan däremot anammar ett språk som är grundat i något 
annat, förvandlas diskussionen i stället till ett externt och episkt åskå-
darperspektiv. Å ena sidan är alltså bejakandet av något som kan kallas 

69 Ibid, s 40.

70 Graham Ward, Cities of God (London/New York: Routledge, 2000), s 259f. Angå-
ende hermeneutisk tolkningsteori och dess betydelse för teologisk dogmbildning, se: 
Merold Westphal, Whose Community? Which Interpretation? Philosophical Hermeneutics for 
the Church (Grand Rapids: Baker Academic, 2009).
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för kyrkans språk, vilket erkänner en innehållslig teologisk kärna, en 
förutsättning för att teologin skall behålla sitt dramatiska inifrånper-
spektiv. Å andra sidan omintetgörs teologins dramatiska och kreativa 
kvalitéer, om den teologiska reflektionen därmed skulle reduceras till 
ett monotont upprepande av denna kärnas trossatser. Ingen verklig 
och dramatisk interaktion med den konkreta situation som man står 
i kan då tänkas, ingen verklig förändring kan ske, vilket innebär att 
teologins profetisk-praktiska dimension försvinner. Med andra ord 
ställer den dramatiska teologins kreativa anspråk stora krav på hur den 
dogmatiska kärna som tillåts vara konstituerande för kyrkans språk 
hanteras. I inledningskapitlet till del II återupptar jag diskussionen 
om den dogmatiska kärnan, genom att ta hjälp av Rowan Williams 
reflektioner kring dogmbildning.

Som framgått efterstävar jag i denna avhandling ett ecklesiologiskt 
angreppssätt som, i linje med den teologiska terminologi som byggts 
upp, arbetar utifrån dramatisk snarare än episk horisont. I den dyna-
miska trohet gentemot kristen ortodoxi, som jag har skissat på dessa 
sidor, finns en öppning för en dramatisk teologi som både vill värna 
kontinuiteten med sin egen tradition och möjligheten till innovativt 
teologiskt tänkande. För att en sådan dramatisk-teologisk målsättning 
skall kunna upprätthållas är det väsentligt hur det analysredskap jag 
väljer att arbeta med konstrueras. Analysredskapet som presenteras 
i nästa avsnitt kommer att bestå av en utveckling av den irländsk-
amerikanske nationalismforskaren och socialantropologen Benedict 
Andersons tanke om föreställd gemenskap. För att studien skall stå i 
samklang med den dramatiska horisonten, kan inte analysverktyget 
göra anspråk på att vara ett neutralt analysspråk, som från en objektiv 
utifrånposition granskar det som utgör studiens objekt. Detta skulle 
snarare innebära en episk-ecklesiologisk horisont. Istället kan det ana-
lysredskap som arbetas fram i det följande ses som ett verktyg som 
är utvecklat just för att möta de teologiska kriterier för ett trovärdigt 
ecklesiologiskt förhållningssätt, som har diskuterats här. Efter presen-
tationen och utvecklingen av »föreställd gemenskap« pekar jag också i 
det här kapitlets avslutande del på vilka implikationer analysredskapet 
får i en ecklesiologisk studie.
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Gemenskaper och dess föreställningar
I detta avsnitt skall jag, med utgångspunkt i Benedict Andersons ter-
minologi kring nationell gemenskap, arbeta fram ett analysredskap 
som är lämpligt för en analys av gemenskapsbegreppen i de kyrkoteo-
logiska förslag som avhandlingen fokuserar. 

Efter en inledande presentation av Andersons teori om »föreställda 
gemenskaper« utvecklar jag delar av modellen med hjälp av kom-
pletterande perspektiv från bland annat filosofen Charles Taylor och 
teologen Graham Ward. Genom dessa bidrag generaliserar och vidgar 
jag också tanken om föreställd gemenskap från att vara ett instrument 
som i första hand är designat för studiet av nationen som gemenskap, 
till att vara tillämpbart också på andra gemenskaper, exempelvis den 
kristna kyrkan.71 Fokus i presentationen av Anderson kommer följ-
denligt att ligga på hans teoribildning. Andersons egen tillämpning av 
teorin i hans studier av det historiska fenomenet nationalism kommer 
dock också beröras, men då med syftet att förtydliga implikationerna 
av föreställd gemenskap som teori.

Föreställd gemenskap

Inom nutida nationalismforskning har Benedict Anderson fått stort ge-
nomslag för sin tanke om nationen som en »föreställd gemenskap«.72 
Som begrepp är föreställd gemenskap en teoretisering av nationalism 

71 Som vi skall se harmonierar för övrigt en sådan generalisering av begreppet väl med 
Andersons egen markering av att alla större gemenskaper kännetecknas av att de är just 
föreställda. Benedict Anderson, Den föreställda gemenskapen: reflexioner kring nationalis-
mens ursprung och spridning (Göteborg: Daidalos, 1993), s 21.

72 Ibid. I förhållande till Andersons engelska term »imagined community«, ger 
översättningen »föreställd gemenskap« en olycklig betydelseförskjutning, Den svenska 
termen föreställd ger lätt associationen att det handlar om en illusion om något, på ett 
sådant sätt att talet om någons »föreställning« om hur saker och ting förhåller sig kan 
uppfattas i kontrast till »hur det verkligen förhåller sig«. Det engelska ordet imagined 
kan ha en liknande betydelse men bär också en delvis mer positiv konnotation. Imagi-
nation kan stå för fantasi och kreativitet. Denna betydelseförskjutning är besvärande 
för den kommande diskussionen kring ecklesiologiska resurser för att »föreställa sig« 
kristen gemenskap på ett konstruktivt och trovärdigt sätt. I brist på bättre översättning 
och med hänsyn till att föreställd gemenskap är ett etablerat begrepp, kommer jag dock 
även fortsättningsvis att använda mig av termen.
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som historiskt fenomen.73 Grundtanken hos Anderson är att varje 
gemenskap som är större än den familje- eller bygemenskap, där man 
rent fysiskt möter varandra på en regelbunden basis, måste förestäl-
las på något sätt. En nationell gemenskap förutsätter en gemenskap 
mellan alla nationens nu levande medborgare och därtill också en viss 
gemenskap med de generationer som har gått före och de som kom-
mer att komma efter. Eftersom vi omöjligt kan ha en lika konkret ge-
menskap med en hel nations medborgare, som vi kan ha med den lilla 
traditionella byagemenskapen, kan denna form av större gemenskap 
inte vara annat än föreställd. De individer som ingår i gemenskapen 
måste ha en föreställning om att de hör ihop. Dessa föreställningar 
kan upprätthållas med hjälp av symboler, gemensamma berättelser 
etc. Enligt Anderson innehåller därmed den nationella gemenskapen, 
precis som alla andra större gemenskaper, en högre grad av abstrak-
tion och är beroende av att det finns någon form av gemensamt rum, 
där denna nationella samhörighet kan konstrueras och symboliseras. 
Naturligtvis innebär detta därmed att en nationell gemenskap inte är 
något av naturen givet. Anderson uttrycker det som att nationalism 
snarare kan ses som en kulturell artefakt, som vid en viss tidpunkt fått 
historiskt liv och som därmed också kan kartläggas som ett kulturellt 
fenomen.74 Detta leder Anderson till följande definition: »Jag föreslår 
[…] följande definition av nationen: den är en föreställd politisk ge-
menskap – och den föreställs som både i sig begränsad och suverän.«75

Väsentligt för Andersons perspektiv är dock att tanken om den före-
ställda gemenskapen inte, såsom hos en del andra nationalismteoreti-
ker, innebär att den nationella gemenskapen därmed också skulle vara 
falsk, eller mindre autentisk än andra mer »verkliga« gemenskaper.76 

73 Ibid. För en presentation av Andersons teori mot relief av en mängd andra nationa-
lismteorier, se Björn Hettne, Sverker Sörlin och Uffe Østergård, Den globala nationalis-
men: nationalstatens historia och framtid (Stockholm: Studieförb. Näringsliv och samhälle, 
1998), s 142f, 84ff.

74 Anderson, Den föreställda gemenskapen, s 19f.

75 Ibid, s 21.

76 Detta uttrycks i polemik mot Ernest Gellners, enligt Andersons mening, förhastade 
slutsats att beskrivningen av nationen såsom en konstruktion därmed också innebär ett 
avslöjande av den nationella gemenskapen som ett falsarium. Ibid.
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I själva verket är det föreställda draget i den nationella gemenskapen 
något som nationalismen delar med alla större gemenskaper. Ander-
son menar exempelvis, att den moderna nationalismen som föreställd 
gemenskap ersatte två andra föreställda gemenskaper som var på tillba-
kagång, nämligen kyrkan och dynastin.77 Det intressanta för Anderson 
blir därmed, snarare än att så att säga försöka avslöja den nationalistiska 
gemenskapen som föreställd och därmed falsk, istället att undersöka 
varför just nationen som föreställd gemenskap vid en viss tid i historien 
fått ett genomslag.78

I Andersons tillämpning av teorin blir det viktigt att söka efter vilka 
gemensamma och offentliga rum som historiskt funnits tillgängliga 
och vilken typ av gemenskap som dessa rum har gynnat. Förklaringen 
till att just nationen som föreställd gemenskap haft en så enormt do-
minant ställning i det moderna Europa, finner Anderson i det nya of-
fentliga rum som det moderna tryckta ordet förde med sig. Anderson 
pekar på hur den nya trycktekniken, när den under slutet av 1700-talet 
kombinerades med en växande förlagskapitalism, erbjöd ett effektivt 
gemensamt rum där en föreställd gemenskap kunde gestaltas på ett 
tillgängligt sätt. Det intressanta med just detta rum – det tryckta or-
dets rum i främst romaner och tidningar – är för Anderson, att det 
på ett särskilt sätt gynnade en gemenskapskänsla på nationell nivå, 
på bekostnad av såväl övernationella gemenskapskonstruktioner som 
mer regionala gemenskaper. Detta har flera orsaker.79

För det första menar Anderson att tryckarnas val att övergå till att 
publicera på folkspråken, istället för latin, såsom i boktryckarkon-
stens tidigaste skede, förstärkte den nationella gemenskapen genom 
att göra människor medvetna om sitt eget språk. Den abstrakta ge-
menskap som talar samma språk började alltså alltmer sammanfalla 
med nationen, vilket innebar en försvagning av såväl de överna-

77 Ibid, s 23–34.

78 Faktum är att Anderson på senare tid markerat att han inte bara menar sig vara neu-
tral i förhållande till nationalism, utan att han till viss del menar att nationalismen bär 
viktiga värden. Se exempelvis den norske antropologen Lorens Khazalehs intervju med 
Anderson, publicerad 2005. http://www.culcom.uio.no/english/news/2005/anderson.
html, [2010-06–03]

79 Anderson, Den föreställda gemenskapen, s 53–56.
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tionella skriftspråk som den europeiska kulturkretsen använde sig 
av (latin, grekiska och kyrkoslaviska) som av kristendomen såsom 
föreställd och latinorienterad gemenskap. Det innebar också en för-
svagning av de regionala identiteterna inom nationerna, genom att 
det tryckta folkspråket så att säga lade sig på en nivå över de dialektala 
skillnaderna.80

För det andra innebar det ökade boktryckandet en nödvändig 
standardisering av folkspråken, vilket gav en minskad språklig förän-
derlighet. Till skillnad från medeltidens tämligen ostadiga folkspråk 
avstannade nu föränderligheten, vilket innebar en ökad känsla av det 
befintliga språket som något forntida. Språket bidrog därmed till att 
ge en bild av att också den nationella identiteten var forntida, ja som 
något av naturen givet.81

För det tredje gav sammanförandet av de lokala dialekterna till en 
nationell skriftstandard ett nytt sorts maktspråk, som gynnade vissa 
grupper på bekostnad av andra. Somliga dialekter fick ett mer domi-
nant inflytande i tryckspråkets slutgiltiga form, vilket arbetade in en 
inomnationell spänning, där somliga regioner, med Andersons ut-
tryck, upplevde sig som »de styvmoderligt behandlade kusinerna«.82 
På sikt var denna obalans en bidragande orsak till oppositionell natio-
nalism och upprorsstämningar bland de minst gynnade, en konkur-
renssituation som samtidigt ledde till ett ökat intresse för att vara med 
och definiera nationell identitet. 

Resultatet blev en väsentlig förstärkning av nationen som föreställd 
gemenskap. Det offentliga rum där denna gemenskap konstruerades 
förändrades sedan under 1900-talet i takt med massmediernas utbred-
ning. På ett särskilt sätt kan de nationella TV-kanalernas etablering 
under 1950 och 60-talen sägas ha bidragit till den nationalistiska fö-
reställda gemenskapens förstärkning. I svensk kontext kan kanske det 
genomslag som »Hylands hörna« hade under 60- och 70-talen ses 
som ett exempel. Under de senaste 30 åren har dock utvecklingen mot 

80 Ibid, s 53.

81 Ibid, s 53.

82 Ibid, s 54.
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ett alltmer inflytelserikt globaliserat informationssamhälle kommit att 
utmana de nationalistiska gemenskapernas position.83

Modernitetens sociala föreställningar

Andersons skildring av nationalismens framväxt har mött viss kritik. 
Man har hävdat att Anderson på ett överdrivet sätt framställer natio-
nell identitet såsom ett strikt modernt fenomen, som kunde fram-
träda först i det tomrum som uppstod, när kyrkan och de övernatio-
nella dynastierna var på tillbakagång.84 Det har påpekats att även om 
det skeende som Anderson fokuserar är viktigt, finns det exempelvis 
strömningar som kan liknas vid nationalistisk retorik i östortodox 
teologi så tidigt som under 100-talet. Detta ifrågasätter dels Andersons 
närmast uteslutande inriktning på den historiska utvecklingen från 
och med slutet av 1700-talet och dels hans tanke om att det ligger i 
nationalismens natur, att det först är när religionen försvagats som den 
nationella gemenskapskänslan kunde växa sig stark.85

I vilken utsträckning en sådan kritik är berättigad är dock en fråga 
som i detta sammanhang kan lämnas åt sidan. Även om Anderson 
skulle ha ett för snävt historiskt perspektiv när han redogör för det 
skeende som lett fram till att föreställningen om en nationell gemen-
skap växt sig stark, påverkar inte det trovärdigheten i grundtanken 
om att det handlar om just en etablering av föreställningar. I detta 
sammanhang blir det därför viktigare att problematisera och utveckla 
föreställd gemenskap som teoretiskt verktyg. 

Vad det gäller denna grundtanke har Andersons föreställda gemen-

83 Hettne, Sörlin och Østergård, Den globala nationalismen: nationalstatens historia och 
framtid, s 186. Anderson själv har dock på senare tid ställt sig tveksam till tanken om 
att senmodernitetens globalisering verkligen innebär en försvagning av nationalismen. 
I den nämnda intervjun av Kazaleh från 2005 menar Anderson att det snarare handlar 
om att nationalismen skiftar uttryckssätt exempelvis till olika former av hemlands-na-
tionalism hos emigrerade grupper, som hålls ihop via internet mm. http://www.culcom.
uio.no/english/news/2005/anderson.html, [2010-06–03].

84 Michel Bouchard, »A Critical Reappraisal of the Concept of the ’Imagined Commu-
nity’ and the Presumed Sacred Languages of the Medieval Period » National Identities, 
nr. 6:1 (2004).

85 Ibid, s 7f.
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skap nämligen vunnit gehör, inte bara inom nationalismforskning, 
utan också exempelvis inom teologi och filosofi.86 Den kanadensiske 
filosofen Charles Taylor hör till dem som i sin forskning har anknutit 
till tanken om föreställd gemenskap, om än ur ett annat perspektiv 
än Anderson.87 Där Andersons huvudfråga uttryckligen handlar om 
den moderna västerländska nationalismens framväxt, utökar Taylor 
frågan till att gälla moderniteten i sig.88 Taylor har nämligen ägnat en 
betydande del av sitt författarskap åt att på olika sätt försöka karak-
tärisera den västerländska moderniteten och dess premisser.89 I detta 
arbete har han funnit tanken om föreställd gemenskap konstruktiv. I 
Taylors framställning sätts dock Andersons tankemodell in i en större 
diskussion, som vidgar perspektivet både vad gäller vad det är som 
föreställs och hur dessa föreställningar etableras. Som en markör för 
denna perspektivförskjutning väljer Taylor istället för Andersons fö-
reställda gemenskap, att använda begreppet »sociala föreställningar« 
(social imaginaries).90 Taylor definierar sociala föreställningar på föl-
jande sätt:

86 Se exempelvis Taylor, A Secular Age, s 159–211, Charles Taylor, Modern Social Imagi-
naries (Durham: Duke University Press, 2004), Cavanaugh, Torture and Eucharist, s 222, 
William T. Cavanaugh, Theopolitical Imagination: Discovering the Liturgy as a Political Act 
in an Age of Global Consumerism (London: T & T Clark, 2002), s 1f. Inom svensk teologi 
kan nämnas: Blückert, The Church as Nation, s 15f, 31,33,44, 73, 79ff. och Sven Thidevall, 
Kampen om folkkyrkan: Ett folkkyrkligt reformprograms öden 1928–1932 (Stockholm: Verbum, 
2000), s 53f.

87 Taylor, Modern Social Imaginaries och Taylor, A Secular Age, s 146–211.

88 Anderson rör sig visserligen till viss del utanför den västerländska kontexten i den 
meningen att han hämtar en del exempel från andra delar av världen. Men, som han 
själv påpekar i andra upplagan av »Den föreställda gemenskapen«, betraktar han i stort 
sett dessa exempel som produkter av kolonialtidens europeiska påverkan och därmed 
indirekt också som västerländska. (I denna andra upplaga problematiserar han också 
själv denna hållning något) Anderson, Den föreställda gemenskapen, s 157 ff.

89 Se Charles Taylor, Sources of the Self: The Making of the Modern Identity (Cambridge: 
Cambridge UP, 1989), Charles Taylor, The Ethics of Authenticity (Cambridge, Massachu-
setts: Harvard UP, 1992) och Taylor, A Secular Age 

90 Valet att översätta Taylors term imaginaries med »föreställningar« är behäftat med 
samma problem som översättningen av Andersons »föreställda gemenskap« (imagined 
community). Av konsekvensskäl följer jag även i Taylor fall den vedertagna översättningen 
av Andersons term (se not 72).
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I am thinking of the ways in which people imagine their social existence, 
how they fit together with others, how things go on between them and 
their fellows, the expectations which are normally met, and the deeper 
normative notions and images which underlie these expectations.91

Det handlar därmed inte bara om hur människan föreställer sig de 
större gemenskaper hon menar sig tillhöra, utan mer övergripande hur 
människan överhuvudtaget föreställer sig sin sociala existens och hur 
dessa föreställningar har en meningsskapande funktion. Med termen 
sociala föreställningar har Taylor anspråk på ett perspektiv på vår själv-
förståelse som går djupare än de teoretiska perspektiv som sociologin 
erbjuder. »Humans operated with a social imaginary well before they 
ever got into the business of theorizing about themselves«92 Det rör 
sig alltså om förståelse på en mer emotionell, för-teoretiserad nivå. 
Taylor igen: »[S]ocial imaginary, that is, the way that we collectively 
imagine, even pretheoretically, our social life in the contemporary 
Western world.«93 Dessa sociala föreställningar fungerar såväl de-
skriptivt (genom att förklara hur saker och ting är och hänger ihop) 
som normativt (genom att föreskriva hur de borde vara). James K. A. 
Smith förtydligar Taylors perspektiv med orden: 

It is described as an imaginary (rather than a theory) because it is fueled by 
the stuff of the imagination rather than the intellect: it is made up of, and 
embedded in, stories, narratives, myths and icons.94

Taylor menar att det är kännetecknande för den västerländska moder-
nitetens sociala föreställningar, att de i hög grad bygger på föreställ-
ningen om en moralisk ordning, där den enskilda personen utgör en 
rationell agent, som i det sociala skall samarbeta med andra rationella 
agenter till ömsesidigt utbyte och nytta.95 Detta förutsätter också en 

91 Taylor, Modern Social Imaginaries, s 23.

92 Ibid, s 26.

93 Taylor, A Secular Age, s 146.

94 James K. A. Smith, Desiring the Kingdom: Worship, Worldview and Cultural Formation 
(Grand Rapids: Baker Academic, 2009), s 68.

95 Taylor, A Secular Age, s 159.
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syn på individens identitet såsom ett, med Taylors term, »buffrat jag« 
(buffered self), vilket innebär att den enskilde betraktas som en autonom 
enhet som med sitt rationella förnuft kan betrakta omgivningen med 
distans.96 Som en följd av denna autonomi kan individen välja att 
förhålla sig på olika sätt gentemot tillvaron.

Föreställningen om en sådan individuell självständighet är dock 
inte en förutsättning som varit självklar genom tiderna. Enligt Taylor 
är det tvärtom något som på ett för historien unikt sätt gradvis brutit 
igenom i de sociala föreställningar som är förknippade med den väs-
terländska moderna människan. Under den talande rubriken »The 
great disembedding« tecknar Taylor denna västerländska sociala fö-
reställning genom att kontrastera den mot ett tidigare vad han kallar 
arkaiskt-religiöst samhälle, där den enskilda personen på ett tydligare 
sätt var omsluten av, eller inbäddad i, ett större socialt och religiöst 
sammanhang.97 I denna äldre ordning var det religiösa livet i högre 
grad sammanfogat med den sociala gruppen. Den sociala gruppen 
som helhet utgjorde den avgörande religiösa agenten inför Gud och 
ledarskapet bar en sakrosankt auktoritet, vilket gjorde det svårkritiser-
bart. I jämförelse med det moderna »buffrade« jaget kännetecknades 
individens identitet av porösare gränser gentemot omgivningen.

Genom att de viktigaste handlingarna utgjordes av hela gruppens 
agerande, utgjordes den sociala föreställningen av en relativt entydig 
matris som det förmodligen aldrig föll den enskilda individen in att 
försöka bryta med.98 Den sociala föreställningen framstod därmed i 
mindre grad som just en föreställning, eftersom den inte, såsom i den 
moderna människans situation, framstod mot relief av en pluralism 
av tillgängliga sociala föreställningar.99 

De strömningar som i den moderna tiden lösgjort individen från 
denna sociala omslutenhet, har i Taylors tolkning inte uppstått ur in-
tet i och med modernitetens frambrytande. Indirekt utmanar Taylor 

96 Ibid, s 37–42.

97 Ibid, s 146ff.

98 Ibid, s 149.

99 Ibid, s 148.
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Andersons skildring av skeendet, genom att betona att det handlar 
om en mycket komplicerad och historiskt utdragen process som be-
står i en mängd sammanvävda skeenden. Det första incitamentet till 
den sociala föreställning som hör till moderniteten spårar Taylor så 
långt tillbaks som till förkristen tid.100 Dessa incitament har sedan 
legat latent, som en sorts inbyggd inre kapacitet i exempelvis kristen 
tradition, en potential som dock får sitt genombrott som förverkligad 
social föreställning först i modern tid. Det var nämligen först i och 
med modernitetens autonoma individbegrepp, där människan börjar 
se sig som i första hand en enskild aktör i världen, som brottet med den 
förmoderna inbäddade sociala föreställningen på allvar kunde rubbas. 

I jämförelse med Anderson leder Taylors mer omfångsrika defini-
tion av sociala föreställningar också till ett vidare perspektiv i spåran-
det av vilka drivkrafter som låg till grund för etableringen av dessa 
föreställningar. Taylor betonar tre skiften. 

a) Skiftet till en marknadsekonomi där »den osynliga handens lo-
gik« ses som en objektiv realitet.101 Taylor pekar på hur vi, både i de 
dominerande teorierna och i de allmänna sociala föreställningarna, 
alltmer kommit att betrakta det sociala samspelets själva väsen som 
en ekonomi, ett tätt hopflätat system av produktion, utbyten och kon-
sumtion, som drivs av en egen dynamik med egna inre lagar. Istället 
för att bara vara ett system för att fördela resurser låter vi därmed i hög 
grad ekonomin definiera hur vi socialt hör ihop.102 

b) Precis som Anderson betonar också Taylor betydelsen av att 
framväxten av det tryckta ordet gav en möjlighet till en ny offentlig 

100 Taylor driver tesen att redan den tid som religionsfilosofen Karl Jaspers benäm-
ner axialtiden (800–200 f. Kr.) introducerade tankestrukturer som bröt med somligt 
i den rådande religiösa föreställningen. Inte minst utmanades det arkaiskt-religiösa 
accepterandet av »världen såsom den är«, enligt Taylor, av exempelvis den bibliska 
skapelseberättelsen, där världen såsom den är, ställs i kontrast till världen såsom Gud 
hade tänkt den och världen såsom den skulle kunna vara. Med införandet av det som i 
kristen tradition kan ses som en gudsrikesvision, etablerar därmed axialtraditionerna 
ett visst ifrågasättande av världen såsom den är, en spricka i den sociala föreställning 
som tidigare tagits för given. I en sådan spricka finns också en principiell möjlighet för 
en enskild individ att förhålla sig kritiskt till den sociala föreställning som hon lever i. 
Taylor, Modern Social Imaginaries, s 57–59.

101 Taylor, A Secular Age, s 177.

102 Ibid, s 181.
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sfär.103 Med anknytning till Jürgen Habermas diskussion kring den 
borgerliga offentlighetens betydelse, pekar Taylor på hur en ny bor-
gerlighet växer fram, som med hjälp av det skrivna ordets rum delar 
ett offentligt utrymme, där människor kan mötas som jämlikar och 
föra en offentlig diskussion utan maktspråk. En arena för offentlig 
opinionsbildning skapas. Denna nya diskursiva offentlighet blev till 
ett korrektiv till statens maktutövning och det historiskt unika var, 
att den inte utgjorde detta korrektiv genom att referera till Guds vilja 
eller till någon annan traditionell auktoritet utan genom åberopande 
av en förnuftsstyrd diskussion.104

c) Som en förlängning av detta pekar också Taylor på, hur en före-
ställning om en suverän folkvilja växte fram parallellt på flera håll, om 
än med tämligen olika innehåll, vilket lade grunden för den frambry-
tande nationalstaten. Dessa tre kulturella skiften sprängde tillsammans 
den gamla sakral-sociala föreställningen. I den gamla föreställningen 
stod människan självklart insatt i en vertikal kedja där vissa personer, 
som exempelvis kungar och präster, hade en erkänt privilegierad auk-
toritetsposition genom att stå som medier för det gudomliga. Denna 
ordning byts i modernitetens sociala föreställningar i hög grad ut mot 
en horisontell förståelse, där var och en i princip har direkt tillträde till 
ekonomin, till den offentliga diskussionen och till det suveräna folkets 
beslutsfattande.105

Gemenskapers kulturellt producerade trovärdighet 

En viktig iakttagelse av de drivkrafter som Taylor anger är, att de inte 
bara beskrivs såsom historiska orsaker på en materiell nivå, som sedan 
orsakar ett följdenligt skifte på en föreställningsnivå. Istället beskrivs 
drivkrafterna i sig själva delvis på föreställningsnivå. När det exem-

103 Taylor anknyter här till Jürgen Habermas diskussion om den offentliga borgerliga 
sfären. Ibid, s 185–96.

104 Ibid, s 186.

105 Ibid, s 207–11. Som ett tydligt exempel på denna förskjutning mot direkt tillträde 
istället för ett mellanled av religiösa och/eller politiska ledare, pekar Taylor på hur 
1700-talets politiska kontraktsteorier uppenbart förutsätter en sådan tanke. 
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pelvis gäller ekonomins roll är det föreställningen om, eller tilliten till, 
marknadens inre logik som har bäddat för marknadsekonomins starka 
position (en tillit som i vår tid får sägas vara alltmer ifrågasatt). Den 
utveckling mot en offentlig borgerlig sfär som Taylor talar om hand-
lar också den delvis om föreställningar. I viss polemik mot Habermas 
(och indirekt Andersons) perspektiv, varnar nämligen Taylor för en 
alltför ensidig fokusering vid de materiella orsakerna till den offentliga 
sfärens framväxt.106 De materiella förutsättningarna, exempelvis den 
förlagskapitalism som Habermas och Anderson lägger stor vikt vid, 
är naturligtvis inte oväsentliga. Men de materiella förutsättningarna 
kan inte själva skapa en offentlig arena med en levande diskussion. En 
offentlig sfär kan bara existera, om den föreställs som just detta. De 
materiella förutsättningarna resulterar bara i en allmän opinionsbild-
ning, om deltagarna också föreställer sig att de olika diskussionsinläg-
gen i de olika sakfrågorna ingår som delar i en större övergripande 
diskurs.107 Taylor menar därmed, att etableringen av en viss social 
föreställning också alltid är beroende av att den kulturella kontexten 
ger impulser till att bruka nya materiella förutsättningar på ett sätt 
som driver fram just denna föreställning. Med andra ord skulle man 
kunna uttrycka det som att Taylors bearbetning föreslår att en viss 
föreställd gemenskap kan betraktas både som en kulturell produkt och 
en kulturell producent.

En rimlig följdfråga blir då vad det är som gör att en viss föreställd 
gemenskap vid en viss tid framträder som ett trovärdigt alternativ. 
Vad är det som gör att ett antal människor vid en viss tidpunkt börjar 
identifiera sig med en viss föreställd gemenskap och detta på en så 
fundamental nivå, att man med Taylor kan tala om en för-teoretisk 
identifikation? Vad gör att en föreställning om en gemenskap uppfat-
tas som trovärdig? 

Teologen Graham Ward menar, att vår uppfattning om trovärdig-
heten i en viss föreställd gemenskap är beroende av i vilken grad det går 
att urskilja en analog koppling mellan denna gemenskap och vår ideal-

106 Taylor, Modern Social Imaginaries, s 85.

107 Taylor, A Secular Age, s 186f.
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modell för en god gemenskap, alltså vår föreställning av den perfekta 
relationen.108 Hur en sådan idealmodell föreställs är enligt Ward kul-
turellt betingad. Varje kultur har sina idealiserade föreställningar om 
en perfekt relation. I vår västerländska moderna kultur menar Ward 
exempelvis att en av de modeller som styrt vår idealbild av gemenskap 
är föreställningen om »den traditionella familjen«. I andra kulturer 
kan det vara andra relationer som idealiseras till modellgemenskap.109

För att en större föreställd gemenskap skall framstå som trovärdig i 
en viss kultur, måste den enligt Ward kunna associeras med de idealge-
menskaper som kulturen håller sig med. Som exempel pekar Ward på 
hur den västerländska ideologin bakom nationalstaten har associerat 
nationen som föreställd gemenskap på makronivå, med just familjen 
som mikroenhet, där medborgarna i en nationalstat likt medlemmar-
na i en kärnfamilj skyddar och ömsesidigt legitimerar varandra. En 
sådan association framstår till en början kanske i första hand som en 
metafor, men i takt med att människor får tilltro till den och uppfattar 
den såsom en kulturellt given självklarhet, kan associationen bli mer 
bokstavlig.110 Det betyder naturligtvis inte att vår kultur uppfattar alla 
nära familjerelationer som perfekta. Istället betyder det att den idea-
liserade föreställningen om den perfekta familjerelationen får fungera 
som en av de måttstockar som vi använder för att bedöma kvalitén i 
alla de gemenskaper vi föreställer oss att vi ingår i, såväl intima som 
större. Ur ett teologiskt perspektiv är huvudproblemet med en sådan 
idealbild att den trots sin ideala natur är alltför immanent. 

På ett särskilt sätt kan det immanenta draget i familjen som ideal-
gemenskap framstå som problematiskt, om man ställer det gentemot 
våra konkreta försök att gestalta just familjegemenskaper. Så länge 
familjen fungerar som den kulturella idealmodellen, blir de konkreta 
familjegemenskaperna utlämnade till att sträva mot en idealiserad 
bild av sig själv. En sådan idealbild förmår då inte att peka hän mot en 
gemenskapsvision som på allvar kan utgöra en transcenderande och 

108 Graham Ward, Cultural Transformation and Religious Practice (Cambridge: Cam-
bridge UP, 2005), s 121f.

109 Ibid, s 122.

110 Ibid, s 123.
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transformativ kraft. Den bär inget eskatologiskt hopp, på det sätt som 
exempelvis en kristen eskatologisk vision om fullständig gemenskap 
kan göra.111

Ward påpekar vidare att den skillnad mellan familjära och föreställda 
gemenskaper som Anderson anger är tveksam. Detta eftersom Ward 
menar att alla relationer är laddade med ett mått av föreställningar. 
Det gäller inte bara större gemenskaper, utan också mer familjära 
gemenskaper. Ett tydligt exempel menar Ward är den sexuella relatio-
nen, som i hög grad bygger på parternas föreställningar av de sexuella 
rollerna etc. Den sexuella relationen är alltså ur ett sådant perspektiv 
inte mindre beroende av våra föreställningar, trots sin intimitet och 
fysiska närhet, vilket gör att den därmed också har ett släktskap med 
större gemenskapers föreställningar. Det betyder också att inte heller 
den sexuella relationen är ideologiskt oskyldig, utan i viss mån produ-
cerar och produceras i samspel med ideologiska krafter.112

Samtidig menar dock Ward att just därför att moderniteten i så hög 
grad har framhävt den nära gemenskapen såsom en mer autentisk ge-
menskap, är trots allt Andersons uppdelning mellan föreställda större 
gemenskaper och familjära gemenskaper adekvat. Detta eftersom upp-
delningen tydliggör vad som är just vår kulturs idealgemenskap (även 
om inte Anderson själv uppmärksammar det). Andersons uppdelning 
är alltså, ur Wards perspektiv, inte kulturellt neutral. Istället måste 
också den ses som ett redskap som präglats av den västerländska mo-
derna kultur som den tillkommit inom och därmed reflekterar den 
just denna kultursfärs underliggande övertygelser. Därmed gör Ward 
en viss poäng av att trots sina invändningar av behålla Andersons 
uppdelning av gemenskaper i föreställda och familjära. Detta är alltså 

111 Jfr avsnittet »The Christian transformation of the cultural imaginary«. Ibid, s 
165–74.

112 I denna diskussion märks inte minst Wards intresse för den slovenske filosofen Sla-
voj Zizek. I exempelvis boken The Plague of Fantasies arbetar Zizek med tanken att alla 
våra relationer är beroende av våra föreställningar, vilket gör att de också ömsesidigt 
påverkar varandra. Detta försöker Zizek visa genom att med snabba kast ställa diskus-
sioner kring vilka föreställningar som våra sexuella relationer producerar, i relation till 
exempelvis diskussioner kring ideologier i olika samhällsinstitutioner. Slavoj Zizek, The 
Plague of Fantasies (London: Verso, 2008 (1997)), s 1–54. Jfr exempelvis Ward, Cities of 
God, s 147ff.
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inte för att den familjära relationen i sig inte skulle vara beroende av 
hur vi föreställer oss den och därmed av någon anledning skulle vara 
mer autentisk än andra gemenskaper, utan för att den, just i den väs-
terländska kultursfärens föreställningar, utgör en modell för hur en 
ideal gemenskap skall vara. 

Insikten om en specifik kulturs idealmodeller för vad som är en 
trovärdig gemenskap har en tvåfaldig poäng. För det första kan det 
på en deskriptiv nivå öka känsligheten för de kontextuella betingelser 
som påverkar framväxten av en viss föreställd gemenskap. För det 
andra innebär det en kritisk/konstruktiv potential. Om modellen för 
vad som är en ideal gemenskap är kulturellt producerad, snarare än 
av naturen given, öppnar det naturligtvis för möjligheten att föreslå 
andra och alternativa idealmodeller. Dessa alternativ kan utmana en 
kulturs mer dominanta gemenskaper och genom att blottlägga dess 
underliggande idealmodell, rubba dess hegemoniska status. I del II av 
den här avhandlingen blir det exempelvis tydligt hur en postsekulär 
teologi kan använda sig av denna öppning för att ecklesiologiskt pre-
sentera kristen gemenskap som ett sådant korrektur.

Sammanfattning av föreställd gemenskap som analysinstrument

Detta avsnitt har presenterat och bearbetat Benedict Andersons tanke 
om föreställd gemenskap. Syftet har varit att med utgångspunkt i någ-
ra skilda perspektiv konstruera ett relevant och effektivt analysredskap 
för den kommande undersökningen av ecklesiologiska gemenskaps-
motiv. Följande tre punkter kan ses som en fixering av begreppet, 
utifrån diskussionens huvudinsikter. Den första punkten är i samklang 
med Andersons teoretisering av föreställd gemenskap, medan de två 
efterföljande i viss mån utvecklar och korrigerar honom.

 
	•	En	föreställd	gemenskap	är	föreställd	i	betydelsen	att	den	för	sin	

existens är beroende av att de individer som ingår i gemenska-
pen – exempelvis i en nation eller i den kristna kyrkan – har en 
föreställning av att de hör ihop. Föreställningarna kan förankras 
och upprätthållas genom symboler, riter, gemensamma berät-
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telser, språk etc. Att en gemenskap är föreställd är i sig inte ett 
värderande omdöme vad det gäller gemenskapens autenticitet.

	•	Alla	gemenskaper	är	beroende	av	ett	visst	mått	av	föreställningar.	
Inslag av föreställningar är alltså inte något som är särskiljande 
för större gemenskaper, utan gäller också våra nära, intimare 
relationer. Mer övergripande är vår sociala existens överhuvud-
taget beroende av vilka sociala föreställningar vi medvetet och 
omedvetet omfattar. Dessa sociala föreställningar fungerar såväl 
deskriptivt (genom att förklara hur saker och ting är och hänger 
ihop) som normativt (genom att föreskriva hur det borde vara).

	•	Hur	trovärdig	en	viss	föreställd	gemenskap	framstår,	är	beroende	
av i vilken mån det går att göra analogiska associationer mellan 
denna och vår föreställning av ideala gemenskaper – våra modell-
gemenskaper. Föreställningar av vad som är en ideal gemenskap 
är också kulturellt betingade, vilket gör att den upplevda tro-
värdigheten i en viss föreställd gemenskap alltid är beroende av 
vilken kultur den framträder i.

Kyrkan som föreställd gemenskap

Den kristna kyrkan kan beskrivas som en föreställd gemenskap i den 
meningen att den, precis som exempelvis en nationell gemenskap, 
måste föreställas utifrån berättelser, symboler och handlingar. Som 
redan påpekats är valet av föreställd gemenskap som analysredskap 
för studien inte ett neutralt val. Istället är analysredskapet valt av den 
anledningen att det genom sina grundantaganden aktivt kommer att 
hjälpa avhandlingens analys att kännetecknas av en dramatisk-ecklesi-
ologisk horisont. Detta avsnitt har till syfte att tydliggöra implikatio-
nerna av en ecklesiologi som arbetar med föreställd gemenskap som 
sitt analysredskap. 

Den terminologi kring föreställd gemenskap som byggts upp i fö-
regående avsnitt medför en syn på vår identitet som något socialt 
gestaltat. Vår identitet formas i samspel med sociala föreställningar 
som redan på en för-teoretisk nivå definierar oss och fungerar me-
ningsskapande. När nu kyrkan analyseras som föreställd gemenskap, 
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får det till konsekvens att kyrkan primärt blir betraktad som en histo-
risk och social gemenskap. När kyrkan på det sättet ses som ett socialt 
fenomen, blir följden vidare att man, med den brittiske teologen John 
Milbank, kan likna den ecklesiologiska reflektionen över kyrkan vid 
kyrkans sociologi. Milbank skriver: 

Theology has to reconceive itself as a kind of ’Christian sociology’: that is 
to say, as the explication of a socio-linguistic practice, or as the constant 
re-narration of this practice as it has historically developed.113

Perspektivet inbjuder till en dramatisk snarare än en episk horisont. 
Milbanks »kristna sociologi«, som han definierar som en utläggning – 
och ett ständigt återberättande – av kyrkans socio-lingvistiska praktik, 
signalerar ett dramatiskt inifrånperspektiv, som arbetar i en växelver-
kan med kyrkans praktiker.114 En konsekvens av att på det sättet se eck-
lesiologi som sociologi för den föreställda gemenskapen kyrkan, är att 
dess perspektiv såväl kan komma i samklang som i konflikt med andra 
gemenskapers sociologier. Detta beroende på om de föreställningar 
som ligger till grund för respektive gemenskaper sammanfaller. Om 
det visar sig att de föreställningar om den ideala gemenskapen som lig-
ger till grund för kyrkans gemenskap avviker, i jämförelse med exem-
pelvis de föreställningar om ideal gemenskap som präglar en modern 
nationalstat, kommer kyrkans ecklesiologi att utmana den nationella 
gemenskapen. Detta behöver dock inte betyda att en dialog mellan de 
olika gemenskaperna är dömd att misslyckas. De föreställningar som 

113 John Milbank, Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason (Oxford: Blackwell, 
2006 (1990)), s 383. För ett liknande perspektiv som också stöder sig på Milbanks 
argumentation, se Sune Fahlgren, Predikantskap och församling: sex fallstudier av en ecklesial 
baspraktik inom svensk frikyrklighet fram till 1960-talet (Uppsala: Uppsala universitet, 
2006), s 38.

114 Utan att använda terminologin episk/dramatisk, distanserar sig Milbank tydligt 
från det sätt att bedriva teologi som här har beskrivits som episkt. Milbank: »[I]t 
should be noted that this possibility [att betrakta teologi som kyrkans sociologi] only 
becomes available if ecclesiology is rigorously concerned with the actual genesis of real 
historical churches, not simply with the imagination of an ecclesial ideal.« Milbank, 
Theology and Social Theory, s 382. Det är dock värt att understryka att poängen här är att 
använda Milbank som ett principiellt dramatiskt perspektiv. Om Milbank själv verkligen 
är trogen denna dramatiska horisont, eller om han i sina ibland mycket kategoriska ut-
talanden snarare anammar en episk horisont, kan i detta sammanhang få vara osagt.
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ligger till grund för respektive gemenskap är nämligen, såsom fram-
gått av föregående avsnitt, kulturellt dynamiska och kan påverka och 
påverkas av att konfronteras med andra perspektiv.115

Ytterligare en följd av att ecklesiologin blir en utläggning och reflek-
tion över de sociala föreställningar som ligger till grund för gemenska-
pen kyrkan, är att kyrkans konkreta praktiker kommer att spela stor 
roll. Utmärkande för de sociala föreställningar som tematiseras ovan 
är att de är verksamma redan på en förteoretisk nivå. Det innebär att 
de, genom gemenskapens praktiker (som man kan delta i och formas 
av, även om man inte aktivt omfattar någon teoretiskt utarbetad tolk-
ning av vilken livsåskådning som gemenskapen besitter), har kapacitet 
att forma gemenskapens medlemmar på en mer grundläggande nivå 
än vad ett tillägnande av gemenskapens teoretiska åskådning kan.116 
När man är en del av en gemenskaps sociala gestaltning, genom att 
delta i en gemenskaps meningsskapande praktiker, betyder det att man 
deltar i en formerande rörelse. För den person som växer in i gemenska-
pen, kommer denna formerande rörelse över tid att påverka hur man 
tänker sig tillvarons mening och mål. Det kommer att påverka vilka 
föreställningar man omfattar kring vad som är det ideala och efter-
strävansvärda, vilket alltså med andra ord innebär att det kommer att 
forma vad man som människor begär (se vidare kap 9).

 Skeendet kan, utifrån ett sådant perspektiv, uttryckas som att ge-
menskapens praktiker producerar de sociala föreställningarna genom 
sin formerande kraft. Samtidigt är relationen mellan praktiker och fö-
reställningar också omvänd. Praktikerna producerar inte bara sociala 
föreställningar, utan är också i sig själva till viss del produkter av sociala 
föreställningar. Det finns ett dialektiskt förhållande däremellan, en di-
alektik som på en nivå är parallell med den dialektiska relation mellan 
teori och praktik, som den dramatisk-ecklesiologiska horisonten utgår 

115 Milbank har ibland anklagats för dialogfientlighet. Oavsett hur det förhåller sig 
med den saken menar alltså jag att en anti-dialogisk attityd inte är en självklar konse-
kvens av Milbanks ecklesiologiska grundhållning. För en diskussion om Milbanks even-
tuella dialogfientlighet, se James K. A. Smith, Introducing Radical Orthodoxy: Mapping a 
Post-Secular Theology (Grand Rapids: Baker Academic, 2004), s 69f och not 26 s. 69.

116 Se Smith, Desiring the Kingdom exempelvis avsnittet »The Primacy of Worship over 
Worldview«, s. 133–139. 



· 64 ·

från. Exempelvis i analysen av folkkyrkoteologen Einar Billings eckle-
siologiska tänkande nedan, blir det därmed viktigt att undersöka både 
vilka gemenskapsföreställningar hans tänkande är ett utlopp av, men 
också vilka gemenskapsföreställningar hans folkkyrkoformuleringar 
har bidragit till. För att få en dramatisk-ecklesiologisk förankring i den 
konkreta kyrkans liv kommer undersökningen att ske i relation till det 
historiska skeende i vilket Billing verkade. I just Billings fall framträder 
då både kontinuitet och diskrepans mellan den gemenskapssyn som 
framträder ur hans mer strikt systematisk-teoretiska formuleringar 
och de yttranden som Billing gör i diskussioner kring kyrkans mer 
praktiska ställningstaganden. Inte minst diskrepansen kommer att tas 
under beaktande i avhandlingens vidare diskussion.

Avslutningsvis vill jag också påpeka att den dramatisk-ecklesiolo-
giska horisont som avhandlingen arbetar med naturligtvis också får 
betydelse för det resultat som studien mynnar ut i. Istället för att teo-
retisera kring den ideala kyrkan och utifrån det ge normativa direktiv 
till den konkreta kyrkan, tänker jag mig att bidraget är att med min 
version av föreställd gemenskap som analysredskap erbjuda ett sorts 
ecklesiologiskt perspektivskifte. Detta innebär att somliga insikter 
framträder, som ur andra perspektiv inte är iögonfallande. Resultatet 
blir därmed för det första en belysning av hur den Billingska folkkyr-
kotanken föreställer sig att kyrkan tar plats i den sociala verkligheten. 
För det andra innebär de ecklesiologiska perspektiv som avhandlingen 
arbetar med, möjligheter att såväl problematisera och utmana dessa 
föreställningar, som att visa på deras konstruktiva potential.
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I teologen Karl Barths historiska genomgång av 1700- och 1800-talets 
historiskt mest betydande protestantiska tänkare betonar Barth åter-
kommande att dessa måste förstås som på en och samma gång typiska 
för sin egen tid och uppgörelser med sin egen tid.1 Detta drag, att både 
vara representant för och en brytning med den tid man lever i och re-
presenterar, framstår närmast som ett av Barths kriterier för att höra 
just till kategorin historiskt mer betydande tänkare. Exempelvis inle-
der Barth tecknandet av upplysningsfilosofen Jean-Jacques Rousseau 
med att slå fast, att Rousseau otvivelaktigt måste förstås såsom bärare 
av några av sin samtids karaktäristiska trender. Men Barth tillägger 
genast att det samtidigt skulle vara ett stort misstag av oss sentida 
läsare, om vi inte uppmärksammar hur det var just såsom ett barn av 
sin tid som Rosseau passionerat kunde kritisera och bekämpa några 
av dess mest typiska tendenser.2 Det handlar alltså, i Barths tolkning, 
inte om två motsägelsefulla egenskaper, utan det är tvärtom just såsom 
barn av sin tid som man har en möjlighet att så att säga inifrån bedriva 
en trovärdig samtidskritik.

Om Einar Billing förtjänar att räknas till gruppen historiskt mer be-
tydande tänkare, kan det naturligtvis finnas olika åsikter om. Följande 
analys kommer dock att peka på att det nämnda barthianska kriteriet i 
varje fall uppfylls av Billings teologi. Det finns fog för att framställa Bil-

1 Karl Barth, Protestant Theology in the Nineteenth Century: Its Background and History 
(Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 2002 (1947)), s 160, 220, 52.

2 Ibid, s 160.

2 
Folkkyrkan som social föreställning  

hos Einar Billing
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ling såsom tidstypisk. Hans bidrag kan på många sätt ses som en teologi 
som arbetar inom de spelregler som den frambrytande moderniteten 
gav. Inte minst gäller detta Billings underliggande strävan efter att ge 
uttryck för ett systematiskt perspektiv som kan beskriva tillvaron på 
ett entydigt sätt, alltså en harmoniering av det som Billing kallar olika 
»verklighetssammanhang«.3 Denna harmoniering kommer, som vi 
skall se, exempelvis att leda till att Billings folkkyrka såsom föreställd 
gemenskap, relativt friktionsfritt kan sammanfogas med samtidens fö-
reställningar om storheten i den svenska nationella gemenskapen. Sam-
tidigt kan dock Billings teologi ses som ett i högsta grad kritiskt svar på 
den fundamentala utmaning av kyrkliga och teologiska anspråk, som 
kännetecknade mycket av samtidsdebatten vid sekelskiftet 1900. Det 
gäller exempelvis Billings historisk-dramatiska uppenbarelsebegrepp, 
som här tolkas som ett i vissa stycken modernitetskritiskt perspektiv.

Einar Billing (1871–1939) var biskop i Västerås stift och teologie 
professor i Uppsala. År 1900 blev han docent i ämnet »Dogmatik och 
moralteologi« på avhandlingen Luthers lära om staten. 1909 utsågs han 
till ordinarie professor i samma ämne. Såsom professor var han också 
prebendekyrkoherde, först i Hagby och Ramsta pastorat utanför Upp-
sala (1908–1918) och sedan i Uppsala Helga Trefaldighet församling 
(1918–1920). År 1920 blev Billing utsedd till biskop i Västerås där han 
förblev till sin död. Billing led tidvis av depressiva perioder, något som 
bland annat förstärkte en återkommande skrivkramp hos honom.4 Det 
kan ses som signifikativt att de två största teologiska verken i hans 
produktion, Luthers lära om staten och De etiska tankarna i urkristendo-
men båda två är oavslutade, med välplanerade men aldrig fullföljda 
fortsättningar. Billing avled 17 december 1939, samma dag som han 

3 Einar Billing, Herdabrev: Till prästerskapet i Västerås stift (Stockholm: Svenska kyrkans 
diakonistyrelses bokförlag, 1962 (1920)), s 55.

4 Se exempelvis Elis Malmeströms återgivning av korrespondensen mellan honom och 
Billing i planeringen av en festskrift till J.A. Eklund, ett skeende som slutar med att 
Billing efter antal försök får avbryta sina ansträngningar för att få färdigt ett bidrag till 
boken. Elis Malmeström, Eklund, Söderblom och Billing: Anteckningar och minnen (Stock-
holm: Gummesson, 1969), s 86–97. Se också ungdomsvännen Axel Ihrmarks beskriv-
ning av Billings »trötthetsperioder« och anfall av »neurasteni« och hur dessa ökade i 
styrka ju äldre Billing blev. Axel Ihrmark, Från Einar Billings ungdomstid: Några minnen 
(Stockholm: Sveriges kristliga studentrörelses bokförlag, 1945), s 40–43.
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på förmiddagen genomförde sin sista prästvigningsgudstjänst.5 Einar 
Billing var gift med Gerda Billing, som i två minnesböcker tecknat 
familjens liv i Uppsala och i Hagby prästgård. 6 De fick två barn. Einar 
Billing var son till riksdagsmannen och biskopen Gottfrid Billing.

Billings folkkyrkotanke
[O]m man klart tänker igenom innehållet i det kristna evangeliet, måste 
man komma till att den religiöst starkast motiverade organisationsformen är 
folkkyrkan.7

Orden är Einar Billings och är hämtade från ett yttrande vid kyrkomö-
tet 1929 i diskussionen om den så kallade biskopsmotionen.8 Yttrandet 
innehåller två av Billings återkommande poänger, som båda är avgö-
rande för förståelsen av Billings folkkyrkosyn. Det är för det första av 
vikt för Billing att markera, att den folkkyrka som han förespråkar är 
religiöst motiverad. För det andra är det väsentligt att det är just såsom 
organisationsform som han menar att folkkyrkan är att föredra.

Kyrkomötesyttrandet publicerades tillsammans med ett antal andra 
artiklar och föredrag av Billing år 1930 i boken Den svenska folkkyrkan. I 
denna textsamling redogör Billing utifrån en rad olika perspektiv för 
sin folkkyrkosyn.9 Eftersom Den svenska folkkyrkan är en av Billings all-
ra mest lästa och citerade böcker, innebär det att innehållet i hög grad 

5 Erik Montan, Einar Billing: En konturteckning (Stockholm: Sveriges kristliga student-
rörelses bokförlag, 1943), s 74.

6 Gerda Billing, Den oförglömliga prästgården: Några minnen från ett prebende (Stockholm: 
Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag, 1950) och Gerda Billing, Fjärran Upsalaår: 
Från Einar Billings professorstid (Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag, 
1955).

7 Einar Billing, Den svenska folkkyrkan (Stockholm: Sveriges kristliga studentrörelses 
förlag, 1930), s 124 (min kursivering).

8 Biskopsmotionens syfte var inte minst att öka Svenska kyrkans självständighet gen-
temot staten. Som en konsekvens av en sådan självständighetssträvan pläderade bland 
annat motionen för möjligheten till fritt utträde ur Svenska kyrkan. Angående biskops-
motionens innehåll och historia, se Thidevall, Kampen om folkkyrkan, s 99–145.

9 Billing, Den svenska folkkyrkan Bokens olika delar har en tillkomsthistoria som sträcker 
sig från 1911 till 1929. »Folkkyrkan och förkunnelsen« (1911), »Lokalförsamlingen 
– en Guds församling« (1926), »Sveriges ställning i den evangeliska kristenheten« 
(1927) och »Den religiöst motiverade folkkyrkan« (1929).
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präglat den gängse bilden av »den billingska folkkyrkan«. I Billings 
förord till boken framgår också att just detta är i enlighet med hans 
intentioner. Utgivningen av en sådan samlad volym motiveras med 
att det blir en möjlighet att »för en bredare allmänhet« presentera 
texternas gemensamma grundtanke om »den religiöst motiverade 
folkkyrkotanken«.10 

När jag nu i detta inledande avsnitt ger en introduktion till Billings 
folkkyrkosyn, tar jag därför min utgångspunkt i boken Den svenska 
folkkyrkan. Visserligen breddas och fördjupas resonemanget redan här 
med hjälp av material från andra skrifter av Billing. Men samtliga 
teman som ligger till grund för de tre underrubrikerna i första halvan 
av det här kapitlet, finns på ett tydligt sätt tematiserade i Den svenska 
folkkyrkan. Tanken är att jag på det sättet fångar in de drag i Billings 
folkkyrkotänkande som – uppenbart i linje med Billings egen ambi-
tion – har fått störst historiskt genomslag. Avsnittet får sedan fungera 
som en teologisk bakgrundsbild för den kommande diskussionen av 
Billings gemenskapsbegrepp.

Den förekommande nådens kyrka

Utgångspunkten i Billings religiöst motiverade folkkyrka är Guds nåd, 
eller närmare bestämt erbjudandet om Guds nåd, som förmedlas ge-
nom det drama som den kristna uppenbarelsehistorien består av.11 
Detta nådeserbjudande är det nu folkkyrkans uppgift att förvalta och 
förmedla. En återkommande fras hos Billing är talet om »den före-
kommande nåden«, som räcks till varje människa.12 Nåden är till sin 
natur förekommande, i den meningen att den föregår varje mänsklig 
respons, den är inte beroende av att den tas emot i tro. Guds nåd är 
istället universell och erbjuds varje människa oförtjänt, vilket betyder 

10 Ibid, s 4.

11 Billing ger en kortfattad introduktion till sin syn på uppenbarelsen som ett historiskt 
drama i de inledande kapitlen till Einar Billing, Försoningen: två utvidgade föredrag 
(Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1908). Billings dramatiska uppenbarelsesyn och dess 
betydelse för hans folkkyrkosyn behandlas i kap 4.

12 Ex. Billing, Den svenska folkkyrkan, s 58.



· 71 ·

att den villkorslöst förekommer varje mottagande.13 Kyrkans enda 
uppdrag är, enligt Billing, att vara ett redskap för detta nådeserbju-
dande. I sitt herdabrev skriver Billing:

Men så se vi ock tydligare än förut vår kyrkas uppgift i denna tid fram-
för oss. Den är att bringa evangeliet om den Guds frid, som övergår allt 
förstånd, till oroliga och osaliga människosjälar. Det är icke en av kyrkans 
uppgifter – det är det hela.14

Kyrkans uppgift kan därmed beskrivas som att vara en härold för nå-
desbudskapet från den uppståndne Kristus.15 Billing skildrar kyrkans 
nådesförkunnelse vidare:

[S]om såge man Herren Kristus själv vandra från land till land för att så 
uppfylla sitt löfte att uppsöka och »draga till sig« också de »andra får«, 
som han under sitt jordeliv ej nådde fram till, att det måtte bliva »en 
hjord och en herde«.16 

Guds ord, erbjudandet om den förekommande nåden, skall genom 
folkkyrkan förmedlas till varje människa enskilt. Genom den mycket 
starka betoningen av att nåden förekommer varje mänsklig yttring – 
det går inte att som människa förtjäna Guds nåd – mynnar Billings 
kyrkosyn ut i en följdenlig accentuering av att det är Gud som är den 
aktiva parten i folkkyrkan. Billing beskriver dynamiken enligt följan-
de: »Gud är kyrkans översta subjekt, kyrkan hans verktyg, människan 
i första hand objekt, föremål för hans nåd.«17 Rollerna är tydliga: Gud 
är den aktive nådesgivaren, människan är den passivt mottagande och kyr-
kan är instrumentet för att erbjudandet om denna nåd skall förmedlas 
till varje människa. 

Det är med hänsyn till uppdraget att vara ett redskap för den före-

13 Ibid.

14 Billing, Herdabrev, s 29, (min kursivering).

15 Jfr definitionen av en ecklesiologisk häroldsmodell i Avery Dulles, Models of the 
Church (New York: Doubleday, 2002 (1974)), s 68–80.

16 Einar Billing, I katekesundervisningens tjänst (Stockholm: Sveriges kristliga studentrö-
relses bokförlag, 1943 (1916)) s 143.

17 Billing, Den svenska folkkyrkan, s 57.
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kommande nådens erbjudande, som Billing sluter sig till att folkkyr-
kan är den kyrkoform som utifrån religiösa överväganden är att före-
dra.18 Folkkyrkans existensberättigande ligger nämligen i att det är den 
organisationsform som bäst gestaltar den förekommande nådens kyrka. 
Detta eftersom den genom sin indelning i territorialförsamlingar är ett 
konkret uttryck för den förekommande Guds nåd som räcks till alla. 
Territorialförsamlingen förkroppsligar Guds universella nåd eftersom 
den ger varje människa hemortsrätt i en församling, vem hon än är, 
genom det blotta faktum att hon lever och bor någonstans.19 Det leder 
till att den lokala territorialförsamlingen är den viktigaste enheten i 
Billings kyrkosyn, eftersom det är just den som bättre en någon annan 
kyrkoform gestaltar den förekommande nådens villkorslösa erbju-
dande. Billing talar om den som »den religiöst starkast motiverade 
kyrkoformen«.20 I skildringarna av lokalförsamlingen i Den svenska 
folkkyrkan blir det uppenbart, att när Billing tänker sig lokalförsam-
lingen är det i första hand en lantlig socken han har för ögonen.21

Billings kyrkosyn utgår alltså inte från någon ecklesiologisk defini-
tion av kyrkans essens utan från kyrkans uppdrag som förmedlare av 
Guds nåd.22 Synen på kyrkan är instrumentell, kyrkan finns till för 
att vara ett redskap för den förekommande nåden. Med ett av Billings 
mest välkända uttryck är folkkyrkan »syndernas förlåtelse till Sveriges 
folk.«23 Detta innebär också att folkkyrkan i Billings tappning är ett 

18 Jfr Gustaf Aulén, Hundra års svensk kyrkodebatt: Drama i tre akter (Stockholm: Svenska 
kyrkans diakonistyrelse, 1953), s 80.

19 Billing, Den svenska folkkyrkan, s 59.

20 Ibid, s 124.

21 Se särskilt Avsnitten »Folkkyrkan och förkunnelsen« och »Lokalförsamlingen – en 
Guds församling«. Ibid, s 5–71.

22 Jfr anmärkningen i Brohed, »Einar Billing och den ’religiöst motiverade folkkyr-
kan’«, s 13.

23 Ursprungligen går uttrycket tillbaks till skriften Vår kallelse, där uttrycket »kyrkan 
är syndernas förlåtelse« står som sammanfattning av Luthers kyrkosyn. Einar Billing, 
Vår kallelse (Stockholm: Sveriges kristliga studentrörelse, 1956 (1909)), s. 7. I en senare 
skrift skriver Billing om hur han yttrat uttrycket »i ungdomligt överdåd och den första 
upptäckarglädjens översvall« och beklagar att uttrycket misstolkats såsom en omskriv-
ning av en extra ecclesiam nulla salus-princip. Intentionen var att ge ett uttryck för 
»den universella nåden«. Einar Billing, Kyrka och stat i vårt land i detta nu (Stockholm: 
Sveriges kristliga studentrörelses bokförlag, 1942), s 14. För en mer utförlig analys av 
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kvalitativt snarare än kvantitativt begrepp, som inte är beroende av att 
vara majoritetskyrka – åtminstone så länge man rör sig på principni-
vå.24 Om Billings folkkyrka, när det kommer till en mer konkret till-
lämpning, verkligen är oberoende av att vara en majoritetskyrka, kom-
mer dock till viss del att problematiseras längre fram i detta kapitel.

Att Billing menar sig ha teologiska skäl (eller religiösa skäl som Bil-
ling genomgående uttrycker det) för varför han menar att folkkyrkan 
är att föredra, är en återkommande poäng hos honom. Enligt honom 
själv är det också något som med åren blev allt viktigare att accentu-
era.25 Visserligen hävdar Billing att man också kan hitta andra fördelar 
med folkkyrkotanken, såväl pedagogiska som kulturella.26 Men dessa 
får aldrig vara de grundläggande argumenten för folkkyrkan. »När 
det gäller kyrkan kan icke hela vagnslaster av kulturella, sociala, ja, 
ens av socialetiska vinster uppväga förlusten av ett uns i religiös in-
tensitet och koncentrationskraft«.27 De grundläggande skälen måste 
alltid vara teologiska. Folkkyrkan måste motiveras utifrån den kristna 
grundtanken om den förekommande nåden.

I Billings argumentation för folkkyrkan som den förekommande nå-
dens kyrka, är det uttalat att han uppfattar detta som en autentiskt 
luthersk kyrkovision.28 När Billing beskriver den svenska folkkyrkan 
som »syndernas förlåtelse till Sveriges folk«, ser han nämligen det 
som en direkt konsekvens av vad han anser vara det allra mest cen-
trala i luthersk tradition. I skriften Vår kallelse förtydligar Billing den 
dominerande position som han menar att syndernas förlåtelse har hos 
Luther:

uttrycket, se Wrede, Kyrkosynen i Einar Billings teologi, s 158–61.

24 Billing, Den svenska folkkyrkan, s 6. Se också Billing, Kyrka och stat i vårt land i detta nu, 
s 33.

25 Billing, Kyrka och stat i vårt land i detta nu, s 24.

26 Billing, Den svenska folkkyrkan, s 16.

27 Billing, Herdabrev, s 79.

28 Jfr analysen av Billings kyrkovision i Thomas Ekstrand, »Folkkyrkan som luthersk 
kyrkovision«, Luther som utmaning, Elisabeth Gerle (red), (Uppsala: Verbum, 2008) 
och Thomas Ekstrand, »Einar Billing och folkkyrkan« Svensk kyrkotidning, nr. 108:12 
(2010).
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Envar, som blott något litet känner Luther, vet, att hans olika tankar ej 
ligga radade vid varandra såsom pärlorna i ett pärlband, sammanhållna 
blott genom den gemensamma auktoriteten eller till äventyrs genom 
en logisk slutledningskedja, utan att de alla, tätt såsom rosens blad sluta 
sig kring ett gemensamt centrum, stråla ut såsom solens strålar från en 
glödande kärna: evangeliet om syndernas förlåtelse.29

Billing fortsätter resonemanget med att exemplifiera hur alla andra 
huvudtankar hos Luther struktureras utifrån detta enda centrum:

»Man kunde taga dem alla [Luthers olika huvudtankar] i tur och ordning 
och säga ungefär så: kyrkan är syndernas förlåtelse, sakramenten äro syn-
dernas förlåtelse, friheten är syndernas förlåtelse, kallelsen är syndernas 
förlåtelse.«30

Utifrån bestämningen att en genuint luthersk kyrka är syndernas för-
låtelse, skriver Billing in sin folkkyrkovision i den lutherska traditio-
nen.31 Att Billings teologiska hemhörighet är luthersk gör sig påmint 
i nästan alla hans skrifter. Han ägnade Luther och lutherskt tänkande 
flera särskilda studier och betraktas, inte oförtjänt, som en av pion-
järgestalterna i den lutherrenässans, som tog fart i Sverige i början av 
1900-talet.32

Men även om Billing gärna och ofta åberopar lutherskt tankegods, 
kan inte hans folkkyrkosyn beskrivas som ett projekt som i någon enkel 
mening ägnar sig åt att bara försöka artikulera vad som är följdenliga 
konsekvenser av en trofast luthersk ecklesiologi. Teologen Thomas 
Ekstrand har observerat att Billing i sin kyrkosyn förhåller sig friare 
än så gentemot Luther:

29 Billing, Vår kallelse, s 6.

30 Ibid, s 7.

31 Jfr. Ekstrand, »Folkkyrkan som luthersk kyrkovision«, s 171–74.

32 Angående Billings roll i Lutherrenässansen, se Carl Axel Aurelius, »Den svenska 
Lutherrenässansen« Vår lösen, nr. 90:7–8 (1999). Billings större lutherstudier är: Einar 
Billing, Luthers lära om staten: I dess samband med hans reformatoriska grundtankar och med 
tidigare läror (Stockholm: Verbum, 1971 (1900)), Einar Billing, Luthers storhet (Uppsala: 
Sveriges kristliga studentrörelse, 1917) och Einar Billing, 1517–1521: Ett bidrag till frågan 
om Luthers religiösa och teologiska utvecklingsgång (Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1917).
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När Billing formulerade tanken på folkkyrkan som ett uttryck för evang-
eliet om Guds förekommande nåd, gjorde han det bland annat genom 
en konstruktiv nytolkande bearbetning av lutherskt tankegods. Men han 
valde också att bortse från andra drag i lutherskt tänkande som framstod 
som mindre relevanta för projektet.33

Ekstrand uppmärksammar att Luthers syn på nycklamakten är ett ex-
empel på ett sådant område som Billing valde att bortse ifrån.34 Luther 
såg möjligheten att exkommunicera människor såsom ett redskap, som 
kyrkan kunde göra bruk av för att driva människor till Kristus. Men 
i Billings folkkyrkotanke finns inget utrymme för ett sådant bruk av 
nycklamakten. Hans förståelse av den förekommande nådens erbju-
dande om syndernas förlåtelse, innebär att folkkyrkan omöjligt kan 
stänga ute någon människa som själv har en vilja att vara med. Att 
Billing i exempelvis detta fall inte är i linje med Luther är dock inget 
som Billing själv markerar särskilt starkt. Han är mer mån om att visa 
på de anknytningspunkter som finns mellan hans folkkyrkotanke och 
luthersk ecklesiologi.35

Billings vilja att mer framhålla de områden där han stod i konti-
nuitet med Luther är inte förvånande, med tanke på den kontext han 
befann sig i. Det hade varit långt mer uppseendeväckande om Billing, 
såsom akademisk teolog och kyrkoman i Sverige vid sekelskiftet 1900, 
hade markerat distans gentemot det lutherska arvet. Genom att fram-

33 Ekstrand, »Folkkyrkan som luthersk kyrkovision«, s 174.

34 Ibid, s 173.

35 Denna beskrivning av att Billing i sin folkkyrkoteologi framhäver likheterna och 
tonar ner skillnaderna med Luther kan bekräftas genom en jämförelse med Jaroslav 
Pelikans dogmhistoriska redogörelse för tyngdpunkterna i Luthers teologi. Jaroslav 
Pelikan, The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine. 4, Reformation 
of Church and Dogma (1300–1700) (Chicago: The University of Chicago Press, 1984). 
Pelikan visar hur Luther starkt betonar människan såsom passivt mottagande, vilket 
överrensstämmer med rollfördelningen i den förekommande nådens folkkyrka som 
Billing tecknar. Men Pelikan understryker vidare att hos Luther står detta också i ett 
markant spänningsförhållande gentemot en betoning av ett gudsfolk där nådesordet 
aktivt predikas och aktivt tas emot. Denna spänning artikulerar inte Billing i sin folk-
kyrkotanke. Pelikan citerar Luther: »In sum ’the word of God cannot be without the 
people of God. Who would preach or listen to preaching if no people of God where 
there? And what could or would the people of God believe if the word of God were not 
present’.« Pelikan, Reformation of Church and Dogma, s 142, 74, 82.
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häva att folkkyrkotanken står i kontinuitet med lutherskt tänkande, 
placerade Billing in sin ecklesiologi innanför de konfessionellt präg-
lade gränser som den samtida svenska teologin kännetecknades av.36

Individ och folk i folkkyrkan

Samtidigt som Billing uttrycker sin folkkyrkovision som »syndernas 
förlåtelse till Sveriges folk«, är det av stor vikt för Billing att det hand-
lar om syndernas förlåtelse till var och en enskilt i Sveriges folk. Det 
finns nämligen ett starkt individualiserande drag i Billings teologi, 
något som slår igenom i hans kyrkosyn. Genom Jesu gärning blev den 
Guds utkorelse, som i Gamla testamentet var knutet till Guds folk, 
dels universell och dels riktad till varje människa enskilt.37 Den indivi-
dualiserande tendensen påbörjas visserligen enligt Billing redan inom 
Gamla testamentet. Men den får sin slutgiltiga form i Kristushändel-
sen. Genom Jesus söker Gud varje människa individuellt och ger en 
möjlighet till en omedelbar och individuell gudsgemenskap för alla.38 
Inget får stå emellan den enskilda människan och det erbjudande om 
omedelbar gudsgemenskap, som genom Kristus öppnas för varje män-
niska. Det är varken genom att ingå i ett folk eller i en definierad be-
kännelsegemenskap, som man får tillträde till Guds utkorelsegärning. 

Den individualiserande riktningen i Billings kyrkosyn går alltså 
också den att sortera in som en tydlig konsekvens av betoningen av 
nådens förekommande natur. I folkkyrkan är det inte människan som 
går Gud till mötes utan Gud som går varje enskild människa till mötes 
alldeles oavsett om man befinner sig i kyrkans mitt eller periferi, vilket 

36 Jfr beskrivningen av den »lutherska djupidentitet« som präglat svensk 1900-tals-
teologi, i Mattias Martinson, Katedralen mitt i staden: Om ateism och teologi (Lund: Arcus, 
2010), s 205–36. Jfr också analysen av den roll som det lutherska spelar i den samtida 
Nathan Söderbloms traditionsbearbetning, i Anders Mogårds kommande avhandling, 
Förtröstans hermeneutik: Nathan Söderbloms lutheranvändningar och traditionsbearbetningens 
problematik. (under utgvinging, 2012).

37 Se exempelvis Billing, Herdabrev, s 53f, Einar Billing, De etiska tankarna i urkristendo-
men: I deras samband med dess religiösa tro (Stockholm: Sveriges kristliga stundentrörelses 
bokförlag, 1936 (1907)), s 384–410 och Einar Billing, De heligas gemenskap (Uppsala: 
Sveriges kristliga studentrörelse, 1911), s 21. Jfr också Wingren, Einar Billing, s 46–55.

38 Billing, Herdabrev, s 53f.
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också betyder oavsett om man ingår i någon tätare religiös gemen-
skap eller inte. I jämförelse med exempelvis ungkyrkomannen J.A. 
Eklunds folkkyrkotanke är Billings centrering runt individen en av 
de viktigaste skiljelinjerna. Där Eklund på ett starkare sätt förbinder 
sin kyrkosyn med den gammaltestamentliga gudsfolkstanken och ser 
det svenska folket som folkkyrkans subjekt, har folket en teologiskt 
nedtonad roll i Billings tänkande.39 

Som Gustaf Aulén har påpekat, kan det därför vara berättigat att 
ställa frågan om beteckningen folkkyrka verkligen är det lämpligaste 
begreppet för att beskriva Billings kyrkosyn.40 Aulén framhåller att 
termen folkkyrka tenderar att antingen leda tankarna till en kyrko-
syn där folket, såsom hos Eklund, uppfattas som ett kyrkobyggande 
subjekt, eller till en kyrkosyn där folket på något sätt uppfattas som 
kyrkans överordnande myndighet.41 Men Billing tar avstånd från båda 
dessa synsätt och allra starkast från det senare.42

Ändå väljer Billing begreppet folkkyrka. Folkkyrka är, som framgått, 
inget begrepp som blivit pådyvlat Billing utan tvärtom hans eget kon-
sekventa val. Trots att Billings fokus ligger på individen snarare än på 
folket och trots att Guds ord om syndernas förlåtelse och inte folket är 
det kyrkobyggande subjektet, väljer Billing ändå att kalla sin kyrkovi-
sion för folkkyrka. Vad ligger till grund för Billings val? Aulén ger två 
förslag. För det första tänker sig Aulén att folkkyrkobegreppet är Billings 
sätt att undvika begreppet statskyrka. I jämförelse med beteckningen 
statskyrka markerar begreppet folkkyrka bättre kyrkans egenart och 
självständighet. För det andra menar Aulén, att anledningen står att 
finna i Billings förankring i den konkreta svenska kyrkans historia, där 
kyrkan står sammanlänkad med det svenska folkets öden.43

Auléns resonemang förstärks av att det på många ställen i Billings 
texter tydligt framgår att den centrala enheten i den organisationsform 

39 För en analys av folkets roll i Eklunds kyrkosyn, se H. B. Hammar, Personlighet och 
samfund: J.A. Eklund och hans tillflöden (Stockholm: Verbum, 1971), s 240–63.

40 Aulén, Hundra års svensk kyrkodebatt, s 111–15.

41 Ibid, s 114.

42 Se exempelvis Billing, Kyrka och stat i vårt land i detta nu, s 27ff.

43 Aulén, Hundra års svensk kyrkodebatt, s 115.
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som han kallar folkkyrkan vare sig är Sverige eller det svenska folket 
utan territorialförsamlingen.44 Det folkkyrkobegrepp som Billing argu-
menterar för kan sammanfattas såsom en utvidgning av tanken bakom 
territorialförsamlingen. Det är territorialförsamlingarna som, sida vid 
sida, bildar folkkyrkans folkomspännande karaktär.45 Men den folkom-
spännande karaktären ligger inte i något annat än i att nådeserbjudandet 
genom territorialförsamlingen når ut till varje enskild människa. Med 
Gustaf Wingrens formulering: »Inom den territoriella församlingen 
… vaknar individen upp i ett rum där Guds nåd är verksam redan innan 
individen har företagit sig något.«46 Territorialförsamlingen som folk-
kyrkans viktigaste enhet motiveras därmed inte genom någon folk-
tanke, utan utifrån dess unika kapacitet att omsluta individen med en 
nåd som innesluter den enskilde i kyrkan innan varje gensvar.

Folkkyrka och frikyrka

När Einar Billings kyrkosyn figurerar i nutida teologiska diskussio-
ner, poängteras ofta hur Billings folkkyrkotanke måste förstås mot 
bakgrund av de framväxande frikyrkorna och deras kongregationalis-
tiska kyrkoförståelse.47 Att Billing har en sådan polemik i sina senare 
skrifter är visserligen otvivelaktigt en riktig iakttagelse. Där finns en 
tydlig avgränsning gentemot frikyrklighet, eller som Billing föredrar 
att kalla det: föreningskyrklighet. 

44 Se exempelvis Einar Billing, »Kyrkotankens genombrott«, Uppsala Kristliga Stundent-
förbund 1901–1926, Gustaf Ljunggren (red), (Sveriges Kristliga Studentrörelses förlag, 
1926), s 92. Billing, Den svenska folkkyrkan, s 54–71. Territorialförsamlingens framskjutna 
plats hos Billing uppmärksammas och behandlas av Gustav Wingren i Gustaf Wingren, 
»Om Einar Billings teologi« Svensk teologisk kvartalskrift, nr. 20:4 (1944), s 300. Se också 
Wingren, Einar Billing, s 85–95.

45 Billing, »Kyrkotankens genombrott«, s 92.

46 Wingren, Einar Billing, s 87.

47 Exempelvis Thomas Söderberg, ...alltså arbetar vi vidare: Herdabrev till Västerås stift 
(Västerås: Stiftsinformationen i Västerås stift, 2011), s 31, Brohed, »Einar Billing och 
den ’religiöst motiverade folkkyrkan’«, s 11f, Carl Axel Aurelius, Till mötes: Herdabrev 
till församlingarna i Göteborgs stift (Stockholm: Verbum, 2004), s 84, Fredrik Modéus, 
Mod att vara kyrka: om församlingsbygge och kyrkans identitet (Stockholm: Verbum, 2005), 
s 24ff, Sigurdson, Hungerns väg, s 183, Bengt Holmberg, »Kontinuitet och förändring i 
Svenska kyrkans identitet« Svensk teologisk kvartalskrift 76:2 (2000).
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Inte desto mindre menar jag att den starka betoningen av Billings fri-
kyrkokritiska drag riskerar att bli vilseledande. Närvaron av en spänning 
mellan det folkkyrkliga och det frikyrkliga är uppenbar. Men tar man 
denna spänning som självklar utgångspunkt för tolkningen av Billing, 
är faran att Billings folkkyrka missuppfattas som en allmän uppgörelse 
med den frikyrkliga kristendomstolkningen och dess tillhörande kritik 
av statskyrkan. Men Billings frikyrkokritiska drag måste kvalificeras ge-
nom en preciserad bestämning av vad det är i det frikyrkliga, som Billing 
faktiskt tar avstånd ifrån. För i själva verket betonar Billing nämligen att 
det är ett misstag att som folkkyrka inte se det rättmätiga i somliga av 
frikyrkans krav. Exempelvis gäller det behovet av en mer innerlig kris-
ten gemenskap i kyrkan: »församlingskärnor, eller vad man vill kalla 
dem«.48 Att behovet av sådan gemenskap alltmer tillmötesgås inom 
folkkyrkan betecknar Billing som av högsta vikt.49 

I den minnesbok om Billings tid som prebendekyrkoherde i pas-
toratet Hagby och Ramsta utanför Uppsala, som hans hustru Gerda 
Billing författade, förstärks bilden av att han snarare drivs av en önskan 
att integrera väckelsens religiösa uttryck i folkkyrkan än att avgrän-
sa sig från den. Prebendepastoratet hade en stark frikyrklig närvaro 
och Gerda Billing skildrar, hur Einar bekymrade sig för relationen 
mellan den frikyrkliga verksamheten och sockenkyrkan och hur han 
lade stor vikt vid att försöka etablera ett så positivt förhållande som 
möjligt.50 1914 införde han särskilda veckogudstjänster, som han dels 
motiverade utifrån krigstidens särskilda behov, men också »som en 
hjälp för friförsamlingen att känna samhörighet«.51 Därtill hade han 
också en ambition att tillmötesgå de väckelsekristna genom att vid 
sidan av högmässan införa gudstjänster med, som han uttrycker det, 
»mjukare form«, i en mer samtalande ton, en ambition som dock ald-
rig realiserades.52 Billings tid som prebendekyrkoherde (1908–1918), 

48 Billing, Herdabrev, s 86. Se också Billing, Den svenska folkkyrkan, s 56–71.

49 Billing, Herdabrev, s 87.

50 Billing, Den oförglömliga prästgården: Några minnen från ett prebende, s 29, 35–42, 93–97, 
112, 27. Jfr Wingren, Einar Billing, s 118–22.

51 Billing, Den oförglömliga prästgården: Några minnen från ett prebende, s 112.

52 Ibid, s 127.
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sammanfaller med den tid då han formulerade de väsentliga delarna 
av sin folkkyrkotanke. Det betyder att Billing vid samma tid som han 
utformade sin folkkyrkosyn personligen tycks ha ansträngt sig för att 
praktisera en generös hållning också mot dem vars församlingssyn 
underkänner folkkyrkans territorialtänkande.53 

Det finns alltså fog för att ifrågasätta framställningar av Billings 
folkkyrkovision som generellt ser polemiken gentemot det förenings-
kykliga såsom den drivande kraften. Intressant för sammanhanget är 
också Gösta Wredes iakttagelse, att de tidiga och stora teologiska ver-
ken hos Billing helt saknar frikyrklig polemik.54 Den första polemiska 
situationen mellan Billing och frikyrkligt inriktade förespråkare kan 
spåras till så sent som 1912, vilket är efter huvudparten av Billings 
teologiska produktion. Detta kan tolkas som att konfrontationen med 
frikyrkliga argument inte så mycket var en utgångspunkt hos Billing, 
utan snarare blev ett av de sammanhang där han fick anledning att 
utveckla vad han redan tidigare hade angett linjerna för.

Med detta sagt kan vi vända oss till det som för Billing verkligen fram-
står som problematiskt med en föreningskyrklig kyrkosyn. Mer pre-
cist handlar nämligen Billings kritik av föreningskyrkan om när dess 
församlingskärnor framträder på ett sådant sätt att de riskerar att för 
enskilda människor skymma det grundläggande evangeliet om den 
förekommande nåden. Billing menar att denna risk hänger samman 
med att det finns ett exklusivt drag i den frikyrkliga församlingssynen, 
som hotar att dela upp verkligheten i religiöst och profant. En sådan 
uppdelning skymmer det universella draget i Guds nåd, eftersom Gud 
riskerar att begränsas till den religiösa sfären. 

Men än viktigare [än att församlingskärnans gemenskap stärks] är dock, att 
den enskilde genom att kallas till gemenskap med alla, som överhuvud vilja 
komma, erinras om att hans rätt till delaktighet i Guds församling dock till 
sist vilar blott därpå, att också han är en fattig, syndig människa, som Gud 
ej tröttnar att förlåta.«55

53 Jfr Wingren, Einar Billing, s 119 med not 30.

54 Wrede, Kyrkosynen i Einar Billings teologi, s 46.

55 Billing, Herdabrev, s 87.
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Billings kritik av föreningskyrklighet handlar alltså inte i grunden om 
motstånd mot frikyrkligt fromhetsliv eller mot betoningen av tätare 
trosgemenskaper, utan en kritik av kyrkoformer där Guds nåd blir vill-
korad. Föreningskyrkans misstag, skriver Billing, är att den utgår från 
det »näst högsta«, den personliga tron, till skillnad från folkkyrkan, 
som tar sin utgångspunkt i tillvarons »allra högsta princip«, nämligen 
den förekommande nåden.56 Billings argumentation går alltså än en 
gång tillbaks till frågan om vilken kyrkoform som är bäst rustad att 
gestalta Guds nåd. Folkkyrkans territorialförsamlingar är religiöst sett 
den ideala organisationsformen. 

Billings återkommande betoning av att folkkyrkan är religiöst mo-
tiverad, är särskilt markerad i debatten med frikyrkliga folkkyrkokri-
tiker. I polemik mot de röster som menade att det är den frikyrkliga 
församlingssynen, som har de rent religiösa argumenten på sin sida vill 
Billing driva folkkyrkan som det religiösa kyrkoidealet. Föreningskyr-
kans förespråkare hade generellt lättare att hitta stöd för sin organisa-
tion i den nytestamentliga bilden av den kristna församlingen. Genom 
den bibliska förankringen kunde den frikyrkliga föreningskyrkan göra 
anspråk på att, i jämförelse med folkkyrkan, utgöra en mer autentiskt 
kristen församlingsorganisation.57 »Så ter sig saken ej blott för folk-
kyrkans motståndare utan ock – av dess argumentering att döma – av 
dess anhängare«, konstaterar Billing.58 I polemik mot en sådan posi-
tionering markerar Billing, att folkkyrkan kan motiveras av distinkt 
teologiska skäl. Så ger Billing ett religiöst existensberättigande till en 
kyrkoform som externt och internt var ifrågasatt.59 

56 Billing, Den svenska folkkyrkan, s 125.

57 En pregnant inblick i kyrkodebatten mellan frikyrkliga och svenskkyrkliga företrä-
dare, ges i den publicerade diskussion kring folkkyrkan och den frikyrkliga församlings-
principen, som Uppsala kristliga studentförbund anordnade 1912, en diskussion där 
Billing deltog. Till debattörerna hörde bland annat frikyrkomannen P.P. Waldenström. 
Folkkyrkan och den frikyrkliga församlingsprincipen: diskussion å Uppsala kristliga studentför-
bund den 6 mars 1912, (Uppsala: Lindblad, 1912). Se också skildringen av diskussionens 
olika aktörer i Olle Nystedt, Strövtåg i minnet och dagboken (Stockholm: Svenska kyrkans 
diakonistyrelses bokförlag, 1963), s 82–88.

58 Billing, Den svenska folkkyrkan, s 16. Se också Billing, Kyrka och stat i vårt land i detta nu, 
s 13ff.

59 Jfr. Aulén, Hundra års svensk kyrkodebatt, s 103, 11.



· 82 ·

För Billing försvagas nämligen inte folkkyrkans position av att den 
inte, på samma sätt som föreningskyrkan, kan hitta sin förebild i Nya 
testamentet. De bibliska församlingarnas organisation är framsprung-
na ur sin samtids särskilda förhållanden och Billing betonar att det inte 
finns någon anledning att förvandla ett sådant vittnesbörd till en nor-
merande förebild för alla tider.60 Visserligen är föreningskyrkan den 
ursprungligaste formen av kristen församling, eftersom ingen annan 
möjlighet fanns den första tiden. Men nästan omedelbart, nämligen 
i och med det första barndopet, övergår dessa till att vara folkkyr-
kor. Eftersom det första barndopet enligt Billing dessutom ägde rum 
mycket tidigt, »helt säkert redan i den tid som våra nytestamentliga 
texter omspänna«, har också folkkyrkan en stark förankring i kris-
tendomens historia.61 Barndopets existens är för Billing folkkyrkans 
signum, eftersom det i sig är en manifestation av den förekommande 
och universella nåd som inte avvaktar människans tro och bekännelse. 
Barndopet gestaltar att »Gud har kommit till dem i förväg. De stå 
redan under inflytande av hans ord och evangelium«.62 Gud förekom-
mer människan med sin nåd, evangeliet om syndernas förlåtelse, redan 
innan hon är kapabel att fråga efter den.

I den tidiga nytestamentliga situationen menar Billing att det var 
rimligt med en församling som baserade sig på medlemmarnas bekän-
nelse, en föreningskyrka. Men i ett land som Sverige, som under så lång 
tid stått under kristen påverkan, signalerar en sådan gränsdragning, 
enligt honom, en bristande respekt för vår historia. Billing uttrycker 
förståelse för att en kristen församling i »hednavärlden« måste bryta 
med de gamla religionsbruken och den gamla seden. Annars är en 
kristen fostran inte möjlig.63 En sådan brytning påverkar då också den 
yttre kyrkoorganisationen, som måste markera gränsen mot den om-

60 Billing, Herdabrev, s 80.

61 Modernare exegetik delar dock inte lika självklart Billings tvärsäkerhet kring barn-
dopets existens i Nya testamentet. Se exempelvis James D. G. Dunn, Unity and Diversity 
in the New Testament: An Inquiry into the Character of Earliest Christianity (London/Phila-
delphia: SCM Press, 1990 (1977)), s 160f. Citatet är hämtat från Billing, Den svenska 
folkkyrkan, s 126.

62 Billing, Den svenska folkkyrkan, s 126.

63 Ibid, s 21 not 1.
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kringliggande omgivningen. I 1900-talets Sverige menar dock Billing 
att premisserna är annorlunda:

[D]en yttre församlingsorganisationen ej blott kan utan, om man ej vill 
vara otrogen mot vad man fått, måste bliva annorlunda i ett land med 
tusenårig kristen sed och tradition, där genom århundraden Guds ord 
förkunnats och dopet räckts redan åt de späda barnen, än där det i en 
hednisk omgivning gäller att helt från början bygga upp en kristen för-
samling och därmed ock kristen ordning och sed.64

Om kyrkan i Sverige bortser från sin kristna historia och istället ser 
alla som inte har genomgått vissa troserfarenheter såsom »enbart 
föremål för mission«, på det sätt som Billing menar att somliga fri-
kyrkliga företrädare gör, skulle det innebära ett förnekande av det 
verk som Gud utfört i det svenska folkets historia.65 Den folkkyrkliga 
territorialförsamlingen är bättre rustad för att samspela med en sådan 
historia. Detta betyder att det folkkyrkliga, som Billing beskriver så-
som principiellt oberoende av att vara i majoritetsposition, därmed 
samtidigt visar sig motiveras genom att den är bäst lämpad just för en 
kultursfär som under tusen år stått under kristen inverkan. Även om 
det inte är nödvändigt att rent tillhörighetsmässigt vara en majoritets-
kyrka, förutsätter Billings folkkyrkoargumentation alltså någon form 
av kristen majoritetskultur.

I projektet att systematiskt ge teologiskt förankrade skäl för folkkyr-
kan poängterar Billing sin ståndpunkt genom att exempelvis bemöta 
den samtida frikyrkliga folkkyrkokritiken. Denna folkkyrkokritik repre-
senterades bland annat av P.P. Waldenström, en av Svenska Missionsför-
bundets tidigaste förgrundsfigurer. I kyrkomötet 1908 gav Waldenström 
uttryck för vad han ansåg vara statskyrkligt orimliga anspråk, genom 
att tala om statskyrkan som en kyrka som innefattade »en obestämd 
folkmängd boende inom vissa gärdesgårdar«.66 Billing bemöter Walden-
ström helt enkelt genom att å ena sidan bejaka hans beskrivning av den 

64 Ibid, s 20 not 1.

65 Ibid, s 61. Se också Billings kommentar i Folkkyrkan och den frikyrkliga församlingsprin-
cipen: diskussion å Uppsala kristliga studentförbund den 6 mars 1912, s 49.

66 Återgivet i Billing, Den svenska folkkyrkan, s 54.
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territoriellt bestämda kyrkan, men samtidigt betona att just detta är ett 
mycket positivt drag. Waldenströms poäng var att understryka det pro-
blematiska i statskyrkans profana natur, som yttrade sig i att dess gränser 
sammanföll med rent världsliga gränser. Men en sådan uppdelning av 
profant och religiöst vill Billing utmana. För om det är Gud och inte 
människan som är kyrkans översta subjekt, blir saken annorlunda. Då 
finns ett enhetsband i Guds nåd som gäller hela den »obestämda folk-
mängd« som råkar finnas bosatt mellan vissa gärdesgårdar.67

Billing formulerar alltså sin kritik av föreningskyrklighetens kyrko-
syn såsom en kritik av den ordningsföljd som dess kyrkoorganisation 
ger uttryck för. För Billing kommer förkunnelsen av evangeliet först, 
sedan de troendes gemenskap. Denna gemenskap får för Billing gärna 
ta sig uttryck i linje med de sammanslutningar som de frikyrkliga 
förespråkade. Men – och det är här som Billing blir skarp i sin kritik 
– fromhetslivet måste vara sekundärt i formandet av kyrkan och defini-
tivt inte något krav för att vara kvalificerad medlem. Kyrkans primära 
aspekt är Guds förekommande nåd, som inte bara erbjuds den som har 
religiösa erfarenheter eller uttalad bekännelse. Billings frikyrkokritik 
skulle kunna sammanfattas i en punkt: Allt som uttrycker en religiös 
exklusivitet riskerar att grumla evangeliets universella karaktär och i 
den föreningskyrkliga grundtanken finner Billing ett sådant exklusivt 
drag. Billing framställer dock inte de exkluderande tendenserna såsom 
ett i och för sig specifikt frikyrkoteologiskt problem. Snarare handlar 
det för honom om en närmast allmänmänsklig frestelse, som måste 
motarbetas genom inkluderande strukturer. 

Det är förunderligt hur nära för oss skröpliga människor frestelsen ligger 
att, blott vi själva är innanför vilja sluta dörrar, som borde hållas öppna, 
och att känna en viss njutning av att själv tillhöra en exklusiv krets.68 

Billing menar helt enkelt att folkkyrkoteologin är att föredra eftersom 
den erbjuder ett mer effektivt strukturellt motgift mot exkluderande 

67 Ibid, s 57. Se också Einar Billing, »Stadens dike«, (Lunds universitetsbibliotek, 
opublicerat manuskript, årtal saknas).

68 Billing, Kyrka och stat i vårt land i detta nu, s 26.
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frestelser, än vad frikyrkans församlingsbegrepp gör. Förutom att det 
exklusiva draget stänger ute människor, pekar Billing på hur det också 
får till följd att tillvaron faller isär i en religiös och en världslig del. Bil-
lings folkkyrkovision kan, i kontrast till en sådan tudelad syn på tillva-
ron, tolkas som en kyrka som vill göra anspråk på hela verkligheten och 
inte bara en religiös del.69 Allt som finns mellan de gärdsgårdar som 
avgränsar territorialförsamlingen, högt som lågt, angår folkkyrkan 
och därför håller den sig inte med några andra gränser.

När jag nu går över till att teckna vilken »föreställd gemenskap« 
som finns inbegripen i Billings folkkyrkovision, kommer den ovan-
stående preciseringen av Billings kritik av det föreningskyrkliga att 
ha betydelse. Om det centrala i Billings kritik handlar om att gemen-
skapen riskerar att bli exklusiv, snarare än en kritik av tätare religiösa 
gemenskaper i sig, får detta konsekvenser för tolkningen av vilken 
gemenskapsföreställning som Billing skriver in i sin egen kyrkovision.

Folkkyrkans föreställda gemenskap
Det första som behöver uppmärksammas, när jag nu går över till en 
mer explicit utredning av den föreställda gemenskapen hos Billing, 
är att gemenskapen människor emellan inte hör till de mer centrala 
motiven i Billings folkkyrkovision. I detta avsnitt kommer det att bli 
tydligt hur och varför den konkreta gemenskap av människor som 
Billing kallar för folkkyrkans församlingskärna har en jämförelsevis 
svag position i Billings folkkyrkovision. Teologiskt spelar inte försam-
lingskärnan rollen av att, såsom föreställd gemenskap, förkroppsliga 
kyrkan. Den mellanmänskliga gemenskap som istället har en fram-
skjuten betydelse för Billing är socknens vardagsgemenskap. Men den 
gemenskapen tillskriver inte Billing rollen av att utgöra kyrkans so-
ciala kropp, utan kan snarare beskrivas som en gemenskap som Billing 
förlägger utanför sin ecklesiologi. 

Efter att ha diskuterat gemenskapens relativt svaga teologiska bety-

69 Billings folkkyrka som ett universalistiskt försök att famna hela tillvaron behandlas 
mer djupgående i kapitel 4.
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delse övergår jag till att visa, hur Billings nedtonande av kyrkan som 
föreställd gemenskap bland annat öppnar för en stark prästcentrering, 
när Billing mer konkret skall beskriva folkkyrkan. I brist på en föreställd 
gemenskap som har teologisk position stark nog att ge kyrkan social 
kropp knyter Billing kyrkans konkreta närvaro i världen inte minst till 
prästen som person. Den sociala föreställning av kyrkan som finns un-
derliggande när Billing beskriver folkkyrkan som konkret historisk ytt-
ring, är med andra ord inte knuten till kyrkan som konkret gemenskap. 

I linje med detta visar jag sedan, att när Billing teologiskt behandlar 
tanken om kyrkan såsom de heligas gemenskap, är han mycket mån 
om att framhäva att det är ett sekundärt uttryck för kyrkan. De heligas 
gemenskap är inte en primär gestaltning utan framträder såsom en 
konsekvens av den nåd som kyrkan förmedlar. Kyrkan existerar alltså 
i princip före de heligas gemenskap, något som i avsnittets konklusion 
visar sig få långtgående konsekvenser för folkkyrkans sociala kropp.

Gemenskapens teologiska betydelse

Att föreställningen om kyrkan som en konkret gemenskap av män-
niskor inte har någon central position i Billings kyrkosyn, gäller så 
länge som hans kyrkosyn betraktas som ett teoretiskt teologiskt system. 
Teologiskt är inte kyrkan för Billing en sammanslutning av människor, 
utan Guds ord om syndernas förlåtelse, vilket innebär att gemenskapen 
människor emellan är sekundär. Att gemenskapens teologiska betydelse 
inte hör till de mer framträdande motiven hos Billing, gäller både i 
den meningen att han inte ägnar den kristna gemenskapen särskilt stor 
uppmärksamhet och i den meningen att den inte har någon väsentlig 
roll att spela i den folkkyrka som han skisserar. Följer man några av de 
tankelinjer som påbörjats i ovanstående presentation av Billings folk-
kyrkosyn, framstår detta som helt följdenliga konsekvenser.

För det första är Billings starka betoning av att det är Gud och Guds 
ord som är kyrkans aktiva subjekt svår att förena med en tanke om att 
detta gudsord också skall gestaltas i och av en konkret gemenskap av 
människor. En konkret gemenskap kan nämligen inte bara bestå av 
individer som ägnar sig åt ett passivt mottagande. Detta av det enkla 
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skälet att en gemenskap aldrig kan upprätthållas av sig själv, vare sig 
det handlar om en kyrka, en idrottsförening, en vänskapsrelation eller 
en familj. En sådan konkret gemenskap kräver alltid att någon eller 
några av dem som utgör gemenskapen har ett aktivt engagemang för 
den. Det gäller åtminstone om gemenskapen på något sätt skall ta sig 
uttryck som består över tid och inte bara existera som en känsla av 
gemenskap i stunden, mellan individer som av en händelse möts. Det 
är nödvändigt att någon planerar, att någon kallar samman, att någon 
är beredd att utföra de praktiska uppgifter som behöver göras, att till-
räckligt många prioriterar gemenskapen i sin tidsplanering osv.70 En 
konkret gemenskap kräver ett visst mått av arbete, ett visst mått av 
krav: kort sagt, ett visst mått av aktivitet. Men en sådan aktivitet finns 
det inte utrymme för hos Billing, annat än som sekundära yttringar 
utan egen teologisk bärkraft. Tanken om ett aktivt gudsfolk som har 
del i förkroppsligandet av evangeliet ingår inte i Billings grundsyn. 
Varje möjlighet till att mänsklig aktivitet på ett sådant sätt skall finnas 
som en teologiskt betydelsebärande komponent i Billings kyrkosyn, 
trängs undan av hans ensidiga accentuering av att det är Gud som, med 
sin förekommande nåd, är den aktive. Människans roll är att passivt 
ta emot, vilket gör att den konkreta gemenskapen av människor inte 
får någon teologisk signifikans i hans schema.

Detta hänger, för det andra, samman med den individualistiska 
inriktningen i Billings folkkyrkosyn. Den förekommande nåden riktas 
såsom Guds utkorelse och kallelse till varje människa enskilt, vilket 
innebär en större möjlighet att betrakta mottagandet som passivt. Den 
kyrkliga gemenskapens aktivitet, i betydelsen kyrkans synlighet i värl-
den, kan nämligen minimeras om kyrkan utgörs av enskilda passiva 
mottagare. Det hindrar naturligtvis inte att de enskilda individerna i 
Billings folkkyrka ändå kan bygga aktiva och meningsbärande gemen-
skaper. Som framgått betonar Billing tvärtom att det är högst önsk-
värt. Poängen är istället återigen att dessa gemenskapers teologiska 
signifikans är svåra att spåra i Billings folkkyrkotänkande.

70 Jfr Ola Sigurdsons kritik av talet om »den kravlösa gemenskapen« i somlig folk-
kyrklig retorik. Sigurdson, Hungerns väg, s 188f.
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För det tredje förstärks detta ytterligare av Billings markering av 
kyrkans instrumentella natur. Folkkyrkan motiveras hos honom av 
att den såsom institution är den mest lämpade organisationsformen för 
förkunnelsen om den förekommande nåden. Bestämningar av kyrkan 
som har någon form av ontologiska anspråk, exempelvis en identifi-
kation av kyrkan som Kristi kropp, blir svårförenliga med en sådan 
instrumentell kyrkosyn.71 Därmed blir också den konkreta trosgemen-
skapens roll teologiskt oväsentlig för kyrkan.

Kristusgemenskap och Kristi kropp

Alla tre ovan nämnda motiv – betoningen av Gud som aktiv och män-
niskan som passiv, inriktningen på den enskilde och den instrumen-
tella synen på kyrkan – måste betraktas som högst centrala teman i 
Billings folkkyrkoteologi. Sammantaget ger det, som redan påpekats, 
att kyrkans förkroppsligande i en konkret gemenskap av människor 
(kyrkans sociala kropp) får en mycket undanskymd roll i Billings eck-
lesiologiska tänkande. Det blir inte minst tydligt i Billings sätt att 
förhålla sig till tanken om kyrkan som Kristi kropp. 

Att det direkta bibliska talet om kyrkan som Kristi kropp inte har 
någon framträdande roll i Billings skrifter är ett faktum.72 Indirekt 
motiverar Billing denna nedtoning av Kristi kroppstanken, när han i 
boken Försoningen skriver om vikten att lära sig skilja mellan centrum 
och periferi i Paulus försoningslära. Det centrala är Guds försonings-
gärning, att »den rättfärdige har dött för att bringa syndarne lifvet«.73 
Det perifera är den paulinska uttolkningen av vad Guds försoning 
sedan har för betydelse i utkorelsehistorien och till denna periferi kan 
den kristna gemenskapen av människor räknas. Billing understryker 
vikten av att inte fördunkla den paulinska betoningen av Guds för-
soningsgärning, genom att skjuta det centrala ut i periferin, eller låta 
det perifera ta plats i centrum. Det centrala hos Paulus är alltså enligt 

71 Jfr. Dag Sandahl, Vida hon famlar: Till kritiken av folkkyrkan (Uppsala: Pro veritate, 
1973), s 31f.

72 Se Wrede, Kyrkosynen i Einar Billings teologi, s 135–37.

73 Billing, Försoningen, s 51.
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Billing Guds handlande i Kristi försoningsgärning. En konsekvent 
tolkning av en sådan betoning är, att varje mänskligt gensvar på denna 
gärning, till exempel formandet av en gemenskap av människor, är och 
skall vara perifer, eller sekundär. 

I Försoningen bekräftas en sådan läsning av Billing av, att han i sin 
behandling av den paulinska kroppsmetaforen väljer att framför allt ta 
fasta på att Kristus beskrivs som huvud över församlingen. Bibelorden 
som anförs är sådana där Kristus som kroppens huvud är ett tydligt 
motiv, vilket gör att det sammantaget är Kristi överhöghet, tillsam-
mans med den enskildes möjlighet till gemenskap med honom, som i 
första hand betonas (ex. Ef 4:10–16, Kol 2:9–15). Den levande Herren 
erbjuder genom sin aktiva gärning varje enskild människa Kristusge-
menskap och Billing pekar på hur denna gemenskap förinnerligas i 
den paulinska Kristusmystiken, så att Kristus lever i varje troende (Gal 
2:20).74 Den gemenskap som Billing har i fokus är alltså gemenskapen 
mellan Gud och den enskilda människan. Billings konklusion av ge-
nomgången är, att det är just i tanken på Kristus som församlingens 
huvud som de olika perspektiven i Paulus utläggningar av Kristusge-
menskapen är »oskiljaktligt förenade«75 

Gemenskapen mellan de olika delarna i kroppen betonas däremot 
inte i Billings utläggning av Kristi kroppsmetaforen och är väl därmed, 
med hans egen term, bedömd som just en perifer aspekt. Det kan 
därför ses som följdenligt att boken överhuvudtaget inte behandlar 1 
Kor 12, där den kristna gemenskapen beskrivs som en kropp med olika 
lemmar som sinsemellan kompletterar varandra. Gösta Wrede sam-
manfattar varför inte den paulinska gemenskapstanken blivit av någon 
större betydelse för Billings syn på församlingen i Nya testamentet 
med orden: »Han [Billing] har ägnat huvudparten av sitt intresse åt 
de enskilda troendes gemenskap med Kristus och inte åt de troendes 
gemenskap inbördes.«76

Perspektivet förstärks ytterligare i skriften De heligas gemenskap, från 

74 Ibid, s 28ff.

75 Ibid, s 28.

76 Wrede, Kyrkosynen i Einar Billings teologi, s 137.
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1911. Här använder Billing kroppen som en bild för hur det band som 
knyts mellan oss och Kristus, också får återverkningar för den inbördes 
gemenskapen mellan dem som har en gemensam medelpunkt. Men 
även i denna skrift, där gemenskap alltså explicit utgör huvudämnet, 
markerar Billing att den inbördes kristna gemenskapen är sekundär. 
Det centrala är gemenskapen mellan Kristus och den enskilde: »[D]et 
erinrar oss om att det hela tiden är det personliga lifvets område, inom 
hvilket vi röra oss – ej ett steg utanför det!«77 Billings förhållningssätt 
till Kristi kroppsmetaforiken ger en fingervisning om det nedtonade 
gemenskapsbegrepp som genomsyrar grundtankarna i hans ecklesio-
logiska tänkande. Föreställningen om kyrkan som en gemenskap av 
människor har ingen teologisk bäring i Billings kyrkosyn. Den ge-
menskap som Billing har i fokus är istället den förinnerligade och 
personliga gemenskapen, i Kristus, mellan den uppståndne och den 
enskilda människan. 

Att kyrkans sociala förkroppsligande i en gemenskap av människor 
inte är ett betydelsebärande motiv i Billings kyrkosyn, framstår givet-
vis som problematiskt i en undersökning som denna. Den uttalade 
föresatsen här är ju just att, med hjälp av tanken om föreställd gemen-
skap, undersöka den teologiska betydelsen av kyrkan som social kropp. 
Detta blir svårt att genomföra, om den föreställda gemenskapen inte 
bär någon teologisk signifikans. I nästa avsnitt visar det sig dock att 
beskrivningen av Billings folkkyrka som en företeelse utan urskiljbar 
social kropp, i första hand är en bild som korresponderar mot Bil-
lings folkkyrka så länge han befinner sig på strikt teoretisk nivå. Men 
det visar sig också att Billings svaga gemenskapsbegrepp exempelvis 
öppnar för att Billing skall låta församlingsprästen få rollen av att 
förkroppsliga kyrkan, när han behöver tala om kyrkan i mer konkret 
mening. Genom ordets förkunnelse och sakramentsförvaltningen re-
presenterar nämligen prästen det instrument för den förekommande 
nådens erbjudande, som Billing menar att kyrkan är. 

77 Billing, De heligas gemenskap, s 28.
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Prästen som folkkyrkans sociala kropp

Det faktum att Billing inte ger någon teologisk tyngd till kyrkan såsom 
en gemenskap av människor kan knappast innebära, att han helt saknar 
föreställning om kyrkan såsom socialt förkroppsligad. Detta blir särskilt 
uppenbart om man vänder sig till Billings mer direkt kyrkoorienterade 
skrifter. För även om den konkreta gemenskapen av människor inte får 
vara med och teologiskt definiera kyrkan hos Billing, måste naturligtvis 
också Billing ha någon slags social föreställning om hur kyrkan rent 
konkret tar sig uttryck i världen. Billings folkkyrkovision är ju uppen-
bart formulerad för en specifik kyrka i en specifik historisk situation, 
nämligen den kyrka som han själv levde och verkade i – Svenska kyrkan 
under 1900-talets första årtionden. När Billing skriver om den svenska 
folkkyrkan är det just denna historiska kyrka han talar om och till. 
Det innebär att Billing åtminstone måste föreställa sig kyrkan i en 
tillräckligt konkret mening för att den skall vara möjlig att adressera 
och rikta ecklesiologiska reflektioner gentemot. Uttryckt med termi-
nologin från metodkapitlet förutsätter Billings situationsbestämda 
folkkyrkoteologi trots allt någon form av social föreställning om hur 
kyrkan tar plats i den sociala verkligheten (kyrkan som social kropp). 
Detta gäller trots att Billing, som vi har kunnat konstatera, inte har 
plats för föreställningen om att någon gemenskap av människor, för-
kroppsligar kyrkan. Billing är kontinuerligt involverad i diskussioner 
om hur Svenska kyrkan bör agera i specifika frågor, för att bäst fullgöra 
sitt uppdrag. Han tänker sig alltså kyrkan som en aktör i ett socialt 
sammanhang, en tanke som förutsätter ett aktivt och socialt agerande 
subjekt. Men aktören kyrkan utgörs inte primärt av något gudsfolk. 
Om Billing på det sättet skulle låta kyrkan förkroppsligas i ett aktivt 
gudsfolk, skulle det betyda att hans starka betoning av Gud som kyrkans 
aktiva subjekt skulle brytas upp. 

Billing är alltså i sitt tänkande å ena sidan beroende av att kyrkan 
socialt förkroppsligas, samtidigt som han å andra sidan inte vill låta 
denna sociala kropp utgöras av någon gemenskap av människor. När 
Billing vill beskriva sin folkkyrka i mer konkreta ordalag är det därför 
istället, som redan framhållits, församlingsprästen som får represen-
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tera kyrkan. Eftersom prästen är den som i kyrkans liv rent gripbart 
förvaltar de medel som förmedlar den förekommande nåden, blir näm-
ligen prästen som gestalt det närmsta ett konkret förkroppsligande 
som Billings folkkyrkoteologiska system tillåter.

Avsnittet »Folkkyrkan och förkunnelsen« i Den svenska folkkyrkan, 
kan ses som ett signifikativt exempel. När Billing här vill ge en mer 
handfast beskrivning av hur folkkyrkan arbetar i territorialförsam-
lingen, är det församlingsprästens perspektiv man får följa. Billing 
låter »en gammal folkkyrkopräst« fundera kring olika aspekter av 
den församling som han är satt att tjäna.78 I prästens omsorg och 
förbön för alla människor i socknen, och inte bara för den kärntrupp 
som hör till församlingens trängre krets, ser Billing en gestaltning 
av den folkkyrka som inte låter den personliga tron, utan Guds nåd, 
stå i centrum.79 Den personliga tron, som visserligen också folkkyr-
koprästen fäster stor vikt vid, får aldrig bli en gränsmarkör. Den tro 
som har verklig betydelse inför Gud handlar nämligen om hjärtats 
tro och inte om något yttre, och vis av sina själavårdserfarenheter vet 
den gamle folkkyrkoprästen att en gränsdragning därför är omöjlig 
att göra. Visserligen har han, såsom en sak mellan honom och en-
skilda människor, någon gång kanske varit tvungen att hålla upp 
denna gräns till varning.80 Men någon gräns som är synlig för andra 
människor vill folkkyrkoprästen inte dra. Vad det gäller sådana yttre 
gränser är det varje enskild människas sak att, för sin egen del, själv 
dra dem.81 Folkkyrkoprästens tanke blir en illustration av en princip 
som Billing upprepade gånger slår fast: »[F]olkkyrkan hindrar väl 
ingen … att skilja sig från henne, men själv skiljer den ingen från 
sig.«82 Detta utgör för övrigt en teologiskt bärande tanke i Billings 
plädering för möjligheten till fritt utträde ur Svenska kyrkan i bi-
skopsmotionen 1929.83

78 Billing, Den svenska folkkyrkan, s 5–53.

79 Ibid, s 15ff.

80 Ibid, s 17ff.

81 Ibid, s 19.

82 Ibid, s 12.

83 Se not 8, s. 69.
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Tendensen att låta prästen förkroppsliga kyrkan är inte ett uttryck-
ligt tema i Billings texter. Den finns snarare som en underliggande 
föreställning, som här och där lyser igenom tydligt i Billings sätt att 
beskriva folkkyrkan. Billings ärende i nämnda »Folkkyrkan och för-
kunnelsen« är exempelvis inte att motivera prästen som centralfigur 
i folkkyrkan. Texten handlar istället i vid mening om förkunnelsens 
plats och funktion i en folkkyrkosocken. Att folkkyrkans närvaro i 
socknen representeras av församlingsprästens reflektioner och göran-
den, framstår mer som en självklar utgångspunkt. I de passager där 
Billing blir tillräckligt konkret i sin beskrivning av kyrkan, för att kyr-
kan som socialt förkroppsligad skall kunna gå att urskilja, framträder 
nämligen tämligen konsekvent att det just är genom prästens närvaro 
i världen som kyrkan tar plats som aktör i den sociala sfären. När han 
exempelvis vill understryka betydelsen av att folkkyrkan i sitt arbete 
själv har klart för sig att territorialförsamlingen i första hand motiveras 
av religiösa skäl, uttrycker han detta genom att tala om vikten av att 
»territorialförsamlingens religiösa grundidé … står klar för prästens 
egen blick«.84 Kyrkans självuppfattning identifieras med hur saker och 
ting framstår för prästens blick. 

Billing ber vidare sin fiktive folkkyrkopräst i »Folkkyrkan och för-
kunnelsen« att redogöra för vilka som utgör hans församling och får 
som ett första svar alla som omsluts av den yttre sockengränsen.85 Inn-
anför denna gräns kan man sedan urskilja en rad koncentriska cirklar 
som går inåt mot det som Billing kallar församlingskärnan. Cirklarna 
utgörs, i tur och ordning, av den yttre församlingsgränsen, dem som 
står antecknade som församlingstillhöriga i kyrkböckerna, de döpta, 
de konfirmerade, gudstjänstförsamlingen och innanför gudstjänstför-
samlingen »den verkliga nattvardsförsamlingen«.86 Indelningen skall 
dock inte tolkas som att Billing trots allt bygger in en aktiv försam-
lingskärna som en del i folkkyrkans förkroppsligande. Tvärtom visar 
sig Billings huvudpoäng vara att territorialförsamlingens koncentriska 

84 Billing, Den svenska folkkyrkan, s 66 (min kursivering).

85 Ibid, s 12ff.

86 Ibid, s 13.
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natur inte skall tolkas som en försnävning av folkkyrkan. Nattvards-
församlingen utgör i själva verket inte folkkyrkans innersta, även om 
de koncentriska ringarna kan ge ett sådant intryck. För om man full-
följer linjen mot folkkyrkans innersta, vänder nämligen indelningen 
från den trängre kretsen och blir större igen, ju närmare folkkyrkans 
verkliga kärnpunkt som man kommer. Billing beskriver det enligt 
följande:

Hittills ser det nu ut, som om kretsen bleve trängre, ju längre inåt i präs-
tens verksamhet vi kommo. Men nu taga vi ännu ett steg, till den rent 
personliga själavården. Och visserligen: de som själva direkt söka denna 
äro kanske den minsta kretsen av alla. Men prästen nöjer sig ej med att 
uppsökas, han uppsöker också själv sina församlingsbor och tillfällena 
härtill behöver han dock ej först söka, han får dem, just i en folkkyrkoför-
samling, på det mest mångfaldiga sätt, ej minst genom ’civilregistraturen’ 
och vad därtill hör, till skänks – och så börjar dock redan här kretsen 
åter att vidgas. Och nu stå vi vid det allra innersta: prästens bön för sin 
församling, hans kamp för densamma inför Gud. Var gå gränserna för den 
församlingen? Se, nu – vem kan ett ögonblick tvivla därpå? – hava vi åter 
nått fram till den allra vidaste kretsen, det är åter de rent yttre geografiska 
gränserna vi stannat inför.87

Den allra innersta kretsen, folkkyrkans innersta, utgörs av dem som 
omfattas av prästens förbön. Konsekvensen blir att den innersta kret-
sen återigen sammanfaller med den yttre församlingsgränsen. På så 
sätt blir den profana sockengränsen en gestaltning av den Guds nåd 
som omsluter alla och som är den högsta principen i folkkyrkan.88 Bil-
lings tanke om de koncentriska cirklarna med dess inåtgående och ut-
åtgående rörelse, förstärker därmed också prästens roll såsom den som 
aktivt förkroppsligar folkkyrkan. Helt i enlighet med den förekom-
mande nådens logik som Billing förespråkar, visar sig församlingen 
till slut i sitt innersta utgöras av enskilda passiva mottagare, eftersom 
den består av alla dem som prästen ber för.89 Prästen däremot får 
genom sin förbön stå för aktiviteten, vilket också betyder att prästen 

87 Ibid, s 13–14.

88 Ibid, s 14.

89 Jfr Sandahl, Vida hon famlar, s 35.
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får en mycket central roll såsom den som utgör det sammanhållande 
elementet i folkkyrkans territorialförsamling.

Någon gång blir Billings prästcentrerade föreställning om kyrkans 
närvaro i världen mer explicit uttryckt, om än närmast som i förbi-
farten. I sitt herdabrev skriver Billing att folkkyrkan bygger på att 
»den enskilde prästen, var på sin ort, av sin territorialförsamling … 
skapar s.a.s. en folkkyrka i smått«.90 Citatet ingår i en passus om att 
folkkyrkan aldrig kan upprätthållas genom några centrala »koncilie-
beslut«, utan istället står och faller med att varje territorialförsamling 
förverkligar den folkkyrkliga visionen. Det uttalade ämnet är alltså 
inte heller här prästens roll i folkkyrkan, utan snarare den lokala ter-
ritorialförsamlingens centrala roll. Inte desto mindre väljer Billing 
att beskriva det som att prästen skapar en folkkyrka i det lokala sam-
manhanget. Där prästen går fram skapas folkkyrkan, det vill säga om 
prästen låter sitt arbete genomsyras av »den konsekvent religiösa sy-
nen på folkkyrkan«.91

Att prästen blir en sådan medelpunkt i Billings folkkyrka kan kanske 
förvåna. Formuleringen att församlingsprästen skapar folkkyrkan ger 
prästen en så central roll att tanken kan gå till kyrkliga traditioner 
där prästämbetet i sig är med och konstituerar kyrkan. Men även om 
Billing hade viss kontakt med anglikansk högkyrklighet, kan inte Bil-
lings folkkyrkovision förknippas med någon högre ämbetssyn.92 Så-
som luthersk teolog vid början av 1900-talet har någon sakramental 
ämbetsteologi knappast föresvävat honom. Billings syn på ämbetet i 
luthersk tradition berörs i hans docentavhandling, där han skriver in 

90 Billing, Herdabrev, s 108f (min kursivering).

91 Ibid, s 109.

92 Jfr avsnittet »Högkyrkligheten« i Wingren, Einar Billing, s 114ff. För en skildring 
av Billings möte med anglikansk tradition, se Jonas Jonson, Gustaf Aulén: Biskop och mot-
ståndsman (Skellefteå: Artos, 2011), s 70–76. Se också Wredes jämförelse mellan Billings 
och Bo Giertz ämbetssyn i Wrede, Folkkyrkan i framtiden, s 38. Vad gäller anglikanskt 
högkyrkliga influenser i den ungkyrkliga kretsen, se Birgitta Brodd, »Manfred Björk-
quist och Axel Lutteman: Om influenser av engelsk högkyrklighet i ungkyrkligheten 
fram till 1920«, Manfred Björkquist: Visionär och kyrkoledare, Vivi-Ann Grönqvist (red), 
(Skellefteå: Artos & Norma, 2008).
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prästämbetet i relation till ordets förkunnelse.93 Här markerar Billing 
att det för Luther är i ordet som kyrkan blir synlig. Ordet är då tol-
kat i vid bemärkelse, som något som möter oss som syndaförlåtelse i 
olika former, »såsom dop, såsom förkunnelse, såsom nattvard, såsom 
umgängelseord«.94 Men ordet måste bäras till församlingen och till 
detta är predikoämbetet nödvändigt: »Utan ämbetet skulle ordet så 
att säga sväva i luften – Gud som åt allt annat berett en plats i syste-
met av sina ordningar skulle lämna denna sin högsta gåva utan någon 
hållpunkt.«95 I Billings läsning av Luther motiveras alltså ämbetet 
genom att det är nödvändigt för att kyrkan skall kunna vara verksamt 
genom ordet.

Tanken att det som synliggör kyrkan är ordet, men att ämbetet är 
dess budbärare, förbinder Billing med den teokratiska grundsyn som 
han menar präglar hela Luthers världs- och samhällsbild.96 Billing 
driver, som en luthersk grundtanke, att Gud vill regera hela tillvaron 
teokratiskt och att den grundinsikten ger den korrekta förståelsen av 
Luthers regementeslära. I världen regerar Gud genom »borgmästare, 
kungar, furstar och herrar«, medan Gud i kyrkan regerar genom pre-
dikanterna. »Denna tanke kan aldrig helt hos Luther felas – därige-
nom skulle hans teokratiska tankekedja på en av de mest avgörande 
punkterna genombrytas.«97

Det är alltså inte prästen i sig, utan ordet som synliggör kyrkan. 
Några principiella teorier kring prästämbetet, som går utöver dess 
förvaltande av ordet, omfattar inte Billing. Tvärtom menar Billing att 
det finns goda exegetiska skäl för att över huvud taget undvika den 
sorts fixerade kyrkoordningar som högre ämbetsteorier är beroende 
av.98 Resultatet blir en något paradoxal syn på prästen. Å ena sidan 

93 Billing, Luthers lära om staten, s 177–237. Se också Wrede, Kyrkosynen i Einar Billings 
teologi, s 81f.

94 Billing, Luthers storhet, s 27.

95 Billing, Luthers lära om staten, s 209.

96 Ibid, s 180, 209.

97 Ibid, s 209.

98 I en utläggning av Matteusordet om att binda och lösa på jorden och i himlen 
(Matt 18:15ff), avvisar exempelvis Billing alla tolkningar av detta ord såsom uttryck 
för en begynnande kyrkolag, eftersom det skulle vara ett för radikalt avsteg från Jesus 



· 97 ·

blir prästen och ämbetet instrumentellt motiverade. Prästen är ett 
redskap för ordet och ämbetets yttre form har ingen tyngd. Å andra 
sidan är prästämbetets instrumentella roll samtidigt så nära förbundet 
med synliggörandet av ordet, att ordet skulle sväva i luften utan det. 
I det teoretiska teologiska systemet kan Billing fortfarande driva en 
tämligen låg ämbetssyn, men när den tar sig uttryck i en konkret folk-
kyrkovision, en social föreställning, placerar han prästen så centralt, 
att han till och med beskriver det som att prästen skapar folkkyrkan. 
Den strikt instrumentellt motiverade folkkyrkoprästen blir samtidigt 
den instans som förankrar Guds ord i den konkreta sociala verklighe-
ten. Prästen förkroppsligar folkkyrkan.

För Billing själv skulle det naturligtvis vara främmande att uttrycka 
sig i termer av att prästen förkroppsligar kyrkan. För så länge man 
befinner sig inom Billings systematiska reflektioner är ett sådant för-
kroppsligande inte reellt, eftersom inte heller prästen utgör något 
egentligt aktivt subjekt. Prästen är bara en förmedlare av det verkligt 
aktiva subjektet: Guds ord om syndernas förlåtelse. Det samlade in-
trycket är därför att prästens roll – måhända tvärtemot Billings inten-
tioner – sväller ut i det tomrum som uppstår när betydelsen av kyrkan 
som en aktiv gemenskap av människor tonas ner. 

De heligas gemenskap

Trots att Billing låter gemenskapsbegreppet få en teologiskt under-
ordnad betydelse är han samtidigt naturligtvis inte omedveten om 
att gemenskap är ett teologiskt laddat motiv. I allmänkristen tradi-
tion har som bekant gemenskapstanken en så pass central position, 
att den finns med som en sats i den apostoliska trosbekännelsen – de 
heligas samfund, eller de heligas gemenskap som Billing med viss tvekan 

förkunnelse i övrigt: »Att binda kommande tider genom allehanda detaljerade regler 
är något för hans [Jesu] art totalt främmande. Hans konsekventa avstående från alla 
försök i denna riktning hör till de drag i hans gestalt, som mest karakteristiskt skilja 
honom från alla, som eljes kunde med honom jämföras … Han anförtror tillitsfullt allt 
åt den Helige Andes ledning.« Einar Billing, Guds närhet: Några betraktelser, predikningar 
och tal (Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag, 1948), s 98. Jfr också 
Wingren, Einar Billing, s 114–18.
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väljer att översätta det latinska begreppet sanctorum communio.99 I ett 
publicerat föredrag som Billing gav vid ungkyrkorörelsens konferens 
i Huskvarna, sommaren 1911, ger han en tydning av de heligas ge-
menskap och fogar in den som en del i sitt teologiska system.100 Allt 
sker på ett sådant sätt att det i stort harmonierar med hans teologiska 
huvudpoänger. På de första tjugo sidorna av skriften ger Billing sin 
grundläggande tolkning av de heligas gemenskap. Hans tolkning byg-
ger i hög grad på en av hans återkommande inspirationskällor, den 
samtida tyske teologen Wilhelm Herrmann.101 Billings resonemang 
kan i korthet sammanfattas enligt följande.

Den Gud som verkar i historien är verksam överallt. Det finns ingen 
del av verkligheten som inte kan sättas i förbindelse med tron på den 
levande guden. En frisk gudstro kan därför aldrig vända blicken bort 
från verkligheten för att finna Gud, utan behöver istället alltid se rakt in 
i verkligheten. För det är just där, mitt i verkligheten, som Billing menar 
att historiens Gud uppenbarar sig: »historien är uppenbarelse och är 
seger: Guds och Guds rikes … seger«.102 Den vardagshistoria som vi 
var och en befinner oss i kan därför sammanlänkas med Guds historia. 

I den vardagshistoria som är sammanlänkad med Guds historia är 
våra liv, också oskiljaktigt sammanvävda med andra människors liv. 

99 Billing, De heligas gemenskap, s 29 not 1.

100 Ibid.

101 Ibid, s 8. Billings relation till Wilhelm Herrmann var ambivalent. I förordet till den 
svenska översättningen av Herrmans Ethik skriver Billing i uppskattande ordalag om 
Herrmanns bok, samtidigt som han reserverar sig mot »dess kraftiga ensidighet«. I en 
längre recension av samma bok som Billing skriver, framgår att det inte minst är det in-
tellektualistiska draget som han vänder sig emot. Herrmann blir, enligt Billing, onödigt 
abstrakt eftersom han i tidsenlig idealistisk anda strävar efter att abstrahera etiska ideal 
ur det religiösa dramat. Därmed blir Herrmann en exponent för den liberalteologiska 
etiska idealism som Billing polemiserar mot i andra sammanhang. Trots de teologiska 
bristerna menar dock Billing att Herrmanns förtjänst ligger just i att diskussion utgår 
från den egna tidens problemformulering: »Jag känner för min del intet arbete där 
själva det religiösa och etiska problemet, sådant det just för vår tid ter sig, formulerats 
med sådan principiell skärpa som just här«. Wilhelm Herrmann, Etik (Stockholm: 
Gebers förlag, 1926), s iv, resp. Einar Billing, »En ny framställning af den teologiska 
etiken« Ny kyrklig tidskrift (1901), s 347. Angående Billings relation till Herrmann se 
också Björn Skogar, Viva vox och den akademiska religionen: Ett bidrag till tidiga 1900-talets 
svenska teologihistoria (Stockholm/Stehag: Symposion Graduale, 1993), s 69–73.

102 Billing, De heligas gemenskap, s 2.
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Billing pekar på hur denna sammanvävning, vare sig vi vill det eller 
ej, är en av premisserna för vad det innebär att leva som människa 
i världen. Varje dag korsas vår väg, direkt eller indirekt, av ett stort 
antal andra människor och skulle vi spendera en dag i ensamhet är 
fortfarande våra tankar befolkade med influenser och intryck som vi 
fått från andra människor. För många av oss finns det dessutom ett 
antal människor som står oss så nära att de på ett eller annat sätt följer 
oss jämt. Även om jag föresätter mig att helt egoistiskt låta allt kretsa 
kring mig själv och bara arbeta för mitt eget bästa, motsäger inte detta 
det faktum att jag, vad jag än gör, arbetar för eller mot andra på ett 
sådant sätt att tanken på dem har inflytande över mitt sätt att reflektera 
och fatta beslut. Billings slutsats blir att vårt liv ofrånkomligen står i 
relation till våra medmänniskor. Livets obestridliga sammanvävning 
med andra gäller för Billing inte bara för tankens område, utan också 
både känsla och vilja.103 

I detta ständiga relaterande människor emellan i vardagslivet ser 
Billing »de heligas gemenskap« såsom en möjlighet, en möjlighet 
som bryter igenom när mötet med en annan människa väcker något 
som går utöver all eventuellt beräknande egoism och därmed ifrågasät-
ter en kallt naturalistisk tolkning av människan.104 Herrmanns stora 
mästargrepp, skriver Billing, är att han lyckas påpeka detta på ett så 
allmänmänskligt övertygande sätt, att varje människa, bara genom sin 
egen erfarenhet av att någon gång på ett förtroendefullt sätt ha mött 
en medmänniska, måste ge honom rätt.105 Varje människa som har 
erfarenhet av att ha mött en medmänniska, som man känt att man 
helt kan lita på och öppna sig för, vet också att det vore som stöld 
och förtal av den medmänniskan att se honom/henne såsom bara en 

103 Ibid, s 5.

104 Billings argumentation bär överlag en återkommande front gentemot tidens 
naturalism. När Billing i sitt Herdabrev vill ringa in vad han anser vara sin generations 
teologiska huvuduppgift, väljer han att ta fasta på två områden: »De hopade kritiska 
uppgifterna å den ena sidan, kampen mot tidens naturalistiska tendenser å den andra«. 
Billing, Herdabrev, s 46. Se också Gustaf Aulén, »Einar Billings teologi«, Einar Billing: 
In memoriam, Nils Bolander (red), (Stockholm: Sveriges kristliga studentrörelses förlag, 
1940), s 44–49.

105 Billing, De heligas gemenskap, s 8.
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naturvarelse, i naturens mer eller mindre fint förklädda egoism. »Allt 
annat må värderas efter den nytta det gör dig, icke han«.106 Genom 
en sådan erfarenhet förvandlas en människa och i människans inre 
väcks ett medvetande om ett etiskt krav som uppstår i mötet med den 
andre. Billing summerar betydelsen av ett sådant möte med orden: 
»Det är ett stycke af den verklighet, som de gamle kallade de heligas 
gemenskap som Herrmann i hvad han lärt oss att se i förtroendeför-
hållandet på nytt har tagit fram för vår tid – förvånande i vilken grad 
det varit som en ny upptäckt!«107 De flesta människor besinnar vis-
serligen inte vad denna allmänmänskliga erfarenhet faktiskt innebär, 
trots att de i viss mån i sitt praktiska liv låter sig påverkas av det. »De 
erkänna i princip ingen ’öfvernaturlig’ verklighet, men lever på brott-
stycken av den«.108 Ett sådant inkonsekvent förhållningssätt till livet 
präglar, enligt Billing naturalismens trosbekännare. Billing tillägger 
dock bekymrat att han också har upptäckt att mönstret i kanske lika 
hög grad finns bland dem som bekänner sig till den levande Guden. 
Men för den människa som på allvar stannar upp inför betydelsen av 
ett sådant förtroendeförhållande, kan erfarenheten leda till en upp-
täckt av att vardagsverkligheten bärs upp av något som går utöver 
den platta verklighet som naturalismen predikar. Med avstamp i den 
erfarenheten kan sedan människan ledas ytterligare ett steg och »fö-
ras fram till Kristus och genom honom till Gud. Då först ser han rätt, 
hvad den verklighet betydde som han först här stötte på.«109 Den Gud 
som verkar i historien, kan mitt i historien ge sig tillkänna såsom de 
heligas gemenskap.

Billings resonemang visar att han inte låter de heligas gemenskap be-
teckna någon särskild mänsklig gemenskap, i alla fall inte i någon sta-
bil mening. De heligas gemenskap är inte för Billing någon självklart 
fixerad gemenskap, utan kan istället beskrivas som en underliggande 

106 Ibid.

107 Ibid, s 9.

108 Ibid, s 10.

109 Ibid.
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potential i vardagslivets alla möten. Varje gång jag möter en medmän-
niska höjs ett etiskt krav på mig, och mitt gensvar är min möjlighet 
till en de heligas gemenskap i det mötet. De heligas gemenskap kan ur 
Billings perspektiv därför beskrivas som en uppgift och därtill, i hans 
bedömning, närmare bestämt en ofta försummad uppgift.110 Men i 
sin nåd uppsöker Gud oss alltjämt och erbjuder oss sin gemenskap och 
genom den gåvan kan vi sedan få en förnyad blick för alla de människor 
runt oss, som tillsammans utgör den de heligas gemenskap som Gud 
har gett oss.

Trots att De heligas gemenskap är en skrift där gemenskap är huvud-
ärendet, är Billing också här noga med att i första hand lyfta fram indi-
viden och att den enskildes rätt att själv närma sig Gud skall stå i första 
rummet. Genom Guds utkorelsegärning i Kristus, behöver inte den 
enskilde längre »blott såsom lem i sitt folk« våga nalkas Gud utan kan 
självständigt, just såsom enskild, ta emot erbjudandet om syndernas 
förlåtelse.111 Denna Guds gärning i Kristus, då den enskilde lösgjordes 
från att endast vara en lem i ett folk får ses som en av de mer centrala 
grundbultarna i Billing teologi. Själv kallar han den för »den omhvälv-
ning – i jämförelse med vilken alla andra inga omhvälvningar äro«.112

I överensstämmelse med Billings fokus på den enskilde, förbinds 
inte de heligas gemenskap med någon gudsfolkstanke, i varje fall inte 
på ett sådant sätt att någon konkret mänsklig gemenskap träder fram 
som gudsfolk. Istället väljer Billing, efter att han slagit fast grundtan-
ken kring de heligas gemenskap, att främst uppmärksamma hur det 
sätter oss i förbindelse med de kristna människor – helgon och andra 
– som historiskt gått före oss.113 Vi förenas med tidigare generationer 
genom att vi, mitt i historien, erbjuds gemenskap med samme Gud 
och därför kan de vittnesbörd som deras liv utgör, trösta oss och fylla 
oss med tro på historiens levande Gud. »Äfven för oss protestanter är 
det helt visst då nyttigt för oss att se upp till de stora, dem som också 

110 Ibid, s 13.

111 Ibid, s 21.

112 Ibid. Frågan om den individualiserande tendensens betydelse för Billings teologi 
återkommer i kapitel 4.

113 Ibid, s 23.
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vi kunna kalla helgon«.114 Inte helt oväntat är Billings paradexempel 
på en historiens föregångare, som vi genom de heligas gemenskap för-
enas med, Martin Luther.115 Paulus räckte tröstens ord till Luther som 
nu, såsom stående i en form av de heligas gemenskaps rörelse, räcker 
denna gåva vidare till oss. Den horisontella gemenskapen människor 
emellan, blir än en gång sekundär hos Billing. Primär är istället den en-
skildes gemenskap med Gud, som förmedlas genom den linje av män-
niskor som genom århundradena gått före oss i de heligas gemenskap.

Men trots att Billing vill markera den konkreta församlingsgemen-
skapens teologiskt sekundära roll, vill han dock samtidigt värna om 
att församlingskärnornas behov understöds. I avsnittet om förenings-
kyrkor ovan framgick att Billing inte var kritisk mot att det också i 
folkkyrkan uppstår tätare gemenskaper av människor som mer utta-
lat delar tron med varandra.116 Men när Billing närmar sig värdet av 
denna konkreta gemenskap kantar han sin text med brasklappar och 
reservationer. Billing skriver att det endast är »med stor försiktighet« 
som han vågar peka på den rikedom som de heligas gemenskap är.117 
Det måste nämligen alltid stå klart att budskapet om möjligheten till 
syndernas förlåtelse till varje enskild är det primära och att de heligas 
gemenskap är något sekundärt. Det får inte finnas något tvivel om hur 
ordningsföljden förhåller sig. Han varnar för risken att låta de heligas 
gemenskap träda fram på ett sådant sätt att den skymmer andra punk-
ter i den apostoliska trosbekännelsen och då särskilt dess närmaste 
granne, »syndernas förlåtelse«.118 Ja, just ett sådant missförhållande 

114 Ibid, s 33. Billing markerar visserligen att för en protestant kan ingen skarp skilje-
linje mellan helgon och andra människor godtas: »Helig är för oss varje kristtrogen, 
därför att han har Gud med sig, och äfven helgonen äro intet annat än syndare, som 
Gud ej tröttnat att förlåta«. Men helgonen kan dock skärpa vår blick för den heligas 
gemenskap som en verklighet.

115 Ibid, s 23–24.

116 Billings tanke om territorialförsamlingens koncentriska cirklar, innehåller också ett 
erkännande av den tätare gemenskapens plats i församlingen – dock endast så länge den 
inte gör anspråk på att utgöra »församlingens innersta«. 

117 Billing, De heligas gemenskap, s 30.

118 Ibid, s 29.
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var det, enligt Billing, som Luther först reagerade mot såsom en oe-
gentlighet i sin samtids kyrka och riktade sitt första hugg gentemot. 
»Och detta är ej kyrkohistoriens enda eller sista vittnesbörd om, huru 
farlig denna sida af tanken på de heligas gemenskap, om den gripes 
isolerad eller i falskt sammanhang, kan blifva.«119

Men, om de heligas gemenskap betraktas för vad det är, nämligen 
en sekundär yttring, menar Billing att den inte desto mindre kan vara 
till stort stöd för den konkreta gemenskap av människor som samlas 
i tro. Hans beskrivning av nattvardens gemenskap kan ses som signi-
fikativ.120 Också vid nattvarden är det primära varje enskilds gemen-
skap med Kristus. De som samlas runt nattvardsbordet samlas i första 
hand såsom enskilda som var och en, genom nattvarden, dras in i 
gudsgemenskapen.121 Men detta får också betydelse för den inbördes 
gemenskapen mellan dem som samlas runt nattvardsbordet, just ge-
nom att de har en gemensam medelpunkt i Kristus. För en sådan skara 
människor kan upptäckten av den gemensamma medelpunkten, på ett 
särskilt tydligt sätt ge dem en klar blick för de heligas gemenskap. De 
enskilda lemmarna i Kristus upptäcker då att det i Kristus finns oänd-
ligt många fler och oändligt mycket innerligare gemenskapsband dem 
emellan, än vad man med den mänskliga tanken klarar att förstå.122 
Möjligheten till innerliga gemenskaper, där en sådan upptäckt kan äga 
rum vill Billing i högsta grad befrämja inom ramen för sin folkkyrka. 

Billings utläggning av de heligas gemenskap visar dock, att det då 
inte handlar om att de starkare gemenskapsbanden uppstår i nattvar-
dens delande och i formandet av en mer innerlig gemenskap. Återigen 
måste understrykas att de heligas gemenskap hos Billing inte på det 
sättet kan knytas till någon specifik gemenskap, som en social kropp i 
mer varaktig mening. De heligas gemenskap förkroppsligas inte spe-

119 Ibid.

120 Ibid, s 28.

121 Billing knyter framhävandet av den enskilde vid nattvardsbordet till sin återkom-
mande och något säregna tolkning av att Paulus betoning av att vara i Kristus, innebär 
ett framhävande av det personliga troslivets område. Ibid, s 28, 30. Se också Billing, 
Försoningen, s 51ff.

122 Billing, De heligas gemenskap, s 29.
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cifikt av att en innerligare gemenskap, eller församlingskärna, for-
mas och samlas. Billings uppfattning om församlingskärnans positiva 
funktion kan snarare formuleras som att den kan öppna människors 
ögon för en verklighet, som redan finns där. Det handlar inte om, att 
de som delar nattvardsgemenskapen i någon egentlig mening får ett 
starkare gemenskapsband, utan om att nattvardsgemenskapen kan ge 
en klarare blick för det gemenskapsband, som finns som en potential 
överallt där människor möts.

En återkoppling till Billings kritik av den frikyrkliga församlings-
principen, kan ytterligare förtydliga hans syn på den konkreta gemen-
skap som han kallar församlingskärna. Billing understryker nämligen 
att om en församlingskärna skall bli verkligt folkkyrklig, måste den i 
sin anda bära en helt annan karaktär än den som likt föreningskyrkan 
vill ersätta folkkyrkan med ett annat församlingsbegrepp, i stället för 
att stå i territorialförsamlingens tjänst.123 Ett sådant försnävat försam-
lingsbegrepp kan nämligen inte göra rättvisa åt de heligas gemenskap 
som en uppgift, utan knyter den i för hög grad till sig själv som ge-
menskap och stänger ute annat såsom världsligt. Problemet med en 
församlingssyn där den snävare troendekretsen på ett exklusivt sätt 
definierar sig själva som kyrkan är, enligt Billing, återigen att den inte 
klarar att hålla samman tillvaron i en helhet. Föreningskyrkligheten 
tenderar, i Billings tolkning, att genom sin avgränsning gentemot 
världen begränsa det religiösa till en sektor av verkligheten. Resultatet 
är att verkligheten faller isär i å ena sidan en religiös, kyrklig del och 
å andra sidan en världslig del:

Det religiösa livet kan ej – så kunna vi då uttrycka regeln – isoleras från 
det naturliga livets former utan att båda taga skada därav … Stänger 
man i skenbar andlighet, under glömska av fjärde bönen i Fader vår, det 
jordiska livets små vardagsomsorger ute därifrån, går livet ohjälpligt sön-
der: i en rent profan, för den grövsta urartning utsatt hälft och en annan, 
skenbart högandlig, men förtunnad och för alla den falska andlighetens 
faror utsatt halva.124

123 Billing, Den svenska folkkyrkan, s 68.

124 Ibid, s 64.
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Varje sådan uppdelning av tillvaron vill Billing motverka. För Billing 
är historiens Gud verksam överallt och därmed är inget i tillvaron för 
världsligt för att angå Gud. Därför är territorialförsamlingen idealisk. 
Territorialförsamlingen anknyter till de naturliga förbindelser som 
finns mellan människor – förbindelser som berör allt mellan himmel 
och jord – och kan därför bli en mer holistisk gemenskapsform än den 
troendeförsamling som bygger på en gemenskap baserad enbart på re-
ligiös övertygelse. Billing understryker sin poäng med teologen Adolf 
Schlatters ord: »Vi kunna … ej vinna den fullständiga gemenskapen, 
om vi försmå den hjälp som de naturliga förbindelserna människorna 
emellan erbjuda, och vi vanställa den, om den ej för oss samman med 
dem, som bo på samma plats som vi«.125 

Så länge denna territorialförsamlingens religiösa grundprincip står 
fram tydligt, kan församlingen också göra plats för »trängre sam-
manslutningar av rent religiös art«, som kan utgöra en aktiv försam-
lingskärna.126 Det handlar då inte om en sammanslutning som så att 
säga på nåder kan tolereras i folkkyrkan, utan Billing understryker 
den väsentliga betydelse som sådana sammanslutningar kan ha – folk-
kyrkan behöver sin församlingskärna. Men församlingskärnans folk-
kyrkliga identitet måste ständigt tryggas och »det måste noga vakas 
över, att dörrarna mellan dem och församlingen i dess helhet ständigt 
hållas öppna«.127 Dörrarna måste både vara öppna inåt på ett sådant 
sätt att den som vill komma in är välkommen, men också utåt, så att 
församlingskärnan aldrig glömmer sin uppgift att solidariskt stå i hela 
församlingens tjänst och arbeta för dess bästa. 

Församlingskärnan kan då också bli ett stöd i arbetet för att hitta 
anknytningspunkter för »det religiösa gemenskapslivet« i alla de na-
turliga och vardagliga gemenskapsband som territorialförsamlingen 
består av. Särskilt inom ramen för den allmänna gudstjänsten kan 
församlingskärnan spela en ovärderlig roll. Gudstjänsten är nämligen, 
för Billing, folkkyrkans i särklass viktigaste redskap för att binda sam-

125 Ibid, s 62.

126 Ibid, s 67f.

127 Ibid, s 68.
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man territorialförsamlingens vardagliga gemenskap med det religiösa 
gemenskapslivet. »På den [den allmänna gudstjänsten], på att verkli-
gen göra den till en mötespunkt för hela församlingen, måste därför 
all kraft sättas in, och med den får inget konkurrera«.128 Har en viss 
församling någon lokalanknuten tradition eller högtidsdag är Billings 
råd, att man i folkkyrkan varsamt tar tillvara det tillfället, genom att 
anknyta gudstjänstmoment etc. till högtiden. Allt för att främja med-
vetandet om en inre samhörighet och som folkkyrka vara med och 
gestalta samhörigheten.

Men Billing framhåller också, med fortsatt referens till Schlatter, 
att i den moderna storstadsmiljön är möjligen inte längre boningsor-
ten den viktigaste gemenskapsbildande faktorn. För att fullfölja folk-
kyrkans grundvision blir det då under sådana förhållanden istället 
väsentligt, att man söker upp och anknyter till de andra enhetsband 
som binder människor samman. I storstaden tänker sig Billing att ar-
betsgemenskapen har en sådan särställning att den på ett särskilt sätt 
måste tas i den religiösa gemenskapens tjänst.129 Billing framhåller 
att den som i Sverige gett uttryck för ett sådant tänkesätt är Manfred 
Björkquist.130

Anmärkningen om storstadens speciella premisser klargör Billings 
poäng med hans annars ständiga anslutning till territorialförsamling-
en. Värdet i att anknyta till territorialförsamlingen ligger just i att den 
religiösa gemenskapstanken inte görs till något som ligger separerat 
från det vardagliga livet, utan förbinds med dem som man har sin dag-
liga vardagsgemenskap med. Just därför är det så viktigt att utgå från 
dem som bor på samma ort. Men om nu storstaden innebär att boen-
deorten inte längre fungerar som den starkaste gemenskapsbasen för 
vardagslivet, blir den följdenliga konsekvensen att folkkyrkan måste 
finna andra vägar att nå fram till människors vardagsgemenskap. 

128 Ibid, s 70.

129 Ibid.

130 Manfred Björkquists vilja att ta arbetsgemenskaperna på allvar, bekräftas senare av 
hans aktiva ambitioner att vid församlingsvisitationer besöka arbetsplatser, ett tilltag 
som visade sig vara kontroversiellt. Oloph Bexell, »Gud kan göra under också i Stock-
holm: Manfred Björkquist som biskop«, Manfred Björkquist: Visionär och kyrkoledare, 
Vivi-Ann Grönqvist (red), (Skellefteå: Artos, 2008), s 191–93.
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Billings påpekande kring storstadens annorlunda gemenskapspre-
misser kan möjligen tolkas som att hans intresse för territorialförsam-
lingens vardagsgemenskap inte handlar om någon allmänt romantise-
rande vurm för den traditionella socknen. Istället kan hans betoning 
av territorialförsamlingen förstås som ett indicium på en kyrkosyn vars 
kyrkliga gemenskapsbegrepp (medvetet) är så pass svagt, att den står i 
behov av att liera sig med andra och starkare gemenskapsföreställningar. 

Att Billing teologiskt ger gemenskapsbegreppet en relativt nedto-
nad roll, innebär alltså inte att han skulle förneka den mellanmänsk-
liga gemenskapens stora betydelse för såväl den enskilda människan 
som för samhället. Snarare innebär det att han förlägger vad han ser 
som den primära mänskliga gemenskapen utanför ecklesiologin. I Bil-
lings egen föreställningsvärld utgörs denna primära mellanmänskliga 
gemenskap, som framgått, i hög grad av socknen. Men om tiderna 
frändras och andra yttre gemenskapsformeringar blir framträdande 
istället, står Billings teologi i princip öppen för en sammansmältning 
med dessa gemenskapsmotiv. Nästföljande kapitel är en granskning av 
vad denna teologiska öppenhet för utifrån kommande gemenskaper 
betyder i mötet med nationen som föreställd gemenskap.

Sammanfattningsvis kan sägas att i Billings ecklesiologiska idealbild 
finns det utrymme för att folkkyrkan kan ha en social gemenskap, men 
den är inte en social gemenskap. Eftersom Billing inte ger kyrkan som 
föreställd gemenskap någon större betydelse, behöver han, när han 
skall bli konkret, en annan föreställning om hur kyrkan socialt tar plats 
i världen. Denna sociala föreställning har visat sig vara starkt knuten 
till prästen som person. För att återknyta till analysbegreppen före-
ställd gemenskap och social föreställning, har det visat sig att Billing 
både arbetar med en klart urskiljbar social föreställning om kyrkan 
och att det går att spåra vilken sorts föreställd gemenskap som han 
tillskriver den konkreta församlingsgemenskapen. Det kanske mest iö-
gonfallande i sammanhanget är dock att dessa två storheter inte tycks 
ha med varandra att göra i Billings folkkyrkovision. Den föreställda 
gemenskap som han arbetar fram i sin beskrivning av folkkyrkans kon-
kreta församlingskärna identifieras inte med kyrkans sociala kropp. 
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Här kan det återigen vara värt att påminna om att detta sätt att trots 
allt tillskriva folkkyrkan en social kropp, i viss mån är att läsa Billing 
mot hans intentioner. Att hans folkkyrkovision innebär att kyrkan till 
sist förkroppsligas i prästerskapet som aktivt subjekt, är en följd som 
han sannolikt skulle vända sig emot, eller i alla fall se som en mycket 
olycklig konsekvens. Billings avslutning på sitt sista prästmötesföre-
drag (Kyrka och stat i vårt land i detta nu) i Västerås 1937, kan ses som 
signifikativ. Här markerar han inför prästerskapet att det är av vikt 
att de kommer ihåg att det är Gud och bara Gud som skall ses som 
kyrkans egentliga subjekt:

[D]et är Gud och icke vi som bygga kyrkan […] Så länge vi väsentligen 
blott se oss själva såsom subjekten för kyrkans verk, blir det en ständig 
vacklan mellan de båda ensidigheterna, en vag universalism och en trång 
partikularism. Blir Gud på allvar subjektet, då blir det väl på varje punkt 
en trång port, men genom denna öppna utsikter till en universalitet, mot 
vilken alla mänskliga tankars ideal te sig som odrägligt trånga.131 

De prästcentrerade drag i Billings folkkyrkosyn som jag pekat på 
ovan, får inte genomslag när Billing på detta sätt adresserar frågan 
om prästens roll direkt, utan är något som lyser igenom i Billings sätt 
att närma sig en rad andra frågor. Men när Billings uttalade syfte är 
att positionera prästens roll, betonar han istället att vare sig präster-
skap, troendeförsamling, eller något annat får göra anspråk på att vara 
kyrkans subjekt. Bara Gud kan bygga kyrkan. Med de orden – som 
Billing själv anser vara så centrala att han uppmanar Västerås stifts 
prästerskap att se dem som ett slutligt testamente – avslutar han sin 
sista publicerade skrift.132

131 Billing, Kyrka och stat i vårt land i detta nu, s 92.

132 Se bibliografin över Billings författarskap i Wrede, Kyrkosynen i Einar Billings teologi, 
s 327.
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I detta kapitel vill jag diskutera hur Billings kyrkoteologi framträder 
när den blir operativ i en konkret historisk situation. Här sätts därför 
Billings folkkyrkoteologi in i ungkyrkorörelsens sammanhang. På ett 
särskilt sätt granskas hur Billings folkkyrka såsom kristen gemenskap 
förhåller sig till samtidens starka fokusering vid nationen som me-
ningsskapande gemenskap.

Ungkyrkorörelsen och föreställningen om det svenska
Sverige som föreställd gemenskap vid sekelskiftet 1900

Om man med hjälp av tanken om föreställda gemenskaper vill karaktä-
risera den kontext som var Billings, nämligen Sverige runt sekelskiftet 
1900, framträder bilden av hur den nationalistiska identiteten på bred 
front aktivt konstruerades som tankefigur. I en artikel med den talande 
titeln »När svenskarna uppfann Sverige« beskriver idéhistorikern 
Gunnar Broberg tiden 1870-1914 som en brytningstid, då en gam-
mal värld var på väg att brista för att ge plats för en ny. Urbanisering, 
emigrering och industrialisering tillsammans med religionskritik, bröt 
sönder det gamla samhällets ordningar. Det sockenliv som organise-
rades kring hustavlans treståndslära kunde inte längre möta den nya 
tidens utmaningar.1 

De förändrade premisser som hörde till den nya tiden, handlade 

1 Gunnar Broberg, »När svenskarna uppfann Sverige: Anteckningar till ett hundraår-
sjubileum«, Tänka, tycka, tro: Svensk historia underifrån, Gunnar Broberg, Ulla Wikander, 
och Karl Åmark (red), (Stockholm: Ordfront, 1993), s 186.

3 
Billing, ungkyrkorörelsen och  

det svenska
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inte minst om annorlunda förutsättningar för människors upplevelse 
av meningsskapande tillhörighet. Detta kan förtydligas med Ferdi-
nand Tönnies välkända begreppspar Gemeinschaft/Gesellschaft, där Ge-
meinschaft står för sådana mellanmänskliga relationer som präglas av 
personlig förtrolighet och gemenskap, medan Gesellschaft betecknar 
en mer opersonlig, kontraktsbunden och rationell relation.2 Genom 
industrialismens mer storskaliga samhälle, försvagades den mindre 
sockengemenskapens Gemeinschaft och ersattes till viss del av industri-
samhällets Gesellschaft. Tönnies gör en poäng av att de två termerna 
i tyskt 1800-tal användes såsom synonymer, vilket skymde den vä-
sentliga artskillnad som en distinktion dem emellan blottlägger.3 I 
ett skifte från Gemeinschaft till Gesellschaft uppstår ett vakuum vad gäl-
ler samhällets gemenskapsbas. En rationell Gesellschaft kan organisera 
människor i ett mer storskaligt samhälle, men inte ersätta Gemeinschaft 
som meningsskapande intim gemenskapsbas. Kyrkohistorikern Ur-
ban Claesson skriver angående det begynnande 1900-talets Sverige: 
»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.«4 

I vilken mån den bild som odlades av detta förlorade Gemeinschaft 
var en trovärdig beskrivning av svunna tider, eller snarare innebar en 
romantiserande efterkonstruktion, kan här få vara osagt. Här är det 
viktigare att betona att den upplevda avsaknaden av en mer intim Ge-
meinschaft i det nya »modernismens och välfärdens 1900-tal«, skapade 
ett behov och ett utrymme för att en starkare nationell gemenskaps-
bas skulle konstrueras.5 Tomrummet vad gäller föreställd gemenskap 
förstärktes ytterligare då upplösningen av unionen med Norge 1905 

2 Ferdinand Tönnies, Community and Civil Society (Cambridge: Cambridge UP, 2001 
(1887)), s 22–91, och Johan Asplund, Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft (Göteborg: 
Bokförlaget Korpen, 1991).

3 Tönnies, Community and Civil Society, s 17.

4 Jfr. Urban Claesson, Folkhemmets kyrka: Harald Hallén och folkkyrkans genombrott: en 
studie av socialdemokrati, kyrka och nationsbygge med särskild hänsyn till perioden 1905–1933 
(Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2004), s 88ff.

5 Broberg, »När svenskarna uppfann Sverige«, s 171 och 89.
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satte in dödsstöten för eventuella kvardröjande drömmar om ett Stor-
Sverige. 

I detta tomrum fanns den grogrund som behövdes för att natio-
nen Sverige och »det svenska folket« skulle kunna etableras som en 
stark föreställd gemenskap. Arbetet för ett nationellt Vi såsom ett 
nytt Gemeinschaft skedde på många fronter. En rad symboler för na-
tionen Sverige skapades runt sekelskiftet – exempelvis nationalsång, 
nationaldag och friluftsmuseet Skansen.6 Sverige standardiserades på 
nationell nivå, för att tidigare regionala olikheter skulle homogenise-
ras. En gemensam tidmätning slog igenom, då man stegvis rörde sig 
bort från en uppdelning mellan bondetid, kyrkotid och borgerlig tid. 
Gemensamt penningssystem och måttenhetsystem införs.7 Stavnings-
reformen 1906 innebar ett standardiserat svenskt skriftspråk.

Urbaniseringen innebar med tiden samtidigt en distans till lands-
bygdsmiljön, vilket gav utrymme för en idyllisering av det typiskt 
svenska lantlivet. Historikern Nils Edling visar i sin avhandling Det 
fosterländska hemmet hur egnahemsrörelsen under slutet av 1800-talet 
och början av 1900-talet framställde visionen om det småskaliga 
jordbruket på landet såsom det ideala hemmet.8 Den lilla röda stu-
gan med vita knutar blev till symbol för svenskhet och hemkänsla.9 
Edling pekar på hur fosterlandskärleken uppmuntrades och symboli-
serades genom en argumentation »där ’hem’ blev en metafor för Sve-
rige och ’hemtrevnad’ liktydig med fosterlandskärlek«.10 Egnahem-
stankens nationalistiskt laddade hemideologi med dess fixerande av 
det »typiskt svenska« kom också att fungera som ett sorts politiskt 
motdrag för att stävja emigreringen.11 I ljuset av egnahemstankens 
erbjudande av möjligheten att komma över ett eget småbruk, fram-
ställdes utvandring i ibland hätska tongångar som något som skulle 

6 Ibid, s 174.

7 Ibid, s 186.

8 Nils Edling, Det fosterländska hemmet: Egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring 
sekelskiftet 1900 (Stockholm: Carlsson, 1996).

9 Ibid, s 297–99.

10 Ibid, s 349.

11 Ibid, s 368–72.
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motarbetas. »Utvandringen kom att betraktas som ett hot och hån 
mot ett Sverige som faktiskt var rikt och som närde drömmar om än 
större framsteg.«12

Ett antal platser började framhävas som »klassiskt svenska« och 
förbands med skeenden och gestalter i svensk historia: Dalarnas natur 
där Gustaf Vasa skidade, Kvikkjokks fjälltrakter där Linné botaniserat 
osv.13 Anders Zorn och Carl Larsson med flera befäste »det svenska« 
i bildkonst som snabbt blev folkkär. Verner von Heidenstam, Gustaf 
Fröding, Selma Lagerlöf och i viss mån August Strindberg stod för 
en motsvarande rörelse i litteraturen. Fixeringar av vad man kallade 
»ett svenskt folklynne« kom exempelvis genom Gustav Sundbärgs 
patriotiska aforismsamling.14 

Folkskolan innebar en ny möjlighet att etablera nationella föreställ-
ningar genom att stå i förbindelse med i stort sett alla svenskar i den 
uppväxande generationen.15 Genom en våg av läromedel för folkskolan, 
bland annat av ovan nämnda författare, inleddes en uppfostringskam-
panj där svenskarna skulle förenas i gemensamma värderingar och tän-
kesätt, lära sig om det egna folkets ärorika historia och fostras till »dygd 
och fosterlandskärlek«.16 Den nya ungdomsrörelse som inte minst inom 
IOGT tog fart i början av 1900-talet, hade starkt nationalromantiska 
undertoner och ville fostra ungdomar till att knyta an till »svenska 
traditioner« – folkdräkter, sånger, friluftsliv, midsommarfiranden ete-
cetera – och ta del av en sorts nationell hembygdskänsla.17 En histo-
risk nationalism byggdes, där föreställningar odlades om ett särskilt 
uppdrag i världshistorien som var givet det svenska folket, tydligast i 
beskrivningarna av hjältekonungen Gustav II Adolf som protestantis-
mens räddare.18 En mängd monument och statyer av »svenska folkets 
hjältar« göts.

12 Ibid, s 369.

13 Broberg, »När svenskarna uppfann Sverige«, s 177.

14 Ibid, s 174.

15 Claesson, Folkhemmets kyrka, s 97.

16 Broberg, »När svenskarna uppfann Sverige«, s 191.

17 Claesson, Folkhemmets kyrka, s 91ff.

18 Broberg, »När svenskarna uppfann Sverige«, s 172.
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Bilden framträder av hur det som vi uppfattar som Sverige i hög grad 
skapades runt år 1900 av en rad krafter och inte minst av kulturfolk och 
akademiker. Nationen trädde därmed fram som föreställd gemenskap i 
bredare lager, genom att de nationalistiska tendenser, som visserligen 
hade funnits redan från 1700-talet, fick en starkare folklig förankring.

Svenska kyrkan och föreställningen om en kris

För Svenska kyrkans del var tiden runt sekelskiftet 1800–1900 en om-
välvande tid. Kyrkan som i det äldre sockensamhället innehade en 
central position, såg sin ställning förändras i rask takt. Under senare 
delen av 1800-talet hade en successiv utveckling påbörjats mot en 
ökad religionsfrihet. Kyrkoplikten, vilken innebar en lagstadgad plikt 
att delta i gudstjänsten, avskaffades och konventikelplakatets förbud 
mot bönemöten i hemmen upphävdes (1858). En dissenterlag infördes 
(1860) som erbjöd en rättighet för enskilda svenska medborgare att, ef-
ter att man låtit sig förmanas, varnas och undervisas av sin kyrkoherde, 
utträda ur kyrkan. Denna rättighet var dock starkt begränsad. Den 
gällde bara under förutsättning att man inträdde i ett annat samfund 
och dessa samfund fick endast verka inom ramen för de regleringar 
som staten fastslagit.19 Möjligheten utnyttjades till en början också 
bara av ett fåtal.20 1873 förnyade kyrkomötet dissenterlagen i en något 
generösare riktning.21

1862 års kommunalförfattning innebar en viss bodelning mellan 
kyrkligt och världsligt på lokal nivå genom att socknens beslutsorgan 
delades i två stämmor, en kyrklig och en borgerlig.22 På nationell nivå 
gjordes en liknande förändring genom att prästeståndet försvann ur 
riksdagen i samband med den gamla ståndsrepresentationens avskaf-

19 Oloph Bexell, Sveriges kyrkohistoria 7: Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid (Stockholm: 
Verbum, 2003), s 94–97, Anders Jarlert, Sveriges kyrkohistoria 6: Romantikens och libera-
lismens tid (Verbum, 2001), s 204–11 och Per Dahlman, Kyrka och stat i 1860 års svenska 
religionslagstiftning (Skellefteå: Artos, 2009), s 374–87.

20 Bexell, Sveriges kyrkohistoria 7: Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid, s 21.

21 Ibid, s 96.

22 Ibid, s 18.
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fande 1866. Ett separat kyrkomöte inrättades istället, med medbe-
stämmande i frågor gällande kyrkolagen.23

Allt detta bidrog till att det vid början av 1900-talet framstod som 
allt mer uppenbart att enhetskyrkans tid var förbi. Svenska kyrkan satt 
visserligen fortfarande i hög grad på den officiella religiösa definitions-
makten. I dissenterlagen från 1860, som alltså öppnar för en viss religi-
onsfrihet, benämns exempelvis samtidigt inte desto mindre utträdarna 
som avfällingar från den rena lutherska läran.24 Men den religiösa en-
heten var bruten och Svenska kyrkans position var inte längre ohotad. 
Kyrkans position ifrågasattes av såväl frikyrkliga röster som kyrkokritisk 
socialdemokrati och kulturliberal borgerlighet. Bevekelsegrunderna för 
kyrkokritiken var naturligtvis inte gemensamma hos dessa grupper, 
men de förenades i kritiken av de starka kopplingar mellan kyrka och 
stat som, trots ovanstående förändringar, fortfarande förelåg.25

I takt med att kyrkan i mer kulturliberala kretsar började förknippas 
med en gammal och förlegad samhällsordning, upplevde prästerskapet 
sin tidigare självskrivna auktoritet alltmer ifrågasatt.26 Sven Thidevall 
påpekar visserligen, att den kyrkliga krisen inte hade sitt ursprung eller 
huvudsakliga fäste i de breda folklagren. Tidens högljudda kyrkokritiker 
var till största delen representanter för en sorts intellektuell elit. Geme-
ne man fortsatte dock att döpa sina barn, gifta sig och begravas i kyrkan, 
även sedan det öppnats vissa alternativa möjligheter, vilket tyder på att 
kyrkokritikens folkliga förankring inte skall överskattas.27 Samtidigt 
påvisar å andra sidan den kyrkliga statistiken en starkt vikande natt-
vardssed såsom en reell förändring i tiden. Såväl antalet kommunikanter 
som antalet nattvardstillfällen minskade kraftigt under decennierna 
runt sekelskiftet 1900.28 Carl Henrik Martling sammanfattar nattvar-

23 Ibid.

24 Ibid, s 45.

25 Jfr. Torbjörn Aronson, Den unge Manfred Björkquist: Hur en vision av kristendomens möte 
med kultur och samhälle växer fram (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2008), s 11.

26 Se exempelvis skildringen av stämningen i de kyrkliga leden i Ernst Enochsson, Den 
kyrkliga seden med särskild hänsyn till Västerås stift (Stockholm: Svenska kyrkans diakoni-
styrelses bokförlag, 1949).

27 Thidevall, Kampen om folkkyrkan, s 82.

28 Oloph Bexell, Liturgins teologi hos U.L. Ullman (Stockholm: Almqvist & Wiksell 
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dens generella position i Svenska kyrkan med orden: »Vad nattvards-
seden beträffar hade det, som omkring 1870 var en begynnande kris 
redan vid sekelskiftet blivit en ödeläggelse, som på många håll närmast 
var total.«29 Martling påpekar att krisen i första hand visade sig i det 
som kan ses som mer regelbundna kyrkliga vanor (kyrkogångs- och 
nattvardssed), samtidigt som sådana kyrkliga handlingar som har en-
gångskaraktär (t.ex. dop och konfirmation) bibehöll en stark ställning.30 
Nattvardssedens drastiska nedgång skulle visa sig ha långsiktiga konse-
kvenser. Einar Billing uppmärksammar, i sitt prästmötesföredrag 1937, 
den »gruvliga försummelse av nattvarden« som bland annat visar sig 
vid konfirmationen, då konfirmanderna i stort sett är de enda som går 
till nattvard, medan föräldrar och övriga sitter kvar i bänkarna.31 Dess-
utom, tillägger Billing lakoniskt, utgör konfirmationens nattvardsgång 
för de flesta konfirmander, både deras livs första och sista kommunion.

Sammanfattningsvis är bilden av den eventuella krisen i tidens 
kyrkliga sed inte entydig. Men oavsett vad man i efterhand kan anse 
vara en rimlig bedömning av det reella läget, tycks tidens kyrkliga 
företrädare i hög grad ha närt bilden av en kyrka som med ödesdigra 
konsekvenser förlorar mark i mötet med det moderna samhället. Vi 
rör oss alltså än en gång på en föreställningsnivå. Denna föreställning 
kan också ha hittat en förstärkande grogrund i det faktum att kyrkan 
reagerade relativt sent på den nya tidens inflyttning till städerna. Runt 
sekelskiftet 1900 verkade fortfarande 90 % av prästerskapet på lands-
bygden, vilket kan ha stärkt uppfattningen av kyrkan som något som 
tillhörde den gamla tiden.32 

En illustration av hur snabbt bilden förändrades, ges av Biskop C. H. 
Rundgrens uttalanden kring det kyrkliga tillståndet i ämbetsberättelser-
na från Karlstad stifts prästmöten under 1880-talet. Vid prästmötet 1881 
konstaterar biskopen att »mycket av det gamla goda bibehållit sig«. 

International, 1987), s 173.

29 Carl Henrik Martling, Nattvardskrisen i Karlstads stift under 1800-talets senare hälft 
(Lund: Gleerup, 1958), s 7.

30 Ibid.

31 Billing, Kyrka och stat i vårt land i detta nu, s 82.

32 Vikström, Folkkyrka i en postmodern tid, s 26.
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Vid nästa prästmöte 1887 modererar han utsagan till att »mycket av det 
gamla goda står på väg att utplånas«, för att 1893 slå fast att »mycket av 
det gamla goda är redan utplånat«.33 I Växjöbiskopen Johan Anderssons 
ämbetsberättelse vid 1887 års prästmöte är tonen än dystrare: »Gärdet 
är uppgivet, yttermurarna delvis nedrivna, och fältet ligger öppet för 
snart sagt vem som helst och vad som helst«.34 Ämbetsberättelserna 
från Växjö och Karlstad sätter ord på en modfälldhet som var utbredd.

Ungkyrkorörelsen

Bilden av Svenska kyrkan såsom en uppgiven kyrka som vid tiden för 
förra seklets början närmast resignerat inför den upplevda krisen är 
dock inte den enda möjliga bilden. Som motbild kan man ta fasta på 
hur det också fanns regionala inomkyrkliga folkväckelser35 och hur det 
i krisens spår på många områden och sprang en tid av kyrkoförnyelse, 
vad gäller såväl gudstjänsliv som teologi.36 

Som en del i denna kyrkoförnyelse framträdde under 1900-talets 
första årtionde ungkyrkorörelsen.37 Ungkyrkorörelsen växte till stor 
del fram inom ramen för Uppsala Kristliga Studentförbund (UKSF) 
som bildades 1901.38 Till ungkyrkorörelsens mer inflytelserika företrä-
dare hör Nathan Söderblom, Einar Billing, J.A. Eklund och Manfred 
Björkquist. Thidevall sammanfattar den erfarenhet som förenade ung-
kyrkomännen som en stämning av att: »Om inte vi själva värnar om 
kyrkans storhet, så gör ingen det och då är hennes saga i vårt land snart 

33 Enochsson, Den kyrkliga seden med särskild hänsyn till Västerås stift, s 272.

34 Citerat i Ibid, s 132.

35 Aronson, Den unge Manfred Björkquist, s 39.

36 Bexell, Sveriges kyrkohistoria 7: Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid, ex. avsnittet »För-
samlingslivet söker nya former« s. 211–245. 

37 Det första studentmötet i Huskvarna 1907, brukar betraktas som rörelsens start-
punkt. Se exempelvis Tergel, Ungkyrkomännen: Arbetarfrågan och nationalismen 1901–1911, 
s 132.

38 Bildandet av UKSF, var inte minst inspirerat av den internationella kristna student-
rörelsens starke man, John Mott, som besökte Uppsala 1899. För en teckning av UKSFs 
förhistoria och bildande, se Olle Nystedt, Från studentkorståget till Sigtunastiftelsen: 
Ungkyrkorörelsens genombrottsår (Stockholm: Sveriges kristliga studentrörelses bokförlag, 
1936), s 59–82.
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all«.39 Den nyansats som präglade ungkyrkorörelsen kan illustreras av 
den blivande ungkyrkomannens Nathan Söderbloms välkända tal till 
de teologie studerande i Uppsala vid hans professorsinstallation 1901:40 

I fån, mina herrar, i denna tid höra så många beklaganden. Jag måste 
lyckönska eder. Man beklagar eder därför att I tjänen en förment utlevad 
sak, kristendomen, eller åtminstone… för att I tjänen en utlevad kyrka. 
Man beklagar eder för att I skolen behöva sätta den kyrkliga bekännelsens 
klave på eder hals […] Nu tager jag till orda för att av hjärtat lyckönska 
eder till edert närvarande studium, till att bedriva teologiens studium 
på denna tid och till edert kommande kall […] det vore tanklöshet att 
förneka allvaret av den svåra kris, vari den teologiska forskningens diver-
genser med allmänt hävdvunna läromeningar föra oss […] Men det vore 
beklaglig kortsynthet att misskänna de utomordentliga frukter kyrkan 
redan vunnit genom den så förkättrade teologiska vetenskapen och att 
blunda för Herrens underbara ledning.41

Söderblom tar spjärn mot den upplevda krisen för kyrka och kristen-
dom, men framhäver hur just denna kris erbjuder alldeles särskilda 
möjligheter. Tilltron till att den nya tidens utmaningar inte skulle 
försvaga utan tvärtom berika kyrkan, är kännetecknande för det som 
kom att bli ungkyrkorörelsens anda.42 Inom UKSF tog så småningom 
denna anda sig uttryck som av många har beskrivits som något av en 
andlig väckelsetid, där betoningen inte minst gällde den personliga 
tron.43 På ett särskilt sätt tycks studenten Robert Sundelins vittnande 

39 Thidevall, Kampen om folkkyrkan, s 27.

40 Tergel betraktar Söderbloms professorsutnämning som något av ett startskott för 
den föreberedelsetid som föregick ungkyrkorörelsens genombrott: »1901 fick teolo-
giska fakulteten i Uppsala sin förste helhjärtade företrädare för den nya teologin i N. 
Söderblom«. Tergel, Ungkyrkomännen: Arbetarfrågan och nationalismen 1901–1911, s 14. Jfr 
också Hilding Pleijel, Ungkyrkorörelsen i Sverige: En historisk konturteckning (Lund: Gle-
erup, 1937), s 14ff, Gustaf Aulén, »Ungkyrklig problematik« Vår lösen, nr. 66 (1975), s 
453 och Nystedt, Från studentkorståget till Sigtunastiftelsen, s 24–27.

41 Nathan Söderblom, Den allmänna religionshistorien och den kyrkliga teologien: Inträ-
desföreläsning i Uppsala universitets aula 1901, jämte ord till de teologie studerande (Uppsala: 
Schultz, 1901), s 39ff.

42 Billing pekar senare på just Söderbloms installationstal såsom ett genombrott, en 
vändpunkt som angav tonen för ungkyrkorörelsen. Billing, »Kyrkotankens genom-
brott«, s 94.

43 Se exempelvis Edvard Rodhe, Svenska kyrkan omkring sekelskiftet (Stockholm: Diako-
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om övervinnandet av sin personliga troskris ha gjort djupt intryck 
och påverkat kretsens vilja till trosfördjupning.44 Exempelvis Billing 
beskrev Sundelins framträdande som en mycket betydelsefull händelse 
i UKSFs historia.45 Sundelins fortsatta personliga troskamp fortsatte 
att påverka UKSF och tycks i deltagarkretsen ha blivit till något av 
en modell för hur den personliga kampen mot kriser och tvivel mås-
te föras.46 I den syn på uppenbarelsen som Billing stod för, erbjöds 
därtill en teologisk ram, för ett sådant kampmotiv.47 Uppenbarelsen 
är ett historiskt drama och uppgiften är att ridderligt ge sig in i den 
kamp som detta historiens drama utgör.48 Kampmotivet gällde dels 
det personliga troslivet, men det var också en kamp för kyrkan i en tid 
då kyrkan, med Söderbloms ord ovan, förknippades med något »ut-
levat«. Genom att gå in i kampen och övervinna krisen skulle också 
den svenska kyrkan förnyas och vitaliseras i sitt uppdrag.

Knutet till kampmotivet fanns också hos många av de ledande 
ungkyrkomännen en betoning av att kristendom både fordrade och 
fostrade manliga egenskaper. Detta framstår i sammanhanget tätt sam-
mankopplat med accentueringen av att ett autentiskt kristet liv bär ett 
framträdande inslag av (manlig) kamp. Historikern David Tjeder har i 
artikeln »Det manliggörande tvivlet« visat hur ungkyrkoledarna J.A. 
Eklund, Einar Billing och Nathan Söderblom alla ger beskrivningar av 
sin ungdoms manliggörande kamp mot trostvivel, enligt ett sinsemellan 

nistyrelsens bokförlag, 1930), s 368–70 och Nystedt, Från studentkorståget till Sigtunastif-
telsen, s 83–126.

44 Nystedt, Från studentkorståget till Sigtunastiftelsen, s 98–117.

45 Ibid, s 109.

46 Nystedt tecknar exempelvis genom citat från UKSFs medlem Knut Westmans brev 
till sin fästmö, vilken betydande roll Sundelins personliga utveckling tycks ha haft. Ibid, 
s 96–98, 110f.

47 Jfr Olle Nystedts beskrivning av »kamptanken« såsom det motiv som vid sidan av 
kyrkotanken utgjorde det bärande motivet i ungkyrkorörelsen. Olle Nystedt, »Ungkyr-
korörelsen och Sigtunastiftelsen«, Sigtunastiftelsen tjugofem år, Harry Johansson (red), 
(Stockholm: Sveriges kristliga studentrörelses bokförlag, 1942), s 26.

48 Se Billings beskrivning av vad som kännetecknar den uppriktige kristnes enskilda 
troskamp, i Einar Billing, Den uppriktige och Gud (Uppsala: Sveriges kristliga student-
rörelses förlag, 1917), s 10ff. Se också beskrivningen i Rodhe, Svenska kyrkan omkring 
sekelskiftet, s 369. Billings uppenbarelsebegrepp utreds mer djupgående i nästkommande 
kapitel.
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likartat mönster.49 De tre förenas också i att de alla, i sina egna beskriv-
ningar, med viss stolthet hållit fram kampen mot sina trosbekymmer. 
Tjeder pekar vidare på hur yngre män i ungkyrkokretsen återberät-
tade dessa skildringar av hur ungkyrkoledarna manligt kämpat mot 
sina tvivel och hur man kunde hylla dem för att de inte väjt undan utan 
istället övervunnit hindren.50 Inte minst Manfred Björkquist påpekade 
det föredömliga i att exempelvis Billing var så tydlig med sina egna 
troskamper.51 Björkquist själv kunde på ett liknande sätt vittna om hur 
han ansatts av trostvivel när han som ung mötte den historisk-kritiska 
bibelforskningen och uttryckte ofta sitt eget ideal med metaforer som 
anknöt till kamp, krig, ridderlighet och manlighet.52

Ungkyrkomännens manlighetsretorik kan delvis göras begriplig mot 
bakgrund av en samtid där religion alltmer tenderade att förknippas 
med något feminint. Historikern Anna Prestjan lyfter fram hur kristen-
domen under 1800-talet genomgick en »feminisering«, i den meningen 
att det som uppfattades som kristna ideal började sammankopplas med 
vad som samtidigt sågs som typiskt kvinnliga drag.53 Prestjan ankny-
ter till engelsk och amerikansk manlighetsforskning och pekar på hur 
1800-talets urbanisering, industrialisering och klassamhälle innebar 
en utveckling mot en förstärkt sektorisering mellan två sfärer i den 
borgerliga samhällsklassen. Den ena sektorn utgjordes av en privat och 
kvinnlig sfär som omfattade hem, hushåll och familj. Den andra sektorn 
var den offentliga och manliga, som omfattade sådant som yrkesarbete 
och politik. Religion knöts i hög grad till den privata och kvinnliga 
sfären, vilket innebar att religiositet kom att framstå som svårförenligt 

49 David Tjeder, »Det manliggörande tvivlet«, Kristen manlighet: Ideal och verklighet 
1830–1940, Yvonne Maria Werner (red), (Lund: Nordic Academic Press, 2008).

50 Ibid, s 96, 111. Se exempelvis den bild av Billings troskamp som skildras i Oscar 
Krook, »Einar Billing som kristen personlighet«, Einar Billing in memoriam, Nils Bolan-
der (red), (Stockholm: Sveriges kristliga studentrörelses förlag, 1940).

51 Tjeder, »Det manliggörande tvivlet«, s 111.

52 Se analysen av Björkquists metaforer i Birgit Stolt, »Korsfarare i ridderlig kamp: 
Bildvärd och självbild i Manfred Björkquists bruk av metaforer«, Manfred Björkquist: 
Visionär och kyrkoledare, Vivi-Ann Grönqvist (red), (Skellefteå: Artos, 2008).

53 Anna Prestjan, Präst och karl, karl och präst: Prästmanlighet i tidigt 1900-tal (Lund: Sekel, 
2009), s 21–29. Se också Tjeder, »Det manliggörande tvivlet«, s 98f.
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med manliga ideal.54 Prestjan sammanfattar den bild som nutida man-
lighetsforskning ger av ungkyrkorörelsens samtid:

Sekelskiftets uppfattningar om manlig aktivism, kroppslighet, kraft, vita-
litet, virilitet, rationalitet, härdighet och autonomi [ställs] i kontrast mot 
egenskaper som sågs som utmärkande för kristen hållning: irrationalitet, 
mildhet, tålmodighet, sentimentalitet, förtröstan, självförnekelse och 
världsfrånvändhet. Det som var kristet, var inte manligt, och det som var 
manligt, var inte kristet.55

Den feminiserande tendensen i tidens kristendomsuppfattning kan 
visserligen uppfattas som aningen paradoxal, med tanke på att kyrkans 
offentliga företrädare vid sekelskiftet 1900 fortfarande uteslutande 
bestod av män. Men samtidigt antyder ungkyrkomännens ivriga mar-
keringar av att deras egen religiositet var att betrakta som manlig, att 
de just såsom kyrkans offentliga företrädare, i en eller annan mening 
verkligen såg sin manlighet ifrågasatt. Prestjan pekar på hur spän-
ningen mellan vad som upplevdes som manligt och vad som upplevdes 
som kristet, fick konsekvensen att kristna män engagerade sig för att 
konstruera ett nytt och mer tidsenligt manligt kristendomsideal. På 
ett särskilt sätt ser Prestjan hur denna tendens yttrar sig i att prästen 
fick representera en särskild manlighet – en »prästmanlighet« – som 
delvis stod i kontrast till tidens generella manlighetsideal.56

Prestjans beskrivning av hur den ökade dualismen mellan manligt 
och kvinnligt hörde samman med sektoriseringen mellan det offentliga 
och det privata, fördjupar bilden av vad som kan ha drivit fram ungkyr-
komännens betoning av manlighet. I ljuset av en sådan indelning av 
tillvaron var det inte bara de enskilda manliga kyrkoföreträdarnas status 
såsom genuint manliga, som stod på spel. Om kristendom förknippades 
med något i grunden feminint, var ytterligare en konsekvens att kyrkan 
därmed skulle betraktas som något som bara har att göra med den pri-

54 Prestjan problematiserar delar av denna feminiseringstes, men erkänner den samti-
digt såsom en »stark och styrande diskurs långt in på 1900-talet. Prestjan, Präst och karl, 
karl och präst, s 25.

55 Ibid, s 27f.

56 Ibid, s 36.
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vata livssfären. Ur ett sådant perspektiv kan ungkyrkomännens vilja att 
framhäva det manliga i den kristna troskampen också tolkas som ett led 
i att säkra kyrkans plats i det offentliga samhällslivet.

Den nyanda som präglade ungkyrkorörelsen resulterade i en mer of-
fensiv kyrklig aktivitet. Ungkyrkorörelsen organiserades aldrig for-
mellt. Istället fick den såsom idéströmning sitt utlopp i en mängd 
initiativ, varav somliga var så pass omfattande att de krävde sin egen 
organisation. Motorn vad det gäller att omsätta idéerna i handling 
var i hög grad Manfred Björkquist.57 De första mer omfattande aktio-
nerna var de studentkorståg som i UKSFs regi organiserades under ett 
antal somrar, med start 1909. Korstågen bestod i att studenter under 
några sommarmånader reste från plats till plats, två och två, och höll 
föredrag om kristen tro.58 De två följande åren anslöt också Lunds, 
Stockholms och Göteborgs kristliga studentförbund till Uppsalastu-
denternas korstågsverksamhet. 1909 bildades inom UKSF en frivil-
ligkår med uppgift att samla och organisera frivilligkrafter.59 Samma 
år skapades tidskriften »Vår Lösen« såsom rörelsens idéorgan och 
förlaget »Sveriges kristliga studentrörelses bokförlag« grundades.60 
Kyrkliga sommarkurser för ungdom hölls med start sommaren 1910 
på Lundsbergs skola i Värmland, med undervisning om kyrkligt liv 
i syftet att »stärka modet och beslutsamheten och hänförelsen hos 
dem som vilja ge sig åt detta arbete«.61 I juni 1916 lades grundstenen 

57 I Alf Lindermans genomgång av de förbund och föreningar som Björkquist alltifrån 
sin tidiga ungdom startade träder Björkquist fram såsom en enastående företagsam 
person. Exempelvis tog han genom åren initiativ till en stor mängd institutioner med 
syftet att möjliggöra dialog och möte med omvärlden: Sigtunastiftelsen, tidskriften Vår 
Lösen, Svenska kyrkans lekmannaskola, Förbundet för kristen humanism och Nordiska 
ekumeniska institutet för att nämna några. Alf Linderman, »Förkunnelse och dialog: 
Manfred Björkquist och Nordiska Ekumeniska institutionen«, Manfred Björkquist: Visio-
när och kyrkoledare, Vivi-Ann Grönqvist (red), (Skellefteå: Artos, 2008), s 232–52.

58 Nystedt, Från studentkorståget till Sigtunastiftelsen, s 193–228, 62–89, Pleijel, Ungkyr-
korörelsen i Sverige, s 21–27.

59 Nystedt, Från studentkorståget till Sigtunastiftelsen, s 240ff.

60 Ibid, s 290ff.

61 Citat från inbjudan till den första sommarkursen. Återgivet i Pleijel, Ungkyrkorörelsen 
i Sverige, s 29.
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till byggandet av Sigtunastiftelsen som, med Björkquists formulering, 
skulle »skapa ett hem för de strävanden som den ungkyrkliga rörel-
sen gjort till sina«.62 Från och med 1917 blev Sigtunastiftelsen till 
ett ungkyrkligt centrum, med folkhögskola och med mötesplats för 
konferenser, kurser och överläggningar.63 

Genom dessa och andra initiativ kom ungkyrkorörelsen att prägla 
utvecklingen i Svenska kyrkan. Dess påverkan skedde inte såsom en 
organiserad maktfaktor, utan såsom en idéströmning som på olika 
sätt fick sitt utlopp på olika nivåer i Svenska kyrkan.64 Inte minst fick 
rörelsens tankegods ett brett genomslag genom att den präglade den 
generation av teologie studerande som aktivt engagerat sig i ung-
kyrkorörelsens framväxt och som sedan bar med sig den ungkyrkliga 
visionen när de gick ut i kyrklig tjänst. Därtill har ungkyrkorörelsens 
organiserande av frivilligkrafter haft ett bestående inflytande över 
Svenska kyrkans församlingsliv.65

Ungkyrklig nationalism

Ungkyrkorörelsen anslöt i hög grad till tidens nationalistiska tenden-
ser.66 Under parollen Sveriges folk – ett Guds folk (myntad av Manfred 

62 Manfred Björkquist, »Tanken och uppgiften«, Sigtunastiftelsen tjugofem år, Harry 
Johansson (red), (Stockholm: Sveriges kristliga studentrörelses förlag, 1942), s 15. 
Angående Sigtunastiftelsens relation till ungkyrkorörelsen, se också Nystedt, »Ungkyr-
korörelsen och Sigtunastiftelsen«, s 22–29.

63 Manfred Björkquist, »Möten, konferenser och kurser«, Sigtunastiftelsen tjugofem år, 
Harry Johansson (red), (Stockholm: Sveriges kristliga studentrörelses bokförlag, 1942), 
s 191–219.

64 Jfr Alf Tergels beskrivning av ungkyrkorörelsen som den strömning som förflyttade 
den kyrkoteologiska inriktningen i Svenska kyrkan från att göra anspråk på en enhet-
skultur till att vara en idérörelse i kamp med andra idérörelser. Alf Tergel, »Relevans 
och identitet: Teologiska reflektioner över Manfred Björkquists tankevärld«, Manfred 
Björkquist: Visionär och kyrkoledare, Vivi-Ann Grönqvist (red), (Skellefteå: Artos & 
Norma, 2007), s 269–70.

65 Jfr Pleijel, Ungkyrkorörelsen i Sverige, s 32.

66 Se exempelvis Alf Tergel, »Ungkyrkorörelsen och nationalismen«, Kyrka och natio-
nalism i Norden: Nationalism och skandinavism i de nordiska folkkyrkorna under 1800-talet, 
Ingmar Brohed (red), (Lund: Lund University Press, 1998), Österlin, »Nationalism 
och nationalkyrklighet i svensk tradition«, s 320–26 och Torbjörn Aronson, »Folkhem-
met och pansarbåten: Manfred Björkquist och den sociala frågan och politiken fram till 
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Björkquist) formulerade ungkyrkorörelsen en kristendomstolkning 
som på många sätt var i samklang med samtidens ökade fokusering vid 
nationen och dess storhet. Kristendom infogades som en väsentlig del 
av »det svenska«. Som det kanske mest välkända uttrycket för denna 
sammanfogande tendens kan J.A. Eklunds text till psalmen Fädernas 
kyrka nämnas. Vers 5 ur Fädernas kyrka ger en smak av anslaget:

 
Fädernas Sverige sig kämpat fram. 
Kristus var med det på banan. 
Visade vägen för trofast stam. 
Kristus är trofast och svek är skam. 
Korset stod tecknat på fanan.67

Med hjälp av Benedict Andersons terminologi skulle strategin kunna 
beskrivas som att när kyrkan som föreställd gemenskap tappade mark 
i förhållande till den nationalistiska föreställda gemenskapen, arbe-
tade ungkyrkomännen för att också införliva kristendom och kyrka i 
denna nya föreställning. Istället för att säkra kyrkans position genom 
att försöka vrida klockan tillbaka till en tid som inte längre var, ville 
man alltså ta med kyrkan in i det nya, genom att så att säga berätta 
in kristendom som en väsentlig del av den föreställda gemenskapen 
Sverige. Sverige och kristen tro hör självklart ihop – korset står tecknat 
på fanan.

De kristet-nationalistiska undertonerna i ungkyrkorörelsen tog sig 
bland annat uttryck i ett starkt engagemang för den nationella för-
svarsrörelsen före första världskriget. 1912 var Manfred Björkquist 
den drivande kraften för en nationell insamling till en pansarbåt som 
skulle stärka Sveriges försvar.68 Björkquists insamling blev dock inte i 
närheten så inbringande som planerat. Resultatet blev ca 310 000 kro-
nor, vilket kan jämföras med Björkquists målsättning att samla in 10 

1920 talets slut«, Manfred Björkquist: Visionär och kyrkoledare, Vivi-Ann Grönqvist (red), 
(Skellefteå: Artos, 2008), s 101–13.

67 Eklund skrev psalmen 1909. Psalmen tonsattes av Gustaf Aulén och blev införd i 
en officiell psalmbok för första gången i psalmbokstillägget Nya psalmer 1921. För en 
grundlig analys av »Fädernas kyrka«, se Blückert, The Church as Nation, s 229–43.

68 Tergel, »Ungkyrkorörelsen och nationalismen«, s 348ff.
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miljoner kronor.69 Det svaga resultatet hade delvis sin förklaring i att 
Svenska pansarbåtsföreningen genomförde en framgångsrik parallell 
insamlingsaktion, som konkurrerade om givarmedlen. Denna insam-
ling inbringade 12 miljoner kronor, som överlämnades till regeringen 
1912.70 Trots det magra insamlingsresultatet bidrog likväl arbetet runt 
Björkquists nationalinsamling till att skapa en stark försvarsopinion 
bland uppsalastudenterna, bland annat genom den föredragsbyrå som 
skapades i samband med insamlingen. Föredragsbyrån hade som syfte 
att väcka förståelse för de värden som försvaret var satt att skydda, ge-
nom att sprida kunskap om fosterlandet: »svensk nationalitet, svenskt 
språk, svenska seder, om försvaret som förutsättning för statens och 
fosterlandets bestånd.«71

1914 deltog ungkyrkorörelsen i det bondetåg där 30 000 bönder från 
hela landet propagerade för starkare försvar och större handlingsfri-
het för kungen i försvarsfrågor.72 Bland annat medverkade Björkquist 
som en av redaktörerna för den festskrift som gavs ut i samband med 
bondetåget. I sitt eget bidrag till skriften kopplar han bondetågets 
uppdrag till det ungkyrkliga slagordet Sveriges folk – ett Guds folk.73 
Björkquist var också medförfattare till det tal som bönderna skulle 
hålla till kungen och statsministern vid bondetåget.74 

Den ungkyrkoman som mest konsekvent stod för en nationalistisk 
teologisk åskådning och ofta uppträdde som talesman för svenskheten, 
var dock J. A. Eklund (1863–1945).75 Eklunds folkkyrkoteologi tog sin 
utgångspunkt i den gammaltestamentliga gudsfolkstanken. Varje folk 

69 Aronson, »Folkhemmet och pansarbåten«, s 109.

70 Tergel, Från konfrontation till institution: Ungkyrkorörelsen 1912–1917, s 60.

71 Ur nationalinsamlingens arbetsutskotts protokoll. Återgivet i Ibid, s 61.

72 Claesson, Folkhemmets kyrka, s 219–23.

73 Återgivet i Tergel, Från konfrontation till institution: Ungkyrkorörelsen 1912–1917, s 75.

74 Aronson, »Folkhemmet och pansarbåten«, s 110.

75 Jfr Tergel, Från konfrontation till institution: Ungkyrkorörelsen 1912–1917, s 67f. och 
Tergel, »Ungkyrkorörelsen och nationalismen«, s 347. För analyser av Eklunds 
nationalistiska teologi, se särskilt Blückert, The Church as Nation, s 169–203, 23–57, 
316–19, Hammar, Personlighet och samfund, s 240–63 och Ekstrand, Folkkyrkans gränser, 
s 73–77.
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är, enligt Eklund, utkorat till en speciell uppgift. Det svenska folket är 
utkorat av Gud till en särskild uppgift att fylla i historien. Nationen 
är Guds folk, vilket manifesteras i samhällets olika strukturer och på 
ett särskilt sätt i den svenska kyrkan. Folket i den svenska folkkyrkan 
identifieras hos Eklund på ett starkt sätt med det svenska folket, som 
ett kyrkobyggande subjekt. Skiljelinjen mellan kyrkan och nationen 
blir därmed mycket svag, det är folkviljan i romantisk kollektiv me-
ning som bär och bygger kyrkan. Det är det svenska folket som har 
en kyrka.76

Teologen H. B. Hammar menar att Eklunds betoning av det svenska 
folket, inte skall tolkas som ett försök att »monopolisera det svenska 
folkets gudsförhållande på bekostnad av andra folks«.77 Hammar tar 
fasta på att Eklund, parallellt med att han ger uttryck för sin tilltro 
till att Gud vill något speciellt med just Sveriges folk, också menar att 
Gud vill något med varje folk. Kristendomen är universell och gäller 
hela mänskligheten. Just den svenska folkkyrkan sammanfaller med 
nationen Sverige, medan andra nationella folkkyrkor står i förbindel-
ser med andra nationer. Ekstrand sammanfattar: »Därför är det helt 
i sin ordning att tala om svensk kristendom, engelsk kristendom osv. 
För Eklund är föreningen mellan Sveriges kyrka och Sveriges folk så 
intim att det är svårt att tänka sig att någon som tillhör folket skulle 
kunna undgå att tillhöra kyrkan«.78

Det universella draget kan dock inte sägas vara det mest iögonfal-
lande i mötet med Eklunds teologi. Visserligen bekräftas Hammars 
påpekande om att Eklund kristendomsförståelse har en universell di-
mension bortom det nationella, i inledningen till den första delen av Ek-
lunds verk Andelifvet i Sveriges kyrka. Där beskriver Eklund kyrkan som 
en universell gemenskap som får sin konkreta form i olika nationella 
kontexter.79 Det universellt kristna strömmar genom alla nationella 

76 Se exempelvis Blückerts slutsats efter innehållsanalysen av »Fädernas kyrka« i 
Blückert, The Church as Nation, s 243.

77 Hammar, Personlighet och samfund, s 243.

78 Ekstrand, Folkkyrkans gränser, s 76.

79 J. A. Eklund, Andelivet i Sveriges kyrka. 1, Under medeltiden (Stockholm: Sveriges krist-
liga studentrörelses bokförlag, 1911), s 15–19.



· 126 ·

gestaltningar av kristendomen. Kristendomen kan därför, i alla genuina 
yttringar, kännas igen på sin art. Eklund liknar det vid hur rosor kan 
kännas igen och urskiljas bland alla andra blommor, trots den enorma 
rikedom av former som finns inom arten rosor.80 Men samtidigt måste 
dock sägas att denna universalitet hos Eklund i hög grad trängs undan av 
att han på olika sätt återkommande framhäver Sverige, såsom den mest 
enastående nation som finns och som därmed har en särskilt storartad 
roll i Guds frälsningsgärning. Eklund hänvisar bland annat till hur en 
sådan syn kan finna stöd i nya rasbiologiska insikter:

Nya forskningar öfver den svenska befolkningens rasegendomligheter 
hafva visat, att vissa landskap i mellersta Sverige äga en befolkning, som i 
mycket hög procent företer äkta och rena germanska rasdrag i hufvudets 
form, ljust hår, ljusa ögon, och stor begåvning. Detta har gifvit anled-
ning till det uttalandet, att vi svenskar genom själva naturbeskaffenheten 
tillhöra ett av jordens bästa och ädlaste folk.81

På ett särskilt sätt menar Eklund att Sverige visat sin storhet under 
trettioåriga kriget, då nationen under Gustaf II Adolfs ledning gick i 
krig, till lutherdomens och den germanska kulturens försvar.82 Ham-
mar pekar på hur »det germanska« och »det evangeliska« på ett 
karaktäristiskt sätt sammanföll hos Eklund och att detta drag accen-
tuerades genom en tämligen nyanslös uppfattning av det europeiska 
samtidsläget.83 Eklund tecknar ett Europa som delas av en gräns mel-
lan det germanska och det slaviska, där det första står för »evangelisk 
tro och germanskt sanningsforskande«, och det senare består av »öst-
erländsk mystik och katolskt tankebud«.84 Sveriges särskilda kallelse 
handlar om att stå vakt vid denna europeiska kulturgräns, en kallelse 
som bland annat fick Eklund att, vid det första världskrigets utbrott, 
förespråka att Sverige skulle gå med i kriget på tysk sida.85

80 Ibid, s 17.

81 Ibid, s 24.

82 Hammar, Personlighet och samfund, s 245f.

83 Ibid, s 246.

84 Ur Eklunds uppsats »På vakt för Sverige och med Sverige« från 1912. Återgivet i Ibid.

85 Aulén, »Ungkyrklig problematik«, s 460.
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Kyrkohistorikern Kjell Blückert lägger i sin analys av Eklunds kyr-
kosyn samman Eklunds hävdande av kyrkan som universell, med hans 
starkt nationalistiska dragning och menar att det nationella hos Ek-
lund har rollen av att vara den plats där kyrkan blir konkret. Den 
enade universella kyrkan är osynlig, medan det är i nationalkyrkorna 
som kristendomen förkroppsligas genom att ta sig olika uttryck i olika 
nationellt särpräglade kulturer.86 

I den här undersökningen, som letar efter hur det folkkyrkliga tän-
kandet föreställer sig att kyrkan tar plats i den sociala verkligheten, 
blir Blückerts påpekande intressant. I analysen av Billing framträdde 
att det, i frånvaro av någon gemenskap som kunde utgöra kyrkans so-
ciala kropp, blev prästen som socialt förkroppsligar kyrkan. Skall man 
uttrycka Eklunds ecklesiologi med samma terminologi blir det just i 
det nationella som den osynliga, universella kyrkan får konkret social 
kropp. Svenska kyrkans sociala kropp är det svenska folket. Den före-
ställda gemenskapen Sverige förkroppsligar, i Eklunds ecklesiologi, den 
svenska folkkyrkan. I denna tankefigur har folkkyrkan, som Blückert 
framhållit, en viss begreppslikhet med folkhemstanken, som också den 
utvecklades såsom ett försök att i en förändrad situation hitta en ny vi-
sion för ett sammanhållet Sverige.87 I kontrast till de framväxande folk-
rörelserna, som i högre grad hittade sin kraft i ett folkligt engagemang 
underifrån, förenas också folkhemstanken och folkkyrkotanken i att de 
snarare tenderade att framträda såsom uppifrånperspektiv. »Folket blir 
… ett objekt för de inblandade eliternas uppfostrande verksamhet. När 
folket ses som ett kollektivt subjekt är det eliterna som utgör dess röst 
och uttrycker dess djupare behov och känslor«.88 

Blückert påpekar vidare att det inkluderande drag som möjligen kan 
anas i Eklunds beskrivning av hur den universella kyrkan tar sig olika 
uttryck i olika nationella kulturer, sedan överskuggas av hans vurm för 

86 Blückert, The Church as Nation, s 201.

87 Kjell Blückert, »Att erövra folket: Folkhem och folkkyrka som metaforer för he-
gemoni«, Mångkulturalitet och folkligt samarbete, Krister Ståhlberg (red), (Köpenhamn: 
Nordisk Ministerråd, 2001). Se också Urban Claesson och Sven Thidevall, »Folkkyrka 
och folkhem: kampen om nationell legitimitet« Kyrkohistorisk årskrift (2000).

88 Blückert, »Att erövra folket«, s 97.
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den germanska kulturkretsens överlägsenhet: »The catholicity, albeit 
expressed as an sine qua non of the church, tends to be eclipsed by the 
superiority of the German tribe and its Protestantism.«89

Även om Eklund intar en särställning bland ungkyrkoledarna, vad 
gäller nationalistisk och germanskinspirerad retorik, finns också hos 
Manfred Björkquist bitvis en liknande syn på Sverige som ett i historien 
särskilt utvalt folk. Björkquist har visserligen inte, såsom Eklund, några 
rasbiologiska inslag i sin argumentation. Men det svenska folkets sär-
skilda storhet är en levande tanke hos honom. Björkquist skriver 1914: 

I Israels historia talar Gud till alla folk, men kanske mest ändå till Sverige. 
Intet folk har näst Israel såsom Sveriges folk varit löftets folk. Det skall 
med stor frimodighet uttalas. Det visste våra fäder på 1600-talet och det 
uttalade de mer än en gång. Och ju mer vi gå in i Sveriges historia och 
den Svenska kyrkans historia desto klarare blir det oss, att Sveriges folk 
på ett särskilt sätt är kalladt att vara Guds folk.90

Som starkast var de nationalistiska tongångarna i ungkyrkorörelsen 
mellan den norsk-svenska unionsupplösningen 1905 och första världs-
krigets utbrott 1914. Före 1905 deltog UKSF i de regelbundna skandi-
naviska studentmötena och definierade sig som en del av den interna-
tionella kristna studentrörelsen.91 Detta internationella drag kan ses 
som i linje med det ideal som fanns inom alla stora svenska folkrörelser 
vid den tiden. Det gällde såväl arbetarrörelse som nykterhetsrörelse 
och väckelserörelse.92 När den norsk-svenska unionen upplöstes 1905, 

89 Blückert, The Church as Nation, s 201. Eklunds gärning rymmer naturligtvis fler sidor 
än de germansk-nationalistiska tendenser som lyfts fram här. För ett mer mångsidigt 
porträtt som bland annat uppmärksammar hans ansats att, såsom ett korrektiv till sam-
tidens individualism skapa en trovärdig syntes mellan kultur och kristendom, se Johan 
Sundeen, Andelivets agitator: J A Eklund, kristendomen och kulturen (Lund/Borås: Lunds 
universitet och Högskolan i Borås, 2008). Angående Eklunds modernitetskritiska 
potential se Henry Cöster, »J.A. Eklund – Postmodernitetens fyrbåk«, Hermeneutik, 
didaktik och teologi: En vänbok till Björn Skogar, Susanne Olsson och David Thurfjell (red), 
(Uppsala: Uppsala universitetstryck, 2008)

90 Ur en predikan från 1914, återgiven i Rune Söderlund, »Idealismen och evangeliet: 
Manfred Björkquist som filosof och teolog«, Manfred Björkquist: Visionär och kyrkoledare, 
Vivi-Ann Grönqvist (red), (Skellefteå: Artos, 2008), s 453.

91 Billing, »Kyrkotankens genombrott«, s 93.

92 Tergel, Ungkyrkomännen: Arbetarfrågan och nationalismen 1901–1911, s 79.
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förändrades dock UKSF hastigt i nationell riktning och drog sig ur de 
skandinaviska möten som med jämna mellanrum hållits, till förmån 
för nationellt svenska samlingar.93 1906 fanns ett sådant skandinaviskt 
möte planerat att hållas i Norge. Men den svenska kommittén för 
Nordens kristliga studentförbund avvisade svensk medverkan, med 
hänvisning till att man efter orättfärdigheten som begåtts i Norge, 
inte ville möta norrmännen. Studentrörelsen i Finland föreslog då att 
mötet istället kunde hållas hos dem, något som också det avvisades från 
Sverige.94 Svenska kristliga studentrörelsen ville istället satsa på na-
tionell samling. En av ledargestalterna i den svenska studentrörelsen, 
Gustaf Friman, försöker ge en förklarande kommentar till detta beslut 
i Nordens Kristliga Studentförbunds organ Excelsior, med några for-
muleringar som fångar stämningen väl:

Vi svenskar hade verkligen på allvar drömt skandinavism och fått den 
drömmen så kär, att vi så när glömt att rätt älska vårt eget land. ... Det går 
nu en mäktig rörelse av samlande fosterlandskärlek genom vårt folk, och 
ej en droppe av den får gå förlorad, ty Guds gärning verkar den bland oss. 
Skulle då ej vi gå med, vi Guds ’korsfarare’!95

Från 1905 kom därmed Svenska kristliga studentrörelsen att leva mer 
isolerat från såväl sina grannländer som från den internationella stu-
dentrörelsen. I de internationella mötenas frånvaro blev de nationella 
kristliga studentmötena som hölls i Huskvarna 1907, 1909 och 1911 
viktiga. Inte minst var det i samband med dessa möten som det som 
kom att bli ungkyrkorörelsens folkkyrkotanke tog form.96 

Från och med krigsutbrottet 1914 dämpades dock de nationalis-
tiska tongångarna relativt snabbt, hos de flesta ungkyrkoföreträdare. 
Särskilt viktig för denna utveckling var den nyblivne ärkebiskopen 

93 Ibid, s 85–95. Se också Ruth Franzén, »Draghjälp och/eller hinder? Skandinavism, 
nationalism och nordiska kristna möten«, Kyrka och nationalism i Norden: Nationalism 
och skandinavism i de nordiska folkkyrkorna under 1800-talet, Ingmar Brohed (red), (Lund: 
Lund UP, 1998), s 367f. och Pleijel, Ungkyrkorörelsen i Sverige, s 21.

94 Aulén, »Ungkyrklig problematik«, s 454f.

95 Gustaf Friman återgivet i Nystedt, Från studentkorståget till Sigtunastiftelsen, s 82.

96 Rodhe, Svenska kyrkan omkring sekelskiftet, s 365. Med tiden fick dock ungkyrkorörel-
sen en viss motsvarighet också i Finland.
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Nathan Söderbloms internationella engagemang.97 Söderbloms freds-
arbete bidrog, i kombination med rapporter om första världskrigets 
osedvanligt blodiga förlopp, till att det mest radikalt nationalistiska i 
det ungkyrkliga tonläget tonades ner. Istället slöt många ur de ung-
kyrkliga kretsarna upp runt ärkebiskopen i hans kommande arbete för 
internationell kyrklig gemenskap. Exempelvis blev Manfred Björkquist, 
genom Sigtunastiftelsens verksamhet aktiv i denna strävan.98 Aulén 
påpekar att denna omorientering också innefattade J. A. Eklund, som 
med tiden kom att revidera sin germansk-nationalistiska ideologi.99

Billing och det svenska
Billings nationalromantik

Einar Billing hör inte till ungkyrkorörelsens mer uppenbart nationa-
listiskt inriktade företrädare. Det nationalistiska draget fick aldrig ett 
sådant uttalat genomslag hos Billing, som det fick hos Eklund och Björk-
quist och, om än i lite annorlunda form, hos Nathan Söderblom.100 

Billing har tvärtom ibland beskrivits som den ungkyrkoman och 
folkkyrkoteolog som utmärker sig genom att det svenska folket inte 

97 Tergel, »Ungkyrkorörelsen och nationalismen«, s 350. Den förnyade internationella 
utblicken bidrog exempelvis till en återupptagen kontakt med de svensktalande delarna 
i Finland från bland annat J.A. Eklund. I Finland fanns också redan från tidigt 1910-tal 
en ungkyrklig rörelse, som i viss mån kan ses som parallell om än inte lika kraftfull som 
den svenska. Gustaf Björkstrand, »De svenska kyrkliga samlingsträvandena i Finland 
under 1910-talet«, Folkkyrkoteologi och folkkyrkotradition i Norden under 1900-talet, Ingmar 
Brohed (red), (Lund: Nordiskt institut för kyrkohistorisk forskning, 1983), s 104–09 
och Juhani Veikkola, »Den finska ungkyrkliga rörelsen«, Folkkyrkoteologi och folkkyr-
kotradition i Norden under 1900-talet, Ingmar Brohed (red), (Lund: Nordiskt institut för 
kyrkohistorisk forskning, 1983).

98 För en redogörelse för det internationella och ekumeniska perspektiv som präglade 
Sigtunastiftelsen, se Harry Johansson, »Internationellt och ekumeniskt«, Sigtunastif-
telsen tjugofem år, Harry Johansson (red), (Stockholm: Sveriges kristliga studentrörelses 
bokförlag, 1942), s 220–28. Se också Björn Ryman, »’Vår folkgemenskap här i Norden’: 
Manfred Björkquist och Nordiska Ekumeniska Institutet«, Manfred Björkquist: Visionär 
och kyrkoledare, Vivi-Ann Grönqvist (red), (Skellefteå: Artos & Norma, 2008), s 124–55.

99 Aulén, »Ungkyrklig problematik«, s 463.

100 Kjell Blückert har karaktäriserat Söderbloms nationalistiska egenart som en sorts 
utåtriktad inter-nationalism, där olika folks specifika historia gav dem, vart och ett, 
erfarenheter av Guds handlande. Blückert, The Church as Nation, s 274–310 särskilt 297f.
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har någon teologisk tyngd i hans kyrkosyn.101 Som framgått i kapitel 
två, är inte kyrkan hos Billing uttrycket för ett folk, utan ett instru-
ment för Guds nådeserbjudande. Kyrkan är redskapet för Guds ord om 
syndernas förlåtelse, som förmedlats genom det drama som uppenba-
relsehistorien utgör. Skillnaden gentemot Eklund blir tydlig på denna 
punkt. Folket utgör inte något subjekt i folkkyrkan för Billing. Kyrkans 
subjekt utgörs av den Gud som är avsändare av den förekommande nå-
den och kyrkans uppdrag är att förmedla ordet om denna nåd till folket. 
Skillnaden i synen på folkets roll förstärks ytterligare av Billings fokus på 
individen som mottagare av den förekommande nåden. Den rörelse som 
Billing finner i det kristna uppenbarelsedramat, från en mer kollektiv 
gammaltestamentlig religiositet, mot ett nådeserbjudande som erbjuds 
varje människa direkt och enskilt, ger att folket som kollektiv, inte blir 
teologiskt betydelsebärande såsom hos Eklund. Tvärtom varnar Billing, 
i senare texter, för faran i att tolka folkkyrkobegreppet i riktning mot 
att folket är det subjekt som bygger kyrkan.102 I Billings varning är det 
särskilt den tyska utvecklingen, där folkkyrkoteologin kombinerades 
med en herrefolksideologi, som avskräcker.103

Sett utifrån det teologiska systemets synvinkel, sammankopplar 
alltså inte Billing, på samma sätt som Eklund, sin folkkyrkosyn med 
nationen Sverige som föreställd gemenskap. Billing ansluter istället 
kyrkan till den vardagsgemenskap som finns mellan de människor som 
lever nära varandra i territorialförsamlingen. Territorialförsamlingens 

101 Hammar, Personlighet och samfund, s 274f, Ekstrand, Folkkyrkans gränser, s 80. Jfr 
också Wrede, Kyrkosynen i Einar Billings teologi, s 159.

102 På några ställen sker Billings markeringar med uttryckliga hänvisningar till Eklunds 
uttryckssätt. I föredraget »Stadens dike«, som generellt behandlar Eklund i mycket 
uppskattande ordalag, framgår exempelvis att Billing anser att Eklund måste läsas med 
urskiljning. Så skriver Billing ifråga om psalmen Fädernas kyrka: »Stannar man t.ex. 
i J.A. Eklunds kyrkliga folksång alltför länge vid mellanverserna med deras historiska 
perspektiv och fläkt av storhetstid, kan det obestridligt … gå rätt lätt att glida öfver i 
en nationellt, resp. traditionalistiskt färgad romantik«. Billing, »Stadens dike«, s 3. Bil-
lings olust inför somligt i Eklunds uttryckssätt framträder också i ett brev från Einar till 
Gottfrid Billing, där Einar uttrycker oro inför ett 6 novembertal som Eklund skall hålla 
i Uppsala universitets aula: »[M]åtte han ej nu åter, ss ju två gånger förut på ett mycket 
elakartat sätt skett just på universitetet, förgå sig«. Brevet är återgivet i Billing, Fjärran 
Upsalaår: Från Einar Billings professorstid, s 85.

103 Billing, Kyrka och stat i vårt land i detta nu, s 27.
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logik fungerar i Billings folkkyrkovision som ett sorts skyddsvärn mot 
en sekteristisk uppdelning mellan världsligt och andligt. Territorial-
församlingens arbetsområde innefattar människor som genom att de 
bor och lever på samma plats är sammanfogade genom gemensamma 
intressen, glädjeämnen, sorger och arbetsuppgifter: »Med tusen trå-
dar äro de därinom boende sammanknutna med varandra«.104 Den 
andliga gemenskapen blir då ytterligare en aspekt på det naturligt 
betingade gemenskapslivet, i motsats till den andlighet som isolerar 
sig och vill utgöra ett alternativ till vardagsverklighetens gemenskap. 
Så långt är alltså Billings folkkyrkosyn inte teologiskt beroende av den 
nationalistiska konstruktionen av nationen som föreställd gemenskap. 

Det är dock viktigt att notera att detta gäller just utifrån en strikt 
systematiskteologisk analys av Billing. För trots det relativa oberoende 
gentemot nationen som Billings folkkyrkosyn teologiskt uppvisar, ger 
han inte desto mindre i vissa sammanhang också uttryck för en ro-
mantiskt nationalistisk syn på såväl Sveriges folk som detta folks roll 
i frälsningshistorien. Så kan Billing, i ett avsnitt om nationens hjältar, 
beskriva hur storheten i Gustaf II Adolfs gärning låg i, att han lyckades 
hålla samman en solidaritet med Sverige med en solidaritet med den 
evangeliska kyrkan.105 I diskussionen med frikyrklighet, får detta i ett 
andra led också betydelse för Billings motivering av folkkyrkan, efter-
som han menar att folkkyrkan, bättre än föreningskyrkan, tar tillvara 
»de Guds verk som han utfört i vårt folk«106 Billing anser nämligen, 
att om man som kyrka i svensk kontext, på frikyrkligt manér väljer ett 
synsätt som betraktar alla som inte genomgått vissa troserfarenheter 
som »blott föremål för mission, skulle detta innebära en förnekelse 
av Guds verk i vårt folks historia.«107 Trots det principiella oberoende 
gentemot både folktanken och nationstanken, som Billings folkkyr-
koteologi kännetecknas av, dyker alltså nationstanken upp som motiv 
också hos honom.

104 Billing, Den svenska folkkyrkan, s 65.

105 Ibid, s 83.

106 Ibid, s 61 (min kursivering).

107 Ibid, s 61 (min kursivering).
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Billing kommer visserligen aldrig i närheten av den chauvinistiskt 
nationalistiska retorik som somliga passager hos Eklund innehåller. 
Tvärtom distanserar han sig från ett sådant tonläge, genom att i Den 
svenska folkkyrkan beklaga det faktum att Sveriges stolta historia i som-
liga sammanhang tar sig »yverborna uttryck«, där Sveriges folk för-
växlas med Guds utvalda folk.108 En sådan förväxling leder nämligen 
till missförståndet att Sveriges särskilda kallelse ställer det svenska 
folket före alla andra folk inför Gud. Men när Billing beklagat detta, 
lägger han genast till att denna olyckliga överdrift trots allt är förstå-
elig, mot bakgrund av den imponerande kallelse som Sveriges folk 
axlat genom historien. Billings hållning kan alltså sammanfattas enligt 
följande: Det är ett misstag att nationalistiskt-teologiskt se Sveriges 
folk som ett särskilt gudomligt utkallat folk i frälsningshistorien – men 
om man betänker den storslagna roll som Sverige spelat i evangelisk 
kristendom, är misstaget begripligt. Billing skriver: »Har reformatio-
nen givit Sverige dess enighet och frihet, så har ock Sveriges folk enigt 
och fritt offrat sig för självt för reformationens sak«.109 Å ena sidan 
har inte svenska folket någon teologisk signifikans i Billings system. 
Å andra sidan menar han att Sveriges folk på ett monumentalt sätt 
representerat den evangeliska tron genom historien. 

Folkkyrka och statskyrka hos Billing

Om Billings folkkyrkovision i hög utsträckning visat sig vara möjlig 
att harmoniera med nationalistiska idéer, är dock hans markeringar 
gentemot staten emellanåt desto starkare.110 Billing understryker ex-
empelvis att Svenska kyrkan, i jämförelse med andra evangeliska kyr-
kor, genom sin speciella historia har fått ett unikt mått av självstyre 
i förhållande till staten. Det gör att den svenska folkkyrkan inte, på 

108 Ibid, s 84. Manfred Björkquist hade närmare till den nationalistiska retoriken än Bil-
ling. Men också han tog avstånd från de mer hätska nationalistiska tongångarna bland de 
högerpolitiska debattinläggen. Aronson, »Folkhemmet och pansarbåten«, s 112.

109 Billing, Den svenska folkkyrkan, s 85.

110 Billing, Kyrka och stat i vårt land i detta nu , Billing, Den svenska folkkyrkan, s 118–46 
och Einar Billing, »Folkkyrkans livsvillkor« (Lunds universitetsbibliotek, opublicerat 
manuskript, 1931).
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samma sätt som en del andra folkkyrkor, fullt ut kan karaktäriseras som 
statskyrka.111

Enligt Billing finns nämligen denna självständighet gentemot stats-
makten som en del av Svenska kyrkans sätt att vara, alltsedan den luth-
erska kyrkans frambrytande i Sverige. När Billing tecknar den svenska 
reformationstiden, är han mån om att framhäva hur kyrkan var beredd 
att utmana de furstar som inte företrädde den rena lutherdomen. Han 
beskriver målande hur djärvt prästerskapet vid Uppsala möte stod upp 
mot hertig Karls kalviniserande tendenser, trots att hertig Karl var »en 
härskarnatur, än hänsynslösare och våldsammare, än fruktansvärdare 
att trotsa än fadern.«112 Men prästerna »stodo orubbligt fast« vid den 
lutherska bekännelsen fastän de därmed ådrog sig hertig Karls »väl-
diga vrede«.113 På samma sätt odlades bland prästerskapet ett modigt 
motstånd mot såväl Johan III som mot Sigismund, när de på var sitt 
sätt hotade det lutherska. Wingren skriver träffande om Billing: »Det 
finns i den svenska lutherdomens födelse ett moment av trots mot 
konungar på jorden, ett inslag av självständighet mot världslig överhet, 
ett moment och ett inslag som Billing älskar«.114 

Samtidigt ser Billing i samma historiska skeende en sorts ödesge-
menskap mellan nationen Sverige och den lutherska kyrkan, som gör 
att det också finns ett starkt enhetsband mellan kyrkan och nationen 
Sverige. »Det är två frihetsrörelser, den nationella och den religiösa, 

111 I en jämförelse mellan de nordiska folkkyrkorna bekräftar Carl Henrik Martling 
bilden av att den lutherska kyrkan i Sverige, inte i samma grad som andra nordiska 
länder antagit en statskyrklig struktur. Martling pekar på hur det svenska prästestån-
det framträdde som en betydande och självständig politisk makt. När ståndsriksdagen 
sedan upplöstes 1866 bevarades ett mått av kyrklig självbestämmande, genom att 
kyrkomötet fick medbestämmanderätt i kyrkolagstiftning. Den ordningen gällde ända 
fram till 1982 då denna rätt till visst självständigt inflytande hos kyrkomötet upphäv-
des. Martlings slutsats är att i strukturell mening har Svenska kyrkan bara varit fullt ut 
statskyrka i knappt tjugo år, från och med 1982 fram till den relationsförändring mellan 
kyrka och stat som skedde år 2000. Carl Henrik Martling, De nordiska nationalkyrkorna: 
Från Kalmarunionen till Borgådeklarationen (Stockholm: Verbum, 1997), s 180. För Bil-
lings övergripande resonemang, se Billing, »Folkkyrkans livsvillkor«, s 1f.

112 Billing, Den svenska folkkyrkan, s 80.

113 Ibid, s 81.

114 Wingren, Einar Billing, s 16.
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som i Gustaf Vasa och Olaus Petri mötas«.115 När så Uppsala mötes 
beslut slutligen fattades 1593, beskriver Billing hur det var just den na-
tion som Gustav Vasa befriat som beslutade om sin bekännelse. Billing 
skriver: »Det är ett helt folk, som endräktigt och fritt bekänner sig 
vara och förbliva ett lutherskt folk … Det var ej blott Sveriges religiösa 
utan även dess nationella enhet som då vann sin slutgiltiga seger.«116 

I Billings historieskrivning har alltså det lutherska redan från början 
betytt att Svenska kyrkan, på en och samma gång, å ena sidan hävdat 
sin självständighet gentemot statsmakten, men samtidigt å andra sidan 
historiskt sammanbundits med nationen Sveriges framväxt. I det opu-
blicerade föredraget »Folkkyrkans livsvillkor« från 1931, menar därför 
Billing att idealet för folkkyrkan är en tillitsfull samverkan mellan stat 
och kyrka. Han finner ytterligare stöd för en sådan ambition i just den 
lutherska teologin, med dess arbetsfördelning i två regementen. »För 
den evangeliska kyrkan, med dess höga uppskattning av staten såsom 
rättsordningens väktare ligger det en synnerlig vikt på, att ett förtroen-
defullt samarbete mellan stat och kyrka må kunna upprättas.«117 Res-
pekten för staten såsom ett regemente som precis som kyrkan är insatt 
av Gud, gör att den evangeliska kyrkan aldrig, såsom den romerska, kan 
framträda som ett konkurrerande rättssamfund.118 

Idealet är därför att kunna hålla samman lojaliteten mot nationen 
Sverige (och dess statsmakt) och lojaliteten med den evangeliska kyr-
kans sak. I sin vidare historieskrivning lyfter Billing fram Gustav II 
Adolf som exemplet framför andra, på en person som lyckats med 
detta. På Lützens slagfält gick det ena motivet inte att skilja från det 
andra och det är just i förmågan att sammanfoga solidariteten med 
båda dessa storheter, som Billing ser Gustav II Adolfs storhet.119

Så långt solidariteten med det svenska, det som gör att Billing ser 

115 Billing, Den svenska folkkyrkan, s 77.

116 Ibid, s 81.

117 Billing, »Folkkyrkans livsvillkor«, s 2. Tanken om hur de två regementena samver-
kar i en enhet, är överhuvudtaget en bärande tanke i Billings luthertolkning och en av 
huvudpoängerna i Billings stora Lutherstudie Luthers lära om staten.

118 Ibid.

119 Billing, Den svenska folkkyrkan, s 83f.
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samarbete och samverkan mellan stat och kyrka som något positivt. 
Men parallellt med detta driver Billing än starkare att det ingår i den 
evangeliska folkkyrkans kall att i luthersk anda stå fri gentemot stats-
makten. Kyrkan måste alltid vara vaken för den fara som allieringen 
med staten innebär.120 Billing skriver:

Men om förhållandet till staten skulle på någon punkt komma i strid mot 
dess [folkkyrkans] karaktär av ett utpräglat religiöst och klart evangeliskt 
samfund, får kyrkan icke tveka att draga konsekvenserna härav. Därför 
måste den resa ett bestämt motstånd mot varje steg från statens sida, som 
direkt eller indirekt skulle innebära en inskränkning i kyrkans frihet i dess 
nådemedelsförvaltning.121

Vid Billings prästmötesföredrag 1937, har tonen skärpts ytterligare. 
Det är för dyrköpt att säkra kyrkans folkomspännande universalitet, 
på bekostnad av ett religiöst försvagande av den kristna halten. Bil-
ling manar folkkyrkan till att, om det blir nödvändigt, vara beredd att 
släppa alla statskyrkoprivilegier och bryta med staten:

Hur värdefullt än förbundet med staten må vara för kyrkan såsom den 
religiöst motiverade storhet den är, så får den dock, om därigenom dess 
religiösa karaktär skulle äventyras eller försvagas, aldrig tveka att, vilka 
offer det än må kosta, lossa eller, om det kommer till det yttersta, helt 
bryta denna förbindelse.122

Skärpningen i Billings ton mot slutet av 30-talet beror delvis, som re-
dan påpekats, på utvecklingen i Tyskland.123 Med delar av den tyska 
folkkyrkans vägval som skräckexempel skriver Billing, att en fara 
som alltid hotar en folkkyrka är att hon låter folket vara det primära, 
på ett så radikalt sätt att folket också blir normgivande för vilket 
evangelium som skall förkunnas. I mötet med tyska försök att rättfär-

120 Billing, Kyrka och stat i vårt land i detta nu, s 42. Jfr också Sigfrid von Engeström, 
»Einar Billings kyrkosyn«, En bok om kyrkan, Gustaf Aulén, et al. (red), (Stockholm: 
Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag, 1942), s 260f.

121 Billing, »Folkkyrkans livsvillkor«, s 2.

122 Billing, Kyrka och stat i vårt land i detta nu, s 36.

123 Ibid.
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diga ett sådant förvridet folkkyrkoideal, skildrar Billing hur han flera 
gånger »ryckt till som inför ett piskrapp« när han upptäckt hur nära 
den retorik som användes i det sammanhanget, kommer det gamla 
ungkyrkliga slagordet: Sveriges folk – ett Guds folk.124 Även om Bil-
ling menar att ungkyrkorörelsen aldrig omfattat någon herrefolksi-
deologi, uppmärksammar han att det finns en frestelse för den kyrka 
som i ungkyrkorörelsens anda lärt sig älska det folkomspännande 
draget, att »pruta av något litet« på det kristna budskapet, för att 
behålla sin universalitet och bevara anknytningspunkter till alla.125 
Varje sådan frestelse måste folkkyrkan ha integritet stark nog för att 
stå emot och om utvecklingen i Sverige skulle gå i tysk riktning, får 
kyrkan inte tveka att gå den väg som den tyska bekännelsekyrkan 
gått. Exempelvis reformationsskeendet visar dessutom att det i så fall 
inte skulle vara första gången som Svenska kyrkan väljer att gå på kol-
lisionskurs med statsmakten.126

I argumentationen utkristalliseras att Billing gör en tydlig åtskillnad 
mellan sin folkkyrkoteologi och statskyrkosystemet. Han beklagar att 
folkkyrkotanken ibland har uppfattats som ett förnyat försvar för det 
traditionella statskyrkoidealet, om än i lite moderniserad tappning. 
Istället menar Billing att det handlar om ett reellt skifte i kyrkotanken. 
Folkkyrkoidentiteten ligger nämligen inte i den nära förbindelsen med 
staten, utan i dess anspråk att förmedla Guds nåd till hela folket.127 
Visst är den svenska folkkyrkan också statskyrka och med statskyrko-
positionen kommer en del viktiga värden som kyrkan skall tänka sig 
för innan hon gör sig av med.128 Men statskyrkosystemet är inte desto 
mindre ett adiaforon, som kan växla från tid till tid och som folkkyrkan 
kan leva med eller utan.129

 

124 Ibid, s 27.

125 Ibid, s 28.

126 Ibid, s 52.

127 Ibid, s 34ff.

128 Ibid, s 47.

129 Billing, Den svenska folkkyrkan, s 133.
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Den skillnad mellan statskyrkoidealet och folkkyrkoidealet, som fram-
träder i Billings behandling av diskussionen om kyrka och stat kan 
förstås som en skillnad i synen på universalitet. Såväl folkkyrkotanken 
som statskyrkosystemet bär ett uppenbart universalitetsanspråk och 
kanske just därför löper de risk att förväxlas. Men Billing understryker 
gång på gång att universaliteten i folkkyrkotanken är den förekom-
mande nådens universalitet. Det är för honom en helt annan univer-
salitet än den tvingande universalitet som kan vara förbundet med ett 
renodlat statskyrkosystem, där kyrkan utgör en statlig funktion bland 
andra. Billing ser många problem med en sådan kyrkosyn, där kyrkan 
uppfattas »såsom blott ett stycke av staten, ungefär som Kungl. Tele-
grafverket, från vilket tydligen ingen medborgare kan göra sig fri«.130 
Förutom att ett sådant system för kyrkans del innebär en ofrihet gen-
temot staten, kommer denna tvingande universalitet skymma blicken 
för det verkligt universella i folkkyrkan, nämligen Guds nåd. Som 
en konsekvens av detta driver Billing på flera sätt frågan om att varje 
moment av religiöst tvång i folkkyrkan måste bort och det viktigaste 
här är frågan om rätten till fritt utträde ur Svenska kyrkan.131

Billings problematisering av nationalismen
Billing distanserar sig alltså från ett statskyrkoideal, även om han er-
känner statskyrkosystemet såsom en pragmatisk lösning som har sina 
fördelar. Hans folkkyrkoansats kan till viss del tolkas såsom ett försök 
att finna en modell just för en folkomspännande kyrka, som inte är bero-
ende av att vara statskyrka. Därav kommer betoningen av att folkkyrkan 
drivs av en annan sorts universalitet. Markeringarna mot statskyrkoi-
dealet öppnade också för behovet och möjligheten i den samtida teo-
login att alliera kyrkan med nationaltanken. En starkare identitet som 
nationalkyrka, skulle kunna säkra Svenska kyrkans folkomspännande 
karaktär, utan att göra kyrkan beroende av att vara ett statskyrkosystem. 

Men om man vänder sig till Billings hållning i några konkreta hän-
delser där ungkyrkorörelsens nationalistiska dragning manifesteras, 

130 Billing, Kyrka och stat i vårt land i detta nu, s 63, 70, 75.

131 Ibid, s 73, Jfr också Billing, »Folkkyrkans livsvillkor«, s 2.
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inser man dock snart att den allians med nationalistiska idéer som 
ges uttryck för där, inte desto mindre tycks ha varit ett bekymmer för 
honom. Billings inställning till den ovan nämnda pansarbåtsinsam-
lingen, kan ses som signifikativ. I ett brev till Manfred Björkquist, ut-
trycker Billing en stark oro för vilka konsekvenser detta initiativ kan 
få.132 Budet om Björkquists pansarbåtsplaner »slog ner som en bomb« 
över Billing skriver han. I brevet signalerar Billing tydligt att han inte 
ser odelat positivt på ett kyrkligt understödjande av exempelvis en 
sådan nationalistisk yttring som pansarbåtsinsamlingen. Särskilt är 
det risken att kyrkan dras in i ett partipolitiskt spel, som Billing befa-
rar. Försvarsfrågan splittrade Sverige politiskt och Billing är rädd för 
att insamlingen skall tolkas som att kyrkan tydligt anslöt till den ena 
sidan. Detta trots att Björkquist ivrigt understryker att hans pansar-
båtsinsamling skall ses som politiskt neutral. Billing menar också att 
målet att samla in 10 miljoner är för högt. Men sina invändningar till 
trots, lovar han dock att stå solidarisk och ge insamlingen sitt stöd. 

Brevet visar på två saker. För det första bekräftar det den ambivalens 
i Billings teologiska relation till nationalism som påpekats ovan: Billing 
finner det inte teologiskt intressant att anknyta till de nationalistiska 
strömningarna, men samtidigt använder han sig inte av några teolo-
giska argument för att erbjuda något kritiskt korrektur gentemot na-
tionalismen. Han tycks inte ha tillgång till något tillräckligt kraftfullt 
alternativ för att försöka övertyga sin vän Björkquist om att backa i 
frågan om pansarbåten. Men för det andra ger brevet också en bild av 
att Billing likväl fann just denna teologiska allians med nationstänkan-
det problematisk. Efter bondetåget uttrycker Billing i en kommentar 
i Vår lösen, på motsvarande sätt en tveksamhet och oro vad det gällde 
bondetågets konsekvenser.133 Också här gällde oron att kyrkan, i ljuset 
av den nationella splittring som bondetåget och borggårdskrisen lagt i 
dagen, på ett för ensidigt sätt skulle associeras med den nationalistiskt 
präglade sidan i den politiska kampen.

132 Brevet är i sin helhet återgivet i Nystedt, Från studentkorståget till Sigtunastiftelsen, s 
364–67.

133 Claesson, Folkhemmets kyrka, s 223.
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Under 30-talet tilltar Billings oro för vad en allians med de na-
tionalistiska tendenserna kan få för konsekvenser för folkkyrkan. I 
sina senare skrifter markerar han allt tydligare att folkkyrkan inte får 
vidmakthålla sin position i samhället genom en nedtoning av kyrkans 
kristna identitet och oberoende (eller »det religiösa« som Billing ut-
trycker det).134 Uttryckt med terminologin från metodkapitlet kan 
denna markering tolkas som ett försök att förhindra att folkkyrkan 
förlorar sin integritet som kristen kyrka genom att absorberas och 
förvridas i en annan och annorlunda föreställd gemenskap.

 
Frågan om hur Billings ambivalenta hållning till nationalism sam-
spelar med ungkyrkorörelsens mer nationalistiska tongångar, måste 
också i viss mån förstås mot bakgrund av den särskilda position som 
Billing hade i ungkyrkokretsen. Det är omvittnat av många att Bil-
ling fungerade som en sorts teologisk prövoinstans för de ungkyrkliga 
idéerna.135 Olle Nystedt beskriver den ungkyrkliga rollfördelning så 
att Björkquist var den stora entusiasten, som ständigt hade nya idéer 
och djärva planer, medan Billing var den som utgjorde prövostenen 
framför andra, den kritiska instans mot vilken idéerna rannsakades 
och sovrades.136 I en tillbakablick beskriver Björkquist själv hur Bil-
lings bedömning hade en särskild tyngd, både för honom personligen 
och för den ungkyrkliga kretsen i Uppsala. Efter att ha konstaterat att 
såväl Nathan Söderblom som Uppsalaexegeten Adolf Kolmodin vis-
serligen bidrog med viktiga råd och därmed hade visst inflytande över 
ungkyrkorörelsen, skriver Björkquist:

Men Billing hade ändå till sist det avgörande ordet. Han gav ett mer 
konsekvent uttryck för vår helhetssyn. »Vad tror du Billing säger?« var 
därför ett ofta hört inpass, då en ny situation eller ett nytt förslag kom 
under omprövning. Just därför att Billing så som ingen annan svarade för 

134 Billing, Herdabrev, s 74ff.

135 Aulén, »Ungkyrklig problematik«, s 456, Nystedt, Från studentkorståget till Sigtu-
nastiftelsen, s 237, Manfred Björkquist, »Einar Billing och ungkyrkorörelsen«, Einar 
Billing in Memoriam, Nils Bolander (red), (Stockholm: Sveriges kristliga studentrörelses 
bokförlag, 1940), s 87.

136 Nystedt, Från studentkorståget till Sigtunastiftelsen, s 237.
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tankarnas och handlingarnas legitimitet inför ett innersta forum, var man 
så angelägen att inhämta hans råd, innan ett avgörande fattades. Hade 
han sagt sitt ord, kände man sig märkligt trygg.137 

Det kan därför ses som signifikativt att när Björkquist, i Nordisk familje-
bok från 1933, skall ge en översiktlig beskrivning av den ungkyrkliga rö-
relsens kyrkosyn, ger han en enda referens, nämligen Billings herdabrev. 
Här, skriver Björkquist, får den evangeliskt inspirerade folkkyrkosyn 
som präglar ungkyrkorörelsens mentalitet, sin »klassiska tolkning«.138 
Björkquists formulering i Nordisk familjebok bekräftar bilden av att Bil-
lings folkkyrkoteologi fungerade som ett sorts ramverk för Björkquist, 
inom vilket de mer konkreta ungkyrkliga idéerna kunde ta form.

Att Billing alltså inte så mycket uppfattades som en teologisk motor 
för de ungkyrkliga idéerna, utan snarare som dess främsta prövoinstans, 
ställer betydelsen av Billings kluvna relation till de nationalistiska ten-
denserna i ett klarare ljus. Grogrunden för den nationalistiska kristen-
domstolkningen bör då inte främst sökas i Billings folkkyrkoteologi. Bil-
lings individcentrerade fokus på den förekommande nådens förmedling 
i folkkyrkan erbjuder inga sådana teologiska motiv. Men när de nationa-
listiska idéer som föds av andra sedan ställdes mot Billings folkkyrkosyn, 
visar det sig att det inte finns något element hos Billing som på allvar kan 
utmana den nationalistiska betoningen. Det nationalistiska elementet 
är istället möjligt att läsa samman med Billings folkkyrkoteologi. Med 
Björkquists formulering ovan kan Billings specifika bidrag beskrivas 
som just en »tankarnas och handlingarnas legitimitet«.139 

137 Björkquist, »Einar Billing och ungkyrkorörelsen«, s 87.

138 Manfred Björkquist, »Ungkyrkliga rörelsen«, Nordisk familjebok (Stockholm: Aktie-
bolaget familjebokens förlag, 1933). Uppslagsord: »Ungkyrkliga rörelsen«.

139 Ett tydligt exempel på hur Billing bidrar med en sådan »tankarnas och handling-
arnas legitimitet« är det publicerade talet »En gärning som täckes Gud«, som Billing 
höll för de studenter som skulle delta i 1909 års kyrkliga undomskorståg. Billing sätter 
här ungdomskorstågen i relation med några av huvudtankarna i sin fokkyrkosyn och 
inskärper bland annat att studentkorstågen i grunden inte får vara något annat än »en 
fortsättning af den syndaförlåtelses gärning, Gud just mot Er utfört«. Einar Billing, 
»En gärning som täckes Gud: Ord vid »Korsfararnes« sista sammanträde före »Kors-
tågets« anträdande«, Ord till »Korsfararne«: Jämte kort redogörelse för 1909 års »kyrkliga 
ungdomskorståg«, Einar Billing och J.A. Eklund (red), (Uppsala: Uppsala kristeliga 
studentförbunds förlag, 1909), s 13.
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Billings teologiskt legitimerande funktion i ungkyrkorörelsen, blir än 
starkare av att han i senare beskrivningar ofta har framställts som den 
ungkyrkoman som rent teologiskt presenterar det mest solida systemet. 
Aulén ger kort och gott Billing epitetet »ungkyrkorörelsens teolog« i 
bestämd form.140 Detta eftermäle förstärker den verkningshistoriskt 
mycket viktiga betydelse som Billing har för ungkyrkorörelsens genom-
slag, något som också gäller genomslaget för de nationalistiska tenden-
ser som Billing själv ställde sig tveksam till. Billings roll i förhållande till 
ungkyrkorörelsen kan därmed beskrivas som att han är den som tillhan-
dahåller en teologi som på en och samma gång framstår som teologiskt 
trovärdig och fullt kompatibel med nationalistiska idéer.

Kopplat till tanken om föreställd gemenskap kan sammanfattningsvis 
sägas att den nationella gemenskapen alltså inte, på samma sätt som 
hos somliga andra ungkyrkoteologer, figurerar som något viktigt teo-
logiskt motiv hos Billing. Såväl folkbegreppet som nationsbegreppet 
är tvärtom tämligen ointressanta för Billings teologi. Men å andra 
sidan formulerar inte Billing kyrkan som någon alternativ föreställd 
gemenskap, som vid behov skulle kunna bjuda de nationalistiska 
strömningarna motstånd. Istället finns också hos Billing ett natio-
nalromantiskt språk som indirekt inbjuder till en sammanfogning av 
nationalistiska och kristna motiv. Detta gör att hans teologi trots allt 
är öppen för (eller till och med beroende av) att sammanfogas med nå-
gon annan gemenskapstanke, exempelvis en nationalistisk.141 Billings 
teologi kan därför ses som ett väsentligt bidrag i ungkyrkorörelsens 
arbete för att integrera den kristna berättelsen och den svenska kyrkan, 
som en del i nationens föreställda gemenskap. Detta trots att Billing 
själv ger uttryck för en oro för konsekvenserna av en sådan förening. 

140 Aulén, »Ungkyrklig problematik«, s 457. Se också Nystedt, Från studentkorståget till 
Sigtunastiftelsen, s 237.

141 Relationen mellan folkkyrkoteologi och nationalstaten behandlas vidare i kapitel 6.
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Billings uppenbarelsebegrepp
»Det var som en jordbävning: allt tycktes störta samman under ens 
fötter«.1 Så uttrycker sig Einar Billing i en passage i sitt Herdabrev. Det 
som rycker undan marken under honom är mötet med den historisk-
kritiska bibelforskningen. För Billings del bestod det första mötet av 
att han i sin ungdom, tvärtemot sin Uppsalalärares uttryckliga råd, 
läste Julius Wellhausens Prolegomena zur Geschichte Israels. »Aldrig 
glömmer jag den vånda, i vilken detta studium bragt mig«, skriver 
han.2 Billings studiekamrat Axel Ihrmark återger hur Billing under 
deras dagliga eftermiddagspromenader ofta återkom till hur proble-
met ockuperade honom: »Aldrig glömmer jag den gången, då han 
[Billing] nästan skrek fram de orden: ’Hur skall det bli, om Bibeln 
faller sönder? Då faller allting. Vad skall då predikas? Och vad skall en 
stackars människa då bygga på?’«3 Efter den omtumlande läsningen 
av Wellhausen – Billing beskriver hur han till en början inte ens kunde 
finna den inre sinnesnärvaro som behövdes för att följa bokens fram-
ställning – tvingades han till en grundläggande omprövning av sin 
egen teologi. Samtidigt öppnades också hans ögon för den isolering 
som den teologiska miljö som han var en del av i Uppsala befann sig i. 

Billing skildrar den krisartade upplevelsen som ett sorts uppvak-
nande till den uppgift som kom att bli hans teologiska huvudgärning. 
Han sammanfattar samtidens teologiska utmaning i två relaterade 

1 Billing, Herdabrev, s 47.

2 Ibid.

3 Ihrmark, Från Einar Billings ungdomstid, s 23. Se också Montan, Einar Billing, s 12f. och 
Skogar, Viva vox och den akademiska religionen, s 68f.

4 
Uppenbarelse och historia
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punkter: »De hopade kritiska utmaningarna å ena sidan, kampen mot 
tidens naturalistiska tendenser, å den andra«.4 Efter mötet med den his-
torisk-kritiska forskningen var någon återgång till en äldre biblicistisk 
hållning otänkbar för Billing. Den vägen var inte möjlig med mindre 
än att man kapslade in sig i ett teologiskt revir och blundade för den 
nya kritikens utmaningar. 

Samtidigt var dock Billing inte heller tillfreds med de samtida libe-
ralteologiska försöken att ge ett svar på utmaningen genom att fokuse-
ra kristendomstolkningen vid det etiska. I takt med att kristendomens 
centrala dogmer framstod som alltmer osäkra, försökte liberalteologin 
skala bort sådant som bedömdes såsom rester från en äldre och out-
vecklad religiositet. Istället ville man lyfta fram »Jesu enkla lära« om 
Fadern och om människolivets etik.5 Denna teologi tar fasta på ett 
antal Jesusord och framställer dem som en sorts sammanfattning av 
evangeliet. Resultatet blir en etisk idealistisk troslära med fokus på 
Jesu etiska föredöme och hur Jesus förkunnar sin himmelske Faders 
försyn. Den bild av Gud som tecknas är den himmelske Fadern som 
låter sin sol gå upp över onda och goda och som i förlåtande kärlek 
möter varje sökande människa och har omsorg om varje människa 
oavsett vad livet för med sig.6 

Billing kritiserar en sådan trostolkning för att den i alltför hög grad 
gör en idealistisk lära av evangeliet, vilket innebär en förvrängning av 
den historiskt-konkreta karaktär som präglar Jesu Kristi förkunnelse. 
Evangeliet är ingen lära, utan ett häroldsbudskap i historien om att 
Guds rike är nära. Det handlar om »samma historiskt-realistiska 
storhet om vilken profeterna siat, blott nu vuxen ut från ett blott 
jordiskt Messiasrike till en hel ny världsordning«.7 Dessutom påpe-
kar Billing att såsom lösningsförslag på den utmaning som teologin 

4 Billing, Herdabrev, s 46 (min kursivering).

5 Tanken om »Jesu enkla lära« fick brett genomslag genom Adolf von Harnacks 
berömda föreläsningsserie Das Wesen des Christentums, där von Harnack avdogmatiserar 
den kristna traditionen till förmån för en fokusering vid det etiska innehållet i Jesu 
förkunnelse. Adolf von Harnack, Kristendomens väsen: sexton populära föreläsningar hållna 
vid universitetet i Berlin (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1904).

6 Billing, Försoningen, s 100.

7 Billing, Herdabrev, s 51.
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stod för, är en sådan liberal kristendomstolkning inte så enkel och 
åtkomlig för den moderna människan som den vill göra gällande. 
Detta blir tydligt i mötet med det som Billing anger som den andra 
stora samtida utmaningen, samtidens naturalistiska tendenser. I den 
kristendomskritik som den radikala naturalismen ger röst åt är det 
nämligen långt mer än bara den ena eller andra trostolkningen som 
står på spel:

Det är i våra dagar ej blott enskilda punkter i den kristna läran, som det i 
striden mellan tro och tvifvel gäller, det gäller den religiösa tron själf, gäl-
ler realiteten öfverhufvud taget af något annat än den värld, som vi med 
våra yttre sinnen erfara. De mellanformer af allmännare ’idealism’, till 
hvilka man väl förr tog sin tillflykt, försvinna dag för dag allt mer ur räk-
ningen, lämnande kvar till slut på valplatsen blott de två stormakterna: 
kristendom och materialism.8

När tidens ifrågasättande av kristendomen gått så djupt att det som 
ifrågasätts är tanken på något som överhuvudtaget transcenderar den 
strikta materialismen, ställs saken mer på sin spets. Mellanstegen är 
inte längre tänkbara. Kristendomen måste göra anspråk på allt eller 
inget. Någon jämkning av perspektiven är inte möjlig. De liberal-
teologiska försöken till mellanformer är överspelade och kvar står ett 
radikalt vägval mellan kristendom och materialism. 

Billing söker alltså ett alternativ som når bortom såväl den konser-
vativa biblicismens avskärmning från kritiken som det samtida liberal-
teologiska försöket att, genom en icke-historisk etisk idealism, anpassa 
teologin till den moderna tidens premisser. Sitt alternativa förslag fin-
ner Billing i sin grundliga undersökning av den historisk-dramatiska 
uppenbarelsen, en undersökning som utmanar varje teologi som nöjer 
sig med att arbeta i ett avgränsat religiöst rum. 

8 Billing, Försoningen, s 98.
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Den historisk-dramatiska uppenbarelsen

Hur kristendomen förhåller sig till historien är det teoretiska grund-
problem som Billing kom att ägna mest uppmärksamhet i sin teolo-
giska gärning. Utifrån ovanstående beskrivning av det problem som 
i hans ungdom drabbat honom framstår hans val att arbeta med just 
detta som helt följdenligt. Det var ju bibelns historiska sanning som var 
satt ifråga av exempelvis Wellhausen. Det som vidare förenade de två 
teologiska alternativ som Billing underkände – biblicismen och den 
liberalteologiska etiska kristendomstolkningen – är att båda förflyttar 
kristendom ut ur historien och på så sätt slipper att konfronteras med 
de frågor som det historisk-kritiska perspektivet väcker. Biblicismen 
gör det genom att kapsla in sig i ett religiöst rum och liberalteologin 
genom att presentera kristendom som en tidlös och allmängiltig etik. 
Men för Billing kunde svaret omöjligt vara att vända sig bort från 
historien, vare sig det sker med hjälp av biblicistiska skygglappar eller 
etisk idealism. Det bedömde han som en flykt från problemet, snarare 
än en lösning på det. Därför blev hans huvudproblem frågan om hur 
trons sanningar skall relateras till historiens sanningar, alltså med an-
dra ord frågan om uppenbarelse och historia.9 

Som ett alternativ till varje a-historisk kristendomstolkning blev 
Billings lösning att ta ett kliv in i historien och genom ett historisk-
dramatiskt uppenbarelsebegrepp ställa hela historien i ett nytt ljus så-
som uppenbarelsehistoria. Uppenbarelsehistorien är i Billings teologi 
ett stort drama, en kamp mellan ont och gott, där Gud bekämpar det 
som står honom emot i historien. Historien är varken ett kretslopp 
eller en jämn kausalstyrd utveckling utan en strid, ett drama på väg 
mot ett gudomligt mål, Guds rike.10 Med sitt historisk-dramatiska 
uppenbarelsebegrepp formulerar Billing en teologi med anspråk på 
att tolka hela tillvaron, inte bara en friliggande religiös del av livet.

Billings grepp i framställningen av den kristna uppenbarelsen och 
dess relation till historien, är att ställa en biblisk dynamisk syn på 

9 Jfr. sammanfattningen av Billings teologiska huvudproblem i Aulén, »Einar Billings 
teologi«, s 49f.

10 Se exempelvis Billing, Herdabrev, s 51.
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historien i kontrast till en statisk hellenistisk historiesyn.11 Idén är 
alltså att renodla en sorts urkristen hållning genom att bryta den 
mot den bibliska tidens viktigaste rivaliserande motiv, nämligen hel-
lenismen. Kännetecknande för en hellenistisk världsåskådning är för 
Billing en statisk syn på världen såsom ett färdigt vilande kosmos.12 
Tillvaron är som den är och så kommer den att förbli. Det betyder 
dock inte att världen i någon enkel mening erbjuder sig empiriskt, 
såsom den är, för människan. Istället måste människan genom intel-
lektuell urskiljning lära sig att förstå världen. Högt måste skiljas från 
lågt, verkligt varande från skenbart varande osv. Billing finner denna 
hellenistiska intellektualism på en första nivå problematisk, eftersom 
den bara kan fungera som etisk grund för en upplyst intellektuell elit 
och därför »lämnar stora skaror, ja de största, efter sig på vägen, utan 
sedlig omvårdnad«.13 

Huvudproblemet med den hellenistiska historiesynen är dock inte 
för Billing dess intellektuella elitism, utan dess brist på historisk rö-
relse, dess avsaknad av dramatisk kamp. I den mån det finns något 
kampmotiv inom det hellenistiska schemat, handlar det enbart om 
en förnuftets kamp för att stärkas och renas från sinnliga fördunk-
lingar. Men en sådan kamp innehåller ingen verklig rörelse, eftersom 

11 De två arbeten där Billing mest utförligt presenterar sitt historiskt-dramatiska 
uppenbarelsebegrepp är hans bibelteologiska huvudverk De etiska tankarna i urkristen-
domen från 1907 och boken Försoningen från 1908. I båda dessa arbeten är kontras-
terandet mellan biblisk och hellenistisk historiesyn bärande. Med Edvard Rodhes 
formulering, kan den ofullbordade framställningen i De etiska tankarna ses som »blott 
en torso«, där fokus ligger på Gamla testamentet och på Jesu förkunnelse. Den tänkta 
fortsättningen, där linjerna skulle fullföljas in i den tidiga kristna kyrkan, så att boken 
mer svarar upp mot titelns löfte om att behandla urkristendomen, lyckades aldrig Bil-
ling fullborda. Detta trots att han, enligt förordet till den andra upplagan av boken, 
hade stora delar av manuskriptet till den planerade fortsättningen färdigt, redan vid 
tiden för den första upplagan. På den uteblivna fortsättningens plats finns dock skrif-
ten Försoningen, som i viss mån kompletterar bilden. De teologiska implikationerna 
av Billings övervägningar vad gäller uppenbarelsebegreppet är dock inte isolerade till 
dessa två verk. Perspektivet är så fundamentalt för Billings teologi, att de kan spåras 
som mer eller mindre uttalade motiv i så gott som alla Billings skrifter. Se exempelvis 
Billing, De heligas gemenskap, s 1–4 och Billing, Herdabrev, s 51–56. Referenser till fot-
notstext: Billing, De etiska tankarna i urkristendomen, s 5, Rodhe, Svenska kyrkan omkring 
sekelskiftet, s 208.

12 Billing, Försoningen, s 7 och Billing, De etiska tankarna i urkristendomen, s 19–76.

13 Billing, De etiska tankarna i urkristendomen, s 74.
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det inte handlar om en kamp i historien, utan bara en kamp för att 
tränga igenom det som grumlar det rena förnuftet. Inom förnuftet 
självt finns dock »ingen motsats, som måste upphävas, ingen strid, 
som måste utkämpas, ingen orenhet, som måste utrensas«.14 Denna 
statiska världsåskådning gör att den för det hebreiska tänkandets ty-
piska striden mot orenhet och destruktion som sker såväl inom som 
utanför individen, lyser med sin frånvaro. Varje yttre rörelse i historien 
är omöjlig, eftersom det inte finns utrymme för någon högre vilja, som 
med sina krav möter människan.15 Billing sammanfattar den hellenis-
tiska världsåskådningens dilemma med orden: 

Tanken på något i egentlig mening nytt, som kunde och borde uppbyg-
gas på den gamla grunden: på något väsentligen nytt samhällstillstånd 
… en nyskapelse inom individens lif, i någon mån analog med kristen-
domens »omvändelse« och »pånyttfödelse«, ett genombrott genom 
kriser och strider i det mänskliga väsendets innersta andliga kärna fram 
till en ny art af personligt lif, »en ny människa« – kort sagdt: tanken på 
en individens och mänsklighetens historia i vår mening – den saknas så 
godt som fullständigt. Ingen lära är inom hellenismen mer utbredd och 
ingen för den mera karaktäristisk än den om det eviga kretsloppet, om 
hur allt, som nu är, förut varit och skall återkomma från tid till tid, sig 
alldeles likt.16

I kontrast till denna statiska intellektualism tecknar så Billing den he-
breiska synen på tillvaron som ett drama, en levande historia där Gud 
själv verkar i och genom sitt folk: »Historiens Gud är den lefvande 
Guden – den lefvande Guden är historiens Gud.«17 Skillnaden mel-
lan det hebreiska och det grekiska är i Billings läsning närmast total. 
I inledningen till avsnittet om Gamla testamentet i De etiska tankarna 
i urkristendomen, ställer Billing den gammaltestamentliga etiken mot 
hellenismen med orden: »En starkare kontrastverkan låter sig näp-
peligen inom hela etikens historia ernås … Här finnes vad hellenismen 

14 Ibid.

15 Billing, Försoningen, s 7f. och Billing, De etiska tankarna i urkristendomen, s 75.

16 Billing, Försoningen, s 7–8.

17 Ibid, s 9.
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saknade, och här saknas vad där fanns.«18 Skillnaden som förvandlar 
allt är just historiens roll som arena för Guds uppenbarelse. Det är i 
mötet med Guds vilja och Guds handlingar i historien, som israeliten 
lär känna Gud, inte genom filosofiska spekulationer över Guds vara. 
»Ville man ställa saken på sin spets, kunde man säga: vad upptäckten 
av begreppets kunskapsvärde betydde för hellenens, betyder tåget ge-
nom Röda havets vågor för israelitens etiska tänkande.«19 

Om hellenismen alltså vilar på en intellektuell lära om det sant va-
rande, vilar den israelitiska världsbilden på yttre historiska händelser, 
där Guds vilja att rädda sitt folk manifesteras.20 Den främsta av dessa 
gärningar där Gud uppenbarar sig är just Israels räddning ur Egyp-
ten.21 I uttåget ur Egypten, liksom i befrielsen från den babyloniska 
exilen, gav Gud upprättelse till sitt orättvist förtryckta folk och gjorde 
befrielse till en del av folkets konkreta historia.22 Genom att ständigt 
återvända och levandegöra denna historia blir exodushändelsen till en 
förståelsehorisont, mot vilken de religiösa och etiska tankarna tar form. 
Billing beskriver det som att den historiska händelsens »eget djupaste 
innehåll« levandegörs som en sorts »kondenserad historia«.23

I denna ständigt pågående läsning av historien, där händelserna får 
en förtätad betydelse i nuet, är profetgestalterna centrala. Profeterna 
står mitt i historien och förkunnar i en konkret historisk situation 
det budskap som de fått. Billing exemplifierar med Herrens lidande 
tjänare i Jesaja 52–53: »Den bild t.ex. som Deuterojesaja tecknar av 
Herrens tjänare … är ej blott framvuxen ur exilens erfarenheter utan 
är exilens historia själv, kristalliserad – måhända med ett stycke indi-
viduell historia – till en idé, en oförgänglig idealtanke«.24 Profeten 

18 Billing, De etiska tankarna i urkristendomen, s 77.

19 Ibid, s 83.

20 Jfr Wingrens sammanfattning av den roll Billing ger hellenismen i Wingren, Einar 
Billing, s 28.

21 Ex i Billing, Försoningen, s 9: »Där [i historien] har det mött honom, mött honom i 
sådana mäktiga historiska katastrofer – såsom framförallt utförandet ur Egypten – att 
det ej kunnat tvifla därpå: här har Gud, den lefvande Guden handlat.«. Se också, s 16f.

22 Billing, De etiska tankarna i urkristendomen, s 105.

23 Ibid, s 85.

24 Ibid.
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arbetar inte med historien på ett sådant sätt att de yttre händelserna 
bara frambringar idématerial, som sedan i princip kan leva vidare som 
självständiga idéer. Istället lever de etiska och religiösa tankarna av ett 
ständigt återvändande till den faktiska historien, till de gärningar där 
Gud uppenbarar sig för sitt folk. Det handlar om just »kondenserad 
historia«, inte om en historiskt oberoende lära. Den kontinuerliga 
kontakt med historien, som levandegör dess händelser upprätthålls av 
profetismen, men också av den återkommande påskberättelsen och det 
liturgiska firandet av påkmåltiden.

Som en förlängning av ett sådant förhållningssätt slår Billing fast att 
det är just i synen på historien som den bibliska profetgestalten skiljer 
sig från den grekiska filosofen.25 Den grekiske filosofen arbetar utifrån 
regeln att gudstanken är mindre ren, ju mer levande och betingad av 
historiska händelser den är. Profeten däremot hämtar självklart sina 
svar ur historien.26 Gud kommunicerar med sitt folk genom gärningar 
och profetorden är tillbaka- och framåtblickande tolkningar av dessa 
historiskt betingade gudsuppenbarelser.27 I jämförelse med en syn på 
profeten såsom den som framförallt har rollen av att förutsäga hur 
Guds löften uppfylls, har profeten i Billings tolkning en mycket mer 
aktiv roll i historien. Profeten griper in i skeendet, genom att i kon-
kreta situationer förkunna en budskap. På så sätt tolkar de fram Guds 
mening i historien.28

Genom den ständiga förbindelsen med historien ges också en be-
stämd mening till lagen. Gamla testamentets etiska krav på Gudsfolket 
höjs nämligen utifrån Guds barmhärtiga gärningar i historien. Detta 
gör att buden får en bestämd riktning mot barmhärtighet, som bara 
bibehålls så länge buden hålls samman med historien: 

När lagstiftaren vill för den enskilde israeliten göra hans solidaritet med 

25 Detta genomsyrar hela den gammaltestamentliga analysen i ibid, s 77–187.

26 »Öfver historiens gåtor är det därför alltigenom, som de män, hvilka i Israel stå, 
där filosoferna stå i Hellas, som profeterna grubbla; den lefvande Gudens gärningar i 
historien är det de förkunna, framåtblickande förebåda och tillbakablickande begrunda; 
hans historia är det de tolka.« Billing, Försoningen, s 10.

27 Ibid, s 15.

28 Jfr. Wrede, Kyrkosynen i Einar Billings teologi, s 113.
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varje sin broder känd, liksom när han för främlingens talan, vänder 
också han åter och åter blickarna tillbaks till Israels folks historia, till de 
underbara tilldragelser, varigenom Gud gjorde det till ett folk och gav det 
dess land. Ur sina egna historiska erfarenheter kunna de själva utläsa sina 
plikter. ’En främling skall du inte förtrycka; i veten ju huru främlingen 
känner det, eftersom I själva haven varit främlingar i Egyptens land’ 
(Exodus 23:9).29

Ett folk med en sådan historia som Israeliterna, kan inte glömma vare 
sig sin Gud eller sin plikt att visa barmhärtighet mot de människor 
som befinner sig i samma utsatta situation som de själva en gång gjort. 
30 Barmhärtighet och rättfärdighet blir sammanbundna. Om inte Gud 
i sin barmhärtighet hade räddat israeliterna hade de fortfarande varit 
förtryckta. Befrielsen från såväl Egypten som från Babylon skedde 
nämligen inte i kraft av folkets styrka, utan i Guds kraft trots Israels 
svaghet. Utan Guds barmhärtighet, ingen befrielse. Därför menar Bil-
ling att i jämförelse med andra samtida lagsystem, är det ethos som 
präglar israeliternas religiösa tro kännetecknat av en relativ mildhet, 
åtminstone i den mån som man tar sin egen historia på allvar.31

Billings tolkning av Exodushändelsens betydelse kan i hög grad 
kopplas samman med hans betoning av den förekommande nåden, 
som i kapitel två visade sig vara så väsentlig för hans folkkyrkosyn. 
Från accentueringen av att det inte är folket som genom sin styrka 
frigör sig från förtryck, utan att det är Gud som i sin barmhärtig-
het agerar innan folket gör sig förtjänt av en sådan befrielse, kan en 
linje kan dras till den folkkyrka som vill gestalta den Guds nåd som 
förbehållslöst erbjuds varje människa. Gud är den aktiva parten i 
båda fallen. 

29 Billing underbygger sitt resonemang med en mängd bibelcitat som på liknande sätt 
kopplar det etiska kravet på barmhärtighet gentemot flyktingar, främlingar och andra 
utsatta, till Guds barmhärtiga handlande med sitt folk. Ex. »Du skall komma ihåg att, 
att du själv varit en träl i Egyptens land, och att Herren, din Gud, har förlossat dig« 
5 Mos 15:15. Vidare 2 Mos 22:21ff, 3 Mos 19:34, 5 Mos 5:15, 10:19, 15:4f, 15:15, 16:11f. 
24:18, 24:22. Billing, De etiska tankarna i urkristendomen, s 130.

30 Ibid.

31 Billing argumenterar här utifrån en jämförelse med den gammal-babyloniska lagsam-
lingen Hammurabis lagar. Ibid.
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Med detta sagt finns det dock också en väsentlig skillnad ifråga om 
hur Billing skildrar den förekommande nådens mottagande i gammal-
testamentliga uppenbarelsedramat och i folkkyrkan. I folkkyrkan kän-
netecknas nådesförmedlingen av ett passivt mottagande. Med Billings 
termer är Gud subjekt och människan objekt, alltså det passiva föremål 
som Gud riktar sin nåd gentemot. I skildringen av folkets befrielse i 
Exodus är det visserligen också Guds barmhärtighetsgärning som på 
ett starkt uttalat sätt står i centrum. Men i Billings tolkning av hur fol-
ket tar emot denna nådefulla befrielsehandling, får detta mottagande 
direkta konsekvenser för uttolkningen av lagen, vilket innebär att han 
samtidigt tänker sig att Guds barmhärtiga utkorelse av folket också 
är förpliktigande. Genom Guds barmhärtighetsgärning får buden sin 
särskilda riktning och folket kallas till samma barmhärtighet som dess 
Gud har visat.

Med andra ord skriver alltså Billing här in en tydligare förväntan 
på ett aktivt mottagande av Guds barmhärtighetsgärning, än vad som 
framträder i skildringen av den nådesförmedlande folkkyrkan. Profe-
tens uppgift är att aktivt tolka Guds gärningar i historien, så att dess 
betydelse blir synlig. Denna skillnad ifråga om hur mottagandet av 
Guds nådesgärning beskrivs, kommer jag att ha anledning att åter-
komma till längre fram. Här finns nämligen en möjlig öppning till 
en viss nyläsning av vilken dynamik i relationen Gud-människa som 
folkkyrkans förekommande nåd utgår från. En sådan nyläsning skulle, 
utifrån Billings tolkning av profetismens aktiva mottagande av Guds 
barmhärtighetsgärning i Exodus, kunna utmana den passivitet som 
kännetecknar nådesmottagandet i Billings folkkyrkovision. Detta kan 
öppna för en alternativ och mer komplex förståelse av vem som utgör 
kyrkans subjekt.

Den mildhet och barmhärtighet gentemot de utsatta, som Billing alltså 
menar är kännetecknande för Israels tolkning av lagen, gäller dock 
bara så länge man verkligen låter buden få sitt innehåll fyllt av Guds 
gärningar i historien. Om däremot historien hamnar i bakgrunden 
försvinner genast sambandet mellan barmhärtighet och rättfärdig-
het. Med Wingrens formulering degraderas då rättfärdigheten till 
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vedergällning. Buden måste mekaniskt hämtas ur lagparagrafer, is-
tället för ur den barmhärtige Gudens underbara gärningar i histori-
en.32 

Men om så sker har religionen förvandlats från historisk-dramatisk 
profetism till lagreligion och just denna ödesdigra förskjutning ser Bil-
ling såsom kännetecknande för den dominerande strömningen i den 
efterexilska judendomen. Billing uttrycker det som att den efterexilska 
judendomens misstag är att »den ej förstår sin egen historia«, utan 
låter tankar på en naturlig lagbundenhet överordnas det kampmotiv 
som kännetecknar den historiska uppenbarelsesynen.33 Skiftet sker 
genom en successiv process som får olika starkt genomslag, men som 
tydligast framträder i Predikarens bok. I en kommentar till Predi-
karens lakoniska »Inget nytt under solen« (Pred 1:9) menar Billing 
att även om detta ord visserligen har letat sig in i den bibliska litte-
raturen, är det inte desto mindre »ett äkta hellenistiskt och alldeles 
o-israelitiskt ord«, eftersom det ger uttryck för en stillastående histo-
rielös hållning.34 Profetismens historiesyn lyser helt med sin frånvaro, 
eftersom en natur som endast rör sig enligt en statisk regelbundenhet 
har överordnats historien. Då går dramat förlorat. »[Ä]ven historien 
är blott ett stycke natur«.35 I en sådan ordnad världsåskådning tystnar 
historien och med den tystnar profetismens röst. 

Daniels bok är ett annat av Billings exempel på hur den kontingenta 
historien tämjs till regelbundenhet. Den apokalyptiska historiesyn 
som i Daniels bok yttrar sig i ett tal om historien som ett på förhand 
antal bestämda världsperioder, vilar på en historiefilosofi som är vä-
senskild från profetismens.36 Genom tilltron till en lagbunden histo-
risk utveckling byter man ut profetismens utforskande hållning och 
gör sig till Herre över sin historia. Billings egen förklaring till varför 
judendomen på det sättet har lämnat sitt ursprung och utvecklats mot 

32 Wingren, Einar Billing, s 29.

33 Billing, De etiska tankarna i urkristendomen, s 282–85.

34 Billing, Försoningen, s 8.

35 Billing, De etiska tankarna i urkristendomen, s 282.

36 Ibid, s 284. 
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en deterministisk historiesyn, är att tanken ger en trygghet i mötet 
med tillvarons paradoxala drag. I en absurd och oförutsägbar värld 
kan föreställningen om att framtiden består av ett noga beräkne-
ligt världsförlopp bli en tröstetanke. Men detta gör inte tragiken 
över det som går förlorat mindre: »Det värsta är, att Gud stängts 
ute från historien. Därmed är själva livsnerven i Israels religiösa tro 
hotad.«37 Bortsett från något enstaka vittnesbörd, menar Billing att 
denna förlorade förståelse för Guds handlande i historien tämligen 
entydigt kännetecknar senjudendomen.38 Det historisk-dramatiska 
är därför något av en återupptäckt, när den återkommer i Paulus 
tolkning av nåden såsom något historiskt förankrat i den gärning som 
Jesus Kristus utförde.39

Billing går så långt i sin vilja att slå fast evangeliet som något som 
uppenbarar sig i den konkreta och kontingenta historien, att han, 
i kontrast till den statiska historiesynen, beskriver evangeliet som 
»rent irrationellt«.40 Med detta menar dock knappast Billing vare 
sig att evangeliet inte kan utsättas för kritisk granskning, eller att 
det är omöjligt att systematisera uppenbarelsesammanhanget.41 Is-
tället kan formuleringen »rent irrationellt« ses som Billings starka 
markering av att evangeliet inte är lära, utan till sin natur gärningar 
och händelser. 

Dramats individualistiska riktning

Som framgått framställer Billing den historisk-dramatiska uppenba-
relsen som något av ett bibliskt urmotiv och den gammaltestamentliga 
profetismen blir till en prototyp för kristen tro. 42 Denna prototyp blir 

37 Ibid, s 285.

38 Billing ser 4e Esras bok som det viktigaste undantaget i senjudendomen eftersom 
den, enligt honom, har lyckats bibehålla ett dramatisk-historiskt perspektiv. Ibid, s 
216–20.

39Billing, Försoningen, s 54.

40 Billing, De etiska tankarna i urkristendomen, s 300.

41 Jfr Wrede, Kyrkosynen i Einar Billings teologi, s 118f.

42 Skogar, Viva vox och den akademiska religionen, s 68.
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också hans tolkningsnyckel mot vilken Jesu gärning förstås. När Bil-
ling i sin bibelteologiska utredning kommer fram till Jesu förkunnelse, 
är därför skillnaden mellan Jesu budskap och en dogmatisk lärokris-
tendom en av de viktigaste poängerna för Billing att slå fast: »Överallt 
där han [Jesus] talar om sin förkunnelse är det det konkreta budskapet, 
icke ’läran’ som sådan han fattar i sikte«.43 

När Billing i boken Försoningen ger sig i kast med den kristna förso-
ningstanken används det historisk-dramatiska urmotivet närmast som 
ett kriterium för vad som får plats i Billings försoningsteologi. Det kan 
därför ses som följdenligt att de traditionella kristna försoningslärorna 
i det närmaste är helt frånvarande.44 Istället för att behandla förso-
ningen som en läropunkt i den kristna dogmatiken sätter nämligen 
Billing in försoningen som en del i historiens pågående drama. Den 
försonande nåden hämtas ur historien, från insikten om den i historien 
verksamme Guden. Den försoning som i Kristus räcks en människa 
genom syndernas förlåtelse på individplanet, är individens utförande 
ur Egypten.45

Försoningen är inläst i ett stort historiskt skeende och är därmed 
inte heller isolerat knuten till Kristi död och uppståndelse. För Billing 
är istället Jesu gärning mittpunkten i ett gudomligt försoningsverk, en 
universell utkorelsehistoria, som pågått och pågår genom tiderna.46 
Det unika i Jesu bidrag är alltså, i Billings schema, inte försoningen 
som sådan, utan att han genom sin specifika försoningsgärning för ner 
den profetiska traditionen på individnivå. Profeternas budskap utifrån 
Guds gärningar gällde hela folkets förpliktande utkorelse. Men den 
befrielse som Gud räckte sitt folk i uttåget från Egypten blir sträckt 
till varje människa enskilt av den uppståndne Kristus genom historien. 
Utkorelsen blev i den specifika gärning som Jesus hade att utföra radi-
kaliserat och riktat till individen. Och i samma dramatisk-historiska 
kedja, tänker sig nu Billing att folkkyrkan befinner sig, när den er-

43 Billing, De etiska tankarna i urkristendomen, s 302.

44 Avsaknaden av diskussion kring traditionella försoningsläror hos Billing uppmärk-
sammas av Gösta Wrede i Wrede, Kyrkosynen i Einar Billings teologi, s 128.

45 Billing, Vår kallelse, s 51.

46 Billing, Försoningen, s 114.
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bjuder Kristi försoning till varje individuell människa. Att gudsfolk-
stanken och Kristi kroppstanken, har så begränsad funktion i Billings 
folkkyrkoteologi, kan ses i ljuset av denna individualiserande riktning 
i Billings uppenbarelsedrama.47

Genom Jesus söker Gud varje människa individuellt och erbjuder 
en möjlighet till en omedelbar gudsgemenskap för alla, var och en en-
skilt.48 Så kan Billing fixera målet för hela uppenbarelsehistorien som 
en rörelse mot en starkare koncentration »kring personlighetens eget 
och kring själens frälsning«.49 Den plikt som folket kallades till genom 
sin erfarenhet av sin befrielse ur Egypten, var social till sin natur. Men 
den socialt förpliktande inriktningen blir genom Jesus förflyttad in i 
den enskilda människan. Här kan den visserligen förvandla en män-
niska på ett sätt som får konsekvenser i den sociala sfären, men detta 
är sekundärt. Något socialt bindande moment hos Jesus, vill Billing 
inte kännas vid. Jesu budskap är religiöst och inte politiskt. I föredraget 
»Gudsrikestanken och de sociala spörsmålen« från 1927, skriver Bil-
ling: »Det sociala momentet är, näst det politiska, det vars frånvaro 
i Jesu eget utförande av gudsrikestanken är det mest frapperande.«50 
Enligt Billing måste nämligen Guds rike förstås som en total omska-
pelse av himmel och jord, en omskapelse som Jesus kan se förverkligat 
i »den enskilde människan som omskapats genom Guds ord«.51 Det 
betyder visserligen inte att gudsriket bara finns såsom en rent inre 
verklighet. Billing tillstår att gudsrikets inbrytande i en mening får 
sociala konsekvenser där Jesus går fram. Blinda får syn, lama går, döda 
står upp (Matt 11:5–6). Men Billing markerar att det är av vikt att se 
att dessa underbara förvandlingar inte handlar »blott om en förbätt-

47 Se avsnittet »Kristusgemenskap och Kristi kropp« i kap 2.

48 Billing, Herdabrev, s 53f.

49 Ibid, s 69s. I Billings läsning av de gammaltestamentliga profeterna gör Billing en 
poäng av att inte heller den individualiserande rörelsen är strikt avgränsat till Kristus-
händelsen, utan istället något som redan har påbörjats hos exempelvis Hesekiel och 
som också får en senare förlängning i fjärde Esra. Billing, De etiska tankarna i urkristendo-
men, s 159–220.

50 Einar Billing, »Gudsrikestanken och de sociala spörsmålen«, (Lunds universitets-
bibliotek, opublicerat manuskript, 1927), s 17.

51 Ibid.
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ring av den art, som också människor kunna åstadkomma, utan om en 
omskapelse som endast genom Guds egen kraft kan åstadkommas«.52 
Gentemot vad Billing benämner som den samtida »angloamerikanska 
uppfattningen«, där kyrkan ser som sin uppgift att upprätta Guds rike 
på jorden, slår han fast att det inte i den meningen kan vara tal om 
något socialt eller politiskt moment hos Jesus.53 Gudsrikesbegreppet 
töms då nämligen ut i ett rent immanent och socialt skeende och Guds 
omskapelse faller i bakgrunden.

För Billing tycks huvudproblemet med en sådan social tolkning av 
Guds rike, återigen ha att göra med hans uppenbarelsebegrepp. Billing 
pekar på hur Guds rike genom den immanenta sociala tolkningen för-
stås som ett åtkomligt mål för vår gemensamma ansträngning, ett mål 
som vi stegvis kan förverkliga. Men ett sådant regelstyrt steg-för-steg-
förverkligande av Guds rike innebär samtidigt att Guds kontingenta 
inbrytande i historien, Guds nyskapelse, går förlorad, till förmån för en 
utvecklingstanke där vi äger historien: »Är gudsriket något, som skall 
kunna genom oss planmässigt förverkligas, så måste allt elimineras, 
som icke ligger i vår makt. Och vad är det som icke ligger i vår makt? 
Det är att skapa något nytt.«54

Billings kritik av en social eller politisk tolkning av gudsrikestanken, 
måste alltså ses som ett led i kritiken av en teologi som omöjliggör 
Guds handlande i historien. Fortsättningen av föredraget »Gudsri-
kestanken och de sociala spörsmålen« ger visserligen vid handen att 
Billing inte bestrider att vi genom våra handlingar då och då kan bana 
väg för Guds rike också i vår sociala verklighet, något som han natur-
ligtvis ser som positivt.55 Men trots det påpekandet, framträder ändå 
starkt att tonvikten ligger på gudsriket som ett inre skeende, där våra 
eventuella bidrag till gudsrikets konkreta frambrytande i den sociala 

52 Ibid, s 18.

53 Exakt vad Billing åsyftar med uttrycket »den angloamerikanska uppfattningen« 
framgår inte. Det skulle kunna vara den samtida amerikanska Social Gospel- rörelsen 
eller den brittiska Oxfordgrupprörelsen. Ibid, s 1, 20.

54 Ibid, s 22.

55 Ibid, s 33. Billings manuskript är dock i denna passage så fylld av handskrivna änd-
ringar, att den precisa meningen är svår att urskilja.
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verkligheten inte kan tolkas som något annat än bieffekter. Denna 
accentuering förstärks exempelvis genom Billings underkännande 
av samtidens teologiskt motiverade sociala reformprogram såsom 
»Potemkinkullisser«.56 Problemet med dem är att de förleder oss att 
tro att möjligheterna till gudsrikets inbrytande ligger hos oss och inte 
hos den Gud som verkar i historien.

Dramats universalistiska riktning

På olika sätt har det visat sig att det finns en starkt framträdande 
individualiserande teleologi i Billings historisk-dramatiska uppenba-
relsebegrepp. Innan jag går över till att visa vilka konsekvenser detta 
får i Billings folkkyrkosyn, behöver dock ytterligare ett drag i Billings 
uppenbarelsedrama påpekas. I samspel med det individualistiska dra-
get framträder nämligen också en tydligt universaliserande riktning i 
uppenbarelsedramat. Fram till Kristi död och uppståndelse är Isra-
els folk objektet för Guds utkorelsehistoria, medan andra folk stod 
utanför. Men med Kristus vidgas perspektivet till att gälla alla män-
niskor och detta sker just genom att individen kommer i förgrunden. 
Från den mittpunkt i uppenbarelsedramat som Kristushändelsen 
utgör, vidgar sig nämligen Billings uppenbarelsebegrepp igen till att 
universalistiskt innefatta all historia som ett Guds handlande som 
berör alla människor, såväl bakåt som framåt till vår egen tid och mot 
framtiden. 

Genom det universalistiska draget öppnas vägen för en teologi som 
vill famna hela verkligheten, i kontrast till sådan teologi som inte 
har kontakt med historiens händelser. Anspråken är inte mindre än att 
utifrån Guds gärningar i uppenbarelsedramat tolka hela verkligheten i nytt 
ljus. Denna uppenbarelsecentrerade teologiska vision, skiljer sig dock 
väsentlig från exempelvis den uppenbarelsecentrering som känne-
tecknar den dialektiska teologin.57 Där somlig uppenbarelsecentrerad 

56 Ibid, s 23.

57 Likheterna och kontrasterna mellan Billings uppenbarelsecentrering och den som 
den dialektiska teologin ger uttryck för, diskuteras vidare i kap 7.
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teologi tenderar att mynna ut i en dikotomi mellan uppenbarad (sann) 
kunskap och mänsklig (förvrängd) kunskap, är Billings lösning istället 
en sammanfogande hållning i konfrontationen mellan dessa två verk-
lighetssammanhang.58 I sitt Herdabrev uttrycker Billing relationen 
dem emellan enligt följande: 

Så knyter sig det hela samman till ett fast och kontinuerligt sammanhang, 
lika väldigt och väldigare än det andra, som vi kalla naturen. Och just 
därför att det står där såsom ett sådant sammanhang, eller rättare, därför 
att vi, när vi se med av den inre erfarenheten öppnad blick in i denna his-
toria, märka att vi alldeles som vid det andra verklighetssammanhanget 
[det naturliga] ständigt få ny verklighet att foga in däri, betygar det sig 
för oss såsom en verklighet, vars bild den kritiska forskningen, till vilken 
vi alltjämt oförbehållsamt och lärgirigt vilja lyssna, kan modifiera och 
berika, men som den aldrig kan komma att förflyktiga.59

Det profetisk-teologiska tolkningsarbete som Billing ger uttryck för 
här, uttrycks som ett kontinuum där »ny verklighet« hela tiden fogas 
in i det kristna verklighetssammanhanget – ett sammanhang som inte 
står i konflikt med det naturliga. I grunden är det nämligen samma 
verklighet som utforskas: »[R]eligionen är ej en flykt bort från verk-
ligheten, utan ett uppvaknande till att se denna, sådan den till sitt in-
nersta väsen är. Ingen vetenskap kan därför ock vara ivrigare än den 
att se all verklighet just sådan den är.«60 

Eftersom hela verkligheten är en enda Guds verklighet menar sig 
Billing alltså kunna harmoniera tillvaron, utifrån den helhetsvy som 
uppenbarelsedramat erbjuder. Den sammanfogning av de två verklig-
hetssammanhangen, som Billing talar för, skulle dock knappast vara 

58 Verklighetssammanhang är den term som Billing själv använder i diskussionen.

59 Billing, Herdabrev, s 55. Se också Billings argumentation kring hur vetenskapligt 
sanningssökande och trohet mot kristna trosövertygelser kan samsas i Einar Billing, 
»Universitet och kyrka«, I andliga tidsfrågor, J.A. Eklund (red), (Stockholm: Svenska 
kyrkans diakonistyrelses bokförlag, 1923), s 151ff.

60 Billing, Herdabrev, s 45. De som kanske tydligast gett uttryck för en tolkning av 
Billings teologi som ett försök att formulera en kristendomstolkning som kan integrera 
hela tillvaron är Gustaf Aulén och senare Björn Skogar. Aulén, »Einar Billings teologi« 
t.ex s 46, samt Björn Skogar, »Teologins språk – och livets: Några dominerande teolo-
giska profiler under svenskt 1900-tal«, Modern svensk teologi: strömningar och perspektiv-
skiften under 1900-talet, Håkan Eilert (red), (Stockholm: Verbum, 1999), se särskilt s 24f. 



· 160 ·

möjlig om inte det universalistiska draget också kombinerades med 
uppenbarelsebegreppets individualistiska inriktning. Billing själv är 
visserligen mycket mån om att den individualistiska rörelsen i hans 
uppenbarelsedrama inte skall sammanblandas med den liberala teo-
logins förtunning av de religiösa anspråken på att tolka hela verklig-
heten. Så lägger exempelvis Billing ner möda på att försöka visa att 
det är en vantolkning av Paulus, om man läser Romarbrevets mer 
individcentrerade delar (Rom 1–8) utifrån »alltför moderna tankar« 
och därmed bara ser »ett stycke religiös psykologi«.61 Vill man vara 
trogen Paulus menar Billing att man istället bör läsa inledningen på 
Romarbrevet som ett led i samma utkorelsehistoria som Paulus ägnar 
sig åt, när han i samma brev behandlar gudsfolkets roll (Rom 9–11). 
Billing ser hela den paulinska argumentationen som en parallell till 5 
Moseboks förståelse av Exodus.62 Poängen är ett understrykande av 
att det inte handlar om ett symbolspråk, som skall avmytologiseras och 
psykologiseras in som ett skeende i människans inre, utan ett verkligt 
och yttre skeende, även om det tar plats på individnivå.

Men trots att Billing hävdar att detta innebär en artskillnad i för-
hållande till den liberala individualismen, ger inte desto mindre också 
Billings inriktning på individen ett förandligande drag till kristen-
domstolkningen – kanske inte helt synligt i det teoretiska systemet, 
men väl när systemet tar sig uttryck i en konkret kyrkosyn. I Billings 
folkkyrkoformuleringar får nämligen den individualiserande rörel-
sen i uppenbarelsedramat stor betydelse för hur kyrkans roll i rela-
tion till det andra verklighetssammanhanget kan formuleras. Detta 
eftersom den uttalade markeringen av att Guds ord om syndernas 
förlåtelse är riktat till varje människa enskilt, utgör förutsättningen 
för Billings starka betoning av Gud som kyrkans aktiva subjekt och 
människan som passivt mottagande objekt. För, som jag påpekade i 
avsnittet om gemenskap i kapitel 2; hade den konkreta gemenskapen 
av människor burit större betydelse i Billings frälsningsdrama, hade 
också nödvändigheten av ett aktivt moment också hos den mottagande 

61 Billing, Försoningen, s 12.

62 Ibid, s 20.
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parten i frälsningsdramat blivit mer akut. Men när mottagandet sker 
individuellt, i enlighet med uppenbarelsedramats individualistiska 
riktning, öppnas möjligheten att, såsom vi sett Billing ge uttryck för, 
betrakta Jesus budskap som opolitiskt och mottagandet av den före-
kommande nåden som passivt.

En fråga som infinner sig i mötet med det harmonierande och uni-
versaliserande draget i Billings historisk-dramatiska rörelse är, hur 
detta förhåller sig till det som Billing från början tog avstånd från 
när han tecknar den historisk-dramatiska synen, det vill säga det som 
han benämner helleniserande filosofi. Resurserna för sitt teologiska 
avståndstagande från den statiska metafysik som Billing menar känne-
tecknar mycket samtida teologi, finner han genom att kontrastera den 
historisk-dramatiska uppenbarelsen, mot en stillastående hellenistisk 
världsbild.63 I utgångspunkten finns alltså en dualistisk motsättning, 
snarare än en harmonierande helhetssyn. 

Men i Billings produktion finns över tid en rörelse bort från denna di-
kotomi. Markeringen gentemot ickehistoriska kristendomstolkningar 
kvarstår visserligen. Men den spänning i förhållande till hellenistisk 
filosofi, som var så viktig för Billings formulering av det historisk-
dramatiska uppenbarelsebegreppet får en långt mer tillbakadragen 
roll i Billings senare skrifter och därmed också i hans behandling av 
folkkyrkan. Detta trots att uppenbarelsebegreppet i sig – det som alltså 
formades i kontrast till den hellenistiska filosofin och därmed också i 
någon mån är beroende av kontrasten – fortsätter att spela stor roll. 
Det sker inte på ett sådant vis att Billing omprövar motsatsställningen 
mellan de två paradigmen, utan snarare genom att filosofin, efter att 
ha blivit utdefinierad såsom »det andra«, sedan inte finns med som 
samtalspartner i Billings teologi. Relationen mellan teologi och filosofi 
förblir ett relativt obehandlat ämne hos Billing.64 Som vi har sett står 
Billing i dialog med såväl naturvetenskapernas som med frikyrkans 
och i viss mån arbetarrörelsens perspektiv, men filosofiska utmaningar 

63 Se exempelvis Billings polemik mot Lessing. Ibid, s 94f.

64 Jfr synpunkterna i Wingren, Einar Billing, s 130.
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bemöts i stort sett med tystnad. Denna nedtoning av dikotomin kristet 
– hellenistiskt hos den senare Billing, lämnar plats för en kyrkoteologi 
med universalistiska anspråk på att integrera hela tillvaron.

Folkkyrkan som ett stycke uppenbarelsehistoria
När jag nu vill förbinda Billings folkkyrkosyn med hans uppenbarelse-
begrepp, är det just med tanke på kombinationen av en individualistisk 
och universalistisk betoning, som jag menar att Billings folkkyrkosyn 
är tätt relaterat till hans uppenbarelsebegrepp. Folkkyrkotanken är 
Billings försök att dra de kyrkoteologiska konsekvenserna av sin egen 
uppenbarelsesyn.65 Folkkyrkan är för Billing en gestaltning av evang-
eliets individuella och universalistiska natur – den famnar universa-
listiskt hela territorialförsamlingen ända ut till dess profana gränser 
samtidigt som den individualistiskt riktar sitt nådeserbjudande till var 
och en enskilt. 

Det teologiska sambandet mellan uppenbarelsebegreppet och kyr-
kosynen skall inte bara tolkas så att Billing i en parallell diskussion om 
kyrkan söker formuleringar som skall harmoniera med hans hållning i 
en annan avgränsad diskussion om uppenbarelsen. Istället menar jag 
att Billings folkkyrkosyn kan ses som ett direkt försök att mer radikalt 
dra in kyrkan i det historiskt-dramatiska uppenbarelsedramat. Folk-
kyrkans häroldsbudskap om syndernas förlåtelse är det budskap som 
förmedlats genom profeterna och som, efter att ha individualiserats 
i Kristus, nu erbjuds var och en enskilt i folkkyrkan. Billing placerar 
därmed folkkyrkan som en följdenlig förlängning av sitt uppenbarelse-
begrepp med dess tillhörande individualistiska teleologi. Från Exodus 
och den profetiska traditionen går en obruten linje till den svenska 
folkkyrkan.66 Bibeln är för Billing i första hand en beskrivning av up-

65 Texternas kronologi inbjuder också till en sådan bedömning. De verk där Billing 
mest koncentrerat arbetar med sin uppenbarelsesyn (De etiska tankarna i urkristendomen 
och Försoningen) publiceras 1907 respektive 1909, medan hans kyrkotanke framför 
allt artikuleras i skrifter som har senare tillkomstdatum. De olika texter som samlats i 
boken Den svenska folkkyrkan är exempelvis tillkomna mellan åren 1911–1929.

66 Jfr Wrede, Kyrkosynen i Einar Billings teologi, s 130.
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penbarelsens historia och folkkyrkan står som en förlängning av den 
levande utkorelsehistoria som uppenbarelsen består av. I herdabrevet 
beskriver Billing hur vår kyrkas historia förenas med hela historien 
och blir till en enda Guds gärning, när den betraktas på profetens vis:

Såsom hela historien, när vi sågo den på profeternas sätt, till sin innersta 
halt blev till en räcka Guds gärningar, så blir nu också hela vår kyrkas 
historia, bakom och trots allt människoverk, till en enda Guds gärning, en 
hans utkorelse- och förståelse-gärning mot vårt folk.67

Det handlar inte om någon annan historia, utan en uttolkning av den 
enda historiska verklighet i vilken vi lever våra liv, alltså just den verk-
lighet som uppenbarelsehistorien visar oss att Gud verkar i. Att folk-
kyrkans gränser sammanfaller med de rent profana sockengränserna 
blir då inte religiöst sett en svaghet, utan tvärtom en styrka som gör 
att folkkyrkan i högre grad än föreningskyrkan gestaltar den historisk-
dramatiska uppenbarelsen. Folkkyrkans uppdrag är att stå i kontinui-
tet med den utkorelse av folket som skedde i Exodus och som i Jesu 
förlåtelseord radikaliserades till att universellt gälla varje människa 
enskilt. Folkkyrkan skall vara en härold för nådesbudskapet från den 
uppståndne Kristus. Så beskriver Billing kyrkans nådesförkunnelse 
»som såge man Herren Kristus själv vandra från land till land för att 
så uppfylla sitt löfte att uppsöka och ’draga till sig’ också de ’andra får’, 
som han under sitt jordeliv ej nådde fram till, att det måtte bliva ’en 
hjord och en herde’.«68

Det historisk-dramatiska uppenbarelsebegreppets funktion såsom 
bakomliggande teologisk drivkraft för Billings folkkyrkoteologiska 
huvudpoänger kan förtydligas genom en återkoppling till den fram-
ställning av Billings folkkyrka som gjordes i första delen av kapitel 2. 
Där lyfte jag fram tre drag. För det första framträdde Billings folkkyrka 
som »den förekommande nådens kyrka«. Kyrkan är budskapet om 
Guds nåd, syndernas förlåtelse. Folkkyrkan är med andra ord ing-
enting annat än ett instrument för just det häroldsbudskap om den 

67 Billing, Herdabrev, s 89f.

68 Billing, I katekesundervisningens tjänst, s 143.



· 164 ·

Gud som verkar i historien, som profeterna hjälpt oss upptäcka i den 
dramatiska historien. För det andra betonades hur det är individen 
som står som nådens mottagare i Billings folkkyrka. »Syndernas för-
låtelse till Sveriges folk«, betyder för Billing framför allt syndernas 
förlåtelse till var och en enskilt i Sveriges folk. Här återkommer alltså 
uppenbarelsebegreppets individualistiska teleologi. För det tredje 
betonades att när Billing hamnar i polemik med frikyrkliga företrä-
dare är det inte frikyrklighet i allmänhet som Billing tar avstånd från. 
Istället berör Billings frikyrkokritik mer specifikt när den frikyrkliga 
församlingskärnans anspråk på religiös exklusivitet klyver verklig-
heten i en religiös och en profan del. Också denna punkt är möjlig 
att direkt hänföra till Billings uppenbarelsesyn och hans skildring av 
hur det är möjligt att foga del efter del av tillvaron till det historiska 
uppenbarelsedramat.

Ett påpekande angående Billings receptionshistoria kan här vara på sin 
plats. För trots att jag alltså menar att det finns ett uppenbart samband 
mellan Billings uppenbarelsebegrepp och hans kyrkosyn – ett sam-
band som Billing dessutom själv uttryckligen bejakar69 – har det inte 
desto mindre funnits några avvikande röster i frågan om huruvida ett 
sådant samband verkligen existerar. Gustaf Wingren gjorde gällande i 
en artikel 1944 att Billings kyrkosyn och hans historiesyn är två olika 
diskussioner som aldrig möts.70 Knappt tio år senare förstärker Gustaf 
Aulén detta genom att i sin bok Hundra års svensk kyrkodebatt under-
stryka det riktiga i Wingrens bedömning.71 Vad som motiverar Aulén 
och Wingren att för en tid driva denna linje är oklart. Möjligen kan 
Billings yttranden om att den nytestamentliga församlingssynen inte 
kan betraktas som en enkel modell för nutida kristna församlingar, 
gett ett intryck av att hans historiska studium av urkristendomen inte 
har någon betydelse för folkkyrkobegreppet. En sådan slutsats måste 
dock i så fall betraktas såsom en missuppfattning av Billings inten-

69 Se exempelvis Billing, »Kyrkotankens genombrott«, s 96f.

70 Wingren, »Om Einar Billings teologi«, s 294.

71 Aulén, Hundra års svensk kyrkodebatt, s 84.
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tioner med dessa yttranden. I sina sammanhang syftar de snarare till 
att förbinda folkkyrkotanken med den bibliska grundhållningen trots 
att den första kristna gemenskapen inte kan beskrivas som folkkyrk-
lig. Men när så Wingren skriver sin bok om Billing 1968, reviderar 
han dock sin uppfattning, bland annat med hänvisning till att såväl 
Ragnar Ekström som Gösta Wrede nyligen hade angett starka argu-
ment för ett tydligt samband.72 Här tycks en relativ konsensus i frågan 
uppstå, vilket innebär att utsagorna om att Billings historiesyn och 
kyrkosyn inte håller ihop, framstår som en tolkningshistorisk paren-
tes. Inte desto mindre kan denna parentes vara av visst intresse. Att 
två så inflytelserika teologer som Wingren och Aulén, i alla fall för 
en tid driver tesen att grunden till Billings folkkyrkosyn inte finns i 
hans uppenbarelsebegrepp, kan nämligen ha ett visst förklaringsvärde 
vad gäller senare Billingtolkningar. Hundra års svensk kyrkodebatt är 
en av de mer tongivande skildringarna av svensk kyrkoteologi från 
1850–1950. Det innebär att Auléns ord där om att Billings kyrkosyn 
inte är kopplad till hans uppenbarelsesyn, kan ha förstärkt senare Bil-
lingutläggningars behov av att söka drivkraften till Billings kyrkosyn 
någon annanstans än i hans tidigare teologiska arbeten.73 Kanhända 
finns här en förklaring till varför så många nutida framställningar av 
Billing, bär en tendens till att alltför ensidigt se utmaningen från den 
framväxande frikyrkligheten såsom den viktigaste orsaken till hans 
folkkyrkovision.74

72 En smula förvirrande i sammanhanget är att Aulén i en tidigare artikel (1940) med 
viss emfas hävdar att kyrkosynen hos Billing verkligen står »i omedelbart samband« 
med hans uppenbarelsebegrepp. Men i den senare Hundra års svensk kyrkodebatt påstår 
dock alltså Aulén motsatsen och ansluter sig därmed till Wingrens linje. När så Wing-
ren i sin tur svänger och hävdar att det trots allt finns ett samband, uppstår det lite 
egendomliga intrycket att Aulén och Wingren tycks byta åsikt med varandra i frågan. 
Aulén, »Einar Billings teologi«, s 66f, Wingren, Einar Billing, s 11, Ekström, Gudsfolk 
och folkkyrka, s 173 och Wrede, Kyrkosynen i Einar Billings teologi, s 39. Se också Edvard 
Rodhe, »En blick på de trenne sista decenniernas svenska teologi« Svensk teologisk 
kvartalskrift, nr. 3:4 (1927), s 319f, Pleijel, Ungkyrkorörelsen i Sverige, s 20f och Wrede, 
»Folkkyrkan – ursprung och framtid«, s 15ff.

73 Jfr tecknandet av betydelsen av Auléns Hundra års svensk kyrkodebatt i Cöster, »J.A. 
Eklund – Postmodernitetens fyrbåk«, s 180f.

74 Jfr diskussionen om folkkyrka och frikyrka i kapitel 2.
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Kallelsen

Jag har nu visat hur profetismens sätt att närma sig historien såsom 
en dramatisk uppenbarelsegärning blir till en modell hos Billing, på 
vilken stora delar av hans teologiska övervägningar vilar. Det är utifrån 
profetismens mönster som Jesus tolkas och bildar den bas som Billing 
utgår från i utarbetandet av såväl försoningstanken som folkkyrkotan-
ken. Men när folkkyrkan sattes in som en del av uppenbarelsedramat, 
framträdde också en viktig skillnad: Det aktiva bidrag i uttolkningen 
av uppenbarelsehistorien som Billing tillskriver profetgestalten, får 
inte något utlopp i hans folkkyrkobegrepp. I folkkyrkans förekom-
mande nåd finns inte någon aktivitet hos människan, på det sätt som 
det finns hos Billings typiske profetgestalt. Gud står visserligen i bägge 
fallen för den primära aktiviteten genom sin förekommande nåd, såväl 
i folkkyrkans förvaltning av nådemedlen och syndernas förlåtelse, som 
i de historiska händelser som profeterna har att tolka. Men profeten 
tar emot Guds historiska gärningar genom en aktiv tolkning. För att 
uttrycka vad profetismens aktiva bidrag består i talar Billing, med hän-
visning till den tyske, protestantiske teologen Martin Kähler, om »det 
överhistoriska«.75 För Billing handlar det överhistoriska lika fullt som 
de faktiska empiriska händelserna om en historisk verklighet. Men 
det är en verklighet som är beroende av att de historiska händelserna 
tolkas av profeten. 

Profeten kan nämligen, lika lite som den grekiske filosofen, nöja sig 
med den omedelbara empiriska historien. Tvärtom ingår det också i 
profetens uppdrag att söka djupare. Skillnaden ligger i att profeten 
inte, såsom filosofen, lösgör sin tolkning från händelsen: 

75 »Äfven i den historien är ju det ’tillfälliga’, det blott tidshistoriska, öfverallt tätt 
sammanknutet med det väsentliga; det måste vi stryka bort för att, såsom profeterna, 
nå fram tillhistorien i historien eller, såsom Kähler brukar uttrycka det, i det historiska 
gripa det ’öfverhistoriska’« Billing, Försoningen, s 111. Wrede har sammanställt de be-
grepp som Billing på olika ställen använder sig av för att beskriva denna överhistoriska 
historiesyn: »en krets av oförlorbara religiösa och etiska tankar«, »kondenserad his-
toria«, »dogmatiska huvudbegrepp (såsom utkorelse och rättfärdiggörelse)«. Wrede, 
Kyrkosynen i Einar Billings teologi, s 123.
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Vad han [profeten] får kvar, sedan han strukit undan skummet på ytan, 
är ej en summa av allmänna sanningar och tidlösa idéer, som historien på 
sin höjd kan tjäna att exemplifiera, utan alltjämt en historia: en historia i 
historien. Guds historia med sitt folk. Hans tankar, hans vägar, hans mål i 
historien är det profeten vill utläsa och tolka.76

Men denna aktiva tolkningsgärning – profetens uttolkning av den 
överhistoriska »historien i historien« – har ingen motsvarighet i Bil-
lings beskrivning av mottagandet av den förekommande nåden i folk-
kyrkan. Just den aspekten av hans historiska uppenbarelsedrama får 
aldrig något utlopp i kyrkoteologin. 

Däremot återkommer profetens aktiva insats i Billings utläggning 
av den kristna kallelsetanken.77 När Billing angriper kallelsetanken 
arbetar han nämligen på ett liknande sätt som när han utvecklar sin 
folkkyrkosyn. Han sätter in kallelsen i ett större teologiskt samman-
hang, genom att låta uppenbarelsedramats individualistiska och uni-
versalistiska karaktär löpa samman. Vår kallelse är att just i denna enda 
verklighet var och en enskilt urskilja Guds gärningar, på samma sätt 
som en gång profeterna visat oss. Genom syndernas förlåtelse – vårt 
utförande ur Egypten – kan våra ögon öppnas för det nådesbudskap 
som finns att finna i vår vardagshistoria: 

Detta dolda guld gäller det nu att hamra fram ur vår egen lilla historia 
såsom profeterna ur sitt folks. Och hölle vi blott troget och tåligt ut att 
låta syndaförlåtelsen räcka oss vår kallelse och denna föra oss tillbaka till 
syndernas förlåtelse, då skulle även ur det mörkaste – ja, bleve det ock 
såsom en sjuttioårig exil, där allt hopp synes vara ute – till sist en oanad 
rikedom springa fram, mest kanske just ur det mörkaste.78

Poängen är att kallelsen finns att finna mitt i det till synes profana 
och ibland mödosamma vardagsliv som jag fått. I just det liv som är 
mig givet, är jag kallad till att »hamra fram« en blick för de Guds 
gärningar som sker där. Konsekvensen av en sådan teologi skulle na-

76 Billing, De etiska tankarna i urkristendomen, s 84.

77 Billing, Vår kallelse.

78 Ibid, s 51.
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turligtvis kunna vara en tämligen konserverande samhällssyn, där var 
och en skall nöja sig med sin lott och ägna sig åt att hamra fram Guds 
mening ur den, oavsett hur liten denna lott råkar vara. Även om en sådan 
slutsats ligger så pass nära till hands att den är svår att undvika, värjer 
sig ändock Billing själv för en sådan tolkning. Visserligen vill han inte 
att evangeliet skall vara politiskt i betydelsen uppmuntra till uppror, 
men han vill inte heller att evangeliet skall vara politiskt i betydelsen 
konservering av samhällsordningen. Billing menar exempelvis tvärtom 
att när kallelsen i hans egen industrialistiska tid utläggs på ett sådant sätt 
att arbetaren förmanas att förbli vid sin maskin oavsett arbetsvillkor, 
har man förminskat kallelsen till att enbart handla om arbete. Det är 
inte arbetet utan syndernas förlåtelse som är i centrum av kallelsen och 
Billing menar att om den samtida kyrkan haft denna distinktion klar 
för sig, skulle hon inte så ensidigt ha predikat förnöjsamhet för arbetar-
klassen.79 Istället skulle kyrkan i mötet med arbetarnas krav »nödgats 
erkänna, att också bakom kampen för höjandet av deras klass’ läge en 
dem av Gud given kallelse kunde dölja sig«.80 Men deras kamp hade 
då blivit helt annorlunda än den som exempelvis yttrade sig i 1909 års 
storstrejk, eftersom den skulle grunda sig på en kamptanke som springer 
ur syndaförlåtelsens evangelium och ur den visshet som Jesus själv bar 
om »den levande, nyskapande Guden, som ’verkar ännu alltjämt’«.81 
Billing slutför dessvärre inte sin tankegång här. Frågan om hur han fak-
tisk tänker sig att arbetarrörelsens kamp skulle gestaltat sig annorlunda 
om den inte hade väckts såsom en politisk klasskamp, utan genom den 
kristna kallelsetanken, framstår därmed som oklar. Mot bakgrund av 
Billings betoning av frånvaron av sociala och politiska aspekter i Jesu 
gestaltande av Guds rike (se sid 156), är det naturligtvis än svårare att 
tänka sig hur en sådan kamp på den kristna kallelsens grund skulle se ut.
Gösta Wrede ställer frågan om Billings tänkande kring »det över-

79 Björn Skogar påpekar att Billing skriver detta vid tiden för storstrejken 1909, en 
strejk som inte föll väl ut ur arbetarnas perspektiv. Billings uppmärksammande av 
arbetarnas situation får därmed en särskild tyngd i förhållande till den samtid som den 
skrevs i. Skogar, Viva vox och den akademiska religionen, s 69.

80 Billing, Vår kallelse, s 54.

81 Ibid.
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historiska« ändå inte tillslut måste tolkas som en idealistisk drag-
ning hos Billing. Vari ligger egentligen skillnaden mellan profetens 
tolkning av »historien i historien« och den hellenistiska filosofins 
begrepp? »Det måste konstateras att de i båda fallen blir: idéer, s.k. 
eviga sanningar!«82 Trots Billings uppgörelse med den idealistiska 
synen på tillvaron, framträder genom uttryck som »historien i his-
torien« ett visst statiskt drag i Billings eget historisk-dramatiska up-
penbarelsebegrepp. 

Wrede väljer att betona detta som en svaghet i Billings system, en 
inkonsekvens i en annars osedvanligt sammanhängande helhet. Bil-
ling har trots allt tal om historiskt drama inte slutgiltigt övervunnit 
ett idealistiskt betraktelsesätt.83 Ställd mot Billings egna radikala av-
ståndstagande från den grekiska filosofins idealism, framstår visserli-
gen detta drag onekligen just som en inkonsekvens. Men det är fullt 
möjligt att göra en annan tolkning, angående var i denna inkonsekvens 
som svagheten ligger. I det inledande teorikapitlet betonade jag att 
också en dramatisk teologi som kännetecknas av osäkerheten av att 
inom historien vara på väg, samtidigt behöver bedrivas i samklang med 
den kristna kyrkans tradition(er). Detta är väsentligt för att teologin 
inte skall förlora sitt dramatiska inifrånperspektiv och förvandlas till 
ett externt åskådarperspektiv. Om Billings tal om överhistoria tolkas 
i linje med en sådan diskussion, kan det ses som Billings försök att, 
inom den dramatiska horisonten, vara trofast mot det som Ward i 
samma diskussion benämnde »kyrkans språk«. Det skulle då innebära 
att det inte är Billings införande av en överhistorisk nivå som är det 
problematiska, såsom Wrede hävdar – särskilt med tanke på hur mån 
Billing är om att betona att denna nivå aldrig är frikopplad från den 
kontingenta historiens skeenden. Istället blir det snarare det faktum 
att Billings avvisande av »hellenistisk filosofi« är så kategorisk, som 
framstår som förhastat. Detta tankespår kommer jag att få anledning 
att återkomma till i avhandlingens del II.84

82 Wrede, Kyrkosynen i Einar Billings teologi, s 124.

83 Ibid.

84 Se särskilt diskussionen av Billings föredrag »Idealism och kristendom« i kap 9. 
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De teologer som jag kommer att bryta Billings folkkyrkovision mot i 
den här delen av avhandlingen, förenas i att de anlägger vad som kan 
beskrivas som ett postsekulärt perspektiv på sitt teologiska tänkande. 
Som en introduktion till denna del skall jag därför i det följande dis-
kutera och precisera vad jag lägger i begreppet »postsekulär teologi«. 
För att ytterligare klargöra vilken funktion begreppet har, kommer jag 
också att ställa det mot en annan av de termer som hör till den väx-
ande begreppsfamilj som inleds med prefixet »post-«, nämligen den 
postliberala teologiska skolbildningen.

Sekulärt och religiöst som kulturellt betingade föreställningar

I en reflektion över mötet mellan traditionell afrikansk religiositet 
och västerländsk kristendom, gör den malawiske teologen Patrick A. 
Kalilombe en poäng av att de flesta afrikanska språk saknar något ord 
som korresponderar mot begreppet »religion«. Språken innehåller en 
mängd termer för olika religiösa idéer, praktiker och objekt, men inte 
för religion som allmänbegrepp.1 Kalilombes förklaring av det är att 
ordet religion inte har behövts, eftersom det helt enkelt inte har fun-
nits något behov av att ringa in »det religiösa« såsom en fristående del 
av livet – en del som i så fall skulle stå avskiljd från en sekulär, eller pro-
fan, del av tillvaron. Någon sådan avgränsning har inte varit aktuell i 

1 Patrick A. Kalilombe, Doing Theology at the Grassroots: Theological Essays from Malawi 
(Gweru, Zimbabwe: Mambo Press, 1999), s 127ff.

5 
Postsekulär teologi: 

Introduktion till del II
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de afrikanska språken, eftersom de religiösa sederna och föreställning-
arna är så integrerade i de traditionella kulturerna, att de inte uppfattas 
som en särskild aspekt av vare sig individers eller gemenskapers liv. En 
uppdelning av livet i religiöst och sekulärt överensstämmer därför inte 
med exempelvis den traditionella malawiska kulturen.

På den punkten menar Kalilombe att de västerländska missionärer 
som förde kristendom till Malawi, skilde sig väsentligt från vad han 
kallar det traditionellt afrikanska förhållningssättet. Denna skillnad 
skulle visa sig vara svår att hantera. Missionärerna predikade nämligen, 
enligt Kalilombe, kristendom såsom något som korresponderade mot 
just en religiös aspekt av livet. Med Kalilombes formulering: »Religion 
was something added onto ordinary life: a sacred or supernatural reality 
over against the secular or profane foundation of human existence«.2 
Underförstått i de kristna missionärernas sätt att utlägga kristendom var 
alltså att en religiös övertygelse utgör ett möjligt tillägg till det profana 
och vardagliga livet. Livet som sekulär och empirisk yttring i världen 
ses då som den mest grundläggande aspekten av tillvaron, medan den 
religiösa delen är just ett tillägg. Kalilombe påpekar vidare att om man 
betraktar religion på det sättet, blir det också möjligt att föreställa sig 
att man som individ står fri att välja mellan olika religiösa tillägg. Den 
sekulära delen av livet är inte öppen för sådana val, den hör till livet som 
sådant, men för dem som så önskar är det möjligt att lägga till en (valfri) 
religiös dimension. Och nu uppmuntrade missionärerna människorna 
i Malawi att byta ut det religiösa tillägg som de traditionellt höll sig 
med mot ett annat tilläggspaket, nämligen kristendom. Men eftersom 
traditionell afrikansk religiositet, enligt Kalilombe, inte yttrar sig som 
ett sådant kulturellt tillägg, blev resultatet att man byggde in stora spän-
ningar i det liv som man erbjöd de nyblivna afrikanska kristna, vilket 
satte dem i en problematisk situation.3

Att de västerländska missionärernas grundsyn återspeglade en väs-
terländsk världsbild kan de knappast klandras för. Men det som Ka-

2 Ibid, s 130.

3 Kalilombe beskriver det som att många afrikanska kristna varit tvungna att leva med 
två olika världsbilder parallellt, vilket lett till att de ofta hamnat i något av en religiös 
»split personality«. Ibid, s 131.
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lilombe däremot ser som olyckligt är att de gjorde misstaget att utgå 
ifrån att denna världsbild var allmängiltig, snarare än bunden till den 
västerländska historien och kultursfären. Man tog den västerländ-
ska uppdelningen mellan religiöst och sekulärt för given och förbisåg 
därför att den inte gav en adekvat beskrivning av den traditionella 
afrikanska kultur som man mötte.4 

Av ett antal anledningar har dock på senare år tanken om att det finns 
en neutral och traditionsoberoende sekulär sfär av tillvaron proble-
matiserats. Bland annat har detta skett genom att den västerländska 
kulturen, i takt med att samhället blivit alltmer pluralistiskt, har kon-
fronterats med röster som ger en bild utifrån, såsom just Kalilombe är 
ett exempel på. Dessa röster ifrågasätter kanske inte möjligheten av att 
i en eller annan mening upprätthålla en sekulär aspekt av samhället, 
men de ifrågasätter de absoluta anspråk som tanken på »det sekulära« 
har tillskansat sig i delar av den moderna västerländska kulturen. I och 
med närvaron av en sådan problematisering, har det vidare öppnats 
möjligheter för att dekonstruera tanken om »det sekulära« såsom en 
kulturellt betingad konstruktion och undersöka vilka beståndsdelar 
den är uppbyggd av.5 Med Graham Wards formulering har den föränd-
rade situationen medfört att det moderna sekulära systemet upptäckt 
sig själv som system, snarare än såsom naturgiven och allmängiltig 
ordning.6 Den västerländska upplysningstradition som granskat och 
avmytologiserat andra traditioner, vänder därmed sitt kritiskt prö-
vande öga mot sig själv och får syn på sig själv som en tradition. Om 
det västerländska förhållningssätt som Kalilombe reagerar mot kän-
netecknas av en oreflekterad tilltro till »det sekulära«, innebär denna 
utveckling en förskjutning av tyngdpunkten mot en situation som 
snarare kan beskrivas som postsekulär.7 

4 Ibid, s 130–31.

5 Ett exempel på ett sådant arbete som på ett omfattande sätt spårar det sekuläras 
genealogi är Taylor, A Secular Age.

6 Graham Ward, »Where We Stand«, The Blackwell Companion to Postmodern Theology, 
Graham Ward (red), (Oxford/Malden/Victoria: Blackwell, 2001), s xviii.

7 Angående beskrivningen av den nutida situationen som postsekulär, se vidare Ola 
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Något som ytterligare bidragit till att talet om det postsekulära 
fått genomslag, exempelvis hos den tyske filosofen och sociologen 
Jürgen Habermas, är att den sekulariseringsteori som för tjugofem 
år sedan var gängse, nu står alltmer ifrågasatt.8 Den traditionella se-
kulariseringsteorin menar att ju modernare ett samhälle blir, desto 
mer marginaliserad kommer religionen att bli. Grundtanken är att 
upplysning, kritiskt tänkande och vetenskapliga landvinningar per 
automatik leder till sekularisering, eftersom behovet av Gud som för-
klaringsmodell minskar i takt med att människan kartlägger världen. 
Men denna självklara koppling mellan modernitet och sekularisering 
har problematiserats genom upptäckten av att den i första hand ger en 
beskrivning av det historiska skeendet i Europa, vilket globalt sett sna-
rast ter sig som ett undantag (och enligt många är dessutom sekulari-
seringsteorin också utifrån europeiska premisser en sanning med mo-
difikation9). Moderniseringsprocesser av samhällen kan ta sig mycket 
olika uttryck och måste inte följa den europeiska förlagan. I andra delar 
av världen visar det sig att modernisering inte löper parallellt med en 
minskad religiositet. Resultatet är att västvärldens sekulära liberalism 
– där det politiska samtalet antas ta plats i en sekulär sfär, separerad 
från religion – framstår som en av många möjliga vägar som ett mo-
dernt samhälle kan ta. Det betyder inte att den sekulära liberalismen 
därmed inte även fortsatt kan ha sina tillskyndare, vilket för övrigt just 
Jürgen Habermas diskussion av postsekularitet är ett exempel på.10 
Men dess hegemoniska status, såsom en självklar konsekvens av att 
ett samhälle går igenom en modernisering, är rubbad.

Sigurdson, Det postsekulära tillståndet: Religion, modernitet, politik (Göteborg: Glänta 
produktion, 2009), s 322–34.

8 Jürgen Habermas, »Notes on a Post Secular Theology« http://www.signandsight.
com/features/1714.html [2012–06–19].

9 Sigurdson, Det postsekulära tillståndet, s 332ff.

10 Ulf Jonsson, Habermas, påven och tron: Jürgen Habermas och Joseph Ratzinger om religion 
och sanning i ett postsekulärt samhälle (Skellefteå: Artos & Norma, 2009), s 27–30. För yt-
terligare exempel på nutida tänkare som, trots väsentliga olikheter sinsemellan, förenas 
i att de tar en uttalat postsekulär utgångspunkt för sina reflektioner, se James K. A. 
Smith (red), After Modernity? Secularity, Globalization, and the Re-enchantment of the World 
(Waco: Baylor UP, 2008), s 9.
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Postsekularitet som teologisk premiss

Teologen Luke Bretherton menar att den postsekulära situationen 
i de västerländska liberala demokratierna yttrar sig i en pågående 
omförhandling av hur religion och politik skall förhålla sig till varan-
dra. Bretherton pekar ut tre realpolitiska skiften som han anser har 
förändrat den politiska kartan och påskyndat en sådan postsekulär 
omförhandling.11 För det första har den ökade migrationen lett till 
ett skifte vad gäller den religiösa demografin. Den pluralistiska situa-
tionen har gjort religion mer synlig som samhällsfenomen. För det 
andra har det politiska händelseförloppet efter 11 september 2001 lett 
till en ökad medvetenhet om islam såsom världsreligion och politisk 
kraft. Diskussionen runt »kriget mot terrorismen« har också väckt 
frågor om huruvida det sekulära liberala toleransbegreppet verkli-
gen erbjuder en trovärdig respons på religiös mångfald.12 Det tredje 
skiftet som Bretherton pekar ut är att den västerländska staten nu 
allt oftare positionerar sig såsom en samhällspartner snarare än en 
välfärdsleverantör. Detta öppnar för nya former av samhällsengagerat 
samarbete mellan religiösa grupper, stater och företagsvärlden, vilket 
spränger tidigare gränsdragningar mellan religiösa och sekulära aktö-
rer. Brethertons resonemang leder honom till följande definition av 
den postsekulära situationen:

[A] period in which, for the first time, multiple modernities, each with 
their respective relationship to religious belief and practice, are overlap-
ping and interacting within the same shared, predominantly urban spaces. 
Within such interactions, existing binary oppositions, such as secular and 
religious, tolerant and intolerant, public and private, conservative and 
radical, and left and right, that tend to frame political relationships break 
down.13

11 Luke Bretherton, Christianity and Contemporary Politics: The Conditions and Possibilities 
of Faithful Witness (Chichester: Wiley-Blackwell, 2010), s 14.

12 Angående det liberala toleransbegreppets begränsningar se Kristen Deede Johnson, 
Theology, Political Theory, and Pluralism: Beyond Tolerance and Difference (Cambridge: 
Cambridge UP, 2007).

13 Bretherton, Christianity and Contemporary Politics, s 15. En diskussion av begreppet 
»multiple modernities« återkommer på sid 72.
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Brethertons definition innebär att han inte betraktar det postsekulära 
tillståndet såsom anti-sekulärt, utan snarare som radikalt pluralistiskt. 
Det är alltså inte frågan om en återgång till ett förmodern politisk 
och religiös situation, utan ett överskridande av en sekulär sfär som 
tenderar att på förhand utdefiniera religion såsom något som inte hör 
hemma i en modern offentlig politisk diskussion.14 Istället framträder 
bilden av en mer komplex offentlig sfär, där många olika aktörer – se-
kulära såväl som religiösa – tar plats och måste hitta vägar för att lära 
sig att leva tillsammans. 

De postsekulära teologiska perspektiv som jag kommer att göra 
bruk av i de kommande kapitlen är präglade av en liknande läges-
beskrivning som den som Bretherton ger. William Cavanaugh och 
Graham Ward, som är de två teologer som (vid sidan av Billing) kom-
mer att få störst utrymme i det följande, kan ses som representanter 
för en sådan postsekulär teologi. Det gäller dels i betydelsen att de 
båda bidragit till den kritiska genomlysning av den västerländska 
modernitetens historia, som bäddat för bestämningen av vår tid som 
postsekulär. Men det gäller också i den meningen att de båda bejakar 
ett postsekulärt förhållningssätt såsom en möjlig utgångspunkt för 
att bedriva teologi med mer konstruktiva anspråk. En sådan ompo-
sitionering av teologin kan ses som en följd av att ett postsekulärt 
perspektiv betraktar religion som ett fenomen som har en berättigad 
plats i det offentliga livet och inte bara är hänvisad till den privata 
sfären.

Den form av postsekulär teologi som Cavanaugh och Ward bedri-
ver, har tydliga anspråk på att gå bortom uppdelningen av verkligheten 
i en sekulär och en religiös sfär. Det innebär bland annat att de inte 
utan vidare ställer upp på att sekulära läsningar av verkligheten (ex-
empelvis inom sociologi eller politisk teori) erbjuder en oskyldig eller 
neutral utgångspunkt, som teologin måste underkasta sig. Istället kan 
teologin granska dem och, utifrån sitt partikulärt kristna perspektiv, 
ge sin tolkning av vilka underliggande värden som dessa kulturellt 
betingade beskrivningar uttrycker. Därtill kan de med sina teologiska 

14 Jfr Sigurdson, Det postsekulära tillståndet, s 322.
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redskap föreslå alternativa beskrivningar. I diskussionen i kapitel 7 
av den radikalortodoxa teologiströmning som såväl Cavanaugh och 
Ward har bidragit till, återkommer jag till ett resonemang om dessa 
anspråk.15

När jag i slutet av inledningskapitlet anknöt till en beskrivning av 
ecklesiologi som något som kan liknas vid kyrkans sociologi – eller 
med andra ord en utläggning av kyrkan som social kropp – anslöt 
detta i viss mening till ett postsekulärt förhållningssätt. Perspektivet 
förutsätter nämligen, i enlighet med det postsekulära tänkandet, att 
teologi kan ha något väsentligt att säga om hur saker och ting tar 
sig konkret uttryck i världen. Undersökningen i del I av vilken social 
kropp som Billings folkkyrkoteologi uttrycker, kan även det ses som 
i linje med det postsekulära förhållningssättet. Den analysen syftade 
till att så att säga göra Billings folkkyrka synlig som social kropp, vil-
ket är nödvändigt för den kommande diskussionen med de postseku-
lärt orienterade teologierna. Annorlunda uttryckt: Först genom att 
klargöra folkkyrkans sociala kropp, blir det möjligt att diskutera hur 
Billings folkkyrkotanke fungerar i det delade offentliga utrymme som 
enligt Bretherton kännetecknar den postsekulära situationen. 

Här finns också en koppling till inledningskapitlets beskrivning 
av det ecklesiologiska förhållningssätt som jag eftersträvar, alltså det 
som jag med hjälp av Nicholas Healys terminologi beskrev som dra-
matiskt snarare än episkt. Det innebär en ecklesiologi som inte söker 
ett distanserat utifrånperspektiv där det är möjligt att göra allmängil-
tiga teoretiska utsagor om kyrkan, utan att påverkas av den konkreta 
kyrkans situation. Istället, menar Healy, att en dramatisk ecklesiologi 
kännetecknas av att den tar risken att med ett inifrånperspektiv fram-
träda som en praktisk och profetisk disciplin, en pilgrimsteologi på 

15 För en delvis annorlunda uppfattning av vad den postsekulära situationen får 
för konsekvenser för teologin, se John D. Caputo, On Religion (London/ New York: 
Routledge, 2001), s 37–66. Caputo hävdar att det postsekulära perspektivet manar 
fram det dekonstruktiva drag som finns implicit i kristen teologi. Detta leder honom 
till att med hjälp av Jacques Derridas tänkande föreslå en postsekulär »religion 
without religion«, ett perspektiv som vidareutvecklas i John D. Caputo, What Would 
Jesus Deconstruct? The Good News of Postmodernity for the Church (Grand Rapids: Baker 
Academic, 2007).
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väg. Kopplingen mellan den dramatisk-teologiska ambitionen och 
ett postsekulärt förhållningssätt, ligger i att den postsekulära uppvär-
deringen av kristendom som en konkret social och offentlig yttring, 
inbjuder till en teologi som arbetar i växelverkan med kyrkans prak-
tiska liv. I premisserna för det dramatiska förhållningssättet ligger att 
ecklesiologin har till uppgift att hitta kreativa nyläsningar av vad det 
innebär att vara kyrka, samtidigt som den måste behålla sitt drama-
tiska inifrånperspektiv genom att stå i samklang med vad Graham 
Ward kallar för »den kristna kyrkans språk«.16

Postliberal och postsekulär teologi

Betoningen av värdet av att en postsekulär teologi talar »kyrkans 
språk«, innebär ett visst släktskap med den postliberala teologiska 
skolbildning som under senare delen av 1900-talet utvecklats av bland 
annat George Lindbeck.17 En jämförelse med Lindbecks teologi kan 
därför ytterligare tydliggöra vad som kännetecknar det postsekulära 
förhållningssätt som jag eftersträvar. I den omfattande diskussion som 
Lindbeck teologi har genererat, har flera av de teologer som delvis 
ställer sig positiv till Lindbecks projekt, samtidigt uttryckt en del far-
hågor. Översatt till den här avhandlingens terminologi, handlar dessa 
farhågor inte minst om huruvida Lindbecks teologi, när den tillämpas, 
verkligen uppmuntrar till ett sådant dramatiskt pilgrimsperspektiv 
som jag i inledningen beskrev såsom teologiskt eftersträvansvärt. Oav-
sett i vilken mån dessa synpunkter utgör en träffande karaktärisering 
av Lindbecks teologi, kan de i det här sammanhanget ge en hjälp att 
förtydliga vad som krävs för att åstadkomma ett konstruktivt postse-
kulärt teologiskt perspektiv.

George Lindbeck har, med inspiration från bland annat Ludwig 
Wittgensteins språkspelstanke, utvecklat ett kulturlingvistiskt per-
spektiv på religiösa traditioner. Utifrån detta perspektiv ser han varje 

16 Jfr Wardcitatet ovan, s 44.

17 För en överskådlig introduktion till postliberal teologi se George Hunsinger, «Post-
liberal Theology», The Cambridge Companion to Postmodern Theology, Kevin J. Vanhoozer 
(red), (Cambridge/New York: Cambridge UP, 2003), s 42–57.
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religiös tradition som ett intratextuellt system som är jämförbart med 
ett språk, med egna grammatiska regler.18 De grammatiska reglerna 
utgörs i en religion av den religiösa traditionens auktoritativa dogmer, 
vilka organiserar och reglerar en viss gemenskaps liv och ger ramarna 
för hur gemenskapen förstår sina erfarenheter.

Utifrån sin kulturlingvistiska förståelse hävdar Lindbeck, i kort-
het, att vi är så inbäddade i de kulturella sfärer som vi lever i, att våra 
kulturella referensramar alltid redan har färgat hur vi uppfattar det vi 
möter, när vi först erfar det.19 Våra erfarenheter möter oss alltså inte 
före våra kulturellt präglade tolkningar av dem, utan är redan när vi 
blir varse dem filtrerade och strukturerade av det tolkningsystem som 
utgör vår grammatiska referensram. Några allmänmänskliga erfaren-
heter finns inte i någon enkel mening. Exempelvis en viss religion är 
därför oskiljbar från den specifika kulturella konstruktion som den är 
inbäddad i, dess kulturella grammatik. 

Det betyder inte, såsom ibland gjorts gällande, att Lindbeck i prin-
cip skulle vara ointresserad av frågan om en religiös traditions san-
ningshalt också i mer ontologisk bemärkelse.20 Men det innebär att 
det översättningsprojekt som kännetecknar en del liberalt präglad 
teologi – där man vill göra evangeliet relevant för den moderna män-
niskan genom att översätta det till en nutida begreppsvärld – inte är 
ett värdeneutralt projekt för Lindbeck. Detta översättningsprojekt 
bygger nämligen på övertygelsen att det är möjligt att formulera en 
allmänmänsklig och traditionsoberoende förklaring av den mänskliga 
tillvarons grundpremisser, inklusive en fixering av en sorts religiös ur-
erfarenhet. Den otolkade erfarenheten kan exempelvis beskrivas som 
känslan av absolut beroende (Schleiermacher), eller som ett möte med 
the ultimate concern (Tillich), eller på något annat sätt. Den traditionella 
kristna teologin blir då ett försök att ge uttryck för och tyda denna 

18 George Lindbeck, The Nature of Doctrine: Religion and Theology in a Postliberal Age 
(Philadelphia: Westminster Press, 1984). För en svensk introduktion till Lindbeck se 
Roland Spjuth, »George Lindbeck«, Moderne teologi: Tradisjon och nytenkning hos det 
20. århundrets teologer, Ståle Johannes Kristiansen och Svein Rise (red), (Kristiansand: 
Høyskoleforlaget, 2008).

19 Lindbeck, The Nature of Doctrine, s 41.

20 Se exempelvis Spjuth, »George Lindbeck«, s 523.
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traditionsoberoende erfarenhet i den kristna traditionens form, en 
tradition som för den moderna människan kan framstå som mer el-
ler mindre svåråtkomlig. Den religiösa ur-erfarenheten kvarstår dock 
också för den moderna människan, vilket öppnar för möjligheten att 
korrelera den kristna traditionen gentemot den moderna tidens pre-
misser, så att kristen tro återigen uppfattas som en relevant uttolkning 
av denna erfarenhet.21 

Lindbecks teologi är post-liberal i den meningen att han inte bejakar 
någon sådan traditionsoberoende religiös erfarenhet. Eftersom en re-
ligions innehåll, enligt Lindbeck, inte går att skilja från den kulturella 
grammatik som den uttrycks i, går det inte att exempelvis översätta 
kristen tro till ett sekulärt, modernt språkspel, med mindre än att också 
trons innehåll förvrängs. I kontrast till en sådan korrelerande översätt-
ningsteologi beskriver istället Lindbeck, med en välkänd formulering, 
hur den intratextuella teologin strävar efter att tolka verkligheten uti-
från den bibliska horisonten, snarare än att försöka översätta bibeln 
till utombibliska kategorier: »It is the text, so to speak, which absorbs 
the world, rather than the world the text.«22 

En postsekulär teologi, som vill värna den dramatiska och praktisk-
profetiska inriktningen, kan i viss mån göra gemensam sak med Lind-
beck i hans kritik av föreställningen om en allmänmänsklig, rationell 
och traditionsoberoende sfär som står oberörd av historiens vänd-
ningar.23 Vidare innebär hans beskrivning av kristen teologi som en 
intratextuell verksamhet, att teologin får ta sin utgångspunkt i hur 
kristen tro förstås och gestaltas av de människor som deltar i språk-
spelet, eller med andra ord av de gemenskaper av människor som be-
känner sig som kristna. I den meningen tvingas teologin att lämna en 

21 Den term som Lindbeck använder för en sådan liberalt präglad teologisk modell är 
»experiential-expressive«. Lindbeck, The Nature of Doctrine, s 31f. 

22 Ibid, s 118.

23 Lindbecks kritik av möjligheten till en otolkad religiös erfarenhet kan sorteras in 
som ett relativt tidigt uttryck för den mer generella och numera massiva postmoderna 
kritiken av den fundamentistiska kunskapssyn som präglar det liberala projektet. Se ex-
empelvis Stanley J. Grenz och John R. Franke, Beyond Foundationalism: Shaping Theology 
in a Postmodern Context (Louisville: Westminster John Knox Press, 2001).
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strikt teoretiskt principiell nivå och närma sig den konkreta kyrkans 
praktiska verklighet, vilket ger en ökad dramatisk-teologisk potential.

Men just utifrån en dramatisk-teologisk horisont, kan man dock 
resa en del frågetecken kring, i vilken grad Lindbecks kulturlingvis-
tiska perspektiv inbjuder till en teologi, som på ett kreativt sätt vill 
leva mitt i historien. Eftersom Lindbecks modell starkt betonar att den 
egna kulturella traditionen utgör den givna ramen för vår tolkning, 
skulle en konsekvens kunna bli att teologins praktisk-profetiska röst 
får svårare att rikta kritiska synpunkter just mot den egna traditio-
nen. Lindbeck själv understryker visserligen att hans intratextuella 
perspektiv inte förhindrar att en tradition över tid också kan prövas, 
kritiseras och utvecklas. En sådan prövning kan dock enligt Lindbeck 
inte ske från någon neutral utifrånposition, utan yttrar sig istället som 
en konstant pragmatisk och praktisk prövning av traditionen i mötet 
med andra kulturella traditioner.24

Man samtidigt kan beskrivningen av den kristna traditionen som 
en uppsättning grammatiska regler, eller strukturer, lätt leda tanken 
till ett system som redan ligger färdigt för att upptäckas och kodifieras 
av teologin. En sådan tankelinje rimmar i så fall inte särskilt väl med 
tanken på en kreativ teologi som låter sig påverkas av de konflikter, 
förhandlingar och tvetydigheter som hör till den empiriska kyrkans 
verklighet. Teologen Kathryn Tanner uttrycker denna risk i Lindbecks 
teologi som att han, efter att ha förkastat den problematiska rationa-
lism som hör till den liberala teologin, tenderar att bara ersätta den 
med en ny sorts rationalism.25 Denna rationalism bygger då inte längre 
på föreställningen om en allmänmänsklig erfarenhet som står opåver-
kad och isolerad från den kontingenta och konfliktfyllda historiens 
gång. Istället ersätts tilltron till det allmänmänskliga av en hög tilltro 
till innehållet i en viss Tradition, som på ett liknande sätt står isolerad 
från historien. Om Lindbecks intratextuella vändning tas i bruk på ett 
sådant sätt kommer det teologiska arbetet att förbli en form av ratio-

24 Lindbeck, The Nature of Doctrine, s 131. Jfr också Olli-Pekka Vainio, Beyond Fideism: 
Negotiable Religious Identities (Farnham/Burlington: Ashgate, 2010), s 75.

25 Kathryn Tanner, Theories of Culture: A New Agenda for Theology (Minneapolis: Fortress 
Press, 1997), s 141–42.
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nalistisk slutledning utifrån givna regler, vilket tenderar att reducera 
teologin till ett automatiserat förlopp, snarare än en kreativ process.26 

Ur ett dramatisk-teologiskt perspektiv är förstås mycket lite vunnet 
om den nödvändiga vändningen till ett inifrånperspektiv som talar 
kyrkans språk, också innebär att teologins kreativa potential försvinner. 
Den anglikanske teologen och ärkebiskopen Rowan Williams – som på 
en grundläggande nivå ställer sig positiv till Lindbecks ansats – menar 
att problemet med Lindbecks teologi är att den riskerar att ge en alltför 
stabil bild av vad en tradition är.27 Williams bejakar Lindbecks vilja 
att bedriva teologi med hjälp av de resurser som den kristna traditio-
nen erbjuder, men understryker samtidigt att denna tradition i sig är 
en mycket sammansatt företeelse. Den kristna traditionen har genom 
åren, enligt Williams, befunnit sig i en så symbiotisk och komplicerad 
relation till olika kulturer, att det till syvende och sist kan vara svårt 
att säga vad det är som har absorberats av vad i ett visst sammanhang. 
Den kristna traditionen möter oss dessutom alltid som en redan tolkad 
tradition och det skulle inte vara hermeneutiskt trovärdigt att tänka sig 
att denna tolkning bara skett utifrån renodlat intratextuella kristna prin-
ciper. Bestämmer vi oss för att i Lindbecks anda »låta texten absorbera 
världen« och strävar efter att betrakta vår samtidskultur ur den bibliska 
berättelsens perspektiv, måste vi också hålla i minnet att vår läsning av 
bibeln samtidigt alltid är präglad av de tolkningsfilter som vi redan bär 
på. Dessa filter är förmodligen delvis färgade av just den samtidskultur 
som vi vill få ett bibliskt perspektiv på.28 Frågan om vad som absorberar 
vad i en tolkningsakt blir därmed mycket komplex. 

26 Ibid, s 141. En liknande kritik av postliberal teologi uttrycks i Jeanrond, Guds när-
varo, s 108–12.

27 Rowan Williams, On Christian Theology (Oxford: Blackwell, 2000), s 29–43.

28 Miroslav Volf pekar på hur denna mer komplexa relation mellan intra- och extra-
textuella perspektiv för övrigt också är signifikativ i Lindbecks egen teologi. Lindbecks 
plädering för en intratextuell teologisk metod baseras på kulturlingvistiska perspektiv 
från exempelvis Wittgenstein och Clifford Geertz, vilka knappast kan sägas vara intra-
bibliska perspektiv. Miroslav Volf, »Theology, Meaning and Power: A Conversation 
with George Lindbeck on Theology & the Nature of Christian Difference«, The Nature 
of Confession: Evangelicals & Postliberals in Conversation, Timothy R. Phillips och Dennis L. 
Okholm (red), (Downers Grove: Inter Varsity Press, 1996), s 50.
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Teologen Miroslav Volf ifrågasätter i en angränsande diskussion 
vidare om absorbera över huvud taget är en lämplig metafor i sam-
manhanget. Volfs ifrågasättande gäller oavsett om termen absorbering 
används som beskrivningen av hur den kristna traditionen växt fram, 
eller som normativt förslag på vad som är eftersträvansvärt. Volf på-
pekar också att Lindbecks välmotiverade argumentation för att inte 
låta världen absorbera texten, faktiskt inte måste innebära en motsatt 
strävan efter att istället låta texten absorbera världen.29

För att återvända till Rowan Williams, delar han alltså Lindbecks 
tanke om att kyrkan är kallad till att tolka världen utifrån sin egen 
fundamentala berättelse (eller med Lindbecks terminologi: sina egna 
intratextuella grammatiska regler). Men Williams betonar att det i 
denna tolkningsakt också händer något med kyrkans egen tradition. 
Någonting har exempelvis hänt med Exodus-berättelsen efter det 
att den har införlivats och tolkats i den afro-amerikanska slavkultu-
rens frihetskamp. Något har hänt med berättelsen om Abraham och  
Isak när den har passerat genom Sören Kierkegaards Fruktan och 
bävan.30 Själva tolkningsakten är nämligen inte bara en prövning av 
världen utifrån kyrkans tradition, utan också en prövning av kyrkan 
själv:

[T]he interpretation of the world ’within the scriptural framework’ is 
intrinsic to the Church’s critical selfdiscovery. In judging the world, by its 
confrontation of the world with its own dramatic script, the Church also 
judges itself; in attempting to show the world a critical truth, it shows 
itself to itself as Church also.31

Betoningen av att den teologiska tolkningsakten också inbegriper att 
kyrkan upptäcker och prövar sig själv, ger ett mindre automatiserat 
och mer provisoriskt drag, som innebär en större öppenhet för att 
de erfarenheter som möter genom historien, också kan ha teologiskt 
viktiga saker att säga oss.

29 Ibid, s 49.

30 Williams, On Christian Theology, s 30.

31 Ibid, s 31.
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Williams hållning förstärks av att han i sina historisk-teologiska ar-
beten ger uttryck för en stark tilltro till att det är just i en reflektion som 
arbetar i trohet mot en allmänkristen ortodoxi, som teologins kreativa 
möjligheter framträder.32 Williams tolkning av de arianska striderna i 
Nicaea, angående hur relationen mellan Fadern och Sonen skall beskri-
vas, kan ses som signifikativ. De formuleringar som återfinns i den Ni-
caenska trosbekännelsen är, enligt Williams, ett resultat av en teologisk 
diskussion som arbetat utifrån frågan om vilken kreativ nyformulering som 
bäst skulle bevara integriteten i den tro som traditionen förmedlat.33 Kon-
tinuitet med kristen tradition ställer krav på en kreativ och nytänkande 
process och kan inte reduceras till en traditionalistisk konservering av 
dogmatiska formuleringar. I Williams tolkning av kontroverserna runt 
kyrkomötet i Nicaea är det istället Arius – alltså representanten för det 
perspektiv som den Nicaeansk-konstantinopolitanska bekännelsen i 
mycket formulerades i stark kontrast mot – som är den som står för 
det traditionalistiska perspektivet. Enligt Williams såg Arius sig själv 
såsom en försvarare av »klassisk kristen tro«, som ville konservera de 
formuleringar som fram tills dess hade varit framträdande i kyrkans 
undervisning. Detta som ett försök att skydda tron från nymodiga och 
utombibliskt hämtade filosofiska termer, såsom begreppet homoousios 
(av samma väsen), vilket introducerades i Nicaea för att precisera rela-
tionen mellan Fadern och Sonen.34 

Etableringen av homoousios som en del av den allmänkristna bekän-
nelsen är, i Williams tolkning, ett exempel på hur den kristna lärobild-
ningen alltid varit ett arbete som strävar efter att bevara troheten mot 
traditionen, genom att kreativt formulera den kristna bekännelsen på 

32 För en presentation och tolkning av detta genomgående drag i Williams teologi, se 
Benjamin Myers, «Disruptive History: Rowan Williams on Heresy and Orthodoxy», 
On Rowan Williams: Critical Essays, Matheson Russel (red), (Eugene: Cascade Books, 
2009), s 47–67. Williams sammanfattar sin historiesyn på ett pregnant sätt i Rowan 
Williams, Why Study the Past? The Quest for the Historical Church (London: Darton Long-
man & Todd, 2005).

33 Rowan Williams, Arius: Heresy and Tradition (Grand Rapids: Eerdmans, 2002 
(1987)), s 235.

34 Se Williams beskrivning av Arius som en »committed theological conservative«. 
Ibid, s 175. För en utförlig diskussion av homoousiosbegreppets framväxt i kristologi 
och treenighetslära, se Kelly, Early Christian Doctrines, s 223–79.
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nytt. Denna kreativa process sker dock hela tiden inom ramen för en 
befintlig tradition, som genom sina praktiker och texter sätter en yttre 
gräns för vad som kan anses vara möjliga och trovärdiga tolkningar.35 
På så sätt bibehåller teologin sin kristna integritet, samtidigt som den 
blir ett värn mot totaliserande tendenser. Williams antyder till och med 
(med Arius som exempel) att just tendensen att stänga in reflektionen 
om kristen tro i ett system, är det drag som kvalificerar en lära såsom he-
retisk.36 Detta eftersom den stryper möjligheten till ett fortsatt samtal. 
I kontrast till en sådan stängd teologi menar Williams att teologi som 
sker i trovärdig kontinuitet med den kristna bekännelsen kännetecknas 
av vad han kallar god konversationskonst, vilket innebär ett sätt att tala som 
inte avslutar konversationen, utan inbjuder den andre att svara.37 Bara 
så kan den kreativa process som teologin är kallad till att vara, fortgå.

Ur denna diskussion utkristalliseras en syn på kyrkans konflikter och 
kriser såsom något som inte i första hand skall ses som beklagansvärda 
misslyckanden, utan en nödvändig del av vad det är att i trohet gestalta 
den kristna tron. Kriser och konflikter leder naturligtvis inte per de-
finition till kreativa nyformuleringar. De kan vara både uppslitande 
och destruktiva. Men teologiskt kan de också tolkas som ett tecken på 
att kristen tro är något som tar plats mitt i den kontingenta historiska 
situation, där det dilemma som hör till att vara kyrka i världen alltid är 
närvarande. Därför har Williams för övrigt en tämligen positiv syn på 
exempelvis »ärkekättaren« Arius bidrag, såsom en röst som utmanade 
och provocerade fram viktiga bekännelseformuleringar. Han beklagar 
kyrkohistoriens tendens att vilja definiera ut dem som inte uttrycker 
det som för tillfället är teologiskt gångbart. Även heresier kan ha saker 
att säga som är värt att lyssna till.38 

Den som väljer att renodla Lindbecks bild av den kristna traditio-

35 Jfr beskrivningen av den hermeneutiskt växelverkande relationen mellan tradition 
och tolkning i Jayne Svenungsson, »Bibeln och den radikala hermeneutiken«, Tolkning 
för livet: Åtta teologer om bibelns auktoritet, Anne-Louise Eriksson (red), (Stockholm: 
Verbum, 2004), s 200ff. 

36 Jfr. Mike Highton, Difficult Gospel: The Theology of Rowan Williams (New York: 
Church Publishing, 2004), s 83f.

37 Williams, On Christian Theology, s 4f.

38 Highton, Difficult Gospel, s 86.
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nen som en kulturlingvistisk grammatik, skulle kunna komma till 
slutsatsen att teologiska konflikter alltid beror på att den ena eller 
andra parten i konflikten har missförstått den kristna trons gram-
matiska regler och därför dragit felaktiga slutsatser. Utifrån det per-
spektiv som jag, med Williams hjälp, vill utveckla här, är det dock inte 
en särskild lyckad metafor att på det sättet likna den allmänkristna 
trostolkningen vid ett grammatiskt regelverk. Istället erbjuder de all-
mänkristna formuleringarna en teologisk kontext som kännetecknas 
av en expansiv potential vad gäller att tolka kristen tro och praktik.39 
Denna expansiva möjlighet får sitt starkaste uttryck i den kristna tros-
lärans mest centrala beståndsdel, nämligen i bekännelsen till Jesus 
Kristus. Kristushändelsen följer inga kulturgrammatiska regler, utan 
är ett radikalt inbrytande av Gud i historiens gång. Bekännelsen till 
Kristi uppståndelse innebär att den kristna traditionen springer ur en 
händelse som är i diskontinuitet med alla tidigare tänkbara menings-
system.40 Sett ur systematisk synvinkel är Kristi uppståndelse snarare 
en systemkris än ett harmoniskt tillrättaläggande. Allmänkristen orto-
doxi är en eskatologiskt laddad bekännelse till den Gud som har visat 
sin kapacitet att bryta in och »störa« historiens förlopp och som kan 
förväntas göra det igen.41 

Den positiva värderingen av den allmänkristna troslärans dyna-
miska potential innebär också en övertygelse om att teologi som for-
muleras i trohet mot kristen ortodoxi mycket väl kan förenas med 

39 Myers, »Disruptive History«, s 56. Ett intressant alternativ till Lindbecks kultur-
grammatiska förståelse, är Bernd Wannenwetschs politiska teologi, där det inte är 
teologiska doktriner, utan istället kyrkans gudstjänst, som får rollen av att utgöra »the 
grammar of Christian life«. Bernd Wannenwetsch, Political worship: Ethics for Christian 
Citizens (Oxford: Oxford UP, 2004), s 32–40.

40 Myers, »Disruptive History«, s 60.

41 Synen på historien som en yta där radikala och kontingenta inbrytanden kan ske, 
innebär vidare en historiesyn där historien aldrig kan tämjas ner till något som inte kan 
påverka och ifrågasätta oss – vare sig det sker genom en traditionalistisk läsning som 
tror sig behärska historien, eller genom en progressivistisk förståelse som reducerar his-
toriens gång till passerade stadier på väg mot högre insikter. Den historia i vilken Kris-
tus kan uppstå, innebär en ständig utmaning av vår egen position. Med Williams ord: 
»[T]raditionalists sometimes miss the point because they don’t expect to be surprised 
by the past; progressives miss the point because they don’t expect to be interested or 
questioned by it«. Williams, Why Study the Past? , s 3.
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en bibehållen lyhördhet för värdet av andra bidrag. Den dramatiska 
teologins provisoriska karaktär ger en öppenhet för att också andra 
bidrag kan ge kyrkan väsentliga lärdomar, både om Gud och om hur 
ett liv i Kristi efterföljelse kan gestaltas – ett utbyte som den postse-
kulära situationen i gynnsamma fall bidrar till.42 Resonemanget kan 
därmed också ses som en indirekt utmaning av uppfattningen att det 
skulle finnas ett (självklart) samband mellan en fast förankring i en 
religiös tradition och en intolerant, icke-lyssnande hållning, så som 
somliga religionskritiska röster hävdar.43 På motsvarande sätt finns 
det inte heller något som tyder på att diskurser som ägnar sig åt att 
försöka tunna ut förankringen i en viss tradition, per definition skulle 
präglas av en större öppenhet och därmed genom sin tolerans ha en 
bättre förmåga att konversera med andra positioner.44

Efter denna introducerande diskussion kring vad jag menar att ett 
konstruktivt postsekulärt teologiskt förhållningssätt innebär, skall jag 
nu vända mig direkt till de postsekulära perspektiven.

42 Också hos Hans Urs von Balthasar – som är den som gett incitamentet till den 
distinktion mellan dramatisk och episk teologi som utvecklades i introduktionskapit-
let – återfinns en liknande betoning av att alla domäner av det mänskliga livet och det 
mänskliga tänkandet kan bära insikter som är oumbärliga för kristen teologi. Denna 
inklusiva syn kombineras hos von Balthasar med uppfattningen att kristen teologi på 
ett ogenerat exklusivt sätt bör formuleras från ett partikulärt kristet perspektiv. Med 
von Baltasars ord: »Christian ’exclusivity’ demands precisely the inclusion of all human 
thinking.« Citerat i Ben Quash, »Hans Urs Von Balthasar«, The Modern Theologians: 
An Introduction to Christian Theology since 1918, David F. Ford och Rachel Muers (red), 
(Oxford/Malden: Blackwell, 2005), s 108f.

43 Se exempelvis Mattias Martinsons skildring av »den religionskritiska monologen« 
som funnits som en markant tendens i Sverige alltsedan Ingmar Hedenius dagar. Mo-
nologen innebär att man på förhand bestämmer religiösa hållningar såsom intoleranta 
och sedan kritiserar dem för just det. Detta samtidigt som de existerande röster som 
med utgångspunkt i religiösa traditioner vill anta en mer resonerande hållning blir ut-
definierade såsom ohederliga, eller inte äktreligiösa. Martinson, Katedralen mitt i staden, 
s 40–51. Martinson pekar också på hur denna monolog tar sig uttryck i en tämligen 
enkelspårig teologikritik, exempelvis hos den franske ateisten Michel Onfrey, som 
odlar bilden av hur »en teolog, till skillnad från en filosof, inte kan eller får tänka själv 
på grund av trohet mot religiösa auktoriteter«. Mattias Martinson, Postkristen teologi: 
Experiment och tydningsförsök (Göteborg: Glänta produktion, 2007), s 15.

44 Jfr. Mathewes, A Theology of Public Life, s 6. I sammanhanget kan det vara värt att 
påpeka att det liberala toleransbegrepp som kan spåras i botten av en sådan logik står 
alltmer ifrågasatt inom en hel del nutida politisk teori. Se exempelvis Kristen Deede 
Johnson, Theology, Political Theory, and Pluralism: Beyond Tolerance and Difference (Cam-
bridge: Cambridge UP, 2007).



· 190 ·



· 191 ·

Staten som sådan existerar inte i materiell mening. Det hävdar den 
katolske amerikanske teologen William Cavanaugh i inledningen till 
en av sina undersökningar av nationalstatens teologiska betydelse.1 
Byggnader, flygplan, skattesedlar och gränspatruller existerar onekli-
gen. Men för att dessa olika materiella företeelser skall samverka till 
en statsapparat krävs också, åtminstone i ett nationalstatsprojekt, en 
socialt etablerad föreställning om en nationell gemenskap som gör 
anspråk på ett visst territorium. Inom ramen för en sådan föreställning 
om nationell gemenskap, kan exempelvis de ovan nämnda företeel-
serna uppfattas såsom det som upprätthåller den nationella gemen-
skapen och därtill förhindrar att den slås sönder av yttre hot, eller inre 
splittring. Den underliggande sociala föreställningen om nationell 
gemenskap är dock, enligt Cavanaugh, inte av naturen given, utan 
något som vi fostras in i.

Med detta resonemang som utgångspunkt gör Cavanaugh en kritisk 
teologisk analys av hur den moderna, sekulära nationalstaten växt 
fram som social föreställning. Det ger sedan ett underlag för en diskus-
sion om hur nationalstaten som föreställd gemenskap påverkar vårt 
sätt att uppfatta verkligheten och agera i den. Diskussionen sker i hög 
grad genom att de sociala föreställningar som kännetecknar den mo-
derna liberala nationalstaten, ställs i kontrast till vad Cavanaugh anser 
vara den sociala föreställning om tillvaron som sakramental kristen-

1 Cavanaugh, Theopolitical Imagination, s 2. Se också William T. Cavanaugh, »Killing 
for the Telephone Company: Why the Nation State is not The Keeper of the Common 
Good« Modern Theology, nr. 20:2 (2004), s 245–50.

6 
Nationalstatens teologi
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dom gestaltar.2 Cavanaughs utpekandet av nationen som »föreställd 
gemenskap«, skall dock inte tolkas som att han därmed menar att 
nationen kan anses vara avslöjad som ett falsarium. (jfr introduktio-
nen av begreppet föreställd gemenskap s.26) Att Cavanaugh menar 
sig kunna visa att en nationell gemenskap bygger på sociala föreställ-
ningar, gör inte att nationerna och deras inverkan på vår tillvaro blir 
mindre reella. Men det innebär en möjlighet för honom att dekonstru-
era nationalstaten som fenomen och kritiskt granska de byggstenar 
som den är konstruerad av. Dessutom öppnar det möjligheter för att 
ställa den mot en annan gemenskap, som på samma sätt är beroende 
av att det finns socialt etablerade föreställningar om en samhörighet 
mellan de som ingår i den, nämligen den kristna kyrkan.

Cavanaughs diskussion är på ett särskilt sätt intressant i det här 
sammanhanget, eftersom den tydligt anknyter till just de tankar om 
föreställda gemenskaper och sociala föreställningar, som är centrala 
för den här undersökningen. Cavanaugh visar hur man så att säga kan 
göra teologi av de tankelinjer som jag knöt till Benedict Anderson och 
Charles Taylor i kap 1.3 Genom sin nationalstatskritiska teologi er-
bjuder Cavanaugh en kontrastbild, där staten explicit framträder som 
ett teologiskt laddat projekt, vilket jag här vill utnyttja för att få ett 
fördjupat perspektiv på Billings sätt att förhålla sig till stat och nation. 
Detta betyder dock inte att den version av berättelsen om nationalsta-
tens framväxt som Cavanaugh berättar vare sig utgör det enda histo-
riskt trovärdiga sättet att beskriva skeendet, eller det enda teologiskt 
trovärdiga sättet att förhålla sig till nationalstaten.4 Tvärtom kommer 

2 Kontrasten mellan den kristna gemenskapstanken och de sekulära västerländska so-
ciala föreställningar som ligger till grund för de moderna statssystemen, figurerar starkt 
i hela Cavanaughs teologiska produktion. Grunden för denna konfrontation läggs inte 
minst i hans avhandling (Torture and Eucharist) men opererar också i Cavanaughs kritik 
av den marknadsliberala konsumismen (Being consumed) och av globaliseringen (The 
World in a Wafer). William T. Cavanaugh, Being Consumed (Cambridge/Grand Rapids: 
Eerdmans, 2008) och William T. Cavanaugh, »The World in a Wafer: A Geography of 
the Eucharist as Resistance to Globalization« Modern Theology, nr. 15:2 (1999).

3 För en jämförelse mellan Cavanaughs och Taylors perspektiv se, Randall S. Rosen-
berg, «The Catholic Imagination and Modernity: William Cavanaugh’s Theopolitical 
Imagination and Charles Taylor’s Modern Social Imagination» Heythrope Journal, nr. 
48:6 (2007).

4 För andra kritiska teologiska värderingar av nationalstaten som samtidigt på väsent-
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det att bli tydligt att Cavanaughs analys arbetar med ett statsbegrepp 
och ett kyrkobegrepp som båda bär en del bekymmersamma aspekter. 
På ett särskilt sätt menar jag att det finns en tendens hos Cavanaugh 
att mellan varven skildra såväl stat som kyrka som om de vore enty-
diga fenomen med skarpa gränser och centrerade, klart urskiljbara 
identiteter. Detta innebär att hans teologiska reflektioner ibland ger 
intryck av att bära en viss distans i förhållande till de mångfacetterade 
och motsägelsefulla fenomen som både stater och kyrkor visar sig vara 
när de framträder empiriskt.

Cavanaugh är professor i teologi i Chicago. Hans teologiska pro-
duktion har i första hand berört politisk teologi och ecklesiologi. Hans 
teologi präglas därmed av att han såsom amerikan verkar i en kontext 
som är markant annorlunda än den som kännetecknar den svenska 
situationen. Inte minst anknyter den amerikanska politiska retoriken 
till ett mer uttryckligt religiöst språkbruk i sitt sätt att tala om natio-
nen. Därtill är det också värt att påpeka att en del av den tematisering 
av staten som återkommer hos Cavanaugh, går tillbaka på hans av-
handling om den chilenska statens systematiska bruk av tortyr under 
Augusto Pinochets militärdiktatur 1973–1990.5 Att en del av Cavan-
aughs nationalstatsanalys därmed tar sin utgångspunkt i ett statssys-
tem som regelmässigt ägnade sig åt grova förbrytelser mot mänskliga 
rättigheter, ger en bakgrund till Cavanaughs mycket negativa värde-
ring av den moderna staten. När jag i detta kapitel ställer somligt av 
Cavanaughs argumentation parallellt med en del exempel från svensk 
nutid, skall det naturligtvis inte tolkas som att jag därmed jämställer 
den svenska situationen med diktaturens Chile. Exemplifieringarna 
vill snarare visa på hur det, trots de fundamentala skillnaderna, finns 
väsentliga beröringspunkter, som gör att Cavanaughs analys har bä-
ring också i en svensk och mycket annorlunda kontext.

liga punkter avviker från Cavanaugh, se exempelvis Ian S. Markham, A Theology of Enga-
gement (Malden/Oxford/Victoria: Blackwell, 2003), s 71–86 och Bretherton, Christianity 
and Contemporary Politics, s 126–74.

5 Cavanaugh, Torture and Eucharist.
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Nationalstatens transcendenta natur

Om nationen som fenomen betraktas såsom social föreställning, måste 
det tillstås att just denna föreställning har en närmast oöverträffat 
stark ställning i det allmänna västerländska medvetandet. Cavanaugh 
menar att föreställningen om nationalstatens nödvändighet är kraft-
fullare och påverkar oss mer, än de flesta andra sociala föreställningar. 
Nationalstaterna betraktas i hög grad som en given del av verkligheten 
och värderas därtill som en omistlig aktör vad gäller upprätthållandet 
av vad som anses vara det goda samhällets värden. För hur kommer det 
sig annars, frågar Cavanaugh, att unga amerikanska »bondpojkar« 
från avlägsna trakter, om och om igen övertygas om det rättfärdiga i 
att de som soldater skall lämna sin hembygd och i sitt lands tjänst döda 
människor som de aldrig har träffat och egentligen inte vet någonting 
om? Och vad är det som gör att den handlingen av så många bedöms 
som rationell och moraliskt försvarbar, medan exakt samma handling 
skulle fördömas som irrationell och fanatisk om någon utförde den i 
sin guds namn istället för i sitt lands?

Här märks återigen hur Cavanaughs diskussion i mycket är upphängd 
på amerikanska förhållanden. Efter 11 september-attackerna 2001 har 
därför Cavanaughs problematisering av nationalstatens logik i hög grad 
formulerats såsom en kritik av USA:s agerande i det så kallade kriget 
mot terrorismen.6 I svensk kontext är det nutida språkbruket annor-
lunda. Nationalistiska och patriotiska yttringar betraktas med en större 
skepsis och ett direkt tal om Sveriges land som något som är värt att gå 
i döden för är följdenligt mer ovanligt. Däremot knyts Sverige som na-

6 Cavanaugh har i en mängd sammanhang gett kritiska teologiska analyser av den logik 
som driver det amerikanska agerandet i kriget mot terrorismen. Bland annat kritiserar 
han vad han kallar »American exceptionalism«, vilket innebär tendensen att tillåta sig 
avsteg från internationell rätt (exempelvis genom tortyr i förhörssituationer eller genom 
att utan rättslig prövning hålla fångar på obestämd tid) med motiveringen att det excep-
tionella hot mot det goda samhället som terrorismen utgör, måste bekämpas av det goda 
fria samhället. Alla medel blir tillåtna eftersom det handlar om kampen mellan ont och 
gott. Att värden som godhet och frihet på ett så absolut sätt associeras med en viss natio-
nalstat (i kontrast till andra stater och religioner) framställs i Cavanaughs teologiska tolk-
ning som mycket problematiskt. William T. Cavanaugh, »Messianic Nation: A Christian 
Theological Critique of American Exceptionalism« University of St. Thomas Law Journal, 
nr. 2 (2005), s 262. Se också William T. Cavanaugh, The Myth of Religious Violence: Secular 
Ideology and the Roots of Modern Conflict (Oxford/New York: Oxford UP, 2009), s 181–230.
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tion inte sällan till ett antal grundläggande värden som vi antas behöva 
Sveriges hjälp för att upprätthålla. I en av svenska försvarsmaktens re-
kryteringskampanjer står exempelvis, under våren 2012, att läsa: 

Sveriges historia är liksom många andra länders kantad av maktkamper, 
oroligheter, orättvisor, förföljelser och krig. Vägen till det Sverige vi har 
i dag har varit lång och hård. Därför är det självklart att försvara det vi 
har uppnått. Och vi ser det som lika självklart att stödja andra länder som 
befinner sig i svåra tider. Ingenting är givet. Men allting vi tror på är värt 
att försvara. Det finns mycket värt att slåss för.7

I jämförelse med den amerikanska situation som Cavanaugh anknyter 
till, är det nationalistiska draget nedtonat. Men det betonas samtidigt 
att det som vi idag kallar Sverige är ett resultat av en kostsam historisk 
process av kamp och strid, längs en väg som varit »lång och hård«. 
Just detta Sverige är värt att slåss för, kanske inte för nationen som 
sådan, utan för att försvara »det vi har uppnått«. Det finns därmed 
en underförstådd koppling mellan upprätthållandet av nationalstaten 
Sverige och vårt livs viktigaste värden, »allt det vi tror på«. 

Iakttagelser av den här arten, om hur nationalstaten uppfattas i det 
allmänna medvetandet, antyder att nationalstaten inte bara föreställs 
som en inomvärldslig ordning, utan också tillskrivs värden och betydel-
ser som går utöver en sådan ordning. Cavanaugh uttrycker det som att 
det i den gängse berättelsen om nationalstatens uppkomst finns kom-
ponenter som ger den en omedierad relation till en transcendent verklig-
het. Detta kan ske på två sätt. För det första kan det ta sig uttryck i en 
tanke om en direkt relation mellan nationen och Gud, såsom i somlig 
amerikansk religio-politisk retorik. USA beskrivs då som det nya Israel, 
Guds tecken och redskap i världen.8 Detta språkbruk går att spåra till 
den civil-religiösa tradition, som bland annat hämtat sin näring ut det 

7 http://www.forsvarsmakten.se/Jobba/Jobba-har/. Accesdatum 2012–01–18.

8 För en starkt kritisk analys av vad denna sammansmältning av jude-kristna och na-
tionalistiska motiv har fått för konsekvenser i den allmänna amerikanska förståelsen av 
kristen tro, se Stanley Hauerwas, Unleashing the Scripture: Freeing the Bible from captivity 
to America (Nashville: Abingdon Press, 1993), s 15–38 och Stanley Hauerwas, »A Chris-
tian Critique of Christian America«, The Hauerwas Reader, John Berkman och Michael 
G. Cartwright (red), (Durham/ London: Duke UP, 2001), s 459–80.
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amerikanska 1800-talets puritanska väckelsespråk. Författaren Herman 
Melville (1819–1891) beskriver exempelvis amerikanska folkets roll i 
världshistorien med orden: »[W]e americans are the peculiar, chosen 
people – the Israel of our time; we bear the arch of the liberties of the 
world«.9 I svensk kontext kan associationerna gå till de nationalistiskt 
teologiska strömningar som florerade i den ungkyrkliga kretsen, även 
om utpekandet av Sverige som gudsfolk, mer sällan skedde med så ex-
klusivistiska formuleringar som Melvilles. Men när Manfred Björkquist 
exempelvis gjorde ett försök att inklusivt tala om att varje folk fått en 
särskild kallelse av Gud och att Gud talar till alla folk, kan han ändå inte 
låta bli att lägga till: »men kanske mest ändå till Sverige«.10 Visst har 
Gud en plan för världen där han tar hjälp av fler folk än det svenska, men 
ju mer man studerar Sveriges historia menar Björkquist att man inser 
att det svenska folket trots allt har en särskild kallelse att vara Guds folk.

Kopplingen till en transcendent verklighet kan dock, för det an-
dra, också ske med hjälp av en mer svårfångad föreställning om en 
direkt relation mellan nationen och ett visst värde med transcendenta 
undertoner, exempelvis frihet. Detta värde har nationen till uppgift 
att gestalta i världen. Vad gäller den citerade texten från den svenska 
försvarsmakten, kan den snarast ses som ett exempel på detta senare. 
Cavanaugh ser dock ingen artskillnad mellan de två: »[W]hen a di-
rect, unmediated relationship is posited between America and a tran-
scendent reality – either God or freedom – there is a danger that the 
state will be divinized«.11 Nationalstaten har i bägge fallen, direkt eller 
indirekt, skrivits samman med en transcendent verklighet.

9 Citerat i Kjell O. U. Lejon, »God Bless America!«: President George Bushs religio-politiska 
budskap (Lund: Lund Univ. Press, 1994), s 28f. Se också Kjell O. U. Lejon, Reagan, Re-
ligion and Politics: The Revitalization of »a Nation under God« during the 80s (Lund: Lund 
UP, 1988).

10 Se ovan, s 128.

11 Cavanaugh, »Messianic Nation«, s 262.
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Nationalstatens teologiska genealogi

För att kartlägga hur kopplingen mellan nationalstaten och transcen-
denta värden har uppstått, ägnar sig Cavanaugh åt en teologisk analys 
av hur skiftet från den medeltida till den moderna världen innebar att 
centrum i kristendomsuppfattningen försköts. Från att i första hand 
ha förknippats med en offentlig och social institution (kyrkan) som 
inneslöt människor i ett antal praktiker, kom kristendomens kärna 
alltmer att uppfattas som en uppsättning privata trossatser och vär-
deringar. Cavanaugh vill visa hur denna historiska utveckling mot ett 
modernt och individualistiskt religionsbegrepp, hela tiden korrelerar 
mot den moderna statens tilltagande krav på absolut suveränitet.12 Ut-
tryckt med denna undersöknings terminologi skulle man kunna säga 
att Cavanaugh argumenterar för att nationens etablering som en stark 
föreställd gemenskap i hög grad skedde, genom att betydelsen av kyr-
kan såsom just föreställd gemenskap samtidigt försvagades.13 Under en 
lång process, med start i senmedeltiden, menar nämligen Cavanaugh, 
att mycket av den makt och symboliseringskraft som tidigare hörde 
till kyrkan överfördes till den sekulära staten.

Från en medeltida situation, där kyrkan innehade den överordnade 
makten och det civila maktorganet var underordnat och insorterat un-
der kyrkans maktsfär, etablerades gradvis, med start under 1400-talet, 
den absoluta staten.14 Det fursteideal som Machiavelli något senare 
blev symbol för, grundlade statsmakten som en oberoende politisk 

12 William T. Cavanaugh, »A Fire Strong Enough to Consume the House: The Wars 
of Religion and the Rice of the State« Modern Theology, nr. 11:4 (1995), s 403. Inom 
svensk teologi har relationen mellan nationalstat och kyrka ägnats särskild uppmärk-
samhet av Arne Rasmusson. Rasmussons diskussion anknyter delvis till Cavanaugh. Se 
Arne Rasmusson, »En gång fanns inte det sekulära«, På spaning efter framtidens kyrka, 
Sune Fahlgren (red), (Örebro: Libris, 1998), Arne Rasmusson, »Kyrka och national-
stat« Tro och Liv, nr. 58:2 (1999) och Arne Rasmusson, »Kyrka och samhälle«, Systema-
tisk teologi: en introduktion, Mattias Martinson, Ola Sigurdson, Jayne Svenungsson (red), 
(Stockholm: Verbum Förlag, 2007).

13 Som framgick av introduktionskapitlets presentation av Benedict Andersons tema-
tisering av begreppet »föreställd gemenskap«, pekar också han ut en koppling mellan 
nationens framväxt som föreställd gemenskap och kyrkans försvagade position.

14 Cavanaugh, »A Fire Strong Enough to Consume the House«, s 398.
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enhet.15 Detta resulterade i att maktförhållandet mellan kyrka och civil 
makt inverterades. Den civila statsmakten blev den dominerande par-
ten. Till denna invertering hörde också att en religiös gestaltningsmakt 
överfördes till staten och skapade en sorts gudsstat. 

En viktig konsekvens av detta resonemang är att skiftet från kyrklig 
till statlig dominans därmed förläggs till en tid innan den period som 
brukar kallas religionskrigens tid, något som naturligtvis också ifråga-
sätter om religionskrig är den lämpligaste beteckningen för dessa krig. 
Om skiftet till statlig dominans redan hade skett, blir en konsekvens att 
religionskrigen snarare kan betecknas som de framväxande national-
staternas maktkamp, om än i religiösa konfessioners namn. Med den 
läsningen av det historiska skeendet utmanar alltså Cavanaugh sådana 
tolkningar av den moderna liberala statens framväxt som menar att 
den liberala nationalstaten tog form för att skapa fred i ett Europa som 
ärrats av de olika religiösa konfessionernas oförsonliga krigföring mot 
varandra.16 I Cavanaughs tolkning var religionskrigen istället konse-
kvensen av den framväxande suveräna statens vilja att frigöra sig från 
de återstående lämningarna från den medeltida ecklesiala ordningen. 
Därmed vill Cavanaugh utmana vad han kallar den moderna »seku-
lära frälsningsläran« där staten blir fredsstiftaren i en splittrad värld.

Att Cavanaugh härleder statsmaktens ökade inflytande till ett ske-
ende som samtidigt innebar att den kyrkliga makten försvagades, skall 
dock inte tolkas som att han indirekt förespråkar att kyrkan återigen 
bör etableras som den överordnade maktfaktorn. Den medeltida kyrk-
liga maktpositionen är för Cavanaugh, i lika hög grad som etable-
ringen av den moderna staten, ett resultat av ett specifikt historiskt 
skeende. Cavanaugh ser den medeltida maktkyrkan som ett resultat 
av de omförhandlingar av maktrelationer som under 300-talet ledde 
fram till att kristendomen inrättades som statsreligion i det romerska 
riket.17 Att kyrkan har en sådan centraliserad maktposition i samhället, 

15 Niccolò Machiavelli, Fursten (Stockholm: Natur och kultur, 1987).

16 Som exempel på tänkare som i olika former representerar ett sådant synsätt nämner 
Cavanaugh John Rawls, Judith Shklar och Jeffrey Stout. Cavanaugh, »A Fire Strong 
Enough to Consume the House«, s 397f.

17 William T. Cavanaugh, »Church«, The Blackwell Companion to Political Theology, Wil-
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beskrivs alltså på inget sätt av Cavanaugh som något sorts ursprungligt 
eller »autentiskt kristet« tillstånd, utan snarare som en (problema-
tisk) situation som präglade en viss epok av kristendomens historia. 
Cavanaughs poäng med att ta sin utgångspunkt i den medeltida kyr-
kans maktposition är att han på det sättet teologiskt kan beskriva den 
historiska rörelse ur vilken den moderna staten föddes.

En slående exemplifiering av den maktförändring som Cavanaugh 
vill visa på är att Guds sakramentala närvaro i världen, under 1400-ta-
let försköts från de kyrkliga nådemedlen och allt starkare kom att 
knytas till monarken – kungen av Guds nåde. Under medeltiden var 
nattvardens bröd och vin den primära gestaltningen av Guds mate-
riella närvaro i världen. Därmed var den sakramentala gudsnärvaron 
också administrerad och tolkad av kyrkan. Under 1500-talet ersattes 
detta eukaristiska fokus av regenten. Som Graham Ward uttrycker det: 
»[T]he monarch replaced the mass, the body of Christ becoming the 
body of the king, and in this transposition was forged a new under-
standing of communion in terms of commonwealth.«18

Slutsatsen blir alltså: Statsmakten frigjorde sig inte från den kyrk-
liga makten genom att bygga på ett icke-religiöst fundament, utan 
snarare genom att bygga på en annan religiositet med en – som vi skall 
se – egen sekulär frälsningslära.19 Vår tids liberala nationalstater har 
alltså som fenomen, i Cavanaughs tolkning, inte så sekulära rötter som 
man ofta föreställer sig. Istället har den sekulära staten konstruerats 
som en sorts travesti på ursprungligen kristna motiv. Annorlunda 
uttryckt bygger nationalstaten på en fördold (och ur Cavanaughs per-
spektiv förvriden) sekulär teologi.20

Här finner Cavanaugh ursprunget till det moderna religionsbegrep-
pet. »Kyrkans religion« ersattes av »statsreligion« och som en effekt 

liam T. Cavanaugh och Peter Scott (red), (Oxford: Blackwell, 2004), s 396–99.

18 Graham Ward, True Religion (Oxford: Blackwell, 2003), s 43.

19 Cavanaugh, Theopolitical Imagination, s 9.

20Ibid, s 9ff. Cavanaughs resonemang bygger här i hög grad på John Milbanks diskus-
sion i boken Theology and social Theory. Att den nationalistiska föreställningen bär ett 
släktskap med religiösa föreställningar uppmärksammas också hos Benedict Anderson. 
Se Anderson, Den föreställda gemenskapen, s 23ff.



· 200 ·

av detta separerades religionsbegreppet från sitt sociala förkroppsli-
gande i kyrkan. Istället kom religionsbegreppet alltmer att beteckna 
ett trossystem som man som människa individuellt kan ta till sig. Den 
religiösa människan är då den människa som omfattar ett antal trosöver-
tygelser om verkligheten.21 Resultatet av att religionen på så sätt kom att 
ses som något individuellt och subjektivt är, att kristendom förflyttades 
från det offentliga rummet, till en privat och personlig sfär. Den starka 
föreställda gemenskap som den medeltida kyrkan utgjorde försvagades 
därmed och kunde lämna plats för en annan föreställd gemenskap – 
staten. Cavanaugh sammanfattar: »Religion is no longer a matter of 
certain bodily practices within the Body of Christ, but is limited to the 
realm of the ‘soul’, and the body is handed over to the State.«22

Detta var det första steget mot den moderna nationalstat som vi har 
idag. Ur den absoluta staten utvecklades från senare delen av 1600-talet 
den suveräna liberala nationalstaten, med hjälp av exempelvis Thomas 
Hobbes, John Lockes och Jean-Jacques Rosseaus kontraktsteorier.23 
Gudsstatsidealet ersattes med en människostat.24 Tanken om folksuve-
ränitet överförde den styrande makten från kungen till »folket« eller 
»nationen«, som framträdde såsom en ny kollektiv aktör.25 Staten sågs 
inte längre som en gudomlig ordning, utan som en helt inomvärldslig 
institution. Men detta till trots behölls dock i modifierad form och på lite 
olika vis, det totalitära maktanspråk som gudsstaten tillfogat sig genom 
att överta transcendent symboliseringsmakt från kyrkan.

21 Cavanaugh, »A Fire Strong Enough to Consume the House«, s 404.

22 Ibid, s 405.

23 Thomas Hobbes, Leviathan: En kyrklig och civil stats innehåll, form och makt (Göteborg: 
Daidalos, 2004), John Locke, Andra avhandlingen om styrelseskicket: En essä angående den 
civila styrelsens sanna ursprung, räckvidd och mål (Göteborg: Daidalos, 1998) och Jean-
Jacques Rousseau, Om samhällsfördraget eller Statsrättens grunder (Stockholm: Natur och 
kultur, 1994).

24 William T. Cavanaugh, »The City: Beyond Secular Parodies«, Radical Orthodoxy: A 
New Theology, John Milbank, Catherine Pickstock, och Graham Ward (red), (London: 
Routledge, 1999), s 186–90 och Cavanaugh, The Myth of Religious Violence, s 124–30.

25 Jfr beskrivningen i Charles Taylor, »Why We Need a Radical Redefinition of 
Secularism«, The Power of Religion in the Public Sphere, Eduardo Mendieta och Jonathan 
VanAntwerpen (red), (New York Chichester: Columbia UP, 2011), s 43.
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Thomas Hobbes (1588–1679) menade exempelvis att religionens 
splittrande inflytande skall avvärjas, genom att statskroppen inneslu-
ter religionen i sig själv. När religionen blivit en del av statsmakten kan 
den istället tas i bruk för den väsentliga uppgiften att hålla samman 
en stat. Denna uppgift är av avgörande betydelse, eftersom Hobbes 
menar att splittring och sönderfall är det grundläggande och ständiga 
hotet mot varje samhälle. Att det förhåller sig på det sättet har för Hob-
bes helt enkelt och göra med sakers naturliga tillstånd. Mänsklighetens 
naturliga tillstånd är nämligen ett »allas krig mot alla«.26 Detta kri-
giska »normaltillstånd« bryter ut så fort det inte finns en tillräckligt 
stark och sammanhållande suverän makt som skyddar människor från 
det naturliga tillståndet. En sådan suverän makt måste ta makten över 
alla de krafter som kan skapa splittring genom att ha anspråk på män-
niskors yttersta lojalitet, såsom exempelvis kyrkan. 

Hobbes konkreta lösning är därför att staten (Leviathan) absor-
berar kyrkan och inordnar den som ett statsorgan i en enväldig sam-
hällskropp, som sedan inte accepterar någon konkurrens inom sitt ter-
ritorium. Hobbes knyter därmed kyrkan till fursten såsom ett redskap 
för att hålla samman väldet. En kyrka definierar Hobbes följdenligt 
som »en samling människor som bekänner sig till den kristna tron, 
förenade i en enda suveräns person«.27 Kyrkan är likställd med den 
suveräne furstens person och vilja. Fursten stiftar de religiösa lagarna 
och slår fast vad som är den rätta läran och har rätt att utse präster för 
vigning.28 Kyrkoledares eventuella anspråk på att ha inflytande över 
realpolitiska skeenden fördöms kraftfullt, eftersom det är fursten som 
är kyrkans absoluta överhuvud.29 Idealet är därmed för Hobbes att det 
skall finnas lika många kyrkor som det finns stater.30 

Genomslaget för tanken om en sådan sammanfogning av kyrka 

26 Hobbes, Leviathan, s 128.

27 Ibid, s 353.

28 Se kap 42 »Kyrklig makt« i ibid, s 370–428.

29 Se Hobbes kraftfulla avståndstagande från kardinal Robert Bellarmins (1542–1621) 
argumentation för det rättfärdiga i påvens (och därmed biskoparnas) världsliga makt. 
Ibid, s 406–28.

30 Cavanaugh, »The City«, s 189.



· 202 ·

och stat bekräftas också i Hobbes samtid av principen cuius regio, eius 
religio (den som har makten över ett territorium, avgör också vilken 
religion som gäller inom detta territorium), som blev vägledande i 
den Westfaliska freden som avslutade 30-åriga kriget 1648. Principen 
innebar att den religiösa tillhörigheten fick regleras av den nationella 
tillhörigheten och administreras av statsapparaten. Resultatet blev en 
stark konfessionalisering och territorialisering av religionen genom 
nationalkyrkornas uppkomst. Den Westfaliska överenskommelsen 
innebar att statsmakterna fick fullmakt att, med tre års varsel, för-
driva ur staten dem som inte underkastade sig den statligt påbjudna 
konfessionen.31 Teologen Gareth Green utnämner, bland annat på 
grund av detta, den Westfaliska freden till modernitetens symboliska 
födelsedatum. Beslutet att låta religionen underordnas den nationella 
hemvisten, ser Green som signifikativt för den misstänksamma syn på 
religion såsom en oförsonlig samhällskraft, vilken skulle komma att 
prägla modernitetens religionsbegrepp.32

John Locke (1632–1704) och Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) 
betonar på samma sätt som Hobbes att religionen måste underordna 
sig staten, men de accentuerar samtidigt att ett samhällskontrakt också 
kan lämna plats för en viss religiös pluralism. Rousseau förespråkar en 
civilreligion som, helt i linje med Hobbes ideal, kräver ensamrätt inom 
statens territorium. Förebilden för detta menar Rousseau sig hitta i 
förkristen tid, då det enligt honom inte förekom några religionskrig, 
eftersom varje stat hade sin egen statsreligion med sina egna gudar. 
Dessa gudar hade inget inflytande över grannländernas folk och närde 
inte heller några imperialistiska visioner om att lägga grannfolken 
under sig: »[G]udarnas förvaltningsområden fastställdes så att säga 
av landets gränser«.33 I Rousseaus historieskrivning är det först i och 
med kristendomen som problemen uppstår. Detta eftersom det and-
liga rike som Jesus instiftade, så ofta tolkats så att medborgare fått 

31 Cavanaugh, The Myth of Religious Violence, s 132. Jfr också Sigurdson, Det postsekulära 
tillståndet, s 350.

32 Garett Green, »Modernity«, The Blackwell Companion to Modern Theology, Gareth 
Jones (red), (Oxford/ Malden/ Carlton: Blackwell Publishing, 2004), s 165.

33 Rousseau, Om samhällsfördraget eller Statsrättens grunder, s 147.
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andra yttersta lojaliteter än den statliga samhällsordning som de lever 
i. Ur en sådan kristendomstolkning, som enligt Rousseau innebär en 
förvrängning av Jesu budskap, springer inre splittringar och motsätt-
ningar. Civilreligionen, som per definition är knuten till staten, har till 
uppgift att motverka sådana splittrande krafter, genom att definiera 
vad som är statens religion. Alla religiösa yttringar som utmanar den 
hegemonin måste »förjagas ur staten«.34

Men efter att ha slagit fast detta absoluta krav anser Rousseau att det, 
inom ramen för den enväldiga statens civilreligion, också finns utrymme 
för tolerans vad gäller olika religiösa övertygelser. Det är i just denna 
tolerans som han tycks mena att hans dogmatiskt avskalade civilreli-
giösa system skiljer sig från mer dogmatiska och därmed mer intoleranta 
religioner. Toleransen gäller dock inte vilka religiösa uttryck som helst. 
Förutsättningen för att en religiös yttring skall tolereras är att den är i 
samklang med »evangeliets rena och enkla religion«, vilket för Rous-
seau innebär en »inre dyrkan av den helige guden«.35 Sann religion be-
skrivs alltså av Rousseau som något strikt andligt, som inte får påverka 
det moraliska och politiska livet inom statens territorium.36

Genom de kontraktsteorier som bland annat nämnda tänkare gett 
uttryck för, preciserades en statsideologi som inom ramen för ett 
samhällskontrakt alltså menade sig kunna acceptera en viss religiös 
pluralism och tolerans. Den nya föreställda gemenskap som det natio-
nalstatliga samhällskontraktet sätter ramarna för, ger därmed bilden 
av sig själv som tolerant, i kontrast till de gamla oförsonliga religiösa 
samhällsskicken.37 Gränsen för denna tolerans går dock när lojalite-
ten gentemot det nationella samhällskontraktet hotas av en annan 
lojalitet. Även om såväl Rousseau som Locke har ett uttryckssätt som 
i högre grad än Hobbes bejakar tolerans som något eftersträvansvärt, 
är det viktigt att se att det handlar om ett toleransbegrepp som helt 

34 Ibid, s 151.

35 Ibid, s 151 (min kursivering).

36 Angående föreställningen om »sann religion«, se Ward, True Religion.

37 Cavanaugh, »The City« Angående det liberala toleransbegreppets problematik, se 
Deede Johnson, Theology, Political Theory, and Pluralism: Beyond Tolerance and Difference, s 
17ff. och 28–81.
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opererar inom ramen för den hegemoniska statskropp som Hobbes 
kallar för Leviathan. Därmed bygger också det liberala toleransbegrep-
pet på att religion ses som ett privat och själsligt projekt, vilket inte 
får sammanbindas med någon form av socialt gestaltad gemenskap.38 

Slutsatsen blir alltså med andra ord att den nya liberala toleransen vi-
sar sig upphävas vid exakt den punkt där den suveräna liberala national-
staten faktiskt utmanas av något. För att en religion skall vara acceptabel 
måste den bejaka den bodelning mellan religion och politik, som Rous-
seaus kontraktstanke fick exemplifiera ovan. Det som tolereras är det 
som kan sorteras in under det totalitära ramverket utan att störa natio-
nalstatens maktanspråk. Romersk-katolsk konfession, som på ett tydligt 
sätt definierar kyrkan som en transnationell gemenskap, kan exempelvis 
därmed inte omfattas av detta toleransbegrepp. I det toleransedikt som 
infördes i England 1689, med John Locke som inspirationskälla, exklu-
derades också mycket riktigt katoliker från religionsfriheten.39

Det är inte svårt att hitta exempel på att samma logik figurerar i 
nutida västerländsk politisk debatt. Men om det för 300 år sedan i 
huvudsak var kyrkors eventuellt politiska anspråk som utmålades som 
det primära hotet, har nu detta utökats och riktas även gentemot andra 
religioner som gör anspråk på att ta plats i det pluralistiska västerländ-
ska samhällets offentliga rum. Inte minst finns gott om nutida exempel 
på hur islam skildras som den stora faran för den fridfulla, enade och 
liberala samhällskroppen.40 Huvudproblemet med islam framställs då 

38 Cavanaugh, »A Fire Strong Enough to Consume the House«, s 407.

39 I »A Letter Concerning Toleration« använder Locke ett uttryckssätt, som signalerar 
att det som inte kan tolereras är den konkurrerande anspråket på medborgarnas loja-
litet. Den kyrka som inte kan accepteras är den som har ett regelverk som innebär att 
»those who enter into it do thereby ipso facto deliver themselves upto the protection and 
service of another prince«. Locke uttrycker också att även ateister faller utanför vad 
som kan tolereras eftersom de inte står till svars inför en Gud och därmed inte går att 
lita på. John Locke, »A Letter Concerning Toleration«, Great Books of the Western World, 
Robert M. Hutchins (red), (Chicago/ London: Encyclopedia Britannica, 1689 (1952)), s 
18. Statsmaktens särskilda misstänksamhet mot katolsk konfession har för övrigt också 
sin motsvarighet i svensk kontext långt in på 1900-talet. Se exempelvis skildringen av 
de antikatolska stämningarna på 1930-talet och ecklesiastikministern Arthur Engbergs 
försök att kartlägga »katolsk propaganda« och katolicismens utbredning i Sverige, i 
Jonson, Gustaf Aulén, s 169–72.

40 Andreas Malm, Hatet mot muslimer (Stockholm: Atlas, 2009). Se särskilt exempli-
fieringen av den polariserande tendensen i västerländsk nutida islamdiskussion, s. 
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ofta just som att det är en religion som i sina yttringar inte klarar att 
hålla isär (rationell) politik och (irrationell) religion.

Den moderna staten framträder ur detta perspektiv som ett feno-
men som baseras på en sekulär teologi med en egen frälsningslära, 
som också manifesteras genom vad som kan beskrivas som natio-
nella liturgier.41 Staten frälser oss från allas krig mot alla och från 
religionernas oförsonliga och splittrande inverkan. Kopplat till denna 
sekulära frälsningslära skulle man vidare kunna säga att det på sätt 
och vis också finns en nationell ecklesiologi, som yttrar sig såsom en 
version av principen extra ecclesiam nulla salus (utanför kyrkan ingen 
frälsning).42 Denna princip, som är omstridd både vad gäller dess mer 
precisa innehåll och dess teologiska giltighet, knyter i en eller annan 
mening människans frälsning till kyrkan. Det egenartade med princi-
pens tillämpning i detta fall är dock att den kropp som är allena salig-
görande inte är kyrkan, utan staten.43 Kyrkan hör istället i hög grad 
till de samhällskrafter som statskroppen frälser oss ifrån.

Billings folkkyrka och nationalstatskritiken

I analysen av Billings relation till det tidiga 1900-talets nationalistiska 
strömningar (kap 3) framträdde att Billing inte representerar någon 
nationalistiskt särpräglad teologi eller kyrkosyn. Samtidigt visade det 
sig att när Billing vill bjuda motstånd mot mer uttalat nationalistisk 
teologi, har han svårt att i sin egen kyrkosyn hitta något kritiskt kor-
rektiv till tanken om kyrkan som en nationell gemenskap. Detta blir än 
tydligare när Billings ecklesiologi ställs gentemot ovanstående proble-
matisering av nationalstatens teologiska genealogi. I beskrivningen av 
nationalstatens idéhistoriska framväxt, antyds vilka religiösa yttringar 
som den moderna liberala nationalstaten är villig att godta och vilka 

130–225. Se också Cavanaugh, The Myth of Religious Violence, s 194–208.

41 Cavanaugh, »The City«, s 188. Angående nationella liturgier, se William T. Cava-
naugh, »The Liturgies of Church and State« Liturgy, nr. 20:1 (2005).

42 Cavanaugh för ett liknande resonemang i Cavanaugh, »The City«, s 190–94.

43 Jfr synpunkterna i Werner Kemp, »Är amerikanismen en sorts katolicism?« Signum, 
nr. 5 (2001) och Rasmusson, »Kyrka och samhälle«, s 217–26.
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yttringar som den av självbevarelsedrift måste bekämpa. Kravet för att 
ett religiöst uttryck skall kunna tolereras är, exempelvis för Rousseau, 
att det underkastar sig den absoluta bodelningen mellan politik och 
religion. Om religionen tar sig politiska uttryck, innebär det att den 
framträder som en konkurrent till staten och måste betvingas. 

Ur Cavanaughs perspektiv är det signifikativt för somliga gestalt-
ningar av modern kristendom att de har accepterat dessa premisser för 
vad som är religiöst godtagbart. Därmed har de underkastat sig natio-
nalstatens dominans och formulerat en trostolkning som inte utmanar 
den liberala nationalstatens position. Detta har därtill ofta motiverats 
med hjälp av en teologisk argumentation, enligt ett mönster som åter-
finns redan i Rousseaus beskrivning av den genuint kristna religiositeten 
som en inre personlig dyrkan av den högsta guden.44 Problemet som Ca-
vanaugh ser i detta är att, i och med en sådan medveten eller omedveten 
kapitulation, har man också gett upp möjligheten att etablera kyrkan 
som en egen föreställd gemenskap med en egen social kropp. Resultatet 
blir då, att man inte heller har kapacitet att utgöra det kritiska korrektiv 
till nationalstatens föreställda gemenskap, som Cavanaugh menar att 
det från tid till tid är befogat att vara som kristen kyrka.

Frågan är nu i vilken mån Cavanaughs problematisering av somliga 
moderna kristendomstolkningar också är en träffande beskrivning av 
Billings folkkyrkoteologi. Det finns hos Billing en uppenbar ambition 
att verka för att relationerna mellan stat och kyrka skall vara goda. Del-
vis har det pragmatiska skäl, något som framkom i analysen av Billings 
förhållande till statskyrkosystemet. Det hör till den evangeliska kyrkans 
karaktär att värna den intima relationen mellan stat och kyrka, eftersom 
den evangeliska traditionen värjer sig mot att framträda som ett alter-
nativt rättsamfund. »Ett lösande i större eller mindre utsträckning av 
förbindelserna med staten måste därför för den evangeliska kyrkan alltid 
kännas som ett allvarligt steg, som endast kan motiveras av religiösa 
grunder«.45 Men för Billing är statskyrkosystemet inte desto mindre ett 

44 Cavanaugh, »The City«, s 190. Rousseau, Om samhällsfördraget eller Statsrättens 
grunder, s 151.

45 Billing, »Folkkyrkans livsvillkor«, s 2.
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adiaforon som folkkyrkan kan leva både med och utan. Statskyrkan kan 
beskrivas som en god ordning, som folkkyrkan dock inte får göra sig så 
beroende av att hon tvekar att ge upp, om den skulle äventyra kyrkan 
som kyrka. Billing värjer sig därmed mot den statskyrkoteologi som 
betraktar folkkyrkan såsom ett statens organ. Men hans bedömning 
av läget i hans egen samtid var samtidigt att relationen till staten inte 
var så tyngande för kyrkans möjligheter att vara trogen sitt uppdrag, 
att ett brott med statskyrkosystemet skulle vara motiverat. 

I Billings pragmatiska förespråkande av att tills vidare hålla fast vid 
statskyrkosystemet, får också hans teokratiska tolkning av den luth-
erska tvåregementsläran sin praktiska tillämpning. Det handlar om 
en sorts arbetsfördelning mellan två gudomligt inrättade instanser; 
kyrka och stat. För en evangelisk-luthersk kyrka är idealet därför vad 
Billing kallar ett »förtroendefullt samarbete« de två emellan.46 Där-
med ligger det nära till hands att betrakta Billings folkkyrkosyn såsom 
en ecklesiologi som tillmötesgår nationalstatens krav på en kyrka som 
inte trotsar bodelningen mellan politik och religion. I denna mening 
kan alltså Cavanaughs beskrivning av en del moderna kristendom-
stolkningars tendens att kapitulera inför den sekulära nationalstatens 
krav, ses som en slående kritik av Billings folkkyrkotanke.

Visserligen har utredningen av relationen mellan folkkyrka och 
statskyrka i Billings teologi samtidigt visat att det finns goda skäl för 
att också delvis läsa Billings folkkyrkovision som ett försök att finna 
ett trovärdigt alternativ till det äldre svenska statskyrkosystemets en-
hetskyrka.47 Men Billings kyrkotänkande inbegriper, trots det, sam-
tidigt en tämligen hög tilltro till staten. Genom de av Gud inrättade 
regementena arbetar kyrka och stat för samma övergripande uppgift. 
Billing är visserligen medveten om att en stat (såväl som en kyrka) 
kan missbruka sin position och avvika från sin uppgift. Detta måste 
då påpekas och det kan också uppstå en situation då banden mellan 
kyrka och stat måste brytas. Men i första hand är staten en samarbets-

46 Ibid.

47 Angående Billings kyrkosyn som ett alternativ till äldre statskyrkosystem, se också 
Aulén, Hundra års svensk kyrkodebatt, s 41–43.
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partner för Billing, om än med en distinkt annorlunda arbetsuppgift 
än kyrkan.

En exemplifiering av Billings i grunden optimistiska inställning 
till såväl statsmakt som den svenska samtidskulturen, finns i fortsätt-
ningen av det principresonemang som han för om skillnaden mellan 
en folkkyrkopräst och en missionär. Folkkyrkoprästen behöver, enligt 
Billing, inte ägna sig åt gränsdragningar i sin territorialförsamling, ef-
tersom kyrkan så att säga verkar på beredd mark där. För missionären i 
hednaland är det däremot av nöden att upprätta gränser. Missionären 
måste påbjuda en brytning med vissa religionsbruk och vissa seder. I 
den miljön är nämligen konfrontationen med somligt i den omgivande 
kulturen med Billings ord »en oundgänglig förutsättning för genom-
förandet av en kristen fostran; anslutningen till församlingen betyder 
beslutet att avgjort ställa sig under denna fostrans inflytande«.48 

Kontrasten mellan missionären och folkkyrkoprästen väcker en del 
frågor. Billing uttrycker förståelse för att en kristen kyrka i ett hed-
naland måste gå på tvärs med vissa seder för att bevara sin kristna 
integritet. Att det handlar om vissa seder och inte alla, innebär väl att 
Billing menar att en teologisk urskiljning måste till. Somliga seder med 
icke-kristet ursprung är ur kyrkans perspektiv oförenliga med kristen 
tradition, medan somligt kan bejakas såsom gott och uppbyggligt. 
Men kontentan är att kyrkan i den miljön kontinuerligt måste ägna 
sig åt en kritisk teologisk värdering av vad som är vad, i den kultur 
som den är satt att gestalta kristen tro i. Men hur är det med kultur-
yttringarna i ett västerländskt och delvis sekulärt land, som exempelvis 
Billings Sverige i början av 1900-talet? Behöver inte de utsättas för en 
teologisk värdering? Och hur är det med statsmakten? 

Vad gäller kulturyttringar i den svenska kultursfären, tycks Billing 
tänka sig att de kan betraktas som en bundsförvant till folkkyrkan, 
eftersom de till största delen har fötts inom en kristen enhetskultur. 
Och så länge statsmakten sköter sin myndighetsutövning inom ramen 
för det världsliga regementet, utan att inkräkta på kyrkans domän, är 
inte heller det ett problem för kyrkan. Folkkyrkan kan, genom prästens 

48 Billing, Den svenska folkkyrkan, s 20 not 1.
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förvaltande av nådemedlen och förkunnandet av ordet, ta plats i den 
sociala verkligheten på ett sätt som inte hamnar på kollisionskurs med 
statskroppen. I första hand menar alltså Billing att folkkyrkan kan leva 
i ett harmoniskt samexisterande med såväl den svenska kultursfären, som 
med den svenska statsmakten.

Statens hegemoniska kropp
Här kan det vara värt att återigen anknyta till en av de källor som spelar 
störst roll för Cavanaughs läsning av den moderna statens framväxt, 
nämligen de karaktärsdrag som Hobbes tillskriver Leviathan, staten. 
Det är intressant för sammanhanget att Hobbes skildrar Leviathans 
egenskaper med en mycket explicit kroppsmetaforik. Leviathan be-
skrivs som en »artificiell människa«, men med en större »skepnad 
och styrka«, än de människor som den kommit för att försvara.49 
Leviathan är den sammanhållande samhällskropp som frälser medbor-
garna från splittring och strid. Detta sker dels genom att den reglerar 
och disciplinerar det naturliga tillståndet av »allas krig mot alla«. Se-
dan upprätthålls detta skapade tillstånd av fred genom att alla konkur-
rerande sociala kroppar, som gör anspråk på medborgarnas lojalitet, 
kuvas. Den sociala kropp som Hobbes primärt har för ögonen såsom 
den konkurrerande och därmed splittrande och förtryckande kraften 
är kyrkan, Kristi kropp.50

För att berättelsen om hur den sekulära staten räddar oss från allt 
som hotar det goda samhällslivet skall framstå som trovärdig, är det 
naturligtvis avgörande att det som vi skall frälsas från verkligen ter 
sig destruktivt. Av den orsaken menar Cavanaugh att föreställningen 
om den moderna nationalstaten som ett frälsande fredsprojekt, är 
beroende av att religion verkligen associeras med våldsamma och för-
tryckande mekanismer. Enligt detta perspektiv finns det alltså inbyggt 
i den liberala nationalstatens konstruktion, en ideologiskt motiverad 
drivkraft till att framställa religion som våldsam och förtryckande.51 

49 Hobbes, Leviathan, s 47.

50 Cavanaugh, Theopolitical Imagination, s 20.

51 En omfattande analys och dekonstruktion av den moderna synen på religion som 



· 210 ·

Cavanaugh förnekar inte att religiösa traditioner under vissa omstän-
digheter kan bli våldsamma, något som de då måste kritiseras och 
utkrävas ansvar för.52 Men han menar att det handlar om ett problem 
som religiösa traditioner har gemensamt också med sådana ideologier 
som brukar bedömas såsom icke-religiösa.53 Tendensen till våld har 
för Cavanaugh att göra med ideologiers benägenhet att totalisera sig 
själva, vilket är en frestelse för varje ideologi, vare sig man väljer att 
klassa den som religiös eller sekulär. Anledningen till att »myten om 
det religiösa våldet« trots detta är så seglivad i det moderna medvetan-
det, hänger för Cavanaugh samman med att den så att säga är konstitu-
erande för nationalstatens egen skapelseberättelse och därför utgör en 
så väsentlig del av den liberala västerländska nationalstatens självbild.

Signifikativt för den totalitära statskroppen är att den inte strävar 
efter att upprätta förtroendefulla gemenskaper mellan medborgarna. 
Istället knyter den varje individ direkt till den centraliserade statsmak-
ten. I Cavanaughs tolkning av statsideologin som en sekulär teologi, 
framträder därmed staten som en förvrängd version av Kristi kropp, 
med en deformerad kropp. Det deformerade ligger i att de olika lem-
marna i kroppen aldrig relaterar till varandra direkt, utan bara via det 
gigantiska huvud som staten utgör.54 Genom en sådan statskropp, drar 
staten isär människor. Den moderna liberala staten fostrar därmed 
sina medborgare till en viss social föreställning om människan; näm-
ligen föreställningen om människan såsom i första hand en individ.

I svensk kontext har historikerna Henrik Berggren och Lars Träd-
gårdh, genom sin tes om den svenska »statsindividualismen«, lan-

något i grunden våldsamt görs i Cavanaugh, The Myth of Religious Violence. Se också Wil-
liam T. Cavanaugh, »Colonialism and the Myth of Religious Violence«, Religion and the 
Secular: Historical and Colonial Formations, Timothy Fitzgerald (red), (London/Oakville: 
Equinox, 2007).

52 Att Cavanaughs dekonstruktion inte är ett försök att rentvå religiösa traditioner från 
dess destruktiva sidor är något som han på senare tid betonat starkare. Detta delvis som 
en korrigering av hans egna tidigare undersökningar i ämnet. Cavanaugh, The Myth of 
Religious Violence, s 124.

53 Ibid, s 5.

54 Cavanaugh, »The City«, s 193.
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serat en för sammanhanget intressant parallell till Cavanaughs tanke 
om den deformerade statskroppen.55 På ett motsvarande sätt som i 
Cavanaughs mer generella historieskrivning, kopplar Berggren och 
Trädgårdh den svenska välfärdsstatens specifika framväxt, till tan-
kegods från 1600 och 1700-talets kontraktsteorier. Den svenska väl-
färdsstaten har, enligt dem, etablerats genom en svensk version av 
kontraktsteoretikernas samhällskontrakt: »Som alla kära barn har 
det svenska sociala kontraktet många namn: folkhemmet, den svenska 
modellen, den socialdemokratiska välfärdsstaten«.56 Med begreppet 
statsindividualism försöker Berggren och Trädgårdh att fånga en av 
de mest signifikativa konsekvenserna av just denna politiska modell. 
Statsindividualism står för en paradoxal och enligt Berggren och Träd-
gårdh unikt svensk förening av kraftig betoning av individens frihet 
och starkt kollektivistisk tillit till statens förmåga att ordna och upp-
rätthålla det goda samhället. De pekar på hur bland annat Rousseaus 
tanke om att varje medborgare skall stå fullkomligt oberoende av alla 
andra medborgare, men samtidigt i ett extremt beroende av staten, 
kan återfinnas i det ideal som varit rådande i svensk politisk tradition 
under de senaste hundra åren.57 Här avviker delvis den svenska versio-
nen av samhällskontrakt från exempelvis tysk och amerikansk politisk 
tradition, vilket har inneburit att exemplet Sverige ofta har framstått 
såsom förvirrande och svårfångat inom internationell politisk teori.58

Statens starka position blir, ur Berggren och Trädgårdhs tolkning 
av det moderna Sveriges politiska landskap, en förutsättning för den 
autonoma individens starka ställning. Denna individ behöver vare sig 
acceptera att andra blandar sig i vilka val hon/han gör, eller känna 
ansvar för att själv blanda sig i andras liv. Får jag en känsla av att något 
inte är som det skall hemma hos mina grannar, skall den spontana 
reaktionen inte vara att gå dit och knacka på, utan istället att ringa de 
sociala myndigheterna. 

55 Henrik Berggren och Lars Trägårdh, Är svensken människa? Gemenskap och 
oberoende i det moderna Sverige (Stockholm: Norstedt, 2009 (2006)), s 33–54.

56 Ibid, s 32.

57 Ibid, s 47.

58 Ibid, s 33f.
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Den bild av en paternalistisk men relativt välvillig modern svensk 
stat, som Berggren och Trädgårdh ger, kan naturligtvis inte i någon 
enkel mening jämställas med de exempel från militärdiktaturens Chile 
som Cavanaugh bland annat anför. Men beröringspunkten finns i 
den förskjutning där statskroppen skaffar sig en starkare ställning, 
genom att implementera en social föreställning som tömmer de mel-
lanmänskliga gemenskaperna på ansvar. 

Den i det närmaste entydigt negativa värdering av statsmakten som 
Cavanaugh ger uttryck för, är ett teologiskt perspektivval som korrele-
rar mot hans explicita intresse för att spåra våldets strukturella plats i 
vår värld. Hans teologiska huvudkritik av staten rör nämligen just den 
våldsamma natur som han anser hör till den moderna statens väsen. 
Nationalstatens gränser har växt fram genom våld och statskroppens 
territoriella hegemoni upprätthålls genom att statsmaktens polis och 
militär vidmakthåller ett våldsmonopol inom sitt eget geografiska om-
råde. Cavanaughs teologi kan därmed läsas som en motbild till tanken 
om att den moderna liberala staten uppkommit såsom ett alternativ 
till det våld och den oförsonlighet som kännetecknade den traditionel-
la och religiöst styrda världsordningen. Den moderna staten erbjuder 
ingen befrielse från våld, utan bygger istället in våld i vår verklighet. 
Cavanaugh menar att det hör samman med ett (outtalat) ontologiskt 
ställningstagande om våldets oundviklighet, som får sitt kanske tydli-
gaste uttryck i Hobbes beskrivning av det naturliga tillståndet såsom 
ett »allas krig mot alla«. Om tillvaron i grunden kännetecknas av 
allas kamp med alla, framstår nationalstatens våldsamma discipline-
ring av tillvaron som ofrånkomlig. Med Cavanaughs ord: »Violence 
becomes the states religio, its habitual discipline for binding us one to 
another«.59 Cavanaugh menar att detta står i bjärt kontrast till den 
kristna kyrkan, som bygger på andra ontologiska grundantaganden 
och därmed har möjlighet att erbjuda en annan och mer fridfull vision.

Cavanaughs teologiska perspektiv väcker frågor på en del områden. 
Inte minst gäller det frågan om huruvida den konkreta historiska kyr-
kan verkligen har kapacitet att som social kropp gestalta den fridsvi-

59 Cavanaugh, »The City«, s 194.
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sion som Cavanaugh tillskriver den, något som jag återkommer till 
i slutet av detta kapitel. Men oavsett om man är beredd att gå med 
Cavanaugh hela vägen i hans teologiska argumentation – en argumen-
tation som mynnar ut i vad han i ett sammanhang benämner som en 
form av kristen anarkism60 – är det alltjämt möjligt att tillgodogöra 
sig delar av hans resonemang. Hans argument för att nationalstaten i 
själva sin konstruktion har en ideologiskt motiverad drivkraft till att 
totalisera sig själv och tränga undan alla konkurrerande perspektiv är 
värt att ta på allvar. Denna iakttagelse är särskilt angelägen i undersök-
ningar av den typ som jag genomför här, eftersom syftet är att leta efter 
ecklesiologiska redskap som kan vara till hjälp för den kyrka som vill 
navigera i samma sociala verklighet som de moderna nationalstaterna 
också opererar i. Samtidigt är det enligt min mening viktigt att bevara 
en öppenhet för att en statskropp (precis som en kyrklig kropp) är ett 
tillräckligt mångtydigt fenomen, för att en mängd olika och delvis 
motsatta motiv kan finnas i samma statsapparat.

Med dessa förbehåll framstår Billings tilltro till ett förtroendefullt 
samarbete mellan kyrka och stat likväl som problematisk, när den 
ställs gentemot Cavanaughs teologiska analys av nationalstatens teo-
logiska motiv. Hur skall ett sådant förtroendefullt samarbete se ut, 
om det ligger i den liberala nationalstatens egen logik att framställa 
religioners offentliga yttringar såsom destruktiva krafter som måste 
betvingas? Och om nationalstaten i botten bär en sekulär teologi – 
med andra ontologiska grundantaganden och en annan frälsningslära 
än den kristna – ifrågasätter inte det Billings syn på kyrka och stat som 
två domäner som arbetar för samma gudagivna syfte? Det går då inte 
att räkna med ett gemensamt underliggande motiv. Istället rör det sig 
om två olika motiv som delvis står i skarp konflikt med varandra. Pro-
blemet förstärks av att Billings samarbetsvision naturligtvis bygger på 
att gränsen mellan de två domänerna i tvåregementsläran respekteras. 
Men om det ligger inbäddat i den liberala statskroppens konstruktion 
att sträva efter att absorbera eller tränga undan andra kroppar, finns 

60 Ibid, s 182f.
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det anledning att ifrågasätta om en sådan respekt verkligen är ömse-
sidig. Staten kommer för sin del bara att respektera gränsen mellan 
de två regementena så länge kyrkan inte har något faktiskt inflytande 
i realpolitiska frågor.

Två påpekanden kan göras, vad gäller Billings förhållningssätt 
till den nationella statskroppens eventuellt totalitära tendenser. Det 
första är att Billing, trots sina förhoppningar om ett förtroendefullt 
samarbete, uppenbart kände av att staten kan vara en bedräglig med-
arbetare för folkkyrkan. Billing uppmärksammar indirekt att kyrkan 
har gett sig i lag med en partner som troligtvis inte fullt ut kommer 
att acceptera tvåregementstankens arbetsfördelning. Därför blir det, 
som framgått, viktigt för Billing att betona att det alltid har funnits 
ett mått av motstånd i den svenska evangeliska kyrkans historia.61 
Billing menar att det funnits en kyrklig självständighetslinje alltifrån 
Laurentius Petri och framåt, som statsmakten aldrig har klarat av att 
fullt ut tygla. Denna självständighet har löpt parallellt med den ödes-
gemenskap mellan nationens framväxt och den evangelisk-lutherska 
konfessionens genombrott, som samtidigt bundit nation och kyrka 
samman. Uppmaningen att som folkkyrka bevara (och vid behov göra 
bruk av) den svenska evangelisk-lutherska kyrkans tradition att stå 
upp mot statsmakten, blir allra tydligast i Billings formuleringar an-
gående utvecklingen i 1930-talets Tyskland. Den svenska kyrkan får, 
enligt honom, inte låta allieringen med staten innebära att folkkyrkan 
så uppenbart blir ett redskap för statsideologin, såsom skedde med den 
nationalsocialistiska Deutsche Christen.

Det andra påpekandet är dock att denna beredskap till motstånd 
inte beskrivs av Billing såsom en beredskap för att genom politiska 
ställningstaganden utmana statsmakten om den fattar orättfärdiga 
beslut. Billings betoning av att kyrkan vid behov måste stå självstän-
dig, utgör snarare ett argument för att värna kyrkans frihet, än ett 
argument för politisk aktion. Billings sätt att uttrycka sig i det anförda 
exemplet om den tyska folkkyrkoteologin tyder exempelvis på att det 
inte i första hand handlar om ett ställningstagande mot en okristlig 

61 Jfr avsnittet »Folkkyrka och statskyrka hos Billing« ovan, s. 133.
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politisk utveckling. Hans starkaste reaktion berör istället det faktum 
att den tyska kyrkans autonomi hotas, när den blir ett redskap i det 
nationalsocialistiska maskineriet. Det ena utesluter visserligen inte 
det andra, men när Billing i samband med utvecklingen i Deutsche 
Christen talar om problemet väljer han följande formulering:

[D]etta att staten, här som där kräver att få bestämma över kyrkan även 
på det innersta område, där kyrkan icke kan erkänna någon annan makt 
över sig, någon annan uppdragsgivare än Gud själv, och vill efter sina 
önskningar omredigera det religiösa budskap, som kyrkan av sin gudom-
lige Herre fått att framföra … Mot varje krav i dylik riktning måste varje 
kyrka, som är och vill förbliva kyrka, sätta ett ovillkorligt nej.62

Det handlar alltså återigen om att som kyrka vara beredd att sparka 
bakut om staten inkräktar på kyrkans regemente. Det handlar däre-
mot inte uttalat om att ge sig in i något politiskt ställningstagande. 
Visserligen kan man gissa att Billings mycket starka reaktion mot just 
den tyska utvecklingen, har sin grund i att han anser att den ideologi 
som under 1930-talet alltmer ockuperade den tyska folkkyrkan var en 
särskilt obehaglig förvrängning av Kristi kyrka. Ett politiskt avstånds-
tagande kan med andra ord också finnas i bakgrunden. Men riktigt 
skarp i tonen blir Billing mot den statsideologi som inte lämnar frihet 
till kyrkan att förkunna sitt religiösa budskap. I den meningen repre-
senterar alltså Billing inte bara en kyrkoteologi som fogar sig efter 
den liberala statsideologins krav på separation av politik och religion. 
Han argumenterar dessutom aktivt för att gränsen dem emellan skall 
befästas och patrulleras, också från kyrkans håll. 

För att ytterligare belysa på vilket sätt Cavanaugh skiljer sig från ett 
sådant perspektiv skall jag nu i den avslutande delen av detta kapitel 
vända blicken från Cavanaughs explicita nationalstatskritik och kort-
fattat presentera och diskutera hans positivt formulerade ecklesiologi.

62 Billing, Kyrka och stat i vårt land i detta nu, s 52.
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Kyrka som eukaristiskt gestaltad motkultur 

Trots att Cavanaugh och Billing i många avseenden skiljer sig åt ra-
dikalt finns en förenande punkt i det faktum att båda två ger uttryck 
för ett holistiskt anspråk i sina ecklesiologiska övervägningar. Båda 
två opponerar sig mot en kristendom som ställer upp på att låta sig 
förpassas till något religiöst reservat av verkligheten. Deras holistiska 
anspråk får dock mycket olika konsekvenser i deras respektive teolo-
gier. Den harmonierande ansats som Billing arbetar med för att åstad-
komma en teologi som kan famna hela livet, existerar inte hos Cavan-
augh. Mot bakgrund av Cavanaughs kritiska analys av nationalstaten 
framstår detta knappast som förvånande. Han formulerar istället en 
ecklesiologi för en kyrka som är på kollisionskurs med den moderna 
staten. Detta eftersom han menar att den kristna kyrkan är kallad till 
att förkroppsliga en gemenskap som i hög grad är annorlunda än den 
som statskroppen fostrar människor in i. Det holistiska perspektivet 
ligger alltså hos honom i anspråket på att representera en annorlunda 
gestaltning av livet som helhet.

Cavanaugh hävdar att det är väsentligt för tanken om kyrkan som 
Kristi kropp, att lemmarna relaterar direkt till varandra och står ansva-
riga inför varandra. Det är inte bara så att kroppen består av ett antal 
individer som är medvetna om den andre. På ett mer radikalt sätt än så 
är lemmarna i Kristi kropp delaktiga i varandra: »Lider en kroppsdel, 
så lider också alla de andra. Blir en del hedrad, så gläder sig också alla 
de andra« (1 Kor 12:26). Kyrkan som Kristi kropp ifrågasätter alltså 
den liberala statskroppens individualistiska människosyn. Men detta 
ifrågasättande sker samtidigt utan att människors identiteter som in-
divider helt raderas. Kristi kropps-analogin förutsätter nämligen också 
att människors individuella särart måste värnas. Lemmarna i gemen-
skapen är olika och i en kropp är en kroppsdel inte i någon enkel me-
ning möjlig att byta ut mot en annan (1 Kor 12:14–20).

Vidare menar Cavanaugh att den kristna skapelseberättelsen ut-
manar statskroppens berättelse om det naturliga tillståndet av allas 
krig mot alla. I den statsideologi som Hobbes artikulerar, är våldet 
en ontologisk del av hur saker och ting är. Tillvaron karakteriseras av 
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en knapphet, vad gäller resurser och utrymme, vilket innebär att det 
finns en inbyggd konkurrenssituation som föder våld och förtryck. Alla 
kämpar om makt över resurserna. Detta faktum går inte att förändra 
i sig. Det innebär att det bästa en politisk makt kan bidra med är att 
avvärja våld, men den kan bara göra det genom att skapa system som 
avstyr människor från att blanda sig i varandras liv. Någon verklig 
försoning kan inte ske.63 

Genom berättelsen om syndafallet delar visserligen den kristna 
traditionen Hobbes insikt om att det finns en tragik i den mänskliga 
tillvaron, en benägenhet till våld och synd. Men det finns en väsentlig 
skillnad. Cavanaugh påminner om att talet om ett synda-fall, indi-
kerar att det finns något att avfalla från. Skapelsemyten berättar om 
ett ursprungligt tillstånd där Gud såg att allt var gott och där tillva-
ron kännetecknades av ett gudomligt överflöd snarare än av knapp-
het. Destruktion, våld och död kan därmed inte beskrivas som ett 
»naturligt tillstånd«, utan tvärtom ett avfall från världen såsom Gud 
skapade den.64 Efter syndafallet träder våldet in på scenen. Kain kan 
döda Abel eftersom han inte längre ser någon delaktighet i sin brors 
liv, de är inte längre lemmar som relaterar direkt till varandra. Våldet 
eskalerar: »[I]nför Guds ögon blev jorden allt mer fördärvad och full 
av våld« (1 Mos 6:11). Men berättelsen inbegriper hela tiden en tanke 
om allt detta såsom ett destruktivt inbrott i skapelsen. Därmed blir 
den frälsningshistoria som den kristna kyrkan lever av och gestaltar 
– de goda nyheterna om att Gud har öppnat en väg till försoning och 
återupprättelse av skapelsen – en kontrastbild till det frälsningsförsök 
som nationalstaten förkroppsligar. 

63 William T. Cavanaugh, »Discerning: Politics and Reconciliation«, The Blackwell 
Companion to Christian Ethics, Stanley Hauerwas och Samuel Wells (red), (Malden: 
Blackwell, 2004), s 199.

64 Ibid, s 200 och Cavanaugh, »The City«, s 184. Här finns, precis som i diskussionen 
om nationalstatens sekulära teologi, John Milbanks tänkande som en bakgrund för 
Cavanaughs argumentation. Milbank skriver exempelvis: »It is, of course, quite simply 
impossible to be a Christian and to suppose that death and suffering belong to God’s 
original plan, or that the struggle of natural selection … is how creation as creation 
rather than thwarted creation genuinely comes about. To do so is to embrace a sickly 
masochistic faith, against the explicit words of scripture.« John Milbank, The Word 
Made Strange: Theology, Language, Culture (Oxford: Blackwell, 1997), s 229.
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Cavanaugh menar att den tydligaste manifesteringen av detta sker 
i kyrkans liturgiska liv, där kyrkan om och om igen spelar upp det 
drama i vilket skapelsen återupprättas till det som Gud tänkt att den 
skulle vara. »Liturgy is the continuing performance of the drama of 
reconciliation through Jesus Christ«.65 Kyrkans eukaristiska liv inne-
bär ett inbrytande av en mer hoppfull vision där försoning, trots allt, 
är en närvarande möjlighet och där våld inte är den slutgiltiga san-
ningen om tillvaron. I eukaristin manifesteras en social kropp som 
utmanar den moderna statens individualistiska människosyn, genom 
att människor dras in i en gemenskap som bygger på delaktighet. Den 
försonade gemenskap som eukaristin är tecknet på, åstadkoms inte, 
såsom i den moderna statsteorin, genom ett socialt kontrakt, utan tas 
istället emot som en gåva.66 En gemenskap som konstitueras av ett 
sådant nådesskeende låter sig inte kontrolleras av samhällskontrakt, 
den tar sig friheten att överskrida nationella gränser och omdefiniera 
vilka som skall räknas som medborgare.

På sätt och vis ger därmed Cavanaugh Rousseau rätt i hans farhåga 
att kyrkan som gemenskap är ett hot mot statens maktfullkomlighet.67 
Den fridfulla arbetsfördelning mellan stat och kyrka som Billing ta-
lar om blir naturligtvis ur ett sådant teologiskt perspektiv dessutom 
mycket problematisk. Billings uppdelning bygger på att kyrkan ac-
cepterar statens (politiska) anspråk och att staten accepterar kyrkans 
(religiösa) anspråk. Stat och kyrka arbetar då inom samma kropp. Eller 
kanske snarare; staten ägnar sig åt kroppen och kyrkan åt själen. Men 
hos Cavanaugh framträder kyrkan som en alternativ kropp, som har 
klart politiska implikationer och som arbetar med andra gränser och 
andra prioriteringar än vad statskroppen gör. Det återkommande mo-
tivet när Cavanaugh tematiserar relationen mellan dessa olika sociala 
kroppar är Augustinus beskrivning av skillnaden mellan Guds stad och 
den jordiska staden.68 Visserligen har Cavanaugh samtidigt en viss öp-

65 Cavanaugh, »Discerning: Politics and Reconciliation«, s 202.

66 Cavanaugh, »The City«, s 195.

67 Ibid, s 196f.

68 Se exempelvis William T. Cavanaugh, »From One City to Two: Christian Reimag-
ining of Political Space« Political Theology, nr. 7:3 (2006).
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penhet för att kyrkan skall kunna ingå i en sorts ad hoc-allianser och 
i enskilda frågor arbeta tillsammans med staten (och andra samhälls-
aktörer), för att bekämpa något destruktivt. Men detta får inte ske på 
ett sådant sätt att insikten går förlorad om att den moderna staten i 
själva sin konstitution alltid har ett våldsamt och destruktivt drag.69

Cavanaughs tolkning av staten såsom en institutionalisering av våld, 
som kyrkan måste förhålla sig till, kan dock få en del teologiskt pro-
blematiska konsekvenser. Den amerikanska katolska teologen Mary 
Doak har frågat var Cavanaugh egentligen hittar en konkret kyrklig 
gemenskap, som klarar av att förvalta denna anarkistiska vision, utan 
att spåra ur i en egen maktfullkomlighet.70 Våld och förtryck av de 
svaga i kamp om resurser är nämligen en högst reell del av verklig-
heten. Det gäller oavsett om man ser det som ett avfall från världen 
såsom den är tänkt, eller som en naturlig del av verkligheten. Denna 
påtagliga realitet är dessutom ett faktum såväl i den del av verkligheten 
som är utanför den kristna kyrkan, som i den som är innanför. Men 
om man renodlar Cavanaughs argument, så ogiltigförklarar han varje 
auktoritet med rätt att kontrollera våldet inom ett territorium. Hur 
förhindrar man då en situation där principen om den starkes rätt i än 
högre grad får råda. Om man hypotetiskt tänker sig att Cavanaughs 
kyrka skulle lyckas med att underminera statens auktoritet; vem skall 
se efter de svagas intressen då? Att även kyrkliga auktoriteter kan 
missbruka sin makt, får vi kontinuerligt alltför många exempel på, för 
att kunna bortse från. 

Samma problem har uppmärksammats av teologen Ola Sigurdson 
såsom en fråga om Cavanaugh i tillräckligt hög grad har uppmärksam-
mat kyrkans egen syndfullhet.71 Att Cavanaugh är medveten om att 
den historiska kyrkan inte är liktydigt med Guds rike, är uppenbart. 

69 Cavanaugh, Torture and Eucharist, s 195.

70 Mary Doak, »The Politics of Radical Orthodoxy: A Catholic Critique« Theological 
Studies, nr. 68:2 (2007), s 384f.

71 Ola Sigurdson, »The Return of the Body: Re-imagining the Ecclesiology of the 
Church«, For the Sake of the World: Swedish Ecclesiology in Dialogue with William T. Cavana-
ugh, Jonas Ideström (red), (Eugene: Pickwick Publications, 2009), s 134.
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Men hur implementerar han den insikten i sin egen teologiska vision? 
Sigurdson efterlyser en mer medveten diskussion kring kyrkans till-
varo i tiden som ett eskatologiskt »nu men ännu inte«. Vad innebär 
det för kyrkans sociala förkroppsligande att ett »ännu inte« också är 
signifikativt för kyrkans egna försök att förkroppsliga Guds rike?

I Cavanaughs teologi har dock en viss förskjutning skett över tid, 
mot en viss moderering av den kategoriskt konfrontatoriska eckle-
siologi som han då och då gett uttryck för. I en text från 2011, med 
rubriken »The Sinfulness and Visibility of the Church«, adresserar 
exempelvis Cavanaugh frågor av den art som Doaks och Sigurdsons 
kritik mynnar ut i.72 Texten är en diskussion av vad det mer precist är 
som kvalificerar kyrkan såsom Kristi kropp. Cavanaugh understryker 
här att kyrkans status som Kristi kropp inte är något som kyrkan gjort 
sig förtjänt av genom sitt sätt att framträda i världen. 

The church is the body of Christ, but not because its obedience to Christ, 
which is so often lacking. The claim that holiness is one of the marks 
of the church is not a moral claim, but a claim that God has elected the 
church to be both body and bride of Christ. Divine election does not era-
se the sin of the church, but neither does the sin negate divine election … 
What the church makes visible are the whole dynamic drama of sin and 
salvation, not only the end result of a humanity purified and unified.73 

Kyrkan är inte Kristi kropp på grund av sin lydnad mot Kristus, utan 
på grund av att Gud har utvalt kyrkan. Kyrkans syndfullhet är vis-
serligen ingen bagatell. Men Cavanaugh understryker att kyrkan inte 
i första hand är ett tecken för världen på grund av sin renhet, utan 
snarare på grund av att den lever i omvändelse och tro på Guds för-
låtelse. Kyrkan synliggör därmed för världen hela frälsningsdramat 
– skapelse, synd, upprättelse och frälsning – inte bara slutresultatets 
enande mänsklighet. Synden blir naturligtvis inte för den skull mindre 
syndfull. Däremot sätts den i kyrkans liturgiska sammanhang in i ett 
större frälsningsdrama, där den vare sig förnekas eller tillåts få sista 

72 Texten ingår i William T. Cavanaugh, Migrations of the Holy: God, State, and the Politi-
cal Meaning of the Church (Grand Rapids: Eerdmans, 2011), s 141–69.

73 Ibid, s 162.
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ordet, utan blir synliggjord, dömd och förlåten. Genom att gestalta 
detta frälsningsdrama är kyrkan, i Cavanaughs tolkning, alltjämt en 
motkultur i en värld där nationalstater och andra sociala kroppar ge-
staltar andra berättelser, där frälsningen består av andra komponenter.

I ett föredrag där Cavanaugh relaterar sin teologi till Svenska kyr-
kans situation, avslutar han vidare med att bestämma kyrkans upp-
drag i världen såsom att gestalta »the unsettling political presence 
of Christ’s rule«.74 Konfrontationen är fortfarande där. Det handlar 
om en motkultur. Men det finns en väsentlig gradskillnad i att driva 
kyrkan som en anarkistisk kortslutning av statsmakten och att tala om 
»the unsettling presence«. I det förra fallet går associationerna till ett 
aktivt (om än pacifistiskt) störtande av statsmakten. I det senare fallet 
kan kyrkans uppdrag snarare formuleras i termer av att destabilisera 
den världsliga makt som har en inbyggd tendens till att bli totalitär. 
Men det måste samtidigt inte innebära ett absolut underkännande av 
det underliggande motivet i varje enskild yttring av denna statsmakt. 

Cavanaugh har på senare tid också markerat att den alliering med 
staten som har kännetecknat den västerländska kyrkan alltsedan 
300-talet, inte enbart kan tolkas som en konsekvens av en total miss-
uppfattning av kyrkans väsen. Även om Cavanaugh menar att det 
resulterade i en milt sagt olycklig allians för kyrkan, påpekar han att 
det skulle vara teologiskt tvivelaktigt, om man ser det som att den 
Helige Ande därmed övergav sin kyrka och slutade verka i den under 
1700 år. 300-talets kyrkliga allians med staten kan trots allt erkännas 
som ett delvis ärligt försök att ta kyrkans politiska natur på allvar.75

Genom dessa förtydliganden (och i viss mån modereringar) från 
Cavanaugh, öppnas möjligheter för en ecklesiologi som erkänner det 
teologiska värdet i bidrag från aktörer som inte är kyrka, men utan 
att blicken för det annorlunda i kyrkans egen berättelse går förlorad. 
Cavanaugh närmar sig möjligen därmed en sådan hållning gentemot 

74 William T. Cavanaugh, »Separation and Wholeness: Notes on the Unsettling 
Political Presence of the Body of Christ«, For the Sake of the World: Swedish Ecclesiology in 
Dialogue with William T. Cavanaugh, Jonas Ideström (red), (Eugene: Pickwick Publica-
tions, 2009), s 29.

75 Cavanaugh, »Church«, s 397.
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staten som exempelvis teologen Luke Bretherton gett uttryck för i sin 
politiska teologi, där statens värde i världen inte ogiltigförklaras, utan 
istället relativiseras. Nationalstaten kan då, trots allt, erkännas såsom 
en temporär struktur som upprätthåller en territoriellt bunden lag och 
ordning, vilket i gynnsamma fall kan erbjuda en relativ fred. I väntan 
på den fullständiga fred som Kristus kommer med när gudsriket slut-
giltigt etableras, har denna relativa fred ett värde i tiden. Istället för 
att teologiskt betrakta nationalstaten som något helt gott eller helt 
ont, kan den då bedömas såsom bättre eller sämre i sitt arbete med att 
upprätthålla denna världsliga och provisoriska fred.76 Teologiskt är 
det då också möjligt att bejaka staten såsom en upprätthållare av vissa 
funktioner som är berättigade i en trasig värld. Däremot kvarstår i 
högsta grad kyrkans kallelse att vara en motkultur, men inte gentemot 
statsmakt i allmänhet, utan gentemot de fall då statsmakten fattar 
orättfärdiga beslut – alltså med andra ord, när staten upprätthåller den 
relativa freden med orättfärdiga medel. Kyrkan är såsom Kristi kropp 
alltjämt en politisk kropp som därför också kan gå till politisk aktion 
genom att protestera, opinionsbilda och också – när situationen så krä-
ver – vägra att lyda när en statsmakt vill verkställa orättfärdiga beslut.

Det holistiska perspektiv som Cavanaugh anlägger förkastar varje 
uppdelning av världen i religiöst och sekulärt. Inkarnationen innebär 
att Jesus Kristus tog plats i den sociala verkligheten och tog del av hela 
det mänskliga livet. Samma premisser gäller för kyrkan, Kristi kropp. 
Att också Billing ger uttryck för ett holistiskt anspråk, trots att han 
saknar en sådan Kristi kroppsteologi, hör samman med hans uppen-
barelsebegrepp, där inget lämnas utanför det kosmiska uppenbarelse-
dramat. Detta holistiska uppenbarelsebegrepp, som onekligen kan te 
sig motsägelsefullt mot bakgrund av de delar av Billings teologi som 
har framhävts i det här kapitlet, är ett av de ämnen som i nästföljande 
kapitel skall få en postsekulär belysning.

76 Bretherton, Christianity and Contemporary Politics, s 126.
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I de följande tre kapitlen kommer jag att fördjupa analysen av Einar 
Billings uppenbarelsebegrepp och kyrkobegrepp med hjälp av den ang-
likanske, brittiske teologen Graham Ward. I det här kapitlet inleder 
jag med att använda mig av Wards tolkning av problemen och möjlig-
heterna i Karl Barths teologi. För att möjliggöra en vidare diskussion 
med Ward introducerar jag sedan, i kapitlets andra del, den ansats till 
analogiskt tänkande som är väsentlig för förståelsen av Wards teologi.

Att jag väljer att inledningsvis gå vägen via Wards sätt att tolka 
Barth har flera anledningar. För det första är, som vi skall se, Wards 
relation till Barth en lämplig ingång till att förstå Wards eget teolo-
giska projekt. För det andra finns det i Wards bearbetning av Barth 
flera användbara öppningar för den bearbetning som det här kapitlet 
syftar till. Wards kontextualisering av Barth, där Barth ställs i rela-
tion till somliga tendenser i det samtida intellektuella landskapet, har 
nämligen en viss bäring också på Billing. Detta eftersom Ward tecknar 
Barth såsom en teolog som med sitt uppenbarelsebegrepp vill bear-
beta en problematik som delvis sammanfaller med den som Billings 
teologi kan ses som ett svar på. Det kan dock vara värt att påpeka att 
Barths närvaro i det följande inte skall förstås som att ytterligare en 
aktör släpps in i diskussionen. Den Barth som kommer till tals här är 
(i det närmaste) uteslutande Barth såsom Ward förstår och använder 
honom.

Graham Ward (f. 1955) har gjort sig känd såsom en profilerad före-
trädare för (såväl som uttydare av) postmodern teologi. Han har skri-
vit ett flertal introduktioner till ämnet i olika teologiska artikelsam-

7 
Uppenbarelse som modernitetskritik
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lingar och själv dessutom varit redaktör för två omfattande antologier 
om postmodern teologi.1 Ward förknippas också med den teologiska 
rörelsen Radical Orthodoxy och var tillsammans med John Milbank och 
Catherine Pickstock redaktör för den artikelsamling som brukar ses 
som rörelsens startskott.2 Det är kännetecknande för en stor del av 
Wards teologiska produktion, att den drivs av en vilja att hitta vägar 
för att på olika sätt låta teologi och postmodernt tänkande upplysa, 
forma och korrigera varandra.3 I ett av Wards tidiga arbeten, Barth, 
Derrida and the Language of Theology, argumenterar han exempelvis för 
att Karl Barths (till synes) radikalt intrateologiska system och Jacques 
Derridas (till synes) sekulära postmoderna tänkande kan korsbefrukta 
varandra, på ett sätt som är gynnsamt för båda.4

Den sociala kroppen har en framskjuten position i Wards ecklesiolo-
giska tänkande. Det gör honom intressant för den här undersökning-
ens kritiska analys av den sociala kroppen i Einar Billings folkkyrko-
teologi. Wards distinktioner ger en referenspunkt, som kan fördjupa 
förståelsen av vad det är för social kropp som framträder i Billings 
föreställningar om folkkyrkan. Det är exempelvis väsentligt för det 
ecklesiologiska kroppsbegrepp som Ward arbetar med, att Kristi kropp 
är bruten. Kristi kropp är inte en sluten figur med slutgiltigt definie-
rade gränser utan en kropp som är brusten, både i meningen att den är 
sårad och att den är i vardande. Denna betoning erbjuder ett kritiskt 
perspektiv, som kan fördjupa den ecklesiologiska diskussion som in-

1 Graham Ward (red), The Postmodern God: A Theological Reader (Oxford/Malden: Black-
well, 1997), s 325, Graham Ward (red), The Blackwell Companion to Postmodern Theology 
(Oxford/Malden/Victoria: Blackwell, 2001), Graham Ward, »Postmodern Theology«, 
The Modern Theologians: An introduction to Christian Theology since 1918, David F. Ford och 
Rachel Muers (red), (Oxford/Malden: Blackwell, 2005). Graham Ward, »Deconstruc-
tive Theology«, The Cambridge Companion to Postmodern Theology, Kevin J. Vanhoozer 
(red), (Cambridge/New York: Cambridge UP, 2003).

2 John Milbank, Catherine Pickstock och Graham Ward (red), Radical Orthodoxy: A New 
Theology (London: Routledge, 1999).

3 Jfr karakteriseringen av Ward i Gavin Hymans inledning till Graham Ward, »Suffer-
ing and Incarnation«, Blackwell Companion to Postmodern Theology, Graham Ward (red), 
(Oxford/Malden/Victoria: Blackwell, 2001), s 192f.

4 Graham Ward, Barth, Derrida and the Language of Theology (Cambridge: Cambridge 
UP, 1995). Angående teologiska möjligheter i Derridas filosofi, se också Ward, »Decon-
structive Theology«.
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leddes med hjälp av Cavanaughs tänkande i föregående kapitel. Wards 
teologi har tillräckligt mycket gemensamt med Cavanaugh, för att de 
två i första hand skall kunna ses som komplement till varandra. Den 
likhet som är mest avgörande är, att Ward och Cavanaugh förenas i en 
stark betoning av kyrkans betydelse för kristen tro. Båda ser kristen 
tro såsom något som (precis som all annan religion) till sin natur alltid 
är förankrad i någon form av socialt gestaltad gemenskap. Kort sagt, 
religion finns bara där den förkroppsligas socialt och materiellt. Beto-
ningen av religionens sociala gestaltning innebär, att de två teologerna 
kan göra gemensam sak i kritiken av somliga moderna tendenser att 
privatisera tron och konstruera religionens väsen såsom i första hand 
en idé eller morallära. Ecklesiologiskt innebär det att kyrkan spelar en 
central roll för dem båda. Utan kyrkan saknar den kristna religionen 
sin sociala kropp. 

Samtidigt öppnar dock Wards ecklesiologi på just detta område 
också för en förnyad diskussion, där den ecklesiala kroppens relation 
till andra kroppar (exempelvis den statskropp som Cavanaugh dis-
kuterar) framträder på ett annorlunda sätt. Genom att delvis byta 
kategorier sätter Ward diskussionen i en annan belysning. Exempelvis 
i relationen till diskussionen om kyrka och nationalstat, öppnar det 
möjligheter för att behålla en kritisk ecklesiologisk röst gentemot den 
moderna sekulära nationalstaten, utan att det behöver leda till ett 
definitivt avståndstagande. 

När Ward ställer frågan till sig själv vad det är som han vill åstad-
komma med sina teologiska argument, svarar han kort: »[C]hange the 
cultural imaginary«. Han förtydligar svaret med att lägga till att det 
handlar om att utveckla en »Christian theological imaginary«, som 
kan utmana vissa aspekter av de sociala föreställningar som är opera-
tiva i vår senmoderna västerländska kultur.5 I jämförelse med del I av 
denna avhandling, där begreppet »sociala föreställningar« fungerade 
som ett analysredskap för att belysa vissa delar av Einar Billings eckle-
siologiska tänkande, har alltså Ward anspråk på att ta diskussionen ett 

5 Ward, The Politics of Discipleship, s 17. För en grundligare precisering, se Ward, Cultural 
Transformation and Religious Practice, s 160–74.
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steg längre. Ward vill inte bara kartlägga sociala föreställningar utan 
också använda sitt teologiska tänkande, för att konstruktivt föreslå 
alternativa sociala föreställningar – föreställningar som inte minst 
tar sin utgångspunkt i ecklesiologiska reflektioner över kyrkan som 
Kristi kropp. Wards programförklaring signalerar därmed att han inte 
tänker sig att han gör sina kritiska kulturella analyser utifrån någon 
upphöjd position, utan tvärtom från en viss förförståelse. Genom att 
begreppsliggöra sin egen teologiska föreställningshorisont, sin theo-
logical imaginary, förtydligas att Wards projekt måste läsas såsom ett 
partikulärt bidrag med universella anspråk.6

I kapitlets senare del återkommer jag till vilken ecklesiologisk be-
tydelse Wards betoning av kyrkan som Kristi kropp får. Men för att 
sätta Ward i ett sammanhang som går att relatera till Billing skall jag 
först vända blicken mot Wards reflektioner kring Karl Barths moder-
nitetskritiska drag.

(Post)modern teologi före postmoderniteten

Graham Ward återkommer i sina texter mycket ofta till den schwei-
ziske reformerte teologen Karl Barth (1886–1968). Wards doktorsav-
handling utgörs av en undersökning av Barths teologi, ett arbete som 
mynnar ut i boken Barth, Derrida and the Language of Theology.7 Men 
Barth figurerar också allt som oftast som teologisk referenspunkt i 
Wards andra texter och det nästan oavsett vilket ämne som avhandlas. 
Barths ideliga närvaro i Wards teologi skall dock inte tolkas som att 
Ward i någon enkel mening bör betecknas som barthian. Det visar sig 
snart att Wards relation till Barth är kluven och det tycks vara just den-
na kluvenhet, som får Ward att återvända till Barth. Barth framträder 
ömsom som en sorts teologisk förebild för Wards egna kulturkritiska 
ambitioner och ömsom som en representant för en teologi, som på ett 

6 I anknytning till mer kunskapsteoretiskt inriktade diskussioner har Ward uttryckt det 
som ett försök att utveckla kristen teologi såsom en »standpoint epistemology«. Ward, 
Cultural Transformation and Religious Practice, s 72–85.

7 Se anmärkning om Wards doktorsstudier i Graham Ward, »In The Economy of the 
Divine« PNEUMA: Journal of the Society of Pentecostal Studies, nr. 25:1 (2003), s 116.
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problematiskt sätt blivit fången i sitt eget system.8 Ett sätt att beskriva 
Wards egen strävan skulle kunna vara, att han vill bedriva en teologi 
som håller fast vid Barths kulturkritiska ansats, samtidigt som den 
vill komma till rätta med den dikotomi mellan den kristna kyrkan och 
samtidskulturen, som han menar att Barth emellanåt ger uttryck för.

Ward lyfter fram Barth som en teolog, som i viss mening föregriper 
somligt av det som senare kommit att betecknas såsom postmodernt 
tänkande.9 Att tillskriva Barths teologi postmoderna drag kan vid 
första anblicken tyckas anakronistiskt. Barth dog 1968, alltså mer än 
tio år innan Jean-Francois Lyotard publicerade rapporten La condition 
Postmoderne (Det postmoderna tillståndet) vilken ibland pekas ut som 
den skrift som på allvar satte postmodernism som tankeströmning på 
den intellektuella kartan.10 Men med stöd från bland annat just Lyo-
tard hävdar Ward, att den kritiska omskrivning av moderniteten som 
förknippas med den sentida postmoderna diskussionen i realiteten har 
pågått genom hela den moderna historien.11 Lyotard beskriver dessa 
alternativa omskrivningar såsom röster från modernitetens »andre«, 
det vill säga från sådana perspektiv som moderniteten har trängt un-
dan, men som aldrig helt har låtit sig kuvas. Det är röster som enligt 
Lyotard karaktäriserats av, att de aldrig accepterat de moderna »sto-

8 Wards problematisering av Barth påminner därmed om Rowan Williams påpekan-
den om vad en ensidig renodling av George Lindbecks postliberala teologi riskerar att 
medföra. Se diskussionen i kapitel 5.

9 Kopplingen mellan Karl Barths teologi och somligt av det som kommit att för-
knippas med postmodernt tänkande är inte unik för Ward. Exempelvis har teologen 
Walter Lowe i flera artiklar drivit tesen att den kristna teologin har en egen version av 
postmodernism och sammankopplat denna med Karl Barth. För Lowe är det viktigt att 
påpeka att denna »teologiska postmodernism« i tid kommer före det postmoderna. 
Walter Lowe, »Prospects For a Postmodern Christian Theology: Apocalyptic Without 
Reserve« Modern Theology 15, nr. 1 (1999) och Walter Lowe, »Christ and Salvation«, 
The Cambridge Companion to Postmodern Theology, Kevin J. Vanhoozer (red), (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2003), s 238f.

10 Jfr Stanley Grenz, A Primer on Postmodernism (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), s 39 
och Jean-François Lyotard, La condition postmoderne: Rapport sur le savoir (Paris: Éditions 
de minuit, 1979).

11 Graham Ward, »Barth, Modernity and Postmodernity«, The Cambridge Companion to 
Karl Barth, John Webster (red), (Cambridge: Cambridge UP, 2000), s 276.
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ra berättelserna« om rationalitet, framsteg och upplysning.12 Dessa 
motröster har dock samtidigt själva ofta burit modern prägel och kan 
därför betraktas som en sorts modernitetskritik inifrån. I denna ka-
tegori av modernitetens egna motröster kan Barth få sällskap av så 
skilda personligheter som Sören Kierkegaard, Fjodor Dostojevskij och 
Friedrich Nietzsche.13 De tendenser som Lyotard benämner såsom 
postmoderna får alltså därmed delvis sin placering inom det moderna 
tänkandet, en placering som enligt Ward har giltighet också på mycket 
av den postmodernt orienterade teologiska reflektionen.14

Det innebär, för det första, att den beskrivning som Ward anknyter 
till ger bilden av moderniteten som en allt annat än enhetlig förete-
else.15 Istället framträder en mångtydig moderniseringsprocess som, 
med en term från Shmuel Eisenstadt, lett fram till ett tillstånd av mul-
tipla moderniteter, där modernitet kan ta sig olika uttryck beroende på 
var den gestaltas och vad den reagerar mot.16 För det andra innebär det 
också att man kan ställa frågan om etiketten »postmodern« är särskilt 
lyckad i sammanhanget. Ward betonar att det under det postmoderna 
paraplyet ryms riktningar som snarast måste bedömas som hyper-
moderna förlängningar och radikaliseringar av det moderna liberala 
projektet: »Postmodernity does not transcend, but deepen, and bring 
to a certain terminus, the hidden agendas of modernity«.17 Barth är, i 
Wards tolkning, ett teologiskt exempel på en sådan (post)modern mo-
dernitetskritik, som samtidigt själv är tydligt präglat av moderniteten.

För att ytterligare understryka det plausibla i sin tes angående 
Barths postmoderna drag, tar Ward hjälp av filosofen Stephen Toul-
mins historiska analys av moderniteten. Toulmin hävdar att det just i 
1900-talets initialskede, på ett särskilt sätt fanns en intellektuell kritisk 

12 Ward, »Where We Stand«, s xiv.

13 Angående Kierkegaards och Nietzsches bidrag till postmodern diskussion, se Ca-
puto, On Religion, s 49–56. Vad gäller Dostojevskij, se Elena Namli, Kamp med förnuftet: 
Rysk kritik av västerländsk rationalism (Skellefteå: Artos & Norma, 2009), s 41–106.

14 Ward, »Postmodern Theology«, s 325f.

15 Ward, »Barth, Modernity and Postmodernity«, s 277.

16 Shmuel Eisenstadt, »Multiple Modernities« Daedalus, nr. 129:1 (2000).

17 Ward, Cities of God, s 81. Termen hyper-modernitet är hämtad från Smith, Introducing 
Radical Orthodoxy, s 139. 



· 229 ·

öppning som påminde om den kommande postmoderna diskussio-
nen. Den vetenskapspositivism som kännetecknat det föregående år-
hundradet stod nämligen, enligt Toulmin, för en tid alltmer ifrågasatt. 
Redskapen för ett sådant ifrågasättande tillhandahölls exempelvis av 
Einsteins utmaning av Newtons stabila universum och av Freuds pro-
blematisering av människan som förnuftsstyrd varelse.18 Detta erbjöd 
möjligheter till att kritiskt diskutera såväl den grundläggande tanken 
om verklighetens entydighet, som den liberala humanismens tilltro 
till människans Jag som ett centrerat subjekt. Toulmin hävdar vidare 
i sin historiska analys, att det vid tiden för första världskrigets utbrott 
fanns en viss acceptans för vetenskaplig pluralism, vilken innehöll 
en problematisering av vetenskaplig fundamentism.19 Det stora ge-
nomslaget för dessa olika modernitetskritiska diskussioner blev dock, 
enligt Toulmin uppskjutet till långt senare och det på grund av att 
det europeiska avant garde-tänkandet under 1920- och 30-talet i hög 
grad valde en annan väg. Istället för att arbeta med den uppkomna 
spänningen i linje med det som långt senare kom att kallas postmo-
dern diskurs, valde man att undandra sig det konkreta, tvetydiga och 
historiskt kontingenta, till förmån för en återgång till en formalism 
där det abstrakta och logiska kom i förgrunden.20 

För Ward öppnar denna historieskrivning för en möjlighet att, utan 
att lyfta Barth ur sin egen tid, läsa honom som en förespråkare av en 
modernitetskritisk teologi, vilken bär drag som på väsentliga punkter 
sammanfaller med senare postmodern diskussion. Detta samtidigt 
som den på vissa punkter avviker från exempelvis Lyotards förståelse 

18 Avsnittet »1750–1914: Dismantling the Scaffolding« i Stephen Toulmin, Cosmopolis: 
the Hidden Agenda of Modernity (New York: Free Press, 1990), s 145–52.

19 »By 1914, then, all the material was ready to hand to justify dismantling the last 
timbers of the intellectual scaffolding that had, since the late 17th century, established 
the parameters of acceptable thought.« Ibid s 150. Fundamentism är en direktöver-
sättning av begreppet foundationalism, alltså den kunskapsteoretiska uppfattningen att 
kunskap kan säkerställas genom att härledas tillbaka till mer grundläggande och solida 
kunskapsfundament. Kritiken mot fundamentism är en central del av den postmoderna 
modernitetskritiken. Se exempelvis Grenz och Franke, Beyond Foundationalism.

20 Se avsnittet »1920–1960: Re-renaissance Deffered« i Toulmin, Cosmopolis, s 152–60, 
särskilt s 153. 
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av postmodernism.21 Till den modernitetskritiska öppning i början av 
1900-talet, som Toulmin tecknar, kopplar också Ward en begynnande 
språkfilosofisk misstro mot språkets förmåga att korrespondera mot 
objektiva ting utanför språket (representationens kris). Visserligen har 
det allt sedan Immanuel Kants transcendentalfilosofiska distinktioner 
mellan tingen såsom de ter sig för oss och tingen såsom de är i sig själva, 
funnits en viss medvetenhet om att relationen mellan våra ord och det 
som orden gör anspråk på att referera till är komplicerad.22 Men Ward 
menar att efter 1:a världskrigets utbrott blev misstänksamheten mot 
språkets förmåga att representera verkligheten starkare artikulerat 
såsom ett akut problem. Det ledde, enligt Ward, till en viss språkfilo-
sofisk nyorientering och den nyorienteringen ger en kontextuell ram 
för Wards Barthtolkning. Utifrån den horisonten läser nämligen Ward 
Barths karakteristiska uppenbarelsebegrepp bland annat såsom ett 
försök att teologiskt adressera detta språkproblem.23 

Barth ger en mycket skeptisk värdering av människans möjligheter 
att på rationell väg inhämta och kommunicera kunskap om verklighe-
ten, en hållning som Ward tolkar som formulerat i polemik mot mo-
dern fundamentism, realism och humanism. När människan tar den 
mänskliga perceptionen och det mänskliga medvetandet som självklar 
grund för vad som är sant, missförstår hon enligt Barth vad som är 
verkligt och konstruerar istället en hel rad falska världsbilder.24 Den 
enda som verkligen har en sådan direkt och oförmedlad tillgång till 
verkligheten sådan den är, är nämligen Gud. Det misstag som Barth 
menar att den moderna människan gör, är att själv försöka kliva in 
och göra anspråk på ett sådant gudomligt och panoptiskt perspektiv, 
vilket avslöjar en övertro på likheten mellan människa och Gud.25 

21 Ward, »Barth, Modernity and Postmodernity«, s 278.

22 Jfr. Avsnittet »Modern Transcendentalism« i D. Stephen Long, »Radical Ortho-
doxy«, The Cambridge Companion to Postmodern Theology, Kevin J. Vanhoozer (red), 
(Cambridge: Cambridge UP, 2003), s 127–29.

23 Ward, Barth, Derrida and the Language of Theology, s 2f.

24 Ward, »Barth, Modernity and Postmodernity«, s 281.

25 Genom Barths bruk av begreppet panoptiskt menar Ward att Barth föregriper exem-
pelvis Foucaults arbeten kring kunskap och makt. Ibid, s 286. Jfr Foucaults utläggning 
av panoptikon i Michel Foucault, Övervakning och straff: fängelsets födelse (Lund: 



· 231 ·

Teologiskt kopplar Barth ihop detta misstag med att olika former av 
naturlig teologi kommit i förgrunden, vilket enligt honom får den 
fatala konsekvensen att betydelsen av den särskilda uppenbarelsen i 
Jesus Kristus sätts ur spel.

Som ett radikalt alternativ påstår därför Barth att det bara är genom 
den partikulära uppenbarelsen i Jesus Kristus som vi kan få kunskap 
om världen. Eftersom det bara är Gud som kan se världen såsom den 
verkligen är, är ingenting absolut sant utom den kunskap som Gud 
själv uppenbarat genom Kristus. Därmed blir också alla försök att 
grunda kunskap på något annat än den gudomliga uppenbarelsen – 
exempelvis den naturliga teologins vilja att grunda kunskap om Gud 
på förnuftet, känslan, naturen och historien – dömt att misslyckas. 
Visserligen menar Barth att Gud verkar i hela tillvaron och därmed 
också på dessa områden. Men Guds agerande i exempelvis naturen kan 
bara förstås rätt om det tolkas utifrån uppenbarelsen i Jesus Kristus. 
Resultatet av dessa ställningstaganden blir alltså en uppenbarelsecen-
trerad teologi som lyfter fram Gud som den radikalt annorlunda. De 
gudsbilder som formulerats utifrån den gängse kulturen blir ifrågasatt 
såsom idol och avgud. Vidare pekar Ward på hur Barths teologiska 
antropologi kan ses som en direkt utmaning av den moderna huma-
nismens syn på jaget såsom ett autonomt subjekt.26 I Wards läsning 
av Barths teologi frigörs personbegreppet från jaget och sätts in i ett 
större sammanhang, där personen definieras genom att vara skapad 
för relation och till en uppgift i skapelsen. 

I sin språkfilosofiska analys menar Ward vidare, att Barth bygger sin 
uppenbarelsecentrering på två samverkande modeller för hur språket 
kan förstås. Den första modellen accepterar Kants betoning av osä-
kerheten vad gäller korrespondensen mellan våra ord och tingen i sig. 
Därmed måste också alla försök att tala om Gud utifrån någon form av 
naturlig teologi underkännas. Men parallellt med denna modell menar 
Ward, att Barth tänker sig ett uppenbarelsens språk, där Gud genom 
sitt Ord återställer en direkt korrespondens och en ren kommunika-

Arkiv, 2003), s 196–229.

26 Ward, »Barth, Modernity and Postmodernity«, s 287ff.
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tion blir möjlig. Denna rena kommunikation sker då alltid på Guds 
initiativ.27 I den återställelse av kommunikationen som uppenbarel-
sens språk innebär, tänker sig Ward att det finns en möjlig öppning 
för att överbrygga den absoluta dikotomi som Barths teologi annars 
hamnar i. Men även om Barth i sin senare teologi till viss del arbetar 
för att få en sådan brygga till stånd, menar Ward, att han inte lyckas 
åstadkomma detta på ett tillfredsställande sätt. Den klyfta mellan Gud 
och skapelsen som Barth markerat genom sitt tal om Gud som den 
totalt annorlunda kvarstår, enligt Ward, som en dikotomi som Barth 
aldrig lyckas rubba.

Genom att kontextualisera Barths teologi såsom ett projekt som 
kan läsas utifrån det samtida språkfilosofiska läget anlägger Ward ett 
lite ovanligt perspektiv på Barth. Någon språkfilosofisk diskussion av 
den art som Ward anför finns nämligen inte explicit hos Barth, vilket 
har lett till en viss kritik av Wards Barthtolkning.28 En vanligare ut-
gångspunkt är att peka på Barths aversion mot den samtida politiska 
utvecklingen i Tyskland såsom katalysator för hans kulturkritiska teo-
logi. Barths starka reaktion, när hans egna teologiska lärare offentligt 
uttryckte sitt stöd för kejsar Wilhelms krigspolitik, brukar exempelvis 
lyftas fram såsom den vändpunkt, då Barth insåg att den kulturteologi 
som även han själv omfattade var en återvändsgränd.29 Det finns dock 
inte någon nödvändig motsättning mellan detta och den läsning som 
Ward föreslår. Även Ward betonar, att den tidige Barth formulerar 
sig i kontrast till en »kulturprotestantism«, vars misstag i samtiden 
enligt Barth var, att den inte värnat teologins autonomi, utan låtit 
teologin kidnappas av en germansk maktideologi. Detta är i Barths 
ögon ett felsteg, eftersom den bibliskt uppenbarade kristendomen 
inte på det sättet är kulturbekräftande till sin natur. Ward påminner 
om, hur Barth i den första upplagan av sin romarbrevskommentar slår 

27 Ward, Barth, Derrida and the Language of Theology, s 13–34.

28 Bruce L. McCormack, Orthodox and Modern: Studies in the Theology of Karl Barth 
(Grand Rapids: Baker Academic, 2008), s 156.

29 Se exempelvis George Rupp, Culture Protestantism: German Liberal Theology at the 
Turn of the Twentieth Century (Missoula: Scholars Press, 1977), s 11 och Mark Lindsay, 
»Barth«, The Blackwell Companion to Modern Theology, Gareth Jones (red), (Oxford: 
Blackwell, 2004), s 330f.
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fast den totala skillnaden mellan den Gud som bibeln vittnar om och 
somliga av de drag som han såg som signifikativa för det tyska kejsar-
dömet. Barth betonar här, att han ser det som uppenbart, att kristna 
människor inte bör ha något att göra med de samtida tendenserna till 
monarkism, kapitalism, militarism, patriotism och liberalism.30

Modernitetens dualismer

Ward presenterar alltså Barth som en starkt modernitetskritisk teolog. 
Men samtidigt visar Ward på, vad han anser vara tendenser i Barths 
teologi som gör Barth själv mycket modern. Det gäller särskilt just 
den dikotomi mellan Gud och skapelsen, som Ward alltså menar att 
Barth aldrig kommer tillrätta med, en dualism som ecklesiologiskt 
resulterar i en dikotomi mellan kyrka och samtidskultur. I Wards ögon 
är det nämligen signifikativt för såväl det moderna tänkandet som det 
moderna samhällsbygget, att dess system i hög grad bärs upp av ett 
antal motsatspar, exempelvis: offentligt-privat, medvetande-kropp, 
förnuft-känsla, universellt-partikulärt, natur-kultur, objekt-subjekt.31 
Förutom den dualism som motsatsparen signalerar, har de dessutom 
fungerat starkt värderande, eftersom dualismerna har uppfattats som 
hierarkiskt relaterade till varandra. I de anförda exemplen har de först-
kommande parterna i paren generellt värderats högre än de senare.

Ward sorterar även den binära syn på relationen mellan Gud och 
världen som Barth ger uttryck för, som en sådan modern dualism.32 
Det är nämligen genom att separera skaparen från skapelsen som mo-
derniteten har kunnat etablera tanken om en sekulär sfär som står 
oavhängig från sin skapare. Ward påpekar att det finns två möjliga 

30 »Dass ihr als Christen mit Monarchie, Kapitalismus, Militarismus, Patriotismus, 
und Freisinn nichts zu tun habt, ist so selbstverständlich, dass ich es gar nicht zu sagen 
brauche«. Karl Barth, Der Römerbrief (Zürich Teologischer Verlag Zürich, 1919 (1985)), 
s 509. Wards diskussion av saken finns i Graham Ward, »Barth, Hegel and the Possibil-
ity for Christian Apologetics«, Radical Orthodoxy and the Reformed Tradition: Creation, 
Covenant and Participation, James K.A. Smith och James H. Olthuis (red), (Grand Rap-
ids: Baker Academics, 2005), s 56.

31 Ward, »Where We Stand«, s xviii-xix.

32 Ward, »Barth, Modernity and Postmodernity«, s 291ff.
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intentioner som, kanske parallellt, har drivit fram denna separation 
mellan skapelse och Gud. För det första kan syftet vara att lösgöra 
världen från skaparen för att därmed just frambringa en autonom se-
kulär sfär, där människan och »det naturliga« opererar oberoende av 
Gud. Syftet är då alltså att »frigöra« världen från Gud. Men för det 
andra kan avsikten med att betona denna distans vara att säkra Guds 
annorlundaskap och oåtkomliga suveränitet. Målet är då snarare att 
förhindra att gudsbegreppet tämjs och exploateras för att understödja 
det ena eller andra ideologiska intresset. Barths kritik av kulturpro-
testantism kan då ses som en representant för det andra syftet. Ward 
menar vidare, att dessa två olika syften, som alltså förenas i att de båda 
drar isär skapelse och skapare, når sitt mål genom att alliera sig med 
varsin uppsättning av de problematiska dualismer som är förbundna 
med moderniteten. I det första fallet, där strävan var att frigöra en 
autonom sekulär sfär, pekar Ward på, hur det resulterar i dualistiska 
motsättningar mellan exempelvis offentligt-privat, förnuft-känsla, se-
kulärt-religiöst. I det andra fallet, där man vill säkra Guds autonomi, 
tar sig den binära logiken istället sig uttryck i motsättningar mellan 
transcendens-immanens, Gud-människa, kyrka-kultur.33

 Konsekvensen av Wards läsning av Barths teologi som en kraftfull 
kritik av fundamentism, realism och humanism blir ett avvärjande av 
den första uppsättningen av dualismer. Den gudomliga uppenbarelsen 
påverkar i Barths teologi förståelsen av hela tillvaron. Det omöjliggör 
exempelvis att en kristen människa skulle kunna låta sitt politiska en-
gagemang stå opåverkad av sin tro med hänvisning till att politik hör 
till den sekulära och offentliga sfären. Mer tveksamt är det dock, enligt 
Ward, hur det förhåller sig med den andra uppsättningen dualismer. 
Många Barthkritiker ser relationen mellan Gud och människa som en 
absolut och oöverbryggbar dikotomi i Barths teologi.34 Andra menar 
sig se en utveckling mot en mer holistisk teologi i Barths senare pro-

33 Ibid, s 292.

34 Detta tycks ha varit den dominerande inställningen i svensk 1900-talsteologi. Se Ola 
Sigurdson, Karl Barth som den andre: En studie i den svenska teologins Barth-reception (Eslöv: 
Brutus Östlings bokförlag Symposion, 1996).
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duktion.35 Ward ansluter sig i princip till den senare uppfattningen och 
menar att det finns öppningar för att lösa upp den absoluta dikotomin 
i den senare Barths diskussioner kring analogi. Samtidigt vidhåller han 
att Barth själv inte drar nytta av dessa möjligheter och därför aldrig 
lyckas överbrygga sin dualistiska låsning. Som vi snart skall se, är det 
just här, som Ward tänker sig att hans eget teologiska bidrag finns. 
Men först vill jag återvända till Einar Billings teologi och diskutera 
vilka perspektiv som Wards läsning av Barths modernitetskritiska 
drag kan generera, vad gäller Billings uppenbarelsebegrepp.

Billings uppenbarelsebegrepp som modernitetskritik

I den svenska 1900-talsteologin fick Barths dialektiska teologi aldrig 
något större genomslag. I den mån Barth över huvud taget figurerade, 
gjorde han det i hög grad som en motbild, någon som man distanse-
rade sig från.36 Med tanke på att tysk teologi, under första halvan av 
1900-talet, generellt sett var en mycket närvarande dialogpartner för 
svenska teologer, framstår det som något förvånande att det enorma 
genomslag som Barth fick i Tyskland kunde gå så obemärkt förbi i 
Sverige. Edvardh Rodhe, teolog och biskop i Lunds stift, föreslår en 
förklaring, då han 1927 skriver om detta faktum:

Den barthska teologin utövar ju ett mäktigt inflytande i Tyskland. I Sve-
rige har den tills dato icke gjort något starkare intryck. Sammanhänger 
icke detta med att den svenska teologien långt tidigare sagt sitt ord i 
samma riktning som den barthska teologien?37

Rodhe antyder visserligen strax senare, att det ljumma mottagande 
som Barths teologi fick i Sverige, kan ha att göra med Barths kon-
fessionella hemvist: »[M]an höll sig hellre till Luther än till Calvin, 
som är Barths andlige fader«.38 Men framför allt menar alltså Rod-

35 Ward, »Barth, Modernity and Postmodernity«, s 292. 

36 Se Sigurdson, Karl Barth som den andre.

37 Rodhe, »En blick på de trenne sista decenniernas svenska teologi«, s 325.

38 Ibid.
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he att Barths teologi var överflödig i Sverige, eftersom det problem, 
den kris, som Barths teologi riktar sig mot, redan hade adresserats av 
den svenska teologin. Barth ville frigöra teologin ifrån en idealistisk 
kristendomstolkning, som med ett psykologiserande trosbegrepp och 
idealiserad människosyn, upphävt distansen mellan det gudomliga och 
det mänskliga. Men denna idealistiska liberalteologi hävdade alltså 
Rodhe att den svenska teologin redan var väl rustad för att bemöta 
utan att behöva gå omvägen över, vad han ansåg vara Barths alltför 
urskiljningslösa separation mellan Gud och världen. Rodhe tar sig 
fram till denna slutsats genom en framställning av de föregående 30 
årens teologihistoriska utveckling i Sverige, en redogörelse där Rodhe 
låter Einar Billing spela en framträdande roll.39

I en kortare skildring av Einar Billings teologi fyller Gustaf Aulén 
i Rodhes beskrivning. Aulén ger explicit Billing rollen av att vara den 
som lägger grunden för en svensk uppgörelse med den liberalteologi 
som Barth angrep. Med en tydlig anspelning på den dialektiska teo-
logi som Barth företrädde skriver Aulén 1931, om hur det som i det 
samtida Tyskland upplevdes som en enorm teologisk omvälvning inte 
framstår som lika revolutionerande för den som satt sig in i Billings 
tidiga produktion:

Han [den som läser Billings De etiska tankarna i urkristendomen] skall finna, 
att många av de tankar, som på senare tid i Tyskland utbasunerats såsom 
stora och revolutionerande nyheter, redan långt tidigare blivit företrädda 
av Einar Billing mäktigt och verkningsfullt, men utan någon sensationell 
biton och utan teologisk förkonstling.40

Aulén menar, att Billing föregriper den dialektiska teologin genom 
att energiskt vända sig mot såväl den liberala teologins »psykolo-
giserande upplösning« som dess »idealistiska metafysik« med dess 
»åtföljande omtolkning av kristendomens centrala innehåll«.41 Med 

39 Ibid, s 309–13.

40 Gustaf Aulén, »Inför Einar Billings sextioårsdag: Ett perspektiv på hans teologi« 
Ibid, nr. 7:3 (1931), s 236.

41 Ibid, s 237.



· 237 ·

anspelning på att den dialektiska teologin brukar gå under namnet 
»krisens teologi« slår Aulén fast: »Billing står oss i eminent mening 
som krisens teolog«.42 Aulén instämmer sedan med Rodhe i att den 
svenska väg som Billing initierade är att föredra, eftersom Billings 
teologi också bär ett långt mer positivt innehåll än den reaktiva och 
därmed negativt laddade dialektiska teologin.

Avsikten med att lyfta fram Auléns och Rhodes värdeomdömen om 
Billing här, är inte att försöka argumentera för att Billing i någon en-
kel mening skulle ha varit Sveriges Karl Barth. Därtill är skillnaderna 
dem emellan väl stora. Jämför man exempelvis deras respektive syn på 
relationen mellan kyrka och samhälle, har de så skiljda ståndpunkter, 
att ett försök att få dem att framstå som samstämmiga närmast skulle 
te sig parodiskt. Där Barth markerar kyrkan som en motkraft, driver 
exempelvis Billing att en folkkyrklig territorialförsamling inte skall 
försitta sina chanser att lokalt göra bruk av möjliga anknytningspunk-
ter till livet i socknen och till den lokala kulturen.43 Aulén går väl långt 
i sin skildring av Billing som en sorts motsvarighet till Barth. Samtidigt 
gör Aulén en poäng av att likheten inte är generell, utan mer precis 
ligger i att det finns väsentliga beröringspunkter ifråga om vilka pro-
blem som de båda ville adressera. På vilket sätt problemen bearbetas 
skiljer sig däremot åt. Poängen här är att Billing uppenbarligen har 
arbetat med ett så pass likartat problem som Barth, att två av Sveriges 
för tiden mer etablerade teologer ansåg att Billing hade föregripit den 
dialektiska teologins problembearbetning. Förutom att det innebär en 
tolkning av Billing som radikalt vidgar den bild som framträder, om 
man bara läser hans folkkyrkoteologiska småskrifter – eller i än högre 
grad om man bara läser Billing utifrån den roll, som delar av den senare 
folkkyrkoteologiska diskussionen har tilldelat honom44 – betyder det, 
att Wards kritiska intresse för Barth är intressant att vända även mot 

42 Ibid, s 238.

43 Jfr dock Billings varningar för att denna öppenhet inte får tippa över i en undfal-
lande folkkyrkomentalitet, på ett sådant sätt att anknytningen sker på bekostnad av 
folkkyrkans »religiösa budskap«. Billing, Kyrka och stat i vårt land i detta nu, s 29.

44 Jag syftar här på de presentationer av Billing som uteslutande läser honom som en 
reaktion mot den framväxande frikyrklighetens ecklesiologi. Jfr diskussionen på s 78f 
ovan.
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Billing. Som framgått tar Wards analys av Barth i hög grad just fasta 
på hur Barths teologi formulerats såsom ett gensvar på en specifik och 
tidsbunden problematik. Om Billings teologi har uppfattats såsom ett 
svar på en delvis likartad problematik, kan Wards diskussion ställa 
också Billings teologi i nytt ljus.

Barths dialektiska teologi framstår, i Wards skildring, som en pro-
test mot vetenskapsfundamentistiska och humanistiska anspråk på att 
kunna sätta upp absoluta regler och gränser, som religiösa diskurser se-
dan måste foga sig efter. Det handlar med andra ord om en uppgörelse 
med den moderna syn på religion som Immanuel Kant med en välkänd 
boktitel beskriver som Religion inom det blotta förnuftets gränser.45 I pole-
mik mot detta blir Barths projekt att hävda teologins självständighet, 
med argumentet att det enda som kan accepteras såsom godtagbart 
riktmärke för kristen teologi är den partikulära uppenbarelsen i Je-
sus Kristus. Ward läser Barths kritiska uppgörelse såsom en del av en 
större modernitetskritisk diskussion, som fanns närvarande för en tid 
i början av 1900-talet och då föregrep delar av en senare postmodern 
kritik.

I analysen av Billings uppenbarelsebegrepp i kapitel 4 framträdde 
flera drag, som påminner om det som Ward pekar ut såsom Barths 
projekt. Det är på ett liknande sätt möjligt att läsa Billings teologiska 
ansats såsom ett försök att värna den kristna teologins integritet. Med 
sitt historisk-dramatiska uppenbarelsebegrepp formulerade Billing 
en teologi med anspråk på att tolka hela tillvaron och inte bara en 
avgränsad religiös sfär. Länkat till det finns hos Billing en kritik av så-
dan samtida teologi som accepterar en förminskning av det teologiska 
utrymmet och presenterar en kristendomstolkning, som bara berör 
en avgränsad religiös sektor av det mänskliga livet. Sådana tendenser 
ser Billing i såväl samtida liberalteologiska som biblicistiska trostolk-

45 Immanuel Kant, Religionen inom det blotta förnuftets gränser (Stockholm: Natur och 
kultur, 2004). Se också kommentarerna av Kants perspektiv i Gareth Jones, »Kant«, 
The Blackwell Companion to Modern Theology, Gareth Jones (red), (Oxford/Malden/Victo-
ria: Blackwell, 2004), s 282–84.
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ningar.46 Enligt Billing hade det blivit särskilt tydligt i det samtida 
intellektuella klimatet, att en adekvat kristendomstolkning måste ha 
större anspråk än så. Billing menade nämligen, att den naturalistiska 
och materialistiska religionskritiken i samtiden hade radikaliserats 
till den grad, att det inte längre handlade om, att den ena eller andra 
aspekten av kristen tro stod ifrågasatt. Istället var det nu själva grund-
tanken, om någonting som över huvud taget kan transcendera en strikt 
materialism, som ifrågasattes. Radikaliseringen av alternativen ledde 
Billing till slutsatsen, att de »mellanformer af allmännare ’idealism’« 
som somliga liberalteologiska strömningar tillgripit för att anpassa 
teologin till den moderna tidens premisser inte längre var möjliga.47 
Det existerade inte längre något utrymme för ett sådant mellanläge. 
De två alternativ som Billing såg såsom möjliga i sin egen tid utgjordes 
av »blott de två stormakterna: kristendom och materialism«.48 Men 
samtidigt såg inte Billing det som en framkomlig väg att teologiskt 
bortse från den nya tidens historisk-kritiska problematisering av bi-
beltexterna. Det skulle vara att stänga in sig i ett biblicistiskt getto, 
vilket i praktiken skulle innebära en likartad eftergift som den som 
den liberalteologiska anpassningen accepterat.

Det är för att nå bortom såväl en liberalteologisk uttunning av det 
distinkt kristna som en teologiskt konservativ avskärmning från sam-
tidskritiken, som Billing tar sin utgångspunkt i det frälsningshistoris-
ka uppenbarelsedramat. Billing betraktar det frälsningsskeende som 
bibelordet vittnar om såsom ett drama i historien, där budskapet om 
befrielse och försoning i Gud förmedlas genom historiska händelser, 
som sedan tolkas profetiskt. Det dramatiska perspektivet är enligt 
Billing det distinkt bibliska sättet att närma sig verkligheten och det 
i kontrast till en hellenistisk, ickehistorisk och idealistisk syn på till-
varon som stillastående. Det bibliska dramat är ett alltjämt pågående 
skeende, en levande historia, där budskapet förmedlas genom exodus, 
genom profeternas tolkningar av allt som gudsfolket är med om, ge-

46 Ex. Billing, Herdabrev, s 51ff.

47 Jfr citatet på s 145. Se också Billing, Försoningen, s 98.

48 Ibid. Jfr också inledningen till kapitel 4 ovan.
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nom Kristushändelsen och nu genom (folk)kyrkans förvaltning av nå-
demedlen. Läst genom detta dramatiska uppenbarelsemotiv inbegrips 
hela verkligheten. Allt ingår i det historiska dramat, i vilket Gud själv 
verkar i och genom sitt folk. Att avskilja en fristående sekulär sfär av 
verkligheten som inte berörs av det dramatiska skeendet, är därmed 
omöjligt. Utifrån profetens blick på tillvaron kan bit för bit av verk-
ligheten fogas in i detta drama. All verklighet är indragen, all historia 
integrerad. I kontinuitet med det dramatiska uppenbarelsebegreppet 
ringar Billing också in teologins (eller närmare bestämt dogmatikens) 
uppgift:

[Dogmatiken] måste lära sig, att dess uppgift hvarken är att skrifva psy-
kologi eller att reproducera något lärosystem utan att, såsom profeterna, 
tolka Guds utkorelsehistoria, dess system, dess sammanhang, i vilket allt-
jämt ständigt nya länkar infogas. Det sammanhanget är det den skall söka 
hjälpa vår tids människor, som hålla på att kväfvas i natursammanhangets 
mekanism, att se. Ringare är ej dess uppgift.49

Även Billing inbjuder till att hans teologiska övervägningar skall 
kunna läsas mot relief av samtidens intellektuella klimat. Också han 
bedömer situationen i det begynnande 1900-talet som så tillspetsad, 
att det liberalteologiska försöket att harmoniera kristendom med den 
rådande kulturen inte längre är möjlig. Teologi måste därför bedrivas 
utifrån resurser som hämtas internt från den egna traditionen och då 
närmare bestämt från den bibliska synen på historien som ett uppen-
barelsedrama. Den tidsbundna språkfilosofiska diskussion som Ward 
anknyter till när han spårar två modeller för hur Barth ser på språket, 
figurerar visserligen inte heller i Billings argumentation.50 Men i Bil-
lings radikala och återkommande avståndstagande från allt hellenis-
tiskt filosoferande finns en slående parallell. Det typiska för det som 
Billing svepande förbinder med hellenistisk filosofi, är en intellektua-
lism där den som har utrustats med tillräcklig intellektuell duglighet 

49 Ibid, s 115.

50 Som framgått är talet om de två språkmodellerna inte hämtat från Barths uttrycks-
sätt, utan är ett tolkningsförslag som Ward för in. Se Ward, Barth, Derrida and the 
Language of Theology, s 13–35.
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kan använda denna personliga kapacitet för att lära sig att se världen 
såsom den är. På samma sätt som Barth dömer ut varje form av naturlig 
teologi, förkastar Billing denna hellenistiska rörelse nerifrån och upp. 
Det är inte möjligt att med förnuftets hjälp på det sättet svinga sig upp 
till Guds nivå och förstå världen. Rörelsen måste initieras från andra 
hållet. Det är Gud som genom sin »förekommande nåd« uppenbarar 
sig för oss och kommer till oss med sitt nådesbudskap.

Så långt finns i Billings teologi en motsvarighet till den dialektiska 
teologins kontrast mellan Gud och värld. Hans teologiska tolkning av 
tillvaron är beroende av att Gud först agerat och utifrån denna fräls-
ningshistoriska handling kan sedan hela tillvaron tolkas i nytt ljus. De 
drag som får Ward att betrakta Barth såsom en modernitetskritisk teo-
log, som samtidigt själv bär mycket modern prägel, går här igen också 
hos Billing. Billing protesterar mot en kristendomstolkning som fallit 
till föga för moderna premisser och ställer upp på att operera inom 
ramen för den moderna separationen mellan religiöst och sekulärt. 
Såsom Barth vill Billing istället tolka tillvaron utifrån ett partikulärt 
kristet perspektiv. 

Men, i sin läsning av Barth menar Ward att just den teologiska ut-
maningen av moderniteten kommer till stånd, genom att Barth lutar 
sig mot en annan modern dikotomi, nämligen en dualistisk relation 
mellan Gud och världen. Ecklesiologiskt leder denna dikotomi till en 
dualism mellan kyrka och kultur. Eftersom Billings uppenbarelsebe-
grepp har de beröringspunkter med Barth som påpekats ovan, skulle 
man naturligtvis kunna misstänka att motsvarande dualism borde 
dyka upp också i Billings ecklesiologi. Men någon sådan dualism är 
inte framträdande när Billings teologi tar sig uttryck i en folkkyrko-
vision. Något händer när Billing i sina diskussioner flyttar fokus från 
utredningar om uppenbarelsebegreppet till ecklesiologiska reflek-
tioner över folkkyrkan. I en viss mening finns visserligen den dua-
listiska spänningen kvar. Billing betonar att det är Gud som genom 
sin förekommande nåd är det aktiva subjektet i folkkyrkan, i analogi 
med hur hela det dramatiska frälsningsskeendet drivs av Guds aktiva 
handlande i historien. När Billing motiverar varför han menar att 
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folkkyrkotanken är att föredra framför andra ecklesiologiska kon-
ceptioner, är huvudargumentet just att det är den kyrkoform som 
är bäst rustad för att förmedla Guds förekommande nådesgärning till 
varje enskild människa. Betoningen av Gud som den aktiva parten, 
sker dock så starkt att det på ett dualistiskt sätt tenderar att förvandla 
människan till ett ensidigt mottagande objekt. I denna specifika me-
ning finns dualismen kvar.

Samtidigt visade det sig att det som fungerade som dialektisk spänn-
fjäder för Billings bibelteologiska diskussioner (nämligen ett radikalt 
avståndstagande från hellenistisk filosofi) i hög grad försvinner ur 
blickfånget, när Billing utlägger sin folkkyrkovision. I dess ställe tar 
en harmonierande rörelse vid. Utifrån uppenbarelsedramats univer-
salistiska anspråk menar sig Billing kunna sammanföra sitt kristna 
partikulära perspektiv med det som han kallar andra »verklighets-
sammanhang« – alltså allt det som hos Barth blir utdefinierat såsom 
mänsklig förvrängd kunskap.51 Billing har med andra ord ambitio-
nen att, efter konfrontationen med en förment sekulär modernitet, 
sammanföra perspektiven igen. Och det sker med huvudargumentet 
att hela verkligheten är en. Den harmonierande rörelsen uppstår där-
med i Billings system såsom en konsekvens av uppenbarelsedramats 
universalistiska anspråk. I linje med uppenbarelsebegreppets vilja att 
bryta ner modernitetens gränser mellan det religiösa och det sekulära 
tecknar Billing ecklesiologiskt en vision om en kyrka, som har ett 
engagemang för det mänskliga livet som helhet.

Barths front gentemot naturlig teologi mynnar ut i ett general-
angrepp mot hela den sekulärt förankrade kunskapssfären. Detta le-
der visserligen, enligt Ward, till svårlösta och ytterst problematiska 
dualismer. Men samtidigt är det den radikalt kritiska hållningen hos 
Barth som tilltalar Ward, eftersom den öppnar för en reflektion i 
riktning mot vad Ward benämner såsom ett postsekulärt teologiskt 
perspektiv.52 För Ward är det postsekulära perspektivet välkommet, 

51 Billing, Herdabrev, s 55.

52 Angående Barths konstruktivt postsekulära potential, se vidare Arne Rasmusson, 
»The Politics of Diaspora: The Post-Christendom Theologies of Karl Barth and John 
Howard Yoder«, God, Truth, and Witness: Essays in Conversation with Stanley Hauerwas, L. 
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eftersom han tänker sig att det kan bidra till en precisering av vilka 
delar av den bredare postmoderna diskussionen som är teologiskt 
fruktbara att utveckla. En sådan utveckling skulle kunna förbättra 
möjligheterna att kritiskt förhålla sig till såväl modernitetens för-
tjänster som problem.53

På grund av Billings vilja att harmoniera sitt teologiska perspektiv 
med vad han kallar andra verklighetssammanhang, är det däremot svårt 
att på motsvarande sätt tillskriva Billings teologi ett postsekulärt per-
spektiv. Den kritiska udden gentemot en modern förståelse av kristen-
dom såsom något som bara berör somliga delar av verkligheten, blir 
till sist tämligen nedtonad hos honom, till förmån för den harmonie-
rande ansatsen. Ett embryo till vad som skulle kunna utvecklas till ett 
postsekulärt kritiskt perspektiv, finns visserligen fortfarande i det sätt 
som Billing själv gör bruk av sitt uppenbarelsebegrepp. I en passage 
i sitt Herdabrev ger han exempelvis uttryck för något som påminner 
om en öppning för en mer pluralistisk kunskapssyn, i linje med det 
som enligt Toulmin aktualiserades av det tidiga 1900-talets moderni-
tetskritiska diskussioner. Billing argumenterar för, att just teologins 
unika beskrivning av verkligheten är beroende av en förankring i en 
församlings erfarenhet av att leva tron. Teologins utforskande av »up-
penbarelsehistoriens ännu obrutna positiva skatter« är beroende av 
att »omslutas av ett församlingsliv, som är präglat av en levande erfa-
renhet av den själanöd, mot vilken endast friden i Kristus Jesus något 
förmår«.54 En sådan förankring i ett partikulärt kristet sammanhang 
är för Billing inte något som diskvalificerar det teologiska perspektivet 
från vetenskaplig diskussion, utan snarare det som möjliggör för teolo-
gin att ge ett konstruktivt bidrag till utforskandet av verkligheten: »Så 
tillvida räknar teologien ej med ett annat ’verklighetsbegrepp än andra 

Gregory Jones, Reinhard Hütter, och C. Rosalee Velloso da Silva (red), (Grand Rapids, 
Michigan: Brazos Press, 2005) och även Rasmusson, »Kyrka och samhälle«, s 226ff.

53 Se exempelvis Brandy Daniels intervju med Ward från 2008, »The Academy, the 
Police, and the Resurgence of Religion: An interview with Graham Ward«, nätpub-
licerad i »The Other Journal«. http://www.theotherjournal.com/article.php?id=439 
(2009–11–30).

54 Billing, Herdabrev, s 67.
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vetenskaper«.55 Men Billing använder inte denna argumentationslinje 
för att utmana andra och konkurrerande sanningsanspråk, såsom den 
dialektiska teologin gör. Han förtydligar istället genast att det bör 
förstås som ett argument för att samma verklighet kan beskrivas på 
olika sätt, beroende på vilken förförståelse man bär på och vilken frå-
geställning som står i fokus – ett redskap för sammanfogning snarare 
än konfrontation alltså.

Billings problematisering av en modern klyvning av verkligheten, 
där religionens räckvidd blir begränsad till en viss sfär av livet, blir 
därmed till slut inte artikulerad såsom någon distinkt protest mot en 
sekulär sfär i sig. Ett kritiskt perspektiv finns fortfarande i hans uppen-
barelsebegrepp, men det postsekulära förhållningssätt som somliga 
anar hos Barth tycks inte ha föresvävat Billing. Snarare riktar Billings 
kritik in sig på, att den sekulära sfärens anspråk i Billings samtid kunde 
ta sig så absoluta och exklusivistiska uttryck, att de tenderade att tränga 
undan allt annat. 

När Ward letar efter perspektiv för att komma bortom den diko-
tomi som han ser som en följd av Barths uppenbarelsebegrepp, innebär 
det med andra ord, att han arbetar med just den dikotomi, som Billing 
menar sig kunna sammanfoga och harmoniera i sin folkkyrkosyn. Men 
det Ward vill åstadkomma kan dock inte beskrivas som en harmonie-
ring. Ward vill visserligen leta efter en möjlighet att överbrygga den 
dialektiska teologins klyfta mellan såväl Gud och skapelse som kyrka 
och kultur. Men han vill göra det utan att utplåna distansen dem emel-
lan, eftersom detta också skulle omintetgöra Guds möjlighet att få 
komma till tals på sina egna premisser. En harmoniering av perspek-
tiven skulle därför framstå som ett lika stort teologiskt misslyckande 
för Ward som en total separering, där teologin nöjer sig med att enbart 
kommunicera med sig själv. Ur ett ecklesiologiskt perspektiv riskerar 
såväl en harmoniering som en separering av perspektiven att dölja 
det grundläggande dilemma som är förbundet med att vara kyrka i 
världen.

För att hitta ett perspektiv som möjliggör en icke-identisk relation, 

55 Ibid.
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arbetar Ward för att upprätta vad han kallar en analogisk världsåskåd-
ning (analogical world-view).56 En analogi kännetecknas nämligen 
just av en kapacitet att uttrycka likheter, utan att all skillnad samti-
digt går förlorad och i denna kapacitet ser Ward väsentliga teologiska 
värden.

Analogisk teologi och Kristi kropp som kritisk utmaning

Det Ward menar är värt att hålla fast vid hos Barth är en teologi som 
bejakar sin specifikt partikulära kristna utgångspunkt och som därmed 
bevarar sin potential till ett kritiskt perspektiv på samtidskulturen. 
Men Ward vill bedriva denna specifikt kristna teologi på ett sådant 
sätt, att det partikulära inte exkluderar möjligheten till att lyssna in 
konstruktiva bidrag från andra perspektiv än just den kristna kyrkans. 
Uttryckt med den terminologi som introducerades i inledningska-
pitlet skulle man kunna säga, att Ward bearbetar Barth för att hitta 
ett trovärdigt förhållningssätt till dilemmat kring hur kyrkan skall ta 
plats i världen, utan att vare sig tömmas ut i, eller definiera sig i strikt 
motsats till, sin samtid. Ward gör då i ett första skede gemensam sak 
med Barth vad gäller Barths våldsamma protest mot en liberalteologi 
som blivit en spegelbild av sin samtid. Men samtidigt menar Ward, att 
(särskilt den tidige) Barths reaktion riskerar att leda honom ner i det 
motsatta diket, genom att han artikulerar sin protest på ett sådant sätt 
att kyrkan per definition framstår som i motsats till samtidskulturen.

Denna ambivalenta syn på Barth som en träffsäker modernitetskri-
tiker, men som så att säga bara når halva vägen, är inte unik för Ward. 
Det är en hållning som Ward delar med flera radikalortodoxa teologer 
och också mer generellt med många andra teologer som influerats av 
postsekulär teoribildning.57 Teologen Charles Mathewes uttrycker 

56 Ward, Cities of God, s ix.

57 Se exempelvis den hänvisning till Barths teologi som Ward tillsammans med de 
andra initiativtagarna till den radikalortodoxa skolbildningen gör i inledningen till 
artikelsamlingen Radical Orthodoxy. Här uttrycks en närhet till Barths neo-ortodoxa 
perspektiv, samtidigt som man markerar sig mot den dikotomi som Barth lutar sig 
mot för att hävda teologins autonomi. Detta eftersom det får till följd att filosofin blir 
teologiskt irrelevant. John Milbank, Catherine Pickstock och Graham Ward, »Suspend-
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saken med en pregnant formulering som – oberoende av i vilken mån 
den verkligen kan sägas ge en rättvisande bild av Barth – sammanfat-
tar kritiken: »If Barth was right in saying, against Schleiermacher, 
that one cannot say ‘God’ just by shouting ‘man’, it could equally be 
said against the early Barth that one cannot say ‘God’ just by shouting 
‘no’.«58 Den tidige Barths »motkulturella nej« framstår ur ett sådant 
perspektiv såsom ytterst problematiskt, eftersom det riskerar att ka-
tegoriskt avvisa de kulturyttringar som teologin möter, utan att först 
pröva om det möjligen finns något av värde som teologin och kyrkan 
kan ta intryck av.

Visserligen poängterar Ward att, sett ur den specifika historiska 
situationens perspektiv, är Barths radikala nej till samtidskulturen 
begripligt. Ward ansluter till dem som menar, att det inte är kultur i 
allmänhet som Barth avvisar utan just den tyska småborgerliga kultur, 
som Barth anklagade kulturprotestantismen för att absorbera, med 
resultatet att Guds Ord förvrängts och oskadliggjorts.59 Men det som 
Ward menar att Barth försummar att uppmärksamma är, att också 
teologiska utsagor alltid är beroende av vad som kulturellt är tillgäng-
ligt och det även om de åberopar aldrig så uppenbarelsecentrerade 
insikter (jfr diskussionen om sociala föreställningar i kapitel 1). Efter-
som kristna inte lever i ett avgränsat samhälle med en självförsörjande 
kristen kultur, innebär det att kristna yttranden alltid är konstruerade 
av vad som finns till hands: »[Christian utterance] is not homoge-
neous but always hybrid, improvised, and implicated in networks of 
association that exceed various forms of institutional, individual, or 
sectarian policing«.60 

En sådan destabiliserad syn på gränsen mellan teologi och kultur, 
och därmed också mellan kyrka och värld, får till följd att det inte blir 

ing the Material: the Turn of Radical Orthodoxy«, Radical Orthodoxy: A New Theology, 
John Milbank, Catherine Pickstock, och Graham Ward (red), (London: Routledge, 
1999), s 2.

58 Mathewes, »Theology and Culture«, s 56. Jfr också kritiken mot Barth i Kerr, Christ, 
History, and Apocalyptic, s 79–92.

59 Ward, Cultural Transformation and Religious Practice, s 40f.

60 Ward, »Barth, Hegel and the Possibility for Christian Apologetics«, s 51.
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helt säkert vad som är ett genuint kristet yttrande eller vad som är ett 
uttryck för en genuin kristen kyrka. I Wards tolkning härbärgerar den 
tidiga Barths teologi ett alltför radikalt nej, vilket försämrar möjlig-
heterna till att bedriva den kulturkritiska teologi som Ward strävar 
efter.61 Ward letar efter ett perspektiv som kan vara kritiskt, men utan 
att på förhand döma ut det som möter – ett perspektiv som därmed 
också kan hjälpa kyrkan att få syn på sina egna tillkortakommanden. 
Ward uttrycker det som att teologin måste kunna ge ett positivt men 
också kritiskt gensvar på den sekulära kultursfären.62 Också kyrkan, 
såväl som teologin, är nämligen i behov av hjälp från olika utifrånper-
spektiv för att upptäcka sina egna brister.63 Ward själv driver tesen att 
den kyrka som har en utvecklad Kristi kroppsteologi på ett särskilt 
sätt har möjlighet att verka utifrån sin egen partikulära utgångspunkt 
i kristushändelsen, utan att för den skull dra sig undan sin omvärld. 
Detta eftersom en sådan teologi ritar in Kristi kropp som en ecklesial, 
eukaristisk kropp i just den konkreta fysiska tillvaro, där alla andra so-
ciala och samhälleliga kroppar existerar, vilket därmed utmanar varje 
indelning av verkligheten i religiös/sekulär sfär.64 

Analogi och entydighet

Förutsättningen för att en sådan Kristi kroppsteologi skall komma till 
stånd är, enligt Ward, att analogins roll i kristen teologi uppvärderas. 
Han tänker sig nämligen att det bara är genom analogiska läsningar, 
som det är möjligt att komma bortom den låsning i två parallella och 
icke-kommunicerande språkmodeller, som han menar att Barth sitter 
fast i. Visserligen uppmärksammar Ward att det finns en öppning för 
ett analogiskt förhållningssätt hos Barth själv. Som redan påpekats 

61 Bruce McCormack menar Ward på denna punkt överdriver det dikotomiska draget 
hos Barth, exempelvis ifråga om mänskligt kontra gudomligt språk. Detta har möjligtvis 
delvis sin förklaring i att Ward i just det sammanhanget hämtar de flesta exemplen från 
den tidige Barth, medan McCormacks exempel kommer från diskussionen om analogi i 
Barths senare produktion. McCormack, Orthodox and Modern, s 150.

62 Ward, Cities of God, s 70. 

63 Ibid, s 74.

64 Ibid, s 70.
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är det nämligen möjligt, att inom Barths produktion kronologiskt 
urskilja en riktning från en absolut dikotomi mellan uppenbarad och 
världslig sanning (tydligast i Barths romarbrevskommentar) mot en 
senare öppning för betydelsen av ett analogiskt förhållningssätt (ana-
logia fidei).65 Det analogiska sättet att tala om Gud och relationen 
skaparen-skapelsen öppnar för en möjlighet till en viss överbryggning 
mellan Gud och värld, utan att den distans dem emellan som Barth 
värnar om – Guds radikala annorlundaskap – går förlorad. Genom 
analogier kan Gud tillskrivas egenskaper, som har vissa likheter med 
skapade tings egenskaper, samtidigt som dessa egenskaper får en delvis 
ny och ogripbar mening när de syftar på Gud, eftersom de då hänvisar 
till dessa egenskaper i en perfekt fulländad form.66 Barth kvalifice-
rar dock sitt analogitänkande genom att markera, att den analogiska 
riktningen måste vara uppenbarelse-värld (analogia fidei) och därmed 
förankrat i Guds uppenbarelsehandlande i Kristus. Detta i kontrast till 
den naturliga teologins analogia entis där det analogiska tänkandet 
framstår för Barth såsom ett försök att uppnå en naturlig gudskun-
skap utanför uppenbarelsen, något som han, såsom framgått, skarpt 
förkastar.67 Men om problemet med analogia entis, såsom Barth för-
står det, är dess ensidiga riktning nerifrån och upp – från skapelse till 
skapare – läser Ward Barths analogia fidei som en modell som riskerar 
att så att säga bara vända riktning i analogierna. Själva ensidigheten 
tenderar då att kvarstå.68

Just på denna punkt menar Ward vidare att Barths kritiska tänkande 
begränsas av att han, trots sin modernitetskritik, ändå själv har en 
mycket modern horisont i sin förståelse av vad analogi är. På grund 
av denna begränsning bär, enligt Ward, vare sig Barths förståelse av 

65 Ward, »Barth, Modernity and Postmodernity«.

66 William C. Placher, The Domestication of Transcendence: How Modern Thinking about 
God Went Wrong (Louisville: Westminster John Knox Press, 1996), s 27–31, 71–76. Se 
också avsnittet Via eminentia i Ulf Jonsson, Med tanke på Gud: En introduktion till religions-
filosofin (Skellefteå: Artos, 2004), s 213–17.

67 D. Stephen Long, Speaking of God: Theology, Language and Truth (Grand Rapids: 
Eerdmans, 2009), s 55–81.

68 För en alternativ och positivare läsning av vilka öppningar som Barth åstadkommer 
med begreppet analogia fidei, se McCormack, Orthodox and Modern, s 156f.
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den analogilära som han protesterar mot, eller den analogilära som 
han själv föreslår, det drag som i egentlig mening kännetecknar en 
analogi – nämligen förmågan att både uttrycka likhet och skillnad 
mellan det som analogiskt hör ihop. Barth kritiserar en teologi som 
med hjälp av analogier tycks göra anspråk på att kunna fånga in Gud i 
sin begreppsapparat. Det innebär en entydig – eller univok – förståelse 
i tydningen av det analogiska talet om Gud, vilket får konsekvensen 
att skillnaden i analogin utraderas. De analoga utsagorna tolkas såsom 
entydiga, om än inte uttömmande, beskrivningar av Gud (exempel: 
Guds godhet är det samma som en medmänniskas godhet men med 
det tillägget att Gud är god i mycket högre grad). Med teologen Wil-
liam Plachers terminologi är det denna – för den moderna teologins 
typiska – dragning mot entydighet i tolkningen av analogier, som lagt 
grunden för den »domesticering av transcendensen« som präglar det 
moderna gudsbegreppet.69 Gud är definierad och därmed är Guds an-
norlundaskap omintetgjort. När de mänskliga begreppen har anspråk 
på att tala om Gud på ett entydigt vis riskerar Gud att reduceras till en 
idealiserad och uppförstorad avbild av människan.70 Resultatet blir ett 
radikalt avsteg från den skapelseteologiska tanken om att det tvärtom 
är människan som skapas till Guds avbild. Gud och människan har 
bytt plats.

För att motverka detta och bereda plats för Guds annorlundaskap 
vänder så Barth på riktningen och tar sin utgångspunkt i uppenbarel-
sens ord. Men Ward menar att problemet med Barth är att han med 
dessa analogier inte lyckas bryta igenom barriären mellan uppenba-
relsens språk och människans språk. Istället tenderar nu analogin att 
referera till två kvalitativt skilda verkligheter. (Guds godhet refererar 
till något som är radikalt annorlunda än vad godhet betyder när det 
beskriver en medmänniskas handlande). Det innebär att analogin an-

69 Placher, The Domestication of Transcendence, s 76.

70 Jfr den radikalortodoxa teologen Phillip Blonds diskussion kring konsekvenserna av 
en teologi som upphöjer entydighet till teologisk norm: »[M]an could see God only 
as a greater and more powerful version of himself«. Phillip Blond, »Perception: From 
Modern Painting to the Vision in Christ«, Radical Orthodoxy: A New Theology, John Mil-
bank, Catherine Pickstock, och Graham Ward (red), (London/ New York: Routledge, 
1999), s 233.
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tar en tvetydig – eller ekvivok – karaktär, vilket får konsekvensen att 
det nu är likheten i analogin som blockeras.71 Det problem som är be-
häftat med båda dessa förhållningssätt till analogier (det univoka och 
det ekvivoka) är, att ingen av dem lyckas upprätta en teologi där Gud, 
såsom den annorlunda, kan komma till tals i världen. Ward pekar på 
hur Barth delvis lyckas rycka loss gudsbegreppet från modernitetens 
domesticering av transcendensen. Men i Wards läsning lyckas däre-
mot inte Barth med att sedan sätta detta gudsbegrepp i någon kom-
municerande relation med den skapade delen av tillvaron. Resultatet 
blir då att den immanenta världen alltjämt står fristående från den 
transcendenta. 

Radikalortodoxi och analogisk teologi

För att hitta en väg bortom dessa teologiska återvändsgränder menar 
Ward att teologin måste uppmärksamma det faktum att såväl Barths 
teologi som den teologi som han kritiserar, karaktäriseras av att de 
är inbäddade i en modern världsåskådning. Här märks på ett tydligt 
sätt Wards förankring i den radikalortodoxa teologins diskussioner. 
Radikalortodoxin är på många sätt en disparat teologisk diskussion 
men de radikalortodoxa teologerna förenas i hög utsträckning i en 
viss läsning av det moderna tänkandets idéhistoriska ursprung och 
fundament. Den radikalortodoxa teologin menar nämligen, att den 
moderna människans världsbild är präglad av vad Ward kallar för en 
modern »metafysisk ramberättelse«, vilken ger en viss horisont för 
våra föreställningar.72 Detta är en horisont som inte är av naturen 
given utan tvärtom knuten just till modernitetens föreställningsvärld. 
Signifikativt för modernitetens metafysiska ramberättelse är, enligt 
Ward, att den utgår ifrån att ett objekts fullständiga mening är det 
som är åtkomligt för observation. Världen bär sin egen betydelse, den 
är självgrundande.

En konsekvens av en sådan metafysisk ramberättelse är att de sym-

71 Placher, The Domestication of Transcendence, s 28ff.

72Ward, Cities of God, s 85.
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boliska laddningar som olika fenomen kan bära riskerar att implodera. 
För om det som syns anses gestalta allt som finns på ett uttömmande 
sätt, kan ett fenomen i världen nämligen aldrig vara ett tecken på något 
mer än sig självt. Det ligger i ett teckens natur att bära en kapacitet till 
att peka utöver sig själv och därigenom beteckna något som är större 
(vilket inte hindrar att tecknet i sig själv fortfarande kan vara en del 
av detta större). Men just denna kapacitet har alltså, enligt Ward, i 
hög grad gått förlorad i och med modernitetens inbrott. Som kontrast 
beskriver Ward hur högmedeltidens västerländska teologi utgick från 
att den skapade världen var laddad av sådana tecken och såg som sin 
uppgift att lära sig tolka dessa. 1100- och 1200-talets teologer (ex-
empelvis Thomas av Aquino) ägnade sig, med Wards formulering, 
åt att »läsa Guds två böcker«, nämligen bibeln och skapelsen – den 
teckentolkande uppgiften låg i att lära sig läsa den senare utifrån den 
förra.73 Fenomenen i skapelsen lästes därmed såsom delaktiga i något 
som är större än de är i sig själva, vilket också förband dem med ett 
högre värde. Men i och med inbrytandet av en senmedeltida nomina-
listisk förståelse av symboler och tecken, exempelvis hos William av 
Ockham, menar Ward, att det teologiska djup som delaktighetstanken 
gett trängs undan: »The sign is gradually secularised and understood 
as, at best, functional or, at worst, irrelevant to communication«.74 

I senmedeltida tankegods av den arten hävdar Ward (och den ra-
dikalortodoxa teologin generellt), att en viktig källa finns att finna 
till den »metafysiska ramberättelse«, som präglat stora delar av den 
moderna världsåskådningen.75 Tingen betecknar ingenting annat än 

73 Ibid, s 7.

74 Ibid.

75 Den medeltida teolog som radikalortodoxin på ett särskilt sätt spårar detta skifte 
till är John Duns Scotus (1266–1308) och dennes dragning mot en ontologi baserad på 
entydighet, vilket bland annat tvingade fram en separation av tro och förnuft. Se ex. 
Catherine Pickstock, »Duns Scotus: His Historical and Contemporary Significance«, 
The Radical Orthodoxy Reader, John Milbank och Simon Oliver (red), (London/ New 
York: Routledge, 2009), Catherine Pickstock, After Writing: On the Liturgical Consumma-
tion of Philosophy (Oxford: Blackwell, 1998), s 121ff. För en överskådlig presentation av 
denna del av den radikalortodoxa diskussionen, se Simon Oliver, »Introducing Radical 
Orthodoxy: From Participation to Late Modernity«, The Radical Orthodoxy Reader, John 
Milbank och Simon Oliver (red), (London/ New York: Routledge, 2009), s 21–24.
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sig själva, de står inte i någon analogisk relation, de äger ingen delak-
tighet i något annat än sig själva. De tillhör kort sagt en separat och 
autonom sekulär sfär. De radikalortodoxa teologerna markerar vidare, 
att en sådan tillplattad materialism inte leder till att det immanenta 
och materiella får ett högre värde i sig själva. Det immanenta kan aldrig 
få en större tyngd genom att »befrias« från sin koppling till trans-
cendenta värden. För när tillvaron betraktas som så dimensionsfattig 
att allt är immanent, imploderar dessvärre tillslut också värdet av det 
immanenta, eftersom det inte refererar till något annat än ett nihil, ett 
ingenting.76 Denna modernitetens inbyggda nihilistiska riktning har 
dock, enligt den radikalortodoxa läsningen, moderniteten själv aldrig 
lyckats bli medveten om. Det är först i och med den postmoderna 
renodlingen av somliga moderna motiv, som moderniteten så att säga 
upptäcker sig själv som system och därigenom kan studera detta sys-
tems drivkrafter och riktning.77 Det handlar med andra ord om en 
upptäckt av de sociala föreställningar som moderniteten är inbäddad 
i och styrs av. Just detta avslöjande av modernitetens telos ser de radi-
kalortodoxa teologerna som den postmoderna diskussionens kanske 
största förtjänst, samtidigt som de menar att många postmoderna 
tänkare inte själva lyckas bryta utan snarare fullföljer den nihilistiska 
riktningen.78 Det postmoderna framstår alltså återigen snarast såsom 
hypermodernt.

I kontrast till en sådan i grunden nihilistisk materialism föreslår Ward, 

76 Jfr Smith, Introducing Radical Orthodoxy, s 75.

77 Jfr bedömningen av modernitetens bristande självinsikt i inledningen på John 
Montag, »Revelation: The False Legacy of Suárez«, Radical Orthodoxy: A New Theology, 
John Milbank, Catherine Pickstock, och Graham Ward (red), (London/ New York: 
Routledge, 1999), s 38.

78 Den radikalortodoxa bedömningen av postmodernt sekulärt tänkande såsom i 
grunden nihilistiskt (tydligast hos Milbank och Pickstock), är dock debatterad och ofta 
kritiserad för att vara alltför urskiljningslös. John Milbank gör exempelvis följande sve-
pande värdering av några av de mest välkända representanterna för postmodem filosofi: 
»I deliberately treat the writings of Nietzshe, Heidegger, Deleuze, Lyotard, Foucault 
and Derrida as elaborations of a single nihilistic philosophy«. För en kritik av den 
radikalortodoxa behandlingen av exempelvis Derrida som nihilist, se Hugh Rayment-
Pickard, »Derrida and Nihilism«, Deconstructing Radical Orthodoxy: Postmodern Theology, 
Rhetoric, and Truth, Wayne J. Hankey och Douglas Hedley (red), (Hants/ Burlington: 
Ashgate, 2005), s 161–75. Jfr också Svenungsson, Guds återkomst, s 254 not 109. Citatet 
från Milbank är hämtat från Milbank, Theology and Social Theory, s 278.
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i samspel med andra radikalortodoxa teologer en sakramental mate-
rialism, där det immanenta och materiella ses som ett utflöde ur det 
transcendenta.79 Om man verkligen vill tilldela det immanenta ett 
värde måste man nämligen, enligt denna tankelinje, överskrida det 
immanenta och koppla samman det med en transcendens. Annars 
reduceras dess värde förr eller senare till ett ingenting: »[O]nly tran-
scendence, which ’suspends’ these things in the sense of interrupting 
them, ’suspends’ them also in the other sense of upholding their rela-
tive worth over-against the void«.80 

Den filosofiska argumentation som underbygger denna tes utgör 
ett tämligen komplext system med resurser från skilda håll, vilket har 
lett till att den radikalortodoxa teologin ibland har kritiserats för att 
komplicera diskussionen till den grad, att den balanserar på gränsen 
till det obegripliga.81 Men även om en sådan kritik har visst fog för 
sig, vad gäller somliga texter, är dock den underliggande teologiska 
grundtanken ganska okomplicerad. Den kan sammanfattas som en 
skapelseteologisk princip: Om skapelsen ses som en gåva från en aktiv 
skapare, som inte dragit sig tillbaks från världen utan alltjämt verkar, 
då kan ingenting i skapelsen vara ontologiskt autonomt i förhållande 
till denne skapare. Varje sfär av skapelsen är en del av Guds pågående 
utgivande av den gåva som skapelsen innebär. Ingenting är bara värld. 
Allt är analogiskt relaterat till Gud.82 Det innebär att en teologi som 
menar allvar med att hela världen är en del av skapelsens gåva, inte kan 
göra anspråk på mindre än att hela skapelsen har teologisk signifikans. 
Varje aspekt av den måste utforskas just såsom skapelse, vilket förut-
sätter ett holistiskt teologiskt perspektiv. Detta skall dock inte tolkas 
som att målet är att etablera en förnyad naturlig teologi. I linje med 

79 Milbank, Pickstock och Ward, »Suspending the Material«.

80 Ibid, s 3.

81 Jfr Longs iakttagelse, »Radical Orthodoxy´s ‘labyrinthine’ prose tempts some to read 
it only as an academic parlor game used for inconsequential power struggles in high-
brow university religion and philosophy departments«. Long, »Radical Orthodoxy«, 
s 133.

82 Jfr kopplingen mellan en teologisk skapelsetanke och analogi i John R. Betz, »The 
Beauty of the Metaphysical Imagination«, Belief and Metaphysics, Peter M. Candler och 
Conor Cunningham (red), (London: SCM Press, 2007), s 51ff.
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Wards beskrivning av den högmedeltida teologins analogiska läsning 
av »skapelsens bok« i ljuset av bibeln, förutsätter den radikalortodoxa 
holistiska ansatsen hela tiden den partikulära kontext, som den kristna 
uppenbarelsen erbjuder. Målet är att erbjuda en läsning av världen 
utifrån ett partikulärt kristet perspektiv.83

Inspirationen till denna beskrivning av det skapade såsom delaktigt 
i ett transcendent utflöde kommer, i det radikalortodoxa samman-
hanget, i hög grad från en nyvärdering av vad det platonska inslaget i 
den kristna idéhistorien kan bidra med.84 Platon har, enligt denna ny-
läsning, teologiskt fått ett oförtjänt dåligt rykte genom att det dualis-
tiska inslaget hos honom har överbetonats.85 Det platonska tankegods 
som i olika tider har brutit in i den kristna teologihistorien har tolkats 
som ett problematiskt inslag, som bidragit med en anti-inkarnatorisk 
separation mellan idévärlden och sinnevärlden, vilket gett bränsle till 
ett teologiskt förakt för det materiella, för kroppen och sinnlighet. 
Men enligt den radikalortodoxa nyläsningen har denna traditionella 
bild av Platon förbisett, att Platons i och för sig dualistiska system 
samtidigt binds samman av en stark delaktighetstanke. De materiella 
och immanenta fenomenen är indragna i en delaktighetsrörelse, som 
binder det samman med den eviga form som de refererar till. Detta gör 
att de aldrig kan tömmas på innehåll. Tvärtom fylls det immanenta 
genom sin delaktighet i det transcendenta med ett sakramentalt värde. 
Platons filosofi sammanfattas därmed såsom en sakramental materia-
lism, vilket innebär en metafysisk ramberättelse som uppvärderar det 

83 Den starkt markerade partikulära utgångspunkten ger att det radikolortodoxa teolo-
giska anspråket inte måste tolkas som så arroganta som somliga av dess kritiker påstår 
att de är. Radikalortodoxin gör generellt inte anspråk på något annat än en partikulär 
universalism, även om också detta anspråk av somliga radikalortodoxa företrädare 
stundtals hävdas i en teologiskt självsäker ton. Jfr Svenungsson, Guds återkomst, s 47.

84 En belysande diskussion kring den radikalortodoxa utmaningen av den gängse 
tolkningen av Platon finns i James K.A. Smith, »Will the Real Plato Please Stand Up? 
Participation versus Incarnation«, Radical Orthodoxy and the Reformed Tradition: Cre-
ation, Covenant and Participation, James K.A. Smith och James H. Olthuis (red), (Grand 
Rapids: Baker Academics, 2005).

85 Inte minst Pickstock har kraftfullt argumenterat för en sådan omvärdering av pla-
tonskt tankegods. Catherine Pickstock, »Justice and Prudence: Principles of Order in 
the Platonic City«, The Blackwell Companion to Postmodern Theology, Graham Ward (red), 
(Oxford/ Malden /Victoria: Blackwell, 2001) och Pickstock, After Writing, s 3–46.



· 255 ·

materiella.86 Det innebär också att ingenting är absolut autonomt, 
vare sig människan eller något annat skapat.

Sammanfattningsvis blir resultatet en teologi, där uppenbarelsen har 
en fortsatt oersättlig position för kunskap om Gud. Inte desto mindre 
erbjuder dock analogin möjlighet att tala direkt och positivt om Gud, 
men utan att för den skull göra anspråk på att med detta tal fullt ut 
omfatta Gud. Analogierna pekar helat tiden utöver sig själva, samti-
digt som orden aldrig bara har en överförd betydelse. Detta kan för 
det första ses som ett förhållningssätt som bryter med den absoluta 
dikotomin mellan uppenbarad sanning och mänsklig sanning. För 
det andra gör den analogiska ansatsen också anspråk på att bryta med 
transcendentala försök att tämja det transcendentas annorlundaskap 
genom att inordna det i mänskliga förnuftskategorier och därmed 
utesluta en aktivt handlande Gud.87 Genom att radikalisera det ana-
logiska förhållningssättet formulerar Ward en Kristi kroppscentrerad 
teologi, som har karaktäriserats såsom en Critical Engagement-ecklesiolo-
gi.88 Begreppet vill signalera att det handlar om en teologi som tar sin 
utgångspunkt i ett specifikt kristet ecklesiologiskt perspektiv men som 
också (eller snarare just därför) har anspråk på att vara ett kritiskt och 
kerygmatiskt bidrag till vårt samtida kultursamtal.89 Det analogiska 
förhållningssättet gör det möjligt för Ward att med en positiv analogi 
tala om den konkreta kyrkan som Kristi kropp, utan att göra anspråk 

86 Milbank, Pickstock och Ward, »Suspending the Material«, s 4.

87 Long, »Radical Orthodoxy«, s 127f.

88 »Critical engagement« som benämning på Graham Wards ecklesiologiska projekt, 
hämtar jag från teologen Mary Doak som därmed vill särskilja Ward från andra radikal-
ortodoxa ecklesiologiers eventuellt kulturexklusivistiska tendenser. Doak, »The Politics 
of Radical Orthodoxy«, s 386–91. Som en fingervisning om analogins plats hos Ward 
kan nämnas att den del av boken Cities of God, där Ward presenterar vad han menar är 
ett konstruktivt teologiskt gensvar i vår tid, bär överskriften »The analogical world-
view«. Ward, Cities of God, s 79–202.

89 I enlighet med denna ansats betonar Ward att en av huvudpoängerna med den 
radikalortodoxa teologiska strömning som han förknippas med är, att den inte i 
första hand vill skapa en intern teologisk debatt. Istället vill radikalortodoxin, enligt 
Ward, använda sitt partikulära kristna perspektiv för att kommunicera ett teologiskt 
bidrag till det sekulära och religiösa samtidssamtalet. Ward, »In The Economy of the 
Divine«, s 116ff.
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på att därmed slutgiltigt nagla fast vare sig Guds karaktärsdrag, eller 
Guds närvaro i världen, vid den historiska kyrkan. 

När kyrkans sociala kropp behäftas med en teologisk tyngd, byter 
diskussionen fokus, så att den praktiska gestaltningen av kristen tro 
blir intressant. Diskussionen kommer då att handla om vad som är en 
adekvat mänsklig respons på den kärlek, som Gud visat människan 
genom Kristus och hur ett liv i kristen efterföljelse formar en männis-
kas begär och föreställningar. Men genom att förflytta sig till en sådan 
diskussion måste så Ward till slut lämna det som han själv menar är 
Barths teologiska domän: »[T]here is in Barth no account of desire 
and the productions of faith, discipleship and personal formation.«90 
Till en sådan diskussion av de erfarenheter och praktiker där tron tar 
sig konkret uttryck, vänder jag mig nu.

90 Ward, Christ and Culture, s 8. Det kan vara värt att påpeka att Ward över tid föränd-
rat sitt förhållningssätt till Barth. Från en tämligen optimistisk hållning vad gäller möj-
ligheterna att utveckla Barth genom att bara så att säga bara förlänga hans diskussion 
där den slutar, har Ward i senare böcker allt tydligare uttryckt reservationer gentemot 
Barths projekt. Citatet ovan kan ses som ett exempel på det senare. 
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Kroppens återkomst

Kroppen har som begrepp fått en förnyad teologisk och filosofisk ak-
tualitet under de senaste decennierna.1 Vad gäller kristen teologi skulle 
man väl visserligen kunna hävda att kroppen måste ses som ett stän-
digt aktuellt tema, eftersom den hör samman med en mycket central 
beståndsdel av kristen tradition, nämligen läran om inkarnationen. 
Inkarnationen – tanken om att Gud själv blir kropp i människan Jesus 
från Nasaret – förbinder den kristna tron med ett partikulärt, kropps-
ligt och inomhistoriskt skeende. Genom att låta sig förkroppsligas i 
Jesus Kristus blir Gud, den transcendenta och helt annorlunda, imma-
nent och åtkomlig (om än inte förfogbar) för människan.2 Teologiskt 
innebär det att det kristna talet om Gud gör anspråk på att referera 
till en konkret och kroppslig verklighet, inte bara till en abstrakt idé.

Den samtida teologiska vändningen mot kroppen kan alltså utan 
svårighet peka på en bundsförvant i den kristna traditionen. På en nivå 
skulle den därför naturligtvis helt enkelt kunna tolkas som en ansats 
till att ge en väsentlig del av den kristna tron sin rättmätiga tyngd, i 
polemik mot mer kroppsfientliga kristendomstolkningar. Men som 
den brittiska teologen Sarah Coakley poängterar, är det knappast en 
slump att det just är i vår egen senmoderna tid som vi fått se så mycket 

1 Se exempelvis den omfattande undersökningen av kroppen i kristen tradition i Ola 
Sigurdson, Himmelska kroppar: Inkarnation, blick, kroppslighet (Göteborg: Glänta produk-
tion, 2006).

2 Jfr framställningen i Ola Sigurdson, »Kristologi«, Systematisk teologi: En introduktion, 
Mattias Martinson, Ola Sigurdson, och Jayne Svenungsson (red), (Stockolm: Verbum, 
2007), s 167f.

8 
Kristi kropp
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teologisk och filosofisk uppmärksamhet ägnas åt kroppen.3 Hon tolkar 
istället detta intensiva kroppsintresse såsom ett tidsbundet försök att 
navigera i tomrummet efter den massiva postmoderna dekonstruk-
tionen av moderniteten och dess anspråk på att kunna fånga in och 
entydigt definiera verkligheten. I en tid då vi inte längre litar på att 
modernitetens »stora berättelser« kan bära vårt behov av menings-
skapande, tänker sig Coakley att vändningen mot kroppen delvis byg-
ger på en längtan efter att återigen finna en fast utgångspunkt. Coakley 
uttrycker det som att, när modernitetens världsbilder och tilltro till det 
autonoma förnuftet dekonstruerats och framträtt såsom sociala kon-
struktioner, finns det en förhoppning om att en »robust kroppslighet« 
skall kunna erbjuda ett mer stabilt fokus.4 Men, som Coakley genast 
påpekar, även kroppen har visat sig vara ett svårfångat fenomen. För-
söken att begreppsliggöra kroppen har snart framträtt som produkter 
av vad som förefaller vara ändlösa sociala konstruktioner: 

Kroppen får således bära ett enormt och paradoxalt tryck från post-
modernt tänkande: precis som dess moderna partner, cartesianismens 
»medvetande/själ«, avvisas med nära nog outforskad häftighet, så blir 
samtidigt det som är kvar (»kroppen«) oändligt problematiserat och 
obestämbart. Kroppen är allt vi har, men vi kan till synes inte fånga in 
den.5

Graham Ward kan ses som en tydlig representant för just detta ambi-
valenta postmoderna intresse för kroppen. I Wards kombinationer av 
postmodernt och teologiskt tänkande utgör kroppen ett av de teman 
som framträder såsom teologiskt laddat fenomen. Ward fångar upp 
den postmoderna vändning mot kroppen som Coakley refererar till 

3 Se exempelvis introduktionskapitlet i Sarah Coakley (red), Religion and the Body 
(Cambridge/New York: Cambridge UP, 1997), s 1–12 och Sarah Coakley, Powers and 
Submissions: Spirituality, Philosophy and Gender (Oxford: Blackwell, 2002), s 153–67.

4 Sarah Coakley, »Den eskatologiska kroppen: Kön, förvandling och Gud«, Postmodern 
teologi: En introduktion, Ola Sigurdson och Jayne Svenungsson (red), (Stockholm: Ver-
bum, 2006), s 241. I vissa avseenden visar sig Coakley dela den postmoderna kritiken 
mot Descartes. Samtidigt menar hon dock att den dels är alltför svepande (exempelvis 
vad gäller Descartes syn på relationen kropp – själ) och dels att den inte tar hänsyn till 
den kontext som format Descartes. Coakley, Powers and Submissions, s 71–88, 90ff.

5 Coakley, »Den eskatologiska kroppen: Kön, förvandling och Gud«, s 241f.
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och för långtgående resonemang om kroppslighet, förkroppsligande 
och kön. I kontrast till somlig postmodern teoribildning menar han 
dock, att försöket att »rädda« kroppen från modernitetens tendens 
att förbise den också måste förankras i en teologisk reflektion kring 
exempelvis inkarnation, om det skall bli verkningsfullt.6 

Coakleys karakterisering av den »postmoderna kroppen« såsom 
ett fenomen som undandrar sig varje slutgiltig bestämning, kan vidare 
ses som träffande också för Wards hållning. Just den paradoxala roll 
som Coakley uppmärksammar att kroppen spelar i postmodern teori-
bildning vill Ward dra nytta av. Han närmar sig därför kroppen såsom 
ett (delvis) socialt föreställt fenomen, en »kulturell metafor«, för att 
använda hans egen terminologi.7 Det synsättet öppnar för det första 
för en diskussion om vilka krafter som styr de kulturellt förhärskande 
sociala föreställningarna om kroppen. För det andra innebär det också 
en möjlighet för Ward att, utifrån ecklesiologiska resonemang kring 
Kristi kropp, förhålla dessa föreställningar till en teologisk diskussion 
om sociala kroppar.8 Lite förenklat skulle man kunna uttrycka det som 
att Ward, efter att ha accepterat att våra föreställningar om kroppen till 
stor del är socialt konstruerade, såsom teolog vill hämta resurser från 
kristen tradition för att vara med och påverka dessa föreställningar. 

»Den nya kyrkosynen« och Kristi kropp som maktspråk? 

Om man vänder blicken mot den svenska 1900-talsteologins eckle-
siologiska reflektion är det dock möjligt att spåra en »kroppens åter-
komst« som framträtt ett antal decennier tidigare och på ett lite an-
norlunda vis, än den som Coakley refererar till. Jag tänker då på den 

6 På denna punkt märks återigen Wards engagemang i den radikalortodoxa diskussionen 
tydligt. I den introduktionstext som Ward formulerat tillsammans med Pickstock och 
Milbank i inledningen till den första volymen i den radikalortodoxa skriftserien, är det en 
bärande tanke att det bara är genom en sakramental materialism, som det materiella (och 
kroppsliga) kan räddas och tillskrivas ett värde som pekar utöver en platt materialistisk 
nihilism. Milbank, Pickstock och Ward, »Suspending the Material«.

7 Ward, Cities of God, s 9–21.

8 På ett eller annat sätt figurerar dessa ämnen i stora delar av det som Ward har skrivit, 
men särskilt utförligt behandlas de i boken Cities of God, som kan betraktas som Wards 
kanske mest ambitiösa teologiska arbete hittills.
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kyrkoteologi som kom att kallas för »den nya kyrkosynen« och som 
fick sitt genombrott i svensk teologi i och med utgivningen av artikel-
samlingen En bok om kyrkan 1942.9 Boken innehöll bidrag från en stor 
del av tidens mer etablerade svenska teologer och fick också ett brett 
genomslag i såväl kyrka som akademi.10 Teologen Ragnar Persenius 
pekar på hur »den nya kyrkosynen« samlades runt en betoning av 
kyrkans grund i Kristus, vilket inbegrep att talet om Kristi kropp blev 
den mest framträdande analogin för kyrkan.11 I Persenius tolkning 
behandlades talet om Kristi kropp inte bara som en bild för kyrkan, 
utan gavs ontologisk status. En bok om kyrkan inleds exempelvis med 
en artikel av Anders Nygren som talande nog bär rubriken »Corpus 
Christi«, där kyrkans status som en primär storhet i kristendomen slås 
fast. Kyrkan är inte en sekundär kristen yttring eftersom den, såsom 
Kristi kropp, hör samman med Kristus själv.12 Gustaf Aulén förstärker 
Nygrens perspektiv med en tillspetsad formulering: »Där Kristus är, 
där är också kyrkan. Kristus kan inte tänkas utan kyrkan, lika litet som 
kyrkan utan Kristus«.13 På andra ställen beskriver Aulén kyrkan som 
en fortsatt inkarnation.14 Persenius läser »den nya kyrkosynens« kor-
porativa motiv såsom formulerat i polemik mot den individualistiska 
kristendomstolkning som såväl frikyrkligheten som liberalteologin 
utgick från.15

Det är intressant för den kommande diskussionen att notera att Ny-
gren presenterar Kristi kropps-ecklesiologin i kontrast till kyrkosyner 
som arbetar med mer sociologiska redskap, »kyrkan som mänsklig 

9 Gustaf Aulén et al. (red), En bok om kyrkan (Stockholm: Svenska kyrkans diakonisty-
relses bokförlag, 1942).

10 Bland de medverkande fanns bland annat Anders Nygren, Anton Fridrichsen, Gustaf 
Aulén, Ragnar Bring, Bo Giertz, Hjalmar Lindroth, Hugo Odeberg, Gustaf Wingren 
och Olof Linton.

11 Ragnar Persenius, Kyrkans identitet: En studie i kyrkotänkandets profilering inom Svenska 
kyrkan i ekumeniskt perspektiv, 1937–1952 (Stockholm: Verbum, 1987), s 77.

12 Anders Nygren, »Corpus Christi«, En bok om kyrkan, Gustaf Aulén, et al. (red), 
(Uppsala: Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag, 1942), s 14, 16.

13 Gustaf Aulén, »Kyrkans enhet« Ibid, s 430.

14 Karin Oljelund, Kristi kropp och Guds folk: En undersökning av ecklesiologin i Svenska 
kyrkans huvudgudstjänster 1942–2000 (Skellefteå: Artos, 2009), s 89, 94f.

15Persenius, Kyrkans identitet, s 81–84.
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gemenskapsform«. Nygren menar att sådana kategorier kan fungera 
för den som vill göra sociologiska studier, men »vill man komma till 
insikt om vad kyrkan i kristen mening är, får man inte icke utgå från 
det för oss bekanta kyrkosamfundet«. Istället måste man »utgå från 
relationen mellan Kristus och Kristi kropp«.16 Nygren ser alltså talet 
om kyrkan som Kristi kropp som ett steg bort från att beskriva kyrkan 
såsom en storhet som yttrar sig i den sociala sfären, till förmån för en 
kyrkosyn som beskriver en idealt biblisk kyrkomodell. I kommande 
avsnitt kommer det att bli tydligt, att den distinktionen innebär en 
väsentlig skillnad mellan »den nya kyrkosynens« sätt att använda 
talet om Kristi kropp och den Kristi kroppsecklesiologi som Graham 
Ward eftersträvar. 

Det bör också tilläggas att företrädarna för »den nya kyrkosynen« 
inte drev en helt enhetlig ecklesiologisk linje. Den radikala identifie-
ring mellan kyrkan och Kristus som Nygren står för, omfattades inte 
fullt ut av alla som associeras med den nya kyrkosynen. Exempelvis 
uttrycker Bo Giertz, som också har ett bidrag i En bok om kyrkan, förhål-
landet mellan Kristus och hans kyrka aningen mindre direkt, då han 
beskriver kyrkan såsom ett livsflöde som står i tiden som en förbin-
delselänk mellan den en gång inkarnerade Kristus och det kommande 
gudsrikets slutgiltiga genombrott.17 Kyrkan utgör alltså inte för Giertz 
Kristus inkarnerad utan ett flöde från honom. Men i vissa passager 
utrycker dock Giertz närheten mellan Kristus och kyrkan såsom så in-
nerlig, att även han till slut kommer ganska nära inkarnationstanken.18

Under senare år har dock den roll som Kristi kroppsanalogin spelar 
i »den nya kyrkosynen« problematiserats och då inte minst inom 
ramen för genusteoretiska analyser. Teologen Maria Södling menar i 
sin avhandling Oreda i skapelsen, att talet om Kristi kropp signalerar en 
hierarkisk ordning, som togs i bruk av företrädare för »den nya kyrko-
synen« på ett sätt som tenderade att cementera könsroller och stärka 

16 Nygren, »Corpus Christi«, s 16 (kursivt i Nygrens text).

17 Se Oljelund, Kristi kropp och Guds folk, s 95f.

18 Ibid, s 96.
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en patriarkal struktur. Södling pekar på hur tanken om kyrkan som 
Kristi kropp användes för att fixera kvinnor vid specifika egenskaper 
och uppgifter, sådant som gick att förena med en i samtiden vanlig syn 
på kvinnor såsom främst »hjärta och händer«, det vill säga känslor och 
konkret arbete (i kontrast till (manligt) förnuftstänkande).19 Denna 
bestämning av specifikt kvinnliga egenskaper och uppgifter sattes in i 
en hierarkisk kroppsmetaforik där mannen utgjorde huvudet. Tanken 
om kyrkan som Kristi kropp blev därmed, i Södlings tolkning, till ett 
auktoritärt språk som bland annat befäst kvinnans underordning.

I en liknande diskussion lyfter teologen Johanna Gustafsson fram 
hur Bo Giertz skildrar relationen mellan kvinna och man som en rela-
tion som motsvarar förhållandet mellan Kristus och kyrkan.20 Giertz 
argumenterar utifrån paulinska tankegångar (exempelvis Ef 5:23) för 
att mannen är överordnad kvinnan liksom Kristus är kyrkans huvud 
och mannen skall älska kvinnan såsom Kristus älskar kyrkan. Den 
över- och underordning som finns i relationen mellan Kristus och 
kyrkan, ser Giertz överhuvudtaget såsom en mönsterbild för vilket 
ordningssystem som skall råda i såväl hem som i kyrka och samhälle.21 
Samtidigt betonar Giertz att poängen med detta bibliska över- och 
underordningsideal inte är att uttrycka någon skillnad i rang mel-
lan kvinnor och män utan att skapa ordning och stabilitet. Denna 
skapelsegivna stabila ordning har sin grund i Guds omsorg om oss.22 
Slutsatsen blir att Giertz förespråkar en över- och underordning, sam-
tidigt som han inte vill motivera den som en egentlig rangordning, 
utan som något som han, med hjälp av Kristi kroppsmetaforen, talar 
om som ett uttryck för Guds kärlek.23 Gustafsons och Södlings ana-
lyser visar därmed hur Kristi kroppsmetaforen i dessa sammanhang 
kommit att sanktionera en ordning där mannen har en överordnad 
position. Analysen antyder i förlängningen att just genom att »den 

19 Södling, Oreda i skapelsen, s 299–301.

20 Gustafsson, Kyrka och kön, s 145–51.

21 Ibid, s 148.

22 Ibid.

23 Jfr slutsatserna i Södling, Oreda i skapelsen, s 168f.
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nya kyrkosynen« gjorde talet om Kristi kropp till den dominerande 
bilden av kyrkan, blev också kyrkan som sådan en symbol för en sådan 
patriarkal ordning. 

Utifrån ett sådant perspektiv skulle man naturligtvis kunna ställa 
frågan, hur konstruktivt det egentligen är för den ecklesiologiska re-
flektionen att bejaka den kroppens återkomst som Coakley identifie-
rar. Om Kristi kroppstanken använts för att befästa patriarkala och 
könsstereotypa maktordningar, varför skulle vi vilja vända tillbaks 
till den? Jag vill dock i det följande argumentera för att det skulle 
vara förhastat att utifrån ovanstående kritik dra slutsatsen, att bilden 
av kyrkan som Kristi kropp i sig skulle låsa fast kyrkan vid en viss 
maktordning. Utan att förneka att den anförda kritiken har uppenbar 
bäring på de sätt som kroppsmetaforen togs i bruk i »den nya kyrkosy-
nen«, menar jag att den befogade kritiken inte kommer till sin rätt, om 
den frikopplas från »den nya kyrkosynens« specifika sammanhang. 

Kopplat till Coakley skulle man kunna uttrycka det som att proble-
met i »den nya kyrkosynen« var, att dess tal om Kristi kropp gjorde 
anspråk på just det som Coakley menar att kroppen helt enkelt inte 
är kapabel att bära – nämligen funktionen att utgöra ett alltigenom 
stabilt fokus, som därmed också kan erbjuda en alltigenom stabil iden-
titet. I Gustafssons analys av Bo Giertz framgick exempelvis att Giertz 
tar fasta på just den stabilitet och ordning som Kristi kroppstanken 
erbjuder. Det tycks vara för att säkra denna stabilitet som han menar, 
att förhållandet mellan kyrkan som Kristi kropp och Kristus som hu-
vudet bör vara förebildligt för människors samexistens, exempelvis 
inom äktenskapet. På samma sätt skvallrar Nygrens hantering av Kristi 
kroppstanken om, att han tänker sig att den erbjuder en stabil kyrklig 
identitet. Talet om kyrkan som Kristi kropp ger insikt om »vad kyrkan 
i kristen mening är« och detta i bjärt kontrast till beskrivningar av hur 
kyrkan som gemenskap tar sig uttryck i världen.24 

I ett sådant åberopande av kyrkan som Kristi kropp finns det inte 
bara ett anspråk på att sammanbinda kyrkan med Kristus, utan det tas 
dessutom för givet att en sådan sammanbindning stabiliserar kyrkans 

24 Nygren, »Corpus Christi«, s 16.
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position. Men den andra delen av den tankegången behöver inte ses 
som en självklar konsekvens av den första. Såväl Coakleys bedömning 
av den postmoderna kroppsdiskussionen som Wards bearbetning av 
Kristi kroppsmetaforiken menar, att stabilitet över huvud taget inte 
kan ses som kännetecknande för kroppen som metafor. Wards läsning 
av hur Kristi kropp framträder i världen kommer snarare att ge vid 
handen, att bestämningen av kyrkan som Kristi kropp kan ses som 
en ständig utmaning av en ecklesiologi där kyrkans identitet blir alltför 
självsäker. Kristi kropp kännetecknas av gränsöverskridande, vilket 
ifrågasätter en kyrka som tror sig behärska sina gränser och som uti-
från en sådan stabilitet kan cementera sina maktstrukturer. En sådan 
tolkning av Kristi kropp innebär en tillämpning av det analogiska 
förhållningssätt som Ward förespråkar. När talet om Kristi kropp läses 
analogiskt och inte reduceras till ett entydigt tal, frigörs en kapacitet 
att erkänna samhörigheten mellan Kristus och kyrkan (också i onto-
logisk bemärkelse), samtidigt som det finns en bibehållen skillnad. 
Detta ger en möjlighet att på en och samma gång tala positivt om 
kyrkan såsom Kristi kropp och samtidigt behålla en distans, där Kristi 
kroppsanalogin också kan fungera som en kritisk utmaning gentemot 
den historiska kyrkan.

Det är just den medvetenheten om distansen mellan Kristus och 
kyrkan som är svår att urskilja i »den nya kyrkosynens« sätt att tala 
om Kristi kropp. I en delvis anknytande diskussion förtydligar teolo-
gen Björn Skogar problemet. Han menar att bekymret med »den nya 
kyrkosynen« var att dess utgångspunkter ofrånkomligt ledde till att 
det teologiska systemet blev totalitärt. Skogar pekar på hur framför allt 
Anton Fridrichsen gav en exegetisk grund till »den nya kyrkosynen«, 
där man utgick från att sanningen om den kristna kyrkan fanns att fin-
na i urkyrkans sammanhang där den formades av Kristus själv.25 Med 
Skogars ord blir en sådan teologi omöjlig att ifrågasätta »eftersom 
Kristus är garant för hela systemet«.26 Visserligen skulle man kunna 
syna Skogars argument genom att fråga sig vad som egentligen skulle 

25 Skogar, »Teologins språk – och livets«, s 33.

26 Ibid, s 34.
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kunna utgöra garanten för en kristen teologi om inte Kristus tillåts 
vara det. Men samtidigt blottlägger Skogars iakttagelse att problemet 
med »den nya kyrkosynen« var, att den med sitt tal om Kristi kropp 
tycktes göra anspråk på att fånga in Kristus i sin kyrkosyn. »Den nya 
kyrkosynen« framträder därmed som en ecklesiologisk version av det 
som i början av kapitlet ringades in såsom den moderna teologins 
generella tendens att oskadliggöra gudsbegreppets transcendens. Ur 
detta perspektiv exemplifierar med andra ord »den nya kyrkosynen« 
det som med William Plachers terminologi uttrycktes som moderni-
tetens domesticering av transcendensen.

Slutsatsen utifrån ett sådant resonemang är, att det alltså inte är Kristi 
kroppsanalogin som sådan som cementerar de patriarkala ordningar-
na utan den alltför entydiga tolkningen av den. Kristi kroppsanalogin 
kan istället, om den betraktas såsom kritisk utmaning, utgöra ett red-
skap för att avslöja totalitära maktstrukturer, i lika hög grad som den 
kan befästa dem. Talet om kyrkan som Kristi kropp kan synliggöra de 
maktrelationer som alltid opererar i kyrkans praktiska gestaltning. I 
en sådan hållning finns en potential för en fruktbar diskussion, exem-
pelvis kring den kritik som de genusanalytiska perspektiven fört fram. 

Att avfärda allt tal om kyrkan som Kristi kropp såsom en hopplöst 
förtryckande struktur skulle däremot, enligt min mening, innebära 
en alltför lättvindig hantering av de problem som den genusteoretiska 
kritiken har lagt i dagen – som om man helt skulle kunna bli kvitt 
oönskade makthierarkier genom att byta metafor. Olika metaforer kan 
visserligen ha olika fallenhet för att tas i bruk för att konservera ett 
makthierarkiskt status quo. Vad gäller Kristi kroppsmetaforen tycks 
det exempelvis finnas en frestelse att tala om kyrkan såsom Kristi 
kropp på ett alltför totalitärt sätt och därmed eftersträva en kropp som 
så att säga behärskar sina egna gränser. (Exempelvis bär även Wards 
teologi, trots den uttalat motsatta ambitionen, i vissa passager drag av 
sådana tendenser. Se vidare s 275f.) Teologiskt skulle problemet kunna 
uttryckas som att ecklesiologin då bryter mot det första budet, genom 
att förväxla kyrkan med Kristus själv och därmed befästa kyrkan som 
idol, eller avgud. Resultatet blir en kyrka som är sig själv nog. 
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Men den frestelsen i sig försvinner inte genom att kroppsanalo-
gin avskaffas. Benägenheten hos dem som gynnas av en viss makt-
struktur att vilja cementera densamma uppstår inte med den ena eller 
andra metaforen. Ersätter vi en metafor med en annan finns det all 
anledning att misstänka att även den snart kommer att koloniseras av 
maktanspråk från det ena eller andra hållet. I förlängningen innebär 
det att frågan om vilka maktordningar som en viss teologi tenderar 
att befästa, måste hållas levande också i läsningen av sådana teologier 
som själva gjort just avslöjande av maktstrukturer till en av sina pro-
filfrågor, såsom exempelvis befrielseteologier och feministteologier. 

Fördelen med kroppsmetaforen är i sammanhanget att den uppen-
barligen hjälper till att gestalta maktstrukturer på ett så pass synligt 
sätt, att de är möjliga att upptäcka och kritisera. Det har de ovan refe-
rerade genusteoretiska studierna visat. Om man däremot försöker lösa 
problemet genom att helt sonika göra sig av med metaforen, menar 
jag att risken är överhängande att maktstrukturerna snarare än att 
försvinna istället blir fördolda. Ett sådant skifte måste generellt sett 
betraktas såsom en försämring av läget. Teologen Janet Soskice, som 
ägnat en stor del av sin produktion åt metaforens roll i kristen teologi, 
varnar för faran i att försöka »snygga till« den kristna traditionen 
genom att rensa bort alla metaforer som man uppfattar som stötande. 
Risken med ett sådant förfarande är nämligen, enligt Soskice, att de 
till synes värderingsfria metaforer som man ersätter de gamla med, blir 
än mer bedrägliga, eftersom dess »tolkande och kulturella fördomar är 
dolda«.27 Att på det sättet stänga dörren för de stråk i allmänkyrklig 
tradition som man upplever som problematiska, innebär också att 
man skär av kopplingen till sådana delar av den kristna traditionen 
som skulle kunna bidra med kritiska frågor gentemot det egna per-
spektivet.

Vad som däremot är nödvändigt är, att såsom Gustafssons och Söd-
lings läsningar gör, kontinuerligt synliggöra och utmana de makt-
strukturer som opererar i ett visst sammanhang. Och för ett sådant 

27 Janet Martin Soskice, »Treenigheten och ’den feminina andre’«, Postmodern teologi: 
En introduktion, Ola Sigurdson och Jayne Svenungsson (red), (Stockholm: Verbum, 
2006), s 97.
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arbete menar Ward att just i vår tid kan föreställningen om kyrkan 
som en socialt gestaltad kropp, Kristi kropp, på ett särskilt sätt vara till 
hjälp, både vad gäller att syna maktstrukturer i kyrkan och i den omgi-
vande samtidskulturen. Detta eftersom Ward i sina kulturella analyser 
tycker sig kunna se, hur den primära arenan för maktutövning gradvis 
har förflyttats till kroppen. Om upplysningstänkandets maktutövning 
centrerades runt medvetandet eller samvetet har det i en kommersiali-
serad och marknadsstyrd värld alltmer kommit att handla om att i vid 
bemärkelse få makt över just våra kroppar och dess begär.28 Teologiskt 
finns därför ett behov av att se hur dessa makstrukturer opererar, hur 
de konstruerar objekt som de sedan formar våra begär för att vi skall 
åtrå och i den ena eller andra bemärkelsen vilja köpa (Jag återkom-
mer till detta i kapitel 9). Av den orsaken anser Ward att vår tids sär-
skilda teologiska utmaning är att precisera ett alternativt perspektiv 
på kroppen och begäret, ett perspektiv som kan bjuda motstånd mot 
denna maktutövning.29 Mer specifikt finns enligt honom ett kritiskt 
teologiskt korrektiv att finna i en analogisk läsning av Kristi kropps 
gränsöverskridande kapacitet.

Kristi överskridande kropp som ontologisk skandal
»Tag och ät, detta är min kropp« 
(Matt 26:26, 1 Kor 11:24)

Detta Jesusord, som läses över brödet i varje nattvardsfirande i all-
mänkyrklig tradition, har en innebörd som i Wards tolkning ifrågasät-
ter våra språkliga gränser. Satsen är inte formulerad som en liknelse. 
Ordet är uttrycker i sammanhanget en identifikation mellan natt-
vardsbrödet och Kristi kropp, som inte går att kategorisera på något 
entydigt vis.30 Det är en ontologisk skandal. Att kalla bröd för kropp 
innebär ett anspråk på att kunna benämna verkligheten på ett förnyat 

28 Ward, Cities of God, s 75.

29 Graham Ward, »The Secular City and the Christian Corpus« Cultural Values, nr. 3:2 
(1999), s 158.

30 Ward, Cities of God, s 82.
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sätt, en adamitisk handling, jämförbar med när Adam i skapelsens 
morgon går omkring och ger namn till allt som Gud har skapat (1 Mos 
2:19). Ward driver tesen att den i och för sig högst rimliga skepsis som 
vi kan ha inför ett sådant absurt yttrande, som att ett bröd plötsligt 
är Kristi kropp också är betingad av den världsbild som han och de 
andra radikalortodoxa teologerna förbinder med moderniteten. Den 
ontologiska skandal som orden »detta är min kropp« innebär blir 
nämligen omöjlig att härbärgera för en teologi, som formuleras inom 
ramen för en världsåskådning som bär ett krav på entydighet. Det 
kan bara leda till att teologin antingen kollapsar och överges, eller att 
skandalen oskadliggörs genom att betydelsen av orden reduceras till 
att enbart vara symbolisk i betydelsen helt tvetydig. Därmed försvin-
ner dock delaktighetstanken och tillvaron faller isär i en andlig och en 
världsligt materiell värld, utan samband.

Men med hjälp av ett analogiskt perspektiv ser Ward en möjlighet 
att ge en större rymd i tydningen av orden »detta är min kropp«. 
Den analoga teologi som Ward förfäktar, kan visserligen inte heller 
den fullt ut härbärgera betydelsen av yttrandet »detta är min kropp«. 
Den ontologiska skandalen kvarstår. Men Wards förhoppning är att 
en läsning som arbetar med analogier kan hjälpa oss att utvinna posi-
tivt betydelsebärande teologi ur exempelvis detta yttrande, utan att i 
samma andetag behöva göra anspråk på att helt kunna uttömma dess 
betydelse inom sitt teologiska system. Den slutgiltiga förståelsen av de 
eskatologiskt laddade orden är skjutna på framtiden och varje försök 
att en gång för alla fånga in dem kommer att uttrycka en sorts över-
realiserad eskatologi. 

De positiva analogier som Ward arbetar med i sitt tecknande av 
kyrkan som Kristi kropp, hämtar han i hög utsträckning från de nytes-
tamentliga berättelserna om Jesus från Nasaret och den betydelse som 
dennes kropp spelar i berättelserna. Men den analogiska läsningens 
erkännande av att inte äga den slutgiltiga tolkningen öppnar också 
för att tolkningen skall kunna vara ömsesidig. Den kan inte en gång 
för alla tolka det skandalösa yttrandet »detta är min kropp«, vilket 
öppnar för att skandalen också så att säga skall kunna tolka oss. Utifrån 
denna dubbla dynamik ger exempelvis Ward en teologisk analys och 
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kritik av den samtida kulturens såväl nihilistiska som individualistiska 
tendenser.31

Navet för Wards läsning av Kristi kropp som en kritisk ecklesiologisk 
utmaning, är en analogisk tydning av hur Kristi kropp konkret tar plats 
i världen i Jesus från Nasaret. Ward genomför detta genom en syste-
matisk och kreativ tolkning av hur gränserna för Kristi fysiska kropp 
i den nytestamentliga berättelsen gradvis bryts upp och förskjuts. I 
en teologiskt ganska egensinnig text med namnet »The Displaced 
Body of Jesus Christ« pekar Ward på hur en rad evangelieberättelser 
samverkar, så att Jesu kropp framträder såsom ett dynamiskt skeende, 
där gränserna inte är slutgiltigt definierade.32 Ward menar sig kunna 
se en sådan instabil tendens inskriven i berättelsen alltifrån inkarna-
tionens första annonsering i bebådelsen. Men på ett särskilt drama-
tiskt sätt framträder förskjutningarna och förändringarna i hur Jesu 
kropp manifesteras i fem scener: berättelsen om Kristi förvandling på 
härlighetens berg; nattvarden; korsfästelsen; uppståndelsen och him-
melsfärden.33 Jag skall här mycket kortfattat återge några av de poänger 
som Ward gör, med koppling till dessa fem scener. På ett särskilt sätt 
handlar det om den spänning mellan Jesu närvaro och frånvaro, som 
uppstår när de olika scenerna ställs bredvid varandra.

Manifesteringarna av Kristi kropps dynamiska karaktär intensifie-
ras i Wards läsning kronologiskt för att till sist, i himmelsfärden, på 
ett slutgiltigt sätt överskrida Jesus från Nasarets könsbestämda judiska 

31 Se ibid, s 27–78.

32 Att läsningen av förskjutningen av Jesu Kristi kropp i Nya testamentet har en central 
position i Wards tänkande, bekräftas av att Ward återanvänder denna text i flera publi-
cerade alster. Texten utgör dels Wards specifika bidrag i den första radikalortodoxa arti-
kelsamlingen och dels ett nyckelkapitel i boken Cities och God. Dessutom påpekar Ward 
i inledningen till sin kristologiska studie Christ and Culture att om han hade haft möjlig-
het hade han låtit texten vara med där också. Graham Ward, »The Displaced Body of 
Jesus Christ«, Radical Orthodoxy: A New Theology, John Milbank, Catherine Pickstock, 
och Graham Ward (red), (London/ New York: Routledge, 1999), s 163–81, Ward, Cities 
of God, s 97–116 och Ward, Christ and Culture, s 23.Texten finns också publicerad i svensk 
översättning: Graham Ward, »Jesu Kristi förskjutna kropp«, Postmodern teologi: en 
introduktion, Jayne Svenungsson och Ola Sigurdson (red), (Stockholm: Verbum, 2006), 
s 189–221.

33 Ward, Cities of God, s 100.
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kropp.34 När Kristi kropp förhärligas genom förvandlingen på härlig-
hetens berg förebådas hur hans kropp kan omgestaltas. Denna kapa-
citet till omgestaltning förstärks när berättelsen går in i stilla veckans 
skeende. I och med nattvardens instiftande blir förskjutningen av Jesu 
kroppsliga gränser mer abrupt. Från att ha varit en mer direkt repre-
sentation börjar den historiske mannen Jesus från Nasarets kropp att 
försvinna ut ur berättelsen. Ward betonar dock att det inte sker på ett 
sådant sätt att Jesus upphör att vara fysiskt närvarande, utan tvärtom 
genom att Jesu fysiska närvaro visar sig kunna utvidgas och innesluta 
andra kroppar – såsom exempelvis bröd – och göra dessa till förläng-
ningar av Kristi kropp.35 Genom orden »detta är min kropp«, sker en 
radikal omidentifikation, där den instabila kroppen också visar sig vara 
en utsträckbar kropp som kan inkorporera andra kroppar.

Korsfästelsescenen läser Ward som en förtätning av den radikala 
förskjutning av Jesus från Nasarets kropp, såsom nattvarden redan 
aviserat. Brytandet av brödet är nu omflyttat till ett brytande av Jesu 
fysiska kropp.36 Korsfästelsescenen bygger därför in ytterligare en 
spänning i dramat, eftersom den innebär en förlust av Kristus själv. 
En ursprunglig gudsrelation är nu alienerad. Just denna längtan, el-
ler begär, efter Kristus ser Ward som konstitutiv för den kristna ge-
menskapen. Den förskjutning och förlust av Kristi kropp som sker 
i korsfästelsen internaliseras i en sorts kristen begärsekonomi. Den 
kristna gemenskapen är på en och samma gång en gestaltning av Kristi 
kropp och därmed så att säga en plats för Jesu närvaro, men också en 
gemenskap som kännetecknas av sin längtan, eller sitt begär, efter den 
Kristus vars frånvaro också är påtaglig. Med Wards formulering: »The 
internalisation of the displacement will now foster an eternal longing, 
and structure the Christian desire for God«.37 

I den uppståndne Jesus kropp ser Ward en summering av de olika 
förskjutningar av Kristi kropp som tidigare ägt rum i berättelsen. Upp-

34 Ibid, s 112.

35 Ibid, s 102.

36 Ibid, s 103.

37 Ibid, s 106.
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ståndelsekroppens förmåga att gå genom låsta dörrar etc. kontrasteras 
mot berättelser som betonar den uppståndnes konkreta kroppslighet, 
exempelvis att han äter och att Tomas rent konkret får känna hans 
sår.38 Jesu uppståndelsekropp är en fysisk kropp, men instabil. Jesus 
är närvarande, men tillhandahåller inte sig själv såsom en fullt ut de-
finierbar gestalt, utan snarare som en eskatologiskt laddad försmak 
av något som ännu inte kommit i sin fullhet. Genom uppståndelsen 
ger sig därmed Gud återigen till världen, men inte på ett sådant sätt 
att avsaknaden av honom utplånas. Kristi kropps slutgiltiga identitet 
blir skjuten på framtiden, vilket innebär att kyrkan såsom Kristi kropp 
också får finna sig i att inte slutgiltigt kunna göra anspråk på att förfoga 
över sin egen identitet.

Himmelsfärden så, står för den slutgiltiga förskjutningen av Kristi 
kropp. För Ward innebär alltså inte det att den fysiska kroppen utra-
deras, utan att den i enlighet med nattvardsinstiftandets logik snarare 
vidgas till att innefatta kyrkan. I utgångspunkten för de troendes ge-
menskap finns därmed erfarenheten av förlusten av Jesu kropp, vilket 
ger ett spänningsfyllt avstånd i relationen mellan Kristus och kyrkan: 
»The Church is founded upon and proceeds on the basis of lack«.39 
Detta ger ett begär, genom att de som fortsätter att samlas och bry-
ta brödet i Jesu namn därmed orienterar sig mot ett framtida och 
uppskjutet eschaton. Kristus är närvarande i kyrkan – »Detta är min 
kropp«. Men kyrkan äger inte Kristus. Det råder också en avsaknad av 
honom, vilket väcker en sorg över att ha förlorat honom och en längtan 
efter honom i hans frånvaro. »[The body of Christ] is never there as a 
commodity I can lay claim to or possess as mine. This is the ontological 
scandal announced by the Eucharistic phrase«.40 Tanken om kyrkan 
som Kristi kropp bygger därmed in en analogisk dynamik i kyrkans 
existensvillkor, vilket på en och samma gång ger en inkorporering i 
Kristus och en fortsatt rörelse mot Kristus.

Med utgångspunkt i den kristna gemenskapens begär efter Gud och 

38 Ibid, s 108.

39 Ibid, s 112.

40 Ibid, s 91.
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Guds begär efter människan tecknar Ward, hur Kristi kropp fortsätter 
att gestaltas och vidgas i kyrkans doxologiska och liturgiska liv. Det 
innebär inte att gränserna suddas ut, utan just att gränserna förskjuts. 
Att den kropp som är Jesus från Nasarets, samtidigt gradvis försvinner 
ur berättelsen, tolkar Ward i termer av en Logos-tanke – Kristus skapar 
såsom Logos en rymd i sig själv, så att kyrkan, såväl som världen, kan 
omslutas i Kristus. Ward sammanfattar:

The body of Jesus Christ is not lost, nor does it reside now in heaven as a 
discrete object for veneration … in and by the Spirit. The body of Jesus 
Christ, the body of God, is permeable, transcorporeal, transpositional. 
Within it all other bodies are situated and given their significance. We are 
all permeable, transcorporeal and transpositional. ‘There is neither Jew 
nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male or female, 
for ye are all one in Christ’ (Phil. 2.12).41

Perspektivet får återklang i Wards tolkning av den sociala kropp som 
nattvardsfirandet manifesterar. Nattvardens brödsbrytelse uttrycker 
en korporativ tillhörighet, som placerar in individen i ett större sam-
manhang men utan att sudda ut den individuella identiteten. Vid 
brödsbrytelsen säger prästen: »Brödet som vi bryter är en delaktig-
het i Kristi kropp«. Församlingen svarar: »Så är vi, fastän många, en 
enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd«.42 Ward pekar 
på dubbelheten i frasen. Det svarande subjektet är ett korporativt vi. 
Det är inte atomiserade individer som möter Kristus i nattvarden utan 
ett vi. Men i direkt anslutning till det fortsätter den liturgiska frasen 
med en markering av att individerna inte upplöses i detta vi, för vi är 
många.43 Nattvarden uttrycker en samhörighet som tillåter skillnad – 
en gemenskap som bygger på delaktighet snarare än likhet – med andra 
ord en gestaltning av just en sådan analogisk världsbild som Ward 
menar är ett signum för trovärdig kristen teologi. I nattvarden tar man 
emot Kristus och inkorporeras i Kristi kropp, men såväl Kristus som de 

41 Ibid, s 113.

42 Citerat ur ordningen för högmässa i Svenska kyrkan, Den svenska kyrkohandboken I: 
Antagen för Svenska kyrkan av 1986 års kyrkomöte, (Stockholm: Verbum, 1987), s 40.

43 Ward, Cities of God, s 153.



· 273 ·

nattvardsfirande består såsom distinkta personer. Kristus ger sig själv 
radikalt, men inte på ett sådant sätt att han därmed kan anses vara 
fullt ut förfogbar för den nattvardsfirande gemenskapen. Gränserna 
för Kristi kropp är inte i den meningen urskiljbara från någon mänsk-
lig utsiktsplats. Ward markerar att det bara finns en sådan panoptisk 
position där en slutgiltig bedömning av var gränserna för Kristi kropp 
går och den positionen besitter endast Gud.44 

Till skillnad från sådana ecklesiologier som talar om kyrkan som 
Kristi kropp på ett så entydigt sätt att Kristus och kyrkan tenderar att 
bli identiska, öppnar den analogiska tolkningen av Kristi kropp för ett 
visst eskatologiskt förbehåll. Intill den dag då Kristus blir allt i alla, 
kommer kyrkans tillvaro i världen att kännetecknas av såväl närvaro av 
Kristus, som av en viss avsaknad av honom. Den gemenskap som be-
nämns kyrka är därför ett ofärdigt projekt, som trots sin samhörighet 
med Kristus redan här och nu, fortfarande är på väg mot sin förening 
med honom. I det glapp som finns mellan Kristi kropp såsom den 
kommer att manifesteras i sin eskatologiska fullhet och Kristi kropp 
såsom den gestaltas av bristfälliga kristna gemenskaper, finns en möj-
lighet till en fruktbar kritisk diskussion. Kristi kropps-metaforen kan 
då fungera som en kritisk utmaning för den historiska kyrkan, något 
som exempelvis kommande avsnitt om kyrkan som en begärsterapi 
vill exemplifiera. Tvärtemot den totaliserande tendens som bland an-
nat Björn Skogar spårade i »den nya kyrkosynens« sätt att utlägga 
begreppet, blir då bestämningen av kyrkan såsom Kristi kropp, något 
som sätter kyrkan i rörelse.

Att Kristi kropp inte låter sig fångas in och slutgiltigt preciseras, 
betyder dock inte att den blir mer abstrakt än vad den blir i sådana 
ecklesiologier som framhäver Kristi kropp som en orörlig identitet. 
Jag vill hävda att det faktiskt är tvärtom. Det är just när den konkreta 
gestaltningen av Kristi kropp tas på teologiskt allvar och inte reduceras 
till något sekundärt, som den kropp som framträder också blir svårare 
att definiera. Genom sin läsning av hur Jesu Kristi historiska kropp 
förskjuts och utvidgas, skriver Ward på ett radikalt sätt in kyrkan som 

44 Ward, The Politics of Discipleship, s 202.
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en konkret (om än inte fullt överblickbar) kropp i den fysiska och 
sociala verkligheten. Kyrkan får därmed en ecklesiologisk laddning i 
sin egenskap av att vara en social kropp. I denna diskussion står alltså 
Wards ecklesiologi i bjärt kontrast till exempelvis den Kristi kropps-
teologi som Anders Nygren gav uttryck för i den inledande artikeln 
till En bok om kyrkan. Nygren lyfte fram bestämningen av kyrkan som 
Kristi kropp såsom kyrkans ideala »sanna« natur och vände därmed 
bort blicken från kyrkans sociala gestaltning. I en sådan uttolkning 
av Kristi kropp finns det däremot en uppenbar risk att Kristi kropp 
reduceras till en abstraktion. 

Men en konkret ecklesiologisk gestaltning av Kristi kropp präg-
las naturligtvis av de kontingenta, oförutsägbara och ibland förvir-
rade existensvillkor som hör till den historiska kyrkans premisser. 
Dessutom är kyrkan, när den betraktas som en social kropp, på ett 
närmast ogenomträngligt komplext sätt sammanflätad med andra 
sociala kroppar.45 De individer som gestaltar Kristi kropp såsom 
medlemmar i en viss kyrka är samtidigt del av en mängd andra sociala 
kroppar; nationer, familjer, politiska partier, arbetsgemenskaper, 
boende i ett grannskap osv. De olika sociala kropparna överlappar 
varandra och deras gränser framträder därmed på ett mindre distinkt 
vis. Här finns också en potentiell konfliktyta. Vad händer när den 
sociala gestaltningen av Kristi kropp delvis går på tvärs med någon 
annan social kropp som den överlappar? Samtidigt är det just genom 
den potentiella konfliktytan som Kristi kropp på allvar kan utgöra 
en konstruktiv och kritisk utmaning för såväl kyrkan själv som för 
andra samhällskroppar.

Det är just de kritiska och konstruktiva möjligheterna i en sådan 
överlappande situation, som Ward vill utnyttja, när han från en par-
tikulärt kristen utgångspunkt ger en teologisk analys och kritik av 
samtidskulturen. När Wards teologi har karaktäriserats som en Cri-
tical Engagement-ecklesiologi, är det detta kulturkritiska perspektiv 
man har försökt att fånga in. Exempelvis vill Ward med teologiska 
perspektiv demaskera hur den moderna och postmoderna samtiden 

45 Ward, Cultural Transformation and Religious Practice, s 72–85.
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är präglad av en marknadsdriven förförelsekultur som omformar och 
instrumentaliserar det mänskliga begäret. Det transcendenta gudsbe-
gär som finns nedlagt i människan (se vidare kap 9) förvrängs därmed 
genom att sättas in i en immanent konsumtionsspiral.46 Wards respons 
blir att försöka formulera en alternativ kristen begärsformering, som 
inte accepterar att människan på det sättet reduceras till en individuell 
konsument. I den sista delen av detta kapitel återkommer en diskus-
sion om Wards vision om en sådan alternativ kristen begärsformering 
(eller begärsterapi). 

Ward ger alltså å ena sidan uttryck för en ganska anspråksfull över-
tygelse om att ett teologiskt perspektiv har oersättliga bidrag att ge till 
den sekulära samtidskulturen. Teologi har inte bara en uppgift inom 
en internt kyrklig diskussion. Någon sådan uppdelning av tillvaron 
vill inte Ward acceptera. Teologin får inte bidra till en narcissistisk 
kyrka som bara ägnar sig åt introspektiv självreflektion. Istället måste 
den sträva efter ett kristet perspektiv på hela den värld som Gud har 
skapat. Men trots det anspråksfulla anslaget kan det å andra sidan vara 
värt att notera, att Ward inte uttrycker sig som att han därmed vill 
presentera kristen teologi som en motkultur som bara är att applicera. 
En sådan positionering skulle riskera att signalera att kyrkan i sig själv 
tror att den har svaren på samtidens alla problem. Resultatet skulle då 
bli en kyrka som anser sig förfoga över Kristus. Men kyrkan är inte 
mer färdig i sin sociala gestaltning, än vad andra samhällskroppar är. 
De kyrkliga traditionerna har tvärtom i alla tider sökt efter sin egen 
sanna vision och mission och det är i det provisoriska skicket som 
kyrkan träder i dialog med sin samtid: »And so ’the Church’ names 
an unfinished project«.47

Tanken att såväl den historiska kyrkan som det teologiska tänkan-
det i den meningen är ett provisorium, är något som Ward med relativt 
täta mellanrum påpekar i sina texter. Att det är en så återkommande 
anmärkning hos Ward kan dels tolkas som att han ser den som mycket 
viktig, men kanske också som att han själv inte uppfattar det som en 

46 Ward, Cities of God, s 27–78. 

47 Ward, The Politics of Discipleship, s 27. 
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teologiskt enkel uppgift att dra konsekvenserna av den provisoriska 
grundinställningen. Tvärtom tycks det framstå som en så pass ut-
manande tanke för Ward, att han gång på gång måste återvända till 
den. Att Ward uppfattar det som en utmaning bekräftas vidare av 
att han själv i somliga diskussioner inte riktigt lyckas argumentera i 
kontinuitet med denna insikt. Det sätt som Ward exempelvis, i den 
ovan nämnda texten om Kristi kropps instabilitet, väljer att bemöta 
teologen Rosemary Radford Ruethers problematisering av vad det 
betyder för kvinnor att den kristna tron har en manlig frälsare, kan ses 
som belysande. Enligt mig kan visserligen Wards diskussion om den 
instabila kroppen verkligen erbjuda ett konstruktivt perspektivskifte, 
som bland annat skulle kunna vara till hjälp för den som upplever att 
Jesu manlighet av den ena eller andra anledningen är ett problem. Men 
Ward nöjer sig dessvärre inte med att så att säga överräcka sin läsning 
av Kristi kropps natur såsom en möjlig öppning till dem som delar 
Radford Ruethers bekymmer. Det hade annars varit i linje med den 
provisoriska diskussion som Ward eftersträvar. Men, med en formu-
lering som inte kan sägas utstråla något provisoriskt förhållningssätt, 
avvisar Ward istället frågan, med motiveringen att den som anser att 
det finns något problematiskt med att Jesus Kristus var man, har miss-
förstått Kristi kropp.48 Han slår därmed indirekt fast sin egen läsning 
av förskjutningarna i Kristi kropp som den auktoritativt kristna förstå-
elsen och detta trots att den i förhållande till allmänkyrklig bekännelse 
trots allt måste anses vara tämligen spekulativ.49

Ward har alltså i vissa delar av sin diskussion vissa svårigheter med 
att leva som han lär. Men det uttalade målet är för honom inte desto 
mindre att ge uttryck för en teologi som har ett kritiskt engagemang i 

48 Ward, Cities of God, s 97.

49 Denna dubbelheten hos Ward har uppmärksammats av Virginia Burrus, »Radical 
Orthodoxy and the Heresiological Habit: Engaging Graham Ward’s Christology«, 
Interpreting the Postmodern: Responses to Radical Orthodoxy, Rosemary Radford Ruether och 
Marion Grau (red), (London/ New York: T&T Clark, 2006), s 37ff. För en ingående 
analys av denna problematik i Wards teologi, se Petra Carlssons kommande doktors-
avhandling. Carlsson belyser en liknande problematik genom att beskriva Ward som 
en teolog som framträder med två parallella röster. Jfr också diskussionen i Martinson, 
Postkristen teologi, s 83–89.
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och för världen. Mer artikulerat motkulturella teologiska responser 
kan visserligen enligt Ward sakligt sätt ofta ha rätt, exempelvis i sin 
kritik av den västerländska sekulära moderniteten. Dessutom utma-
nar den sådana teologiska responser som inriktar sig på att göra 
kristendom acceptabel för den moderna människan genom att släppa 
sin kritiskt teologiska blick. Men problemet är att en teologi som 
definierar sig som mot, riskerar att ersätta den analoga (och i Wards 
mening genuint kristna) delaktighetstanken, med en dualism mellan 
kristet och icke-kristet. Ward uttrycker sig som att han i mötet med 
samtidskulturen istället söker ett teologiskt gensvar som är »positive 
and also critical«.50 

Det innebär att teologin därmed inte är förutbestämd till envägs-
kommunikation. För på samma sätt som den kristna kyrkans gemen-
skapsvision kan framträda som ett kritiskt korrektur till den sekulära 
samtidskulturen, förväntar sig Ward att också kyrkan har viktiga saker 
att lära av en sådan interaktion. Ward uttrycker det som att den kristna 
kyrkan har en viss blindhet inför sig själv, som den i sina försök till 
självkritik inte klarar av att upptäcka, utan som den behöver hjälp uti-
från för att uppenbara.51 Parallellt med Wards apologetiska plädering 
för kristendom som den verkliga möjligheten att nå bortom samtids-
kulturens nihilistiska tendenser, finns därmed en viss öppenhet för att 
också icke-kristna perspektiv kan bära viktiga insikter. Dessa insikter 
kan hjälpa såväl kristna som icke-kristna att gestalta ett mer rättfärdigt 
och fridfullt samhälle.52

Ward illustrerar teologins position med bilden av att teologen skall 
stå rotad i kyrkan, men att teologens plats är i kyrkans öppna västport. 
Där, på tröskeln mellan livet i staden utanför och altaret i kyrkans östra 
ände, kan teologen stå och vara lika redo att vända sig ut mot världen 
som in mot kyrkan.53 Resurserna för den reflektion som pågår på den 
platsen kan hämtas såväl från den kristna traditionen som från andra 

50 Ward, Cities of God, s 70 (min kursivering).

51 Ibid.

52 Jfr Doak, »The Politics of Radical Orthodoxy«, s 387f.

53 Ward, Cultural Transformation and Religious Practice, s 59.
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diskussioner. Wards eget försök att sammanföra lärdomar från olika 
former av kritisk teori med kristen tradition kan ses som ett exempel 
på en sådan interaktion.54 Detta drag hos Ward kommer att bli synligt 
i kapitel 9. Men först skall jag återvända till Billing och ställa Wards 
Kristi-kroppscentrerade teologi mot hans folkkyrkotanke.

Folkkyrka och Kristi kropp som ecklesiologisk huvudfoting

Ward begreppsliggör kyrkan på ett sätt som uppenbart skiljer sig från 
Billings terminologi, när han understryker att en meningsfull kyr-
koteologi måste placera in kyrkan som social kropp i samma sociala 
verklighet som alla andra kroppar existerar i. Utgångspunkten för 
Ward är nämligen att Kristi kropp, som konkret social gestaltning 
av kyrkan, utgör skillnaden mellan en kristendom som i första hand 
existerar som en idealistisk tankestruktur och en kristendom vars ord 
blir kropp i en social verklighet. Min tolkning är att detta är Wards 
försök att definiera en sådan skillnad som i avhandlingens teorikapitel 
beskrevs som en skillnad mellan dramatisk och episk teologi. Men hur 
förhåller sig Billings folkkyrkotanke till denna distinktion? 

På en nivå kan Billing sägas göra gemensam sak med Ward, näm-
ligen i försöket att formulera ett alternativ som bryter med kristen-
domstolkningar, där kristendom framträder som en idealistisk tanke-
struktur (episk teologi). Just det idealistiska draget lyfter också Billing 
fram såsom något som han vill ta avstånd från, när han markerar sig 
gentemot en ickehistorisk liberal kristendom. Billings dramatiska up-
penbarelsebegrepp vill skriva in kristendom i historien, in i ett fräls-
ningsdrama där Guds gärningar i historien aldrig kan reduceras till 
etisk idealism. Så långt tycks Billing och Ward vara överrens. Båda strä-
var efter att i denna mening skriva dramatisk snarare än episk teologi. 
Men, medan Ward utlägger kristendomens närvaro i historien såsom 
ett socialt förkroppsligande, vilket gestaltas i ett antal sociala prakti-
ker (exempelvis nattvarden), talar Billing istället om hur evangeliet 
tar plats i historiens drama såsom ett häroldsbudskap om syndernas 

54 Ward, Theology and Contemporary Critical Theory.
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förlåtelse. I kapitel 3 framkom att något socialt förkroppsligande av 
detta häroldsbudskap däremot inte spelar någon större roll i Billings 
teologiska tänkande. Vad det gäller kyrkan som en gemenskap av män-
niskor är Billing tvärtom mån om att betona, att tanken om de heligas 
gemenskap alltid måste ses som ett sekundärt uttryck för kyrkan.

I linje med Billings relativt låga teologiska värdering av kyrkan som 
en gemenskap av människor visade det sig också, att för honom spe-
lar Kristi kropp som teologiskt motiv en förhållandevis undanskymd 
roll.55 Istället är det den enskilda människans innerliga gemenskap 
med Kristus som är det bärande gemenskapsmotivet för Billing. I de 
passager där han trots allt refererar till det bibliska talet om Kristi 
kropp, ligger därför följdenligt Billings konsekventa fokus på, hur 
Kristus är huvudet i församlingen och hur det ger en möjlighet för 
varje enskild del i kroppen att erbjudas direkt Kristusgemenskap. Sam-
bandet och gemenskapen mellan de olika delarna i kroppen behandlar 
Billing däremot inte.

När Billing ställs mot en mer Kristi kroppscentrerad ecklesiologi, 
skulle man därför med en lite drastisk bild kunna säga att hans folk-
kyrkoteologi framträder som en ecklesiologisk huvudfoting. Det mest 
karakteristiska kännetecknet för huvudfotingen – alltså den typiska 
figur som barn i tre- till fyraårsåldern ritar som sin första teckning av 
en människa – är nämligen just dess avsaknad av egentlig kropp. Lem-
marna, armarna och benen, är direkt anslutna till huvudet, men utan 
att vara sammanfogade i en urskiljbar kropp. I Billings ecklesiologiska 
huvudfoting är Kristus huvudet, som varje människa såsom enskild 
kroppsdel kan leva i relation till. Men i vilken mening alla de lemmar 
som var och en relaterar till huvudet bildar någon synlig kropp till-
sammans är dock oklart. I fokus står hela tiden de enskilda lemmarnas 
relation till huvudet. I motsats till den postsekulära teologiska diskus-
sionens betoning av den sociala kroppens betydelse, har den ecklesio-
logiska huvudfotingens kroppslösa gestalt därmed ett asocialt drag.56

55 Se avsnittet »Kristusgemenskap och Kristi kropp« i kap 2 ovan.

56 Det är värt att notera att de drag som den ecklesiologiska huvudfotingen har, uppvi-
sar väsentliga likheter med den deformerade statskropp som Cavanaugh beskriver. Jfr 
ovan, s 72. 
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Mot relief av Wards diskussion ter sig huvudfotingen såsom en pro-
blematisk ecklesiologisk modell. Detta eftersom den historiska kyrkan 
ändå alltid förkroppsligas på det ena eller andra sättet och det obero-
ende av vilken teoretisk ecklesiologi som finns underliggande. Att Bil-
lings folkkyrkotänkande inte ger kyrkans sociala kropp någon teolo-
gisk betydelse, innebär inte att kyrkan därmed kan förväntas låta bli att 
ta plats i den sociala verkligheten. Faktum är att inte ens Billing själv 
kan vara trogen en sådan teori, när han övergår till sina mer konkreta 
kyrkoteologiska resonemang. I analysen av Billings folkkyrkoteolo-
giska texter framkom exempelvis, att när Billing beskriver folkkyrkan 
som lokal yttring låter han i hög grad församlingsprästen som person 
socialt förkroppsliga kyrkan. Men eftersom kyrkans sociala kropp inte 
är en del av Billings ecklesiologiska tänkande, är detta mycket riktigt 
ett drag i hans teologi, som han inte har någon uttalad reflektion kring. 
Därtill visade det sig också, att i ungkyrkorörelsens sammanhang kun-
de Billings ecklesiologi ta gestalt genom att den kristna gemenskapen 
Svenska kyrkan sammanfogades med föreställningar om Sverige som 
nationell gemenskap (se kapitel 3). Men inte heller den nationella ge-
staltningen av folkkyrkan kan ses som något som i första hand skedde 
inom ramen för Billings ecklesiologiska tänkande. Snarare tog den 
plats i det tomrum som avsaknaden av en aktiv reflektion kring kyr-
kans sociala gestaltning innebar. På en grundläggande nivå förefaller 
därför den ecklesiologiska huvudfotingen vara bristfällig, helt enkelt 
eftersom den inte förmår att svara mot en ofrånkomlig aspekt av den 
ecklesiala realiteten. 

Den ecklesiologiska huvudfotingen reducerar därmed på denna 
punkt verkligheten, något som får en del oönskade konsekvenser. Två 
omedelbara problem uppstår som en följd av en sådan ecklesiologisk 
reducering. Det första problemet är att teologin får minskade möj-
ligheter att vara en kritisk och konstruktiv röst i förhållande till den 
samtida kyrkan. Om det sociala förkroppsligandet av kyrkan så att 
säga befinner sig utanför det som anses ha ecklesiologisk betydelse, 
innebär det att det uppstår ett kyrkligt område som den teologiska 
reflektionen och kritiken inte når. En ecklesiologisk huvudfoting kan 
knappast ha någon uppfattning om vad som är en teologiskt trovärdig 
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gestaltning av kyrkans sociala kropp, eftersom den saknar grundläg-
gande föreställning om den. Därmed riskerar en väsentlig aspekt av 
den historiska kyrkan, nämligen dess konkreta gestaltning – dess or-
ganisation och dess praktiska vardagliga liv – att framstå som teolo-
giskt likgiltigt. Det innebär vidare att andra överväganden, som också 
alltid påverkar kyrkans gestaltning (ekonomiska, ideologiska, organi-
sationsteoretiska etc.), då kan misstänkas få utöva sitt inflytande utan 
att teologiskt prövas. 

Billings egen reaktion mot vad han ansåg vara en alltför natio-
nalistiskt präglad kyrkotanke, kan ses som en bekräftelse av att den 
ecklesiologiska huvudfotingens problematik föreligger i hans folk-
kyrkovision. Billing var å ena sidan uppenbart obekväm med somliga 
av samtidens nationalistiska tolkningar av folkkyrkotanken. Å andra 
sidan hittar han inte några teologiska instrument i sitt eget resone-
mang som på allvar kan utmana tanken om att nationen förkroppsligar 
folkkyrkan. Eftersom kyrkans gestaltning inte har någon teologisk 
tyngd i Billings folkkyrkotänkande, finns inte heller det kritiska kor-
rektur gentemot visionen om en nationalistisk gestaltning av kyrkan 
som han skulle behöva.

Det andra problemet är, att den ecklesiologiska huvudfotingen 
också riskerar att underminera möjligheterna att utgöra den kritiska 
utmaning som Ward menar att en kristen teologi kan erbjuda samtids-
kulturen. Den situation där Kristi kropp på ett meningsfullt sätt kan 
vara utmanande är, enligt Ward, när den framträder mitt i den sociala 
sfär där olika kroppar ständigt interagerar och påverkar varandra. Det 
är i den sociala sfären, där kroppar på ett i och för sig ibland ganska 
förbryllande sätt samspelar, krockar, överlappar, kommer överens, 
hamnar i konflikt osv., som såväl kyrkan som andra samhällskroppar 
på allvar kan ta spjärn mot Kristi kropp. Men genom en ecklesiologi 
där kyrkans sociala kropp inte har någon teologisk betydelse, osynlig-
görs också denna kritiska utmaning. Teologi såväl som kyrka kommer 
då istället att associeras med »andliga ting« och det i kontrast till 
kroppsliga, sociala och politiska frågor. De aspekterna av verkligheten 
får istället överlämnas till andra aktörer. Om en sådan uppdelning 
renodlas och accepteras av kyrkan, ligger det nära till hands att miss-
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tänka att resultatet kan bli en kristendom som tappar sin profetiska 
röst i samtiden. Detta eftersom den sfär där det profetiska uppdraget 
rimligen har någon relevans – nämligen i den sfär där det politiska, 
sociala och kroppsliga livet pågår – ses som ett område som kristen tro 
inte har något att säga om.

En teologi som accepterar en sådan rågång mellan andligt och 
kroppsligt visar slående likheter med det som framträdde genom 
Cavanaughs läsning av hur den framväxande nationalstaten utveck-
lades parallellt med ett modernt religionsbegrepp. Cavanaugh menar 
att religion, just genom detta historiska skeende, allt mindre kom 
att förknippas med några särskilda kroppsliga praktiker och allt-
mer begränsades till en själslig och privat domän. Kroppen och det 
offentliga livet blev därmed ett område som kyrkan fick lämna till 
staten att hantera.

Trots att Billing ger uttryck för en holistisk vision om en folkkyrka 
som berör allt mänskligt liv i territorialförsamlingen, är samtidigt 
en åtskillnad av andligt/kroppsligt och religiöst/politiskt närvarande 
hos honom. Delvis kan den åtskillnaden förstås inom ramen för den 
lutherska tvåregementsläran. I Billings tolkning är det väsentligt att 
tvåregementsläran vilar på en grund som är teokratisk, snarare än 
dualistisk. Billing skulle därför möjligen protestera när Cavanaugh 
hävdar att konsekvensen av att kroppen och politiken läggs i händerna 
på den sekulära staten är, att de därmed förläggs utanför religionen. 
Enligt den version av tvåregementsläran som Billing står för, handlar 
det inte om att religionen lämnar någon del av tillvaron därhän, utan 
om att det råder en arbetsfördelning mellan två olika instanser. Det 
är inte så att den världsliga makten står helt autonom i förhållande till 
Guds ordningar. Istället är såväl kyrka som världslig makt inordnade 
i ett teokratiskt schema och har blivit tilldelad var sin separat uppgift 
av Gud. Men samtidigt glider Billing då och då in i ett annat sätt 
att uttrycka sig, ett sätt som mer påminner om den uppdelning som 
Cavanaugh talar om. Ett exempel är Billings påstående att det på ett 
slående sätt saknas politiska och sociala aspekter i det sätt som Jesus 
personligen representerar gudsrikestanken i evangelieberättelserna. 
Om det sociala och politiska inte ryms inom ramen för den gudsrikes-
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vision som Jesus förkroppsligade, ligger det trots allt nära till hands att 
betrakta det såsom något som inte har med kristen tro att göra. I vilket 
fall kan det vara svårt att från teologiskt håll ha några synpunkter på 
den politik som det världsliga regementet står för, om man anser att 
»det mest frapperande« med evangeliernas berättelser om Jesus är att 
han inte hade det.57

De problem med Billings folkkyrkovision som jag har lyft fram, genom 
att likna hans ecklesiologi vid en huvudfoting, måste dock ses i sin 
historiska kontext för att bli begripliga. De problematiska aspekterna 
av Billings ecklesiologi har i detta sammanhang framträtt mot relief av 
ett ecklesiologiskt tänkande som tillkommit långt efter Billings död. 
Det innebär att jag har lyft in övervägningar som, åtminstone delvis, 
rimligen inte fanns tillgängliga för honom. Det är därför viktigt att 
påpeka att de kritiska synpunkter som framförts mot hans ecklesiologi 
inte i första hand skall tolkas som en kritik av Billing personligen. Då 
riskerar de att bli anakronistiska. Kritiken kan istället ses som riktad 
mot eventuella nutida tendenser att tradera Billings folkkyrkovision 
in i en ny och annorlunda tid utan att problematisera de förändrade 
historiska premisserna.

I inledningskapitlet hävdade jag att kyrkan i varje tid på nytt måste 
hantera dilemmat, hur man på ett engagerat sätt skall kunna relatera 
till sin samtid, utan att vare sig tömmas ut i den eller definiera sig i 
strikt motsats till den. I vissa passager av Billings teologi framgår att 
detta dilemma var en levande fråga också för honom och då natur-
ligtvis såsom det yttrade sig i Sverige i början av 1900-talet. Det blir 
exempelvis tydligt i det betänkande angående katekesundervisningen 
som Billing skrev för kungliga katekesnämnden 1916. Betänkandet 
består av en grundlig genomgång och reflektion över hur de fem hu-
vudstyckena i Luthers katekes bäst skall förstås och presenteras i kate-
kesundervisning för skolbarn. I ett avsnitt om kyrkan betonar Billing 
hur viktigt det är att barnen undervisas på ett sådant sätt att de får 
en korrekt bild av vad tillhörigheten till ett konkret kyrkosamfund är 

57 Billing, »Gudsrikestanken och de sociala spörsmålen«, s 17.
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värt.58 Å ena sidan får deras tillhörighet till kyrkosamfundet inte sättas 
så högt att det framstår som viktigare än deras personliga gudsrela-
tion. Samtidigt bör de dock få hjälp med att upptäcka vilken rikedom 
det ändå innebär att tillhöra ett kyrkosamfund och få tillgång till de 
»outtömliga skatter«, som finns »i och bakom« den konkreta kyrkans 
bristfälliga former.59 Om man i katekesundervisningen skall kunna 
öppna barnens ögon för detta kan man inte, skriver Billing, bara ägna 
sig åt en strikt dogmatisk reproduktion av läran om kyrkans väsen. 
Istället måste denna lära konkretiseras genom att »gång på gång klart 
begränsas gentemot och dock åter innerligt förbindas med tanken 
på de empiriskt givna kyrkosamfunden«.60 Den empiriska kyrkan är 
alltså för Billing förbunden med, men ändå skild från, kyrkans väsen.

Det ligger nära till hands att associera Billings formuleringar i den 
citerade passagen med det analogiska perspektiv som Ward eftersträ-
var. Typiskt för den analogiska teologin är just förmågan att uttrycka 
likhet som samtidigt ger utrymme för skillnad, förmågan att uttrycka 
samhörighet och distans på samma gång. I det här fallet handlar det 
om hur kyrkans väsen på en och samma gång är förbunden med, men 
ändå skild från, den historiska kyrkan – alltså just den analogiska re-
lation som Ward menar att Kristi kroppstanken på ett särskilt sätt är 
lämpad att hantera. 

Men om Billings formulering i det sammanhanget å ena sidan in-
bjuder till ett analogiskt förhållningssätt, tyder å andra sidan hans 
fortsatta resonemang på att han i sin samtid inte tycks hitta någon 
teologisk artikulering som kan bära en sådan kyrkosyn. Han under-
stryker hur utomordentligt svårt det är att upprätthålla en balanserad 
hållning, vilket resulterar i en ständig växling »mellan en ödesdiger 
överskattning och en lika ödesdiger underskattning av den yttre kyr-
koinstitutionens betydelse«.61 Underskattningar ser Billing i »mys-
tiska och spiritualistiska« riktningar som undervärderar den konkreta 

58 Billing, I katekesundervisningens tjänst, s 138ff.

59 Ibid, s 139.

60 Ibid.

61 Ibid, s 135.
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kyrkan, genom att helt separera den »egentliga« kyrkan från den 
empiriska. Vilka riktningar som han mer konkret syftar på med den 
ordalydelsen utvecklar han inte. Istället ägnar han mer uppmärksam-
het åt sammanhang som han anser har hamnat i det motsatta diket, 
genom att överskatta den empiriska kyrkan. Billing tycker sig se en 
sådan överskattning i vissa kyrkotraditioners vilja att entydigt binda 
kyrkans väsen till sig och därigenom »identifiera kyrkan i ideell me-
ning, med en viss yttre samfundsbildning«.62 Denna tendens hävdar 
Billing att såväl katolska kyrkan som »sekterna« (vilket i samman-
hanget kan förstås som frikyrklig föreningskyrklighet63) ger uttryck 
för. Genom att entydigt identifiera sin kyrkliga sammanslutning med 
kyrkans väsen går det ena ledet förlorat, i den tvåledade relation som 
Billing eftersträvar dem emellan. Kyrkans väsen förbinds med den 
empiriska och bristfälliga kyrkan, men utan att samtidigt begränsas 
från den på det sätt som Billing hävdar är nödvändigt. Problemet kan 
sägas vara den entydiga tolkningen av vad sambandet mellan kyrkans 
väsen och kyrkan såsom den empiriskt framträder i sin sociala gestalt-
ning innebär.

Billings situation påminner på denna punkt återigen om den bild av 
Karl Barth som Ward ger. Enligt Ward är Barths starkt modernitets-
kritiska teologi samtidigt i hög grad inbäddad i modernitetens världs-
bild, en världsbild som strävar efter just entydighet och som därmed 
inte står mottaglig för någon analogisk spänning. Den tidige Barths 
vilja att bevara distansen mellan Gud och människa leder honom in 
i ett tänkande, där skillnaden mellan Gud och skapelse betonas så 

62 Ibid, s 141.

63 För förståelsen är det viktigt att uppfatta att begreppet sekt hos Billing inte per 
definition har en så negativ klang som i dagens språkbruk, där sekt syftar på manipu-
lativa och destruktiva religiösa miljöer. I Billings texter är sekt en mindre värdeladdad 
benämning på religiösa sammanslutningar som på olika sätt betonar kristen tro som en 
motkultur i förhållande till staten och/eller samtidskulturen och understryker gränsen 
mellan kyrka och värld. Som framgått har visserligen Billing en hel del kritiskt att säga 
om sådana föreningskyrkliga sammanslutningar. Men i överensstämmelse med de 
kategoriseringar som den samtida och inflytelserika tyske teologen Ernst Troeltsch lan-
serade, är begreppet sekt i sig mindre pejorativt. Mark D. Chapman, Ernst Troeltsch and 
Liberal Theology: Religion and Cultural Synthesis in Wilhelmine Germany (Oxford: Oxford 
UP, 2001), s 149–51.
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starkt att hans teologi, i brist på ett analogiskt förhållningssätt, enligt 
Ward blir tvetydig (eller ekvivok). De uppenbarade sanningarna om 
Gud skyddas då från att tämjas ner i en modern begreppsapparat men 
sätts heller aldrig i någon egentlig kommunicerande relation med den 
skapade delen av tillvaron. I Wards läsning är Barth därmed å ena si-
dan en angelägen teologisk röst, eftersom han utmanar det moderna 
kravet på entydighet, samtidigt som han, enligt Ward, å andra sidan 
inte lyckas med att själv bryta igenom det.

Billings förhållningssätt till den samtida kyrkodebatten vittnar om 
att också hans teologi i hög grad är präglad av det entydighetstän-
kande som karaktäriserar modernitetens världsbild. I Billings sätt att 
exempelvis problematisera frikyrklighetens föreställningar om att som 
gemenskap förkroppsliga kyrkan, finns det inte utrymme för något 
annat än en entydig tolkning av vad det anspråket innebär. Billings 
slutsats blir att genom föreningskyrklighetens anspråk på att utgöra 
en gestaltning av »de heligas gemenskap«, knyter man därmed Guds 
närvaro i världen till sig själv på ett så entydigt sätt, att tillvaron faller 
isär i en religiös och en världslig del. 

Ställd mot somliga av samtidens frikyrkliga uttryckssätt, där skill-
naden mellan kyrka och värld ibland framstod som närmast total, är 
det visserligen helt möjligt att argumentera för att Billings kritik var 
befogad. Men å andra sidan erbjöd inte Billing själv någon alternativ 
tolkning av hur en kristen gemenskap skulle kunna förkroppsliga »de 
heligas gemenskap« på ett sätt som ger utrymme för att denna ge-
staltning också alltid är bristfällig. En sådan alternativ tolkning skulle 
innebära att den kristna gemenskapen av människor förstås som en 
analog gestaltning av »de heligas gemenskap«, men utan att betydel-
sen av »de heligas gemenskap« därmed helt töms ut i den mänskliga 
gemenskapen. Ett sådant förslag skulle vara en konsekvent följd av Bil-
lings principiella resonemang om att kyrkans väsen på en och samma 
gång är förbunden med, men skild från, den historiska kyrkan. Men 
Billings slutsats blir istället att föreningskyrklighetens tanke om att 
gemenskapen förkroppsligar kyrkan över huvud taget är ett felsteg. 
Gemenskapen måste komma som ett sekundärt uttryck i den kyrka 
som i princip existerade innan det fanns någon kristen gemenskap 
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av människor. Resultatet blir att den alltför entydiga identifieringen 
mellan kyrkan som mänsklig gemenskap respektive »de heligas ge-
menskap« inte ersätts med en analog relation där distansen bibehålls. 
Istället bryter Billing helt med tankegången och hävdar att misstaget 
ligger i att den kristna gemenskapen ses som ett subjekt i kyrkan.

En liknande logik kan anas i Billings diskussion kring kyrkans so-
ciala engagemang, exempelvis när han diskuterar det som han kallar 
den samtida »angloamerikanska uppfattningen«, där arbetet för so-
cial rättvisa sätts i första rummet.64 Problemet med dessa rörelser är, 
enligt Billing, att de av egen kraft försöker åstadkomma det som bara 
Gud kan göra och därmed upprätta Guds rike på jorden. Inbrytandet 
av Guds rike förminskas då från att vara en Guds omskapelse, till att bli 
ett immanent socialt program. Ställd mot somliga av samtidens anglo-
amerikanska uttryck, såsom den amerikanska Social Gospel-rörelsen 
eller den brittiska Oxfordgrupprörelsen, finns det visserligen återigen 
fog för att argumentera för att Billings invändningar var teologiskt 
befogade. Exempelvis inom Social Gospel-rörelsen tolkades Jesu guds-
rikesvision i hög grad som en inomhistorisk möjlighet, vilken kunde 
förverkligas genom ett socialt program. Resultatet blev att gudsrikes-
tanken framstod som en immanent social process, något som riskerade 
att domesticera Guds rike och göra det åtkomligt inom ramen för den 
egna rörelsens kapacitet.65 Billings svar blir ett underkännande av alla 
försök att gestalta kristendom genom ett socialt engagemang och det 
enligt samma mönster som när han underkänner föreningskyrkliga 
anspråk på att som gemenskap förkroppsliga Kristi kyrka. Den be-
fogade kritiken paras inte heller här med något alternativ tanke, om 
hur ett kristet engagemang för social rättvisa skulle kunna knytas till 

64 Jfr not 53, s 157. Se också Billing, »Gudsrikestanken och de sociala spörsmålen«, s 20.

65 Teologerna Reinhold och Richard Niebuhr riktade en sådan kritik gentemot vad de 
såg som Social Gospel-rörelsens alltför immanenta tolkning av gudsrikets inbrytande. 
Därtill argumenterade Reinhold Niebuhr för att rörelsens tilltro till att Jesu kärleksbud 
kunde ses som en lösning på alla sociala problem, i praktiken innebar en sentimentali-
sering och förenkling av en del mycket komplicerade strukturella sociala problem. Wil-
liam Werpehowski, »Reinhold Niebuhr«, The Blackwell Companion to Political Theology, 
William T. Cavanaugh och Peter Scott (red), (Oxford/ Malden/ Victoria: Blackwell, 
2005), s 182. Hauerwas, »H. Richard Niebuhr«, s 196.
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gudsrikestanken, utan att den transcendenta dimensionen av Guds 
rike som en Guds nyskapelse går förlorad. 

Kopplat till Wards analogiska teologi kan Billings kritik i de två 
anförda exemplen tolkas som invändningar just mot entydigheten i 
hur ett visst sammanhang identifierar sig själv med »de heligas gemen-
skap« respektive det inbrytande gudsriket. Samtidigt visar det sig att 
Billing inte pekar på att det är just entydigheten i dessa identifikationer 
som är teologiskt tvivelaktigt, snarare än sambandet i sig. Billing är 
själv indragen i samma moderna entydighetssträvan och följdenligt 
blir därför även han entydig, men då i sitt avvisande.

Wards fokus på Kristi kropp såsom eukaristiskt laddad analogi öppnar 
enligt mig en viss konstruktiv möjlighet till att betrakta den historiska 
kyrkan, i all dess bristfällighet och syndfullhet, som en reell gestalt-
ning av Kristi kyrka. Det innebär dock inte att jag menar att Billing 
hade adresserat problemet på ett bättre sätt om han hade anammat 
en sådan teologi. Tvärtom hade det troligen behäftat hans teologi 
med liknande problem som det som han ville hitta ett alternativ till. 
I Billings lutherska kontext i Sverige i början av 1900-talet fanns inte 
någon tillräckligt stark tillgång till den analogiska tolkning av euka-
ristisk sakramentalitet som Wards Kristi kroppsbegrepp är beroende 
av. I samtiden hade därför ett mer distinkt fokus på kyrkan som en 
gestaltning av Kristi kropp med stor sannolikhet tolkats, just såsom 
en sådan entydig identifikation mellan kyrkan och Kristus som Billing 
kritiserar. 

Analysen tidigare i kapitlet av »den nya kyrkosynens« tendens till 
en absolut identifikation av kyrkan med Kristus kan ses som en indika-
tion på det. Å ena sidan tillför »den nya kyrkosynen« just det som jag 
i detta sammanhang frågar efter, nämligen Kristi kropp såsom en mer 
anspråksfull teologisk benämning på den historiska kyrkan. Utifrån 
Wards tilltro till Kristi kroppsteologins konstruktiva potential skulle 
»den nya kyrkosynen« därmed kunna ses som ett steg i rätt riktning, 
jämfört med Billings huvudfoting. Men i avsaknad av ett analogiskt 
förhållningssätt löper »den nya kyrkosynen« å andra sidan en uppen-
bar risk att så att säga låta Kristi kropp implodera in i en total identi-
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fikation med kyrkan. Nygren försöker visserligen lösa detta genom att 
markera att Kristi kropp är en teologisk, till skillnad från sociologisk, 
bestämning av kyrkan. Det innebär dock inte någon analogisk distans, 
utan snarare att också Nygren, vid sidan av den entydiga identifie-
ringen, samtidigt inför ett tvetydigt teologiskt språk. Påståendet att 
kyrkan är Kristi kropp är enligt Nygren en teologisk sanning, vilket för 
honom tydligen är något annat än andra sanningar.66 Men därmed blir 
den totalitära tendens, som Skogar kritiserade »den nya kyrkosynen« 
för, än starkare. Kyrkan blir då nämligen å ena sidan helt identifierad 
med Kristi kropp (en inkarnation av Kristus som Aulén uttrycker det). 
Men samtidigt är denna kropp en bestämning som är helt skild från 
kyrkan som social kropp, vilket innebär att teologin inte behöver ta 
något ansvar för den empiriska kyrkans eventuella felsteg.

Billings väg blir en annan. För att inte förminska Gud och Guds 
handlande i historien genom ett kyrkobegrepp som på det ena eller 
andra sättet gör anspråk på att som gemenskap gestalta Kristi kropp, 
tar Billing sin utgångspunkt i Guds ord. Om man skall undvika över-
skattningar av kyrkan som empirisk storhet, är det nämligen, enligt 
Billing, av största vikt att man har klart för sig att Guds nådesord kom-
mer före varje mänsklig gemenskap. Guds ord är det enda som bygger 
kyrkan och Gud är därför folkkyrkans enda egentliga subjekt. Därmed 
öppnar också Billing för den kroppslösa ecklesiologiska huvudfoting 
som jag menar att hans kyrkosyn ofta resulterar i. Men Billing själv 
ser en annan potential i sin betoning av ordet, en potential som mer 
påminner om den analogiska relation mellan Kristus och kyrkan som 
Ward eftersträvar. Det är, enligt honom, genom att ta sin utgångs-
punkt i Guds ord, snarare än i den mänskliga responsen, som det är 
möjligt att teologiskt betrakta den historiska kyrkan på ett sätt som 

66 Det är inte minst detta som Ingemar Hedenius så kraftfullt invänder mot i boken 
Tro och vetande. Hedenius menar att den åtskillnad som särskilt Nygren och hans 
lundateologiska kollegor gör vad gäller sanningskriteriet mellan religiösa satser och 
andra satser, i slutänden bara blir ett dribblande med ord för att teologin skall framstå 
som vetenskapligt försvarbar. Detta samtidigt som den teologi som de bedriver, enligt 
Hedenius, ändå är hemligt beroende av att de kristna dogmerna betraktas såsom sanna 
i samma mening som andra vetenskapliga påståenden. På grund av deras ovilja att 
erkänna detta, ger Hedenius lundateologin namnet »den hårdkokta skolan«. Ingemar 
Hedenius, Tro och vetande (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1949), s 164, 82.
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går bortom såväl överskattningar som underskattningar. Med en av 
sina signifikativa mastodontmeningar sammanfattar han sin poäng: 

Och alldeles så, som det i fråga om den enskilde kristnes bedömande av 
sin religiösa och sedliga ställning gäller, att han, om han ej ständigt skall 
komma att vackla mellan förtvivlan och egenrättfärdig säkerhet, mel-
lan missmod och övermod, mer och mer måste lära sig att vända blicken 
bort från vad han själv är och gör till vad Gud i sin trofasta nåd gjort och 
vill göra med honom, så gäller det ock i fråga om kyrkan, att det blott 
då bliver möjligt att på en gång bevara den nyktra och ärliga blicken för 
alla brister i hennes empiriska framträdande och dock fasthålla den fulla 
realiteten av allt det höga, som tron om henne utsäger, om man gör fullt 
allvar av den insikten, att också hon är ett verk, som Gud själv, i skröpligt 
människomaterial, begynt, som han i outtröttlig trofasthet vill fullfölja, 
och som han en gång skall fullända.67

Billing genomför sin balansering av dilemmat om hur kyrkan skall ta 
plats i världen, genom att ta sin utgångspunkt i Guds ord. Men därmed 
förstärks också tendensen att kyrkans gemenskapsaspekt, kyrkans när-
varo i den sociala verkligheten, reduceras till den ecklesiologisk huvud-
fotingens kroppslöshet.

67 Billing, I katekesundervisningens tjänst, s 142.
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Your life is shaped by the ends you live for. 
You are made in the image of what you desire.1 

Orden från den amerikanske trappistmunken Thomas Merton kan 
stå som en sammanfattande riktningsvisare för varför det mänskliga 
begäret spelar en så avgörande roll i den form av kulturkritisk teologi 
som exempelvis Ward bedriver. Utgångspunkten är en syn på män-
niskans identitet, där människan inte i första hand definieras av hen-
nes förmåga till autonomt förnuftstänkande, utan snarare av vad hon 
älskar, eller begär, och därmed strävar efter i livet.2 Utifrån ett sådant 
perspektiv drivs människan av en fundamental hunger, ett begär, som 
medvetet eller omedvetet alltid riktas mot något. Frågan är inte om 
vi begär, utan vad vi begär. Det som en människa begär utgör därtill 
alltid en formerande kraft. De mål som en människa strävar efter sät-
ter på gott och ont avtryck i henne. »You are made in the image of 
what you desire«.

I traditionellt kristet språk är begreppet »begär« ofta förbundet 
med en hel del negativa associationer, eftersom det lätt förknippas 
med allehanda frestelser som kan leda en människa vilse. Två av de tio 
budorden börjar med »Du skall inte ha begär till…« (2 Mos 20:17). 

1 Thomas Merton, Thoughts in Solitude (New York: Farrar, Straus and Cudahy, 1999 
(1958)), s 49.

2 För en översikt av den syn på begärets plats i människans identitet som Ward delar 
med många andra radikalortodoxt inspirerade teologer, se Steven Shakespear, Radical 
Orthodoxy: A Critical Introduction (London: SPCK, 2007), s 119–47.

9
Kyrka som begärsterapi



· 292 ·

Men i Wards och andras tolkning utgör det mänskliga begäret i sig 
något grundläggande positivt, eftersom det är begäret som sätter män-
niskan i rörelse. Teologiskt kan det uttryckas som att begäret förstås 
som ett uttryck för det skapades längtan efter sin skapare, i enlighet 
med Augustinus välkända ord: »[Du] har skapat oss till dig och vårt 
hjärta är rastlöst, tills det finner vila i dig«.3 Begäret har i linje med 
denna augustinska tanke sin sanna bestämning, sitt telos, i Gud, vilket 
innebär att människans begär är skapelsegivet och gott. En sådan be-
gärsteologi kan ses i kontrast till teologiska tendenser att betrakta det 
mänskliga begäret såsom något som i sig förleder människan och som 
därmed hör till syndafallet snarare än till skapelsen. Syndafallet ska-
pade inte det mänskliga begäret utan förvrängde det. Den begärande 
kärlek som i teologiskt språkbruk benämns eros är alltså för Ward lika 
gudagivet som den självutgivande kärlek som benämns agape. 

När Gud ses som vårt begärs ursprung och egentliga mål (snarare 
än som vårt begärs motsats), blir också den följdenliga konsekvensen, 
att det som en människas begär riktas mot kommer att ta Guds plats 
i den människans liv. Om det som vi ytterst eftersträvar i livet är det 
som definierar oss, innebär det att detta något i praktiken blir vår gud. 
Resultatet av den mer positiva förståelsen av begäret är alltså inte en 
nedtoning av vad ett missriktat begär kan ställa till med, snarare tvärt 
om. Men det innebär att kristen efterföljelse på inget sätt kommer 
att gå ut på att släcka det mänskliga begäret utan istället att försöka 
ge det sin rätta riktning och därmed sätta en människa i rörelse mot 
Gud. Länkat till en sådan mer omfångsrik förståelse av begäret finns 
hos Ward också en polemik mot den alltför avgränsat sexuella bety-
delse, som han anser att moderniteten tenderat att ge erosbegreppet.4 
Ward menar vidare att reduceringen av erosbegreppet till sexualitet 
har fungerat än mer begränsande, på grund av den kringskurna för-
ståelse av sexualitet som också hör till moderniteten. I kontrast till 
en sådan förståelse vill Ward vidga begreppet och skissera en kristen 
begärsekonomi som på ett analogt sätt kan innefatta och hålla samman 

3 Augustinus, Bekännelser (Skellefteå: Artos, 2003), bok I.1, s. 41.

4 Ward, Cities of God, s 121.
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alla mänskliga kärleksrelationer – relationen till Gud, till medmän-
niskan och till mig själv.5

Kristen begärsterapi

Utifrån ovanstående perspektiv skulle den kristna traditionen, med 
en term lånad från den amerikanska filosofen Martha C. Nussbaum, 
kunna tolkas som en form av »begärsterapi«. Nussbaum har lanserat 
begreppet i en tolkning av begärets plats i hellenistisk filosofi, där 
hon menar att begärsterapi är en lämplig benämning på vad de olika 
antika filosofiriktningarna såg som sitt yttersta mål.6 Läst som begärs-
terapi syftade den antika filosofin till att göra reda i människans olika 
strävanden, viljor och känslor och ge redskap för människan att styra 
sitt liv mot en »mänsklig blomstring«. 7 Nussbaum pekar på hur den 
yttersta prövostenen för ett filosofiskt argument under antiken – vid 
sidan av prövningen av argumentets logik och åberopade premisser 
– var just om det bidrog till mänsklig blomstring hos dem som tillgo-
dogjorde sig argumentet.8 Målet var att ge människan hjälp att inte 
låta sig vilseledas av begär efter sådant, som vare sig kan svara mot 
människans djupaste längtan eller kan hjälpa henne att förverkliga sin 
egen djupaste potential som människa. 

I Nussbaums utläggning av begärsterapins logik finns klara kopp-
lingar till det perspektiv som Augustinus uttrycker med sitt uttalande 
om, att hans hjärta är oroligt tills det finner vila i Gud. I Augustinus 
fortsatta framställning i Bekännelser vittnar han om hur han har försökt 
att tillfredsställa sitt begär med allt det som världen har att erbjuda, 
men hur hans begär får sin rätta riktning först när han inser, att bara 
Gud kan mätta hans djupaste hunger.9 Augustinus kan ur ett sådant 

5 Ward, Cultural Transformation and Religious Practice, s 152.

6 Martha C. Nussbaum, The Therapy of Desire: Theory and Practice in Hellenistic Ethics 
(Princeton: Princeton UP, 1994).

7 Det är det grekiska begreppet eudaimonia som Nussbaum hävdar bäst översätts med 
termen mänsklig blomstring (human flourishing). Ibid, s 15.

8 Ibid.

9 Se också Sigurdson, Hungerns väg, s 9–28.
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perspektiv läsas som en kristen begärsterapi, vilket kan förklara varför 
Augustinus blir viktig i såväl Wards som i andra radikalortodoxa teolo-
gers tänkande.10 Augustinus erbjuder en hjälp att uppvärdera begärets 
– eller erosmotivets – roll, inom ramen för en kristen teologi.11 Nuss-
baum själv bejakar tanken att Augustinus kan läsas på ett sådant sätt.12 
Hon pekar på hur Augustinus använder ett starkt passionerat, ibland 
erotiskt laddat, språkbruk för att uttrycka ett kristet kärleksbegrepp.13 
Därmed lyfter Augustinus in erosmotivet och ger det en positiv roll 
i det kristna kärleksbegreppet. Nussbaum betonar dock samtidigt att 
en sådan bild av Augustinus är ett resultat av ett tolkningsval, där man 
sätter fokus på den senare Augustinus, exempelvis såsom han visar sig 
i verket Guds stad.14 I tidigare texter framträder bitvis en Augustinus 
som, snarare än att kultivera begären genom någon form av begärs-
terapi, tycks vilja utsläcka dem, vilket innebär en fortsatt dualistisk 
relation mellan eros och agape. Nussbaum menar alltså att det finns 
en progression hos Augustinus, där han utvecklas mot en mer positiv 

10 Se exempelvis Milbank, Theology and Social Theory, s 391–434, 304, Michael Hanby, 
»Desire: Augustine beyond Western Subjectivity«, Radical Orthodoxy: A New Theology, 
John Milbank, Catherine Pickstock, och Graham Ward (red), (London/New York: 
Routledge, 1999) och Michael Hanby, Augustine and Modernity (London/New York: 
Routledge, 2003).

11 I detta sammanhang är det inte så mycket Augustinus som sådan som radikalor-
todox teologi kan sägas förenas kring utan snarare just synen på begärets positiva 
ställning i ett kristet kärleksbegrepp. Den radikalortodoxe teologen Daniel M. Bell 
gör exempelvis en i många stycken parallell tolkning av begäret genom att ta sin 
utgångspunkt hos Bernard av Clairvaux istället för hos Augustinus. Daniel M. Bell, 
Liberation Theology After the End of History: The Refusal to Cease Suffering (London: Rout-
ledge, 2001), s 87–96.

12 Martha C. Nussbaum, »Augustine and Dante on the Ascent of Love«, The Augustin-
ian Tradition, Gareth B. Mathewes (red), (Berkeley/ Los Angeles/ London: University 
of California Press, 1999).

13 Martha C Nussbaum, Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions (Cambridge: 
Cambridge UP, 2001), s 528ff.

14 Även Ward är medveten om att det finns en dubbelhet hos Augustinus och betonar 
att hans Augustinus-användning inte gör anspråk på att vara en auktoritativ helhets-
tolkning. Snarare vill han lyfta fram de delar i det augustinska tänkandet som han 
menar framstår som konstruktivt, medan annat hamnar i bakgrunden. Ward uttrycker 
det som att han i sin teologi låter Augustinus ha en »holografisk« roll, vilket innebär 
att Ward låter sina texter influeras av en augustinsk teologi som har en reell, men vag, 
koppling till den Augustinus som var biskop i slutet av 300-talet och början av 400-talet 
i Hippo. Ward, Cities of God, s 24 n. 18.
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värdering av eros och av den mänskliga begärande kärlekens vardagliga 
yttringar över huvud taget.15 Samtidigt kvarstår hos Augustinus en viss 
ambivalens gentemot det mänskliga begäret. Exempelvis lyckas han 
aldrig ge den sexuellt begärande kärleken mellan människor någon 
uttryckligt positiv betydelse inom ramen för kärleken till Gud.16 Au-
gustinus förmår inte fullt ut dra konsekvenserna av det förhållnings-
sätt som Nussbaum menar att han utvecklas mot – vilket kanske inte 
behöver tolkas på något annat sätt än att han, trots sina teologiska 
innovationer, också var ett typiskt barn av sin tid.

Hos Ward, som i sin augustinusläsning inte minst tar fasta på ver-
ket Guds stad, framträder den augustinska teologin just såsom en be-
gärsterapi, även om begreppet som sådant inte figurerar hos Ward. 
Skillnaden mellan de två städer som Augustinus tecknar i Guds stad 
är en skillnad som handlar om begärets riktning. Guds stad känne-
tecknas av en begärsekonomi som har sitt ursprung och mål hos Gud, 
medan den världsliga staden präglas av ett oändligt begär baserat på 
tomhet och en lika oändlig exploatering av detta begär.17 I Guds stad 
drivs alltså begäret av en kärlek till Gud, medan begäret i den jordiska 
staden är en sorts konsumerande egenkärlek.18 I väntan på ett eskato-
logiskt gudomligt ingripande existerar de två städerna sida vid sida, 
och skillnaden dem emellan är, för att använda Augustinus ord, alltså 
en skillnad ifråga om »vad de håller kärt«.19

Kyrkan har enligt Ward en unik möjlighet att påminna om Guds 
stads ordningar, både genom den kristna berättelsen, som i kyrkan 
är förankrad i distinkta praktiker, och genom sitt annorlunda telos, 
som alltid syftar bortom rådande system. Guds stad är i den här tiden 

15 Nussbaum, »Augustine and Dante on the Ascent of Love«, s 63, 71.

16 Se Werner G. Jeanrond, Kärlekens teologi (Stockholm: Verbum, 2009), s 61–80. Om 
det sexuella begäret s. 63ff.

17 Ward, Cities of God, s 227–37.

18 »[T]wo cities have been formed by two loves: the earthly by the love of self, even 
to the contempt of God; the heavenly by the love of God«. bok XIV.28. Augustinus, 
The City of God (Peabody: Hendrickson Publishers, 2009), s 430. Guds stad finns delvis i 
svensk översättning: Augustinus, Guds stad: De utfästa målen, bok IXX-XXII (Skellefteå: 
Artos, 1997).

19 Augustinus, Guds stad , Bok IXX.25, s 111.
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en stad i ständigt uppbrott.20 När Gud som den transcendente får 
utgöra det mänskliga begärets yttersta mål, transcenderar också män-
niskan i sin strävan per definition den immanenta situationen, såsom 
en konstant utmaning. Samtidigt är det viktigt i sammanhanget att 
påpeka att den himmelska staden, Guds stad, för Augustinus inte är 
liktydig med kyrkan. Kyrkan är en gudomlig, men också mänsklig och 
världslig, institution. I den mån kyrkan som gemenskap kännetecknas 
av gudstillbedjan och gudskärlek är den indragen i Guds treeniga liv 
och är därmed en fullvärdig del av Guds stad. Men Augustinus var inte 
blind för att de människor som utgör den kyrkliga kroppen utsätts 
för samma frestelser och får sitt begär förvridet på samma sätt som 
alla andra människor.21 Gränsen mellan Guds stad och den världsliga 
staden är visserligen reell och konstitueras av begärets riktning. Olika 
begär bygger olika städer, som Ward uttrycker det.22 Men i likhet med 
Wards utläggning av Kristi kropp, sammanfaller inte gränserna för 
Guds stad i någon enkel mening med den historiska kyrkan.

Därtill blir det uppenbart i Wards tillämpning av Augustinus tän-
kande, att det inte heller är så att de två städerna motsvarar den mo-
derna separationen av en sekulär respektive religiös sfär av tillvaron. 
Ward pekar på hur relationen mellan västerländsk kristendom och 
framväxten av modernitetens autonoma sekulära sfär är alltför kom-
plicerad och symbiotisk, för att man i någon enkel mening kan se 
avgränsningen för Guds stad som liktydig med gränsen mellan re-
ligiösa och sekulära kulturyttringar.23 Slutsatsen blir att det bara är 
en gudomlig urskiljning som kan separera de två städerna. På den 
här sidan om tidens slut är det en öppen fråga var gränsen mellan 
dem går, vilket gör att såväl kyrka som kristen teologi måste vara öp-

20 Teologen Roland Spjuth karaktäriserar detta drag i Augustinus skildring av livet i 
Guds stad, med hjälp av den paradoxala bilden av en »stadsgemenskap på vandring«. 
Roland Spjuth, »Detta är min kropp: En teologisk protest mot frälsningens förlorade 
kroppslighet«, På spaning efter framtidens kyrka, Sune Fahlgren (red), (Örebro: Libris, 
1998), s 95.

21 Ward, Cities of God, s 229.

22 Ibid, s 52.

23 Det komplicerade förhållandet mellan kristen religion och modern sekulär verklig-
hetsförståelse behandlar Ward bland annat i Ward, True Religion, s 35–72.
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pen för att viktiga bidrag kan komma från andra perspektiv än det 
egna.24 Inte desto mindre innebär beskrivningen av städernas olika 
begärstrukturer en distinkt skillnad dem emellan, som också innebär 
att Guds stad kan framträda som ett kritiskt instrument i exempelvis 
en kulturteologisk diskussion.

Den (post)moderna stadens begär 

Det som Ward vill åstadkomma, är en begärsteologi som kan bjuda 
motstånd mot delar av den begärsformering, som han menar att den 
moderna och postmoderna kulturen fostrar oss in i. Det innebär i en 
mening en vidgad förståelse av Nussbaums begärsterapier. Nussbaum 
vänder blicken mot teoretiska system som i hennes läsning går att 
förstå såsom begärsterapier, vilka utgår från specifika visioner om 
vad mänsklig blomstring är. Men det skulle också vara möjligt att 
tänka sig en närvaro av begärsterapier i varje samhällsordning och 
varje socialt sammanhang över huvud taget, exempelvis i den (post)
moderna västerländska kultur som Ward analyserar. Med filosofen 
Charles Taylors ord:

Every person, and every society, lives with or by some conception(s) of 
what human flourishing is: what constitutes a fulfilled life? What makes 
life really worth living? What would we most admire people for? We can’t 
help asking these and related questions in our lives. And our struggles to 
answer them define the view or views that we try to live by, or between 
which we haver.25

Svaren på dessa frågor om mänsklig blomstring kan ibland vara kodi-
fierade i teoretiska system, på det sätt som Nussbaum exemplifierar. 
Men i de fall som de inte är artikulerade, påverkar de oss likväl såsom 
underliggande kulturella begärsterapier som styr våra föreställningar 
om vad mänsklig blomstring är, eller annorlunda uttryckt; vad som 
utgör »det goda livet«. I Wards kulturkritiska studier är det inte minst 

24 Ward, Cities of God, s 205.

25 Taylor, A Secular Age, s 16.
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de icke-artikulerade kulturella föreställningarna i samtiden som in-
tresserar honom. Snarare än att kommuniceras till oss genom teorier 
menar Ward, att dessa föreställningar i hög grad är produkter av de 
meningsskapande praktiker som formar våra föreställningar, genom att 
vi tar del av dem i vårt sociala sammanhang.26 

Om man så vill kan man formulera det som att vårt begär och vår 
riktning i livet, formas av vilka liturgier som fungerar meningsska-
pande för oss. Ordet liturgi definieras då inte i strikt religiös mening, 
utan kan istället, såsom teologen James K. A. Smith uttrycker det, ses 
såsom »rituals of ultimate concern« – alltså ritualer som är forme-
rande för vår identitet och som inpräglar en specifik vision om vad som 
är »det goda livet«.27 En sådan vid definition av liturgi innebär att 
det kan handla om såväl sekulära som religiösa praktiker. Smith pekar 
exempelvis på den liturgiska begärsformering som vi dras in i, när vi 
kliver in i ett modernt köpcenter och tar del av dess konsumtionsin-
riktade vision om vad som är ett gott liv och av det beteendemönster 
som köpcentret inbjuder till.28 På ett motsvarande sätt menar Smith, 
att ett erövrande av en kristen identitet i långt högre grad handlar 
om att formeras (genom praktiker) än att informeras (genom teoretiska 
trossatser).29 »In short, being human takes practice – and implicit in 
those practices is a social imaginary that orients, guides, and shapes our 
desire and action«.30 Den kristna kyrkans liturgier och köpcentrets 
liturgier korresponderar alltså inte för Smith mot två olika delar av 
en människa, utan konkurrerar istället om att få vara den begärste-
rapi som tillåts formera en människans begär. Inte helt överraskande 
menar Smith vidare, att den begärsterapi som den västerländska kon-
sumtionskulturen gestaltar, exempelvis i köpcentret, går på tvärs med 
vad han ser som en eftersträvansvärd kristen begärsterapi.31

26 Angående Wards förståelse av »praktiker«, se Ward, Cultural Transformation and 
Religious Practice, s 8.

27 Smith, Desiring the Kingdom, s 86.

28 Ibid, s 19–27, 93–103.

29 Ibid, s 26.

30 Ibid, s 133 

31 Smith efterlyser därför en kristen kyrka som i högre grad formerar sig som en 
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Det kan vara värt att påpeka att vare sig Wards eller Smiths tan-
kegångar innebär någon anti-konsumistisk hållning, utan snarare en 
kritik av den specifika konsumtionslogik som den västerländska kapi-
talistiska kulturen föder. Konsumtion är oundvikligt för det mänskliga 
livet. Den människa som slutar att konsumera i ordets mest grundläg-
gande betydelse överlever inte. Resonemanget inbegriper inte heller 
en kritik av handel och kommers i sig. Smith påpekar att man mycket 
väl kan se den sfär där utbyte och distribution av varor och tjänster sker 
som en del av Guds goda skapelse, utan att för den skull bejaka den 
specifika riktning som denna distribution tagit i den marknadsliberala 
kapitalistiska kulturen.32

Ward förstärker bilden av samtidskulturen som en begärsterapi, 
genom att i sin analys av postmodern urban västerländsk kultur peka 
på hur vårt begär mer specifikt formas när det dras in i en konsumtions-
inriktad begärsekonomi.33 Ward menar att det är kännetecknande för 
denna kultur att den på ett bedrägligt sätt förför våra begär, eftersom 
den hela tiden lovar en begärstillfredsställelse som den samtidigt ald-
rig kan eller vill uppfylla. Den marknadsdrivna konsumtionslogiken 
bygger på att den aldrig tillfredsställer utan snarare ständigt skjuter 
upp vår tillfredsställelse.34 Den tillfredsställda människan är nämligen 
ingen bra konsument. »Desire within the postmodern city can never 
come to an end – or the market would cease«.35

Ward hävdar att det skedde ett skifte i begärsterapin, när vi gick från 
den industriella urbana kultur som den framväxande moderniteten 

»motdisciplinering« av västerlandets konsumtionskulturella begärsformering. James K. 
A. Smith, Who’s Afraid of Postmodernism? Taking Derrida, Lyotard, and Foucault to Church 
(Grand Rapids: Baker Academic, 2006), s 106f.

32 Smith, Introducing Radical Orthodoxy, s 251f. not 66. Se också Cavanaugh, Being 
Consumed. 

33 Ward behandlar den postmodernt präglade stadens utbud och begärsstrukturer i 
»Cities of endless desire« i Ward, Cities of God, s 52–77 och ur ett något annat och mer 
makroinriktat perspektiv i Ward, The Politics of Discipleship, s 37–158.

34 Ward för ett liknande resonemang i texten »Suffering and Incarnation« som bland 
annat är publicerad i Ward, Christ and Culture, s 248–66, särskilt s.50ff. Denna text 
finns också översatt till svenska, Graham Ward, »Lidande och inkarnation« Aiolos, nr. 
9:20–21 (2003), s 77–97.

35 Ward, Cities of God, s 76.
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genererade till den postmoderna och postindustriella västerländska 
kulturen. Den moderna staden var ett projekt som, enligt Ward, ville 
dra in dess medborgare såsom producenter i ett industriellt maskineri, 
där människorna var tänkta att vara kuggar i ett försök att bygga en 
bättre och modernare värld. Ward pekar exempelvis på hur den mo-
derna stadsplaneringen närde en sorts immanent paradisisk vision. 
Den moderna staden skulle genom att ge plats för ljus, förnuft och 
ordning förverkliga upplysningsidealen, på ett sätt som teologiskt kan 
beskrivas som en sorts realiserad eskatologi, där Gud ersätts med män-
niskan.36 I Wards tolkning drevs den moderna staden av en ständig 
strävan efter att uppnå sina ideal. 

Men modernitetetens utopiska vision om att människan kan pro-
ducera en bättre värld, har i den mer desillusionerade postmoderna 
staden enligt Ward bytts ut mot en begärsterapi som fostrar männis-
kor till att i första hand definiera sig som konsumenter. Från en vision 
där människan identifierar sig med vad hon producerar, till en situation 
där människans identitet hör samman med vad hon konsumerar alltså. 
Resultatet är ett skifte i fokus från ideal till begär, eller med Wards ter-
minologi: från modernitetens »Cities of eternal aspiration« till postmo-
dernitetens »Cities of eternal desire«.37 Utrymmet i det offentliga rummet 
blir i enlighet med det skiftet alltmer koloniserat av varumärken och det 
fokus på materiella resurser som var förbundet med den moderna staden 
har i hög grad bytts ut mot krediter och virtuella pengar. Den atomism 
och överkonsumtion som Ward menar låg latent redan i modernitetens 
individualism blir därmed i den postmoderna kulturen oinskränkt och 
dessutom alltmer avancerad. Den postmoderna urbana kultur som 
Ward tecknar kan alltså inte ses som en antites till den moderna. Den 
postmoderna staden innebär istället en upptrappad individualism som 
drar in människan i en ändlös konsumtionsspiral där individualistiska 
behov skapas för att sedan kunna tillgodoses. 

Ward menar vidare att en gemenskapsvision går förlorad, när 
människan i första hand ser sig som en individuell konsument. Ett 

36 Ibid, s 38–43.

37 Se kapitelrubrikerna i första delen av Cities of God.
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gemenskapsvakuum uppstår, något som konsumtionslogiken på ett 
sofistikerat sätt har lärt sig att exploatera, genom att tillhandahålla en 
alternativ och kommersiellt konstruerad föreställd gemenskap. När 
staden inte längre erbjuder den gemenskapsvision som modernitetens 
utopiska stadsbygge strävade efter, tar en underhållningsindustri vid 
som förlägger gemenskapsbehovet till en imaginär stad med en simu-
lerad (och ofta nostalgiskt tillbakablickande) gemenskap. Sinnebilden 
för den postmoderna staden finns för Ward därför vare sig i New York 
eller Paris utan i Las Vegas och Disneylands virtuella verkligheter.

In the collapse of the city what takes over is imagined communities which 
you belong to by buying into what’s on offer for you. In the collapse of 
the city, Disneyland fantasies are taking over. The new industries are the 
leisure industries – manufacturing avaricious means to seduce you into 
buying what they offer. Christian theology has to respond to our contem-
porary culture of seduction.38 

En teologi som vill adressera sin samtids problem, måste enligt Ward 
uppmärksamma och ge ett alternativ till den begärsterapi som den 
postmoderna förförelsekulturen formerar. Det är för övrigt inte minst 
för att teologin på ett adekvat sätt skall kunna göra just det, som Ward 
menar att det är motiverat med den teologiska vändning mot kroppen 
som han förordar. I den postmoderna kulturen har kroppen nämligen, 
enligt Ward, blivit den primära maktarenan för den samtida kampen 
om människan och människans begär.39 Det finns därför ett behov 
av en teologi som kan hjälpa oss att förstå hur dessa förkroppsligade 
begär opererar, hur de konstruerar objekt som vi sedan skall åtrå. Kris-
ten teologi måste därtill presentera sitt eget alternativa perspektiv på 
kroppen och begäret, där eros återerövras som en del i en kristen kär-
lekstanke, som bygger på delaktighet i Gud. Alternativet är nämligen 
att vårt begär överlämnas till andra krafter som fritt kan konstruera 
och exploatera det. För Ward tycks dessa andra krafter i vår tid i stor 
utsträckning handla om marknadskrafter.

38 Ward, »The Secular City and the Christian Corpus«, s 154.

39 Ward, Cities of God, s 75.
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Kyrka som alternativ begärsgemenskap

Problemet med det begär som den (post)moderna västerländska be-
gärsterapin fostrar oss till är, utifrån Wards perspektiv, att det utgår 
från en grundläggande tomhet, som längtar efter att fyllas.40 När målet 
är att fylla en inre tomhet kommer begäret nämligen att – i enlighet 
med konsumismens logik – vilja äga det som åtrås. Det annorlunda 
med den förståelse av begäret, som Ward menar att en augustinskt 
inspirerad kristendom erbjuder, är dock just att den inte grundar sig 
i en ursprunglig tomhet utan i Guds begär efter oss. Och när Guds 
begär efter oss får vara utgångspunkten bryts varje marknadsstyrd 
begärs-spiral. Detta eftersom Gud inte behöver oss för att fullkomnas. 
Guds väsen karaktäriseras inte av brist och tomhet utan av fullkomlig-
het. Men inte desto mindre har Gud ett passionerat begär efter oss. 
Gud som våra begärs mål är också annorlunda, i den meningen att 
Gud inte finns till för att tillfredsställa våra behov, på det sättet som 
konsumtionssamhällets produkter är. »There is a profound difference 
between participating in God and a need for God«.41 Guds kärlek 
gentemot oss är alltså inte riktat mot något särskilt behov eller mot 
någon särskild avsaknad som behöver åtgärdas. För Ward innebär det 
att vår kärlek till Gud ytterst inte handlar om att tillgodose oss själva 
utan om att dras in i en delaktighet i treenighetens gudomliga och 
begärande kärlek. Det är en kärlek där vi älskar den andre, just såsom 
den andre, snarare än såsom ett objekt för konsumtion:

Christian desire is always excessive, generous beyond what is asked. It is a 
desire not to consume the other, but to let the other be in the perfection 
they are called to grow into. It is a desire ultimately founded upon God as 
triune and, as triune, a community of love fore-given and given lavishly.42

Det begär som Ward menar att den kristna kyrkan kan representera, 
kännetecknas alltså av att det inte vill äga eller konsumera den andre, 

40 I denna hållning återspeglar Ward mycket av den kritik av den sekulära kulturens 
begär som Catherine Pickstock formulerat. Pickstock, After Writing, s 97–98.

41 Ward, Cities of God, s 77.

42 Ibid.
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den som begärs. Men den vill samtidigt inte utsläcka det kroppsliga 
begäret eller byta ut det mot någon sorts idealistisk »högre« form av 
kärlek (även om ett sådant förhållningssätt onekligen ibland fått starkt 
genomslag i kristen tradition43). När den begärande kärlekens jordiska 
yttringar hittar sin rätta plats i begärsekonomin är de, såsom de yttringar 
de är, också uttryck för kärleken till Gud.44 Den möjlighet som Ward 
ser i Augustinus kärleksteologi, kan därmed kopplas till den tidigare 
diskussionen om analogins plats i kristen teologi. Den konstruktiva 
potentialen kan uttryckas som en möjlighet att ställa de begärande kär-
leksyttringar som människan uttrycker i världen i analog relation till 
kärleken från Gud, istället för i motsats till den. Genom ett sådant kär-
leksbegrepp förlorar inte världen som sådan sin rikedom och mening 
utan behåller en passionerad laddning. En analogisk relation öppnar 
därmed för en teologi som inte bekämpar människans jordiska »lägre« 
begär utan som vill att ge dem en mer fruktbar riktning, genom den 
begärsterapi som kristen tradition och praktik erbjuder. 

Ward förtydligar genom att peka på, att han med betoningen av 
begärets positiva roll vill utmana Anders Nygrens välkända dualistiska 
utläggning av eros och agape såsom två motstridiga motiv, där bara 
agape erkänns såsom äktkristet.45 Dualismen innebär att Eros till sin 
natur framstår som självisk, medan agape utgör den självutgivande 
rena kärleken. Men problemet med en sådan dualistisk syn är, att om 
erosmotivet betraktas som oren kärlek och därmed inte är värdig Gud, 

43 Ett belysande exempel är Smiths beskrivningar av hur kyrklig undervisning i hans 
egen evangelikala tradition ofta har försökt att adressera vad man anser vara oönskade 
begär genom att predika om en högre och ickekroppslig kärlek. Smith menar att det 
intellektualistiska sätt som det ofta sker på resulterar i vad han sammanfattar som ett 
försök »to bring the passions into submission under the intellect«. Detta istället för att 
erbjuda en alternativ begärsformering som tar begäret i tjänst för att uttrycka en kristen 
kärlekstanke. Smith, Desiring the Kingdom, s 76.

44 Här märks återigen de intryck som Ward har tagit av den slovenske filosofen Slavoj 
Zizek. Zizek har i flera sammanhang understrukit vikten av att exempelvis inte spela ut 
en bokstavlig tolkning mot en mer allegorisk i läsningen av de erotiskt laddade texterna 
i Höga visan. Den bokstavliga och den allegoriska läsningen av Höga visan är enligt 
Zizek två sidor av samma mynt. Symbol och innehåll kan inte skiljas åt. Slavoj Zizek, 
»Ecce homo: Om judisk och kristen subtraktion«, Postmodern teologi: En introduktion, 
Ola Sigurdson och Jayne Svenungsson (red), (Stockholm: Verbum, 2006), s 161f.

45 Ward, Cities of God, s 183.
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kan våra världsliga och kroppsliga begär heller aldrig förlösas genom 
att rättvändas. De blir dömda till att utgöra en del av mänskligt liv 
som för alltid kommer att stå utanför det kristna livet i Gud. En så-
dan ickeförkroppsligad syn på vad äkta kärlek är, framstår dock som 
problematisk i en trostradition som sätter inkarnationstanken om att 
Gud uttryckt sin kärlek just genom att ta kropp, i centrum.46 I medve-
ten kontrast till en dualistisk syn på relationen mellan agape och eros, 
beskriver därför Ward kyrkan som en erotic community vilket innebär 
en gemenskap som drivs av den ömsesidiga begärande dynamiken i 
Guds begär efter människan och människans begär efter Gud.47 Så-
som skapade är vi karaktäriserade av en begärande, »erotisk« längtan 
efter skaparen. Ett erosmotiv som är rättvänt står därför, enligt Ward, 
inte i motsats till Guds självutgivande agape, utan har en plats i den 
gudomliga kärleksrörelse som inkarnationen uttrycker. »In fact agape 
and eros can be seen as two perspectives within the same dynamic«.48

Den ecklesiologiska konsekvensen av en inskrivning av erosmotivet i 
det kristna kärleksbegreppet är att också människan kommer att ses 
som en aktiv part i gestaltandet av de relationer som kyrkan består av. 
Detta gäller då också relationen mellan Gud och människa som även 
den kommer att karaktäriseras av en kärlek som yttrar sig ömsesidigt. 
En sådan ömsesidighet i gudskärleken har dock i en hel del modern 
teologi framstått som suspekt och betraktats som något som är alltför 
närbesläktat med mänsklig självrättfärdighet. (Vad skulle väl den kär-
lek som ryms i det mänskliga hjärtat vara att komma dragandes med 
inför Gud? som Bo Giertz låter den gamle kyrkoherden i romanen 
Stengrunden fråga sin väckelsepräglade adjunkt. I jämförelse med Guds 
kärlek är människans hjärta inget annat än en »gammal rostig plåt-
burk på en avskrädeshög«.49). Misstänksamheten mot tanken om att 
också gudskärlek kan präglas av ömsesidighet har möjligtvis att göra 

46 Jfr beskrivningen av »Erotic Christianity« i Shakespear, Radical Orthodoxy, s 128–34.

47 Ward, Cities of God, s 152–81.

48 Ibid, s 201.

49 Bo Giertz, Stengrunden: En själavårdsbok (Stockholm: Verbum, 1996 (1941)), s 121.
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med att vår kulturellt betingade förståelse av kärlek ofta har förutsatt 
att om kärlek är ömsesidig måste den också vara symmetrisk. Den 
västerländska bilden av den romantiska kärleken i en jämbördig par-
relation förutsätter en symmetri i givandet och mottagandet av kärlek. 
Men som teologen Werner G. Jeanrond påpekar finns det andra rela-
tioner, som vi också betraktar såsom ömsesidigt kärleksfulla men som 
inte alls kan betecknas som symmetriskt liksidiga. Det gäller exem-
pelvis relationen mellan en förälder och ett litet barn.50 En människas 
kärlek till Gud kan per definition inte vara liksidig utan måste snarare 
ses som en asymmetrisk ömsesidig kärlek. Asymmetrin beror i grunden på 
att människans möjlighet att älska Gud är beroende av att Gud, i såväl 
skapelseakt som frälsningsakt, har älskat människan först, vilket ger 
att människans kärlek alltid är ett gensvar.51 Om relationen tillåts vara 
asymmetrisk, är det möjligt att tänka sig en ömsesidighet i relationen 
mellan Gud och människa som samtidigt inte omintetgör att Guds 
nåd i någon mening alltid kommer före varje mänsklig respons. Guds 
självutgivande agape förblir då den grundläggande förutsättningen för 
relationen mellan människa och Gud. Skillnaden blir att agape och 
eros inte längre står i dualistisk motsättning. 

Istället för att ta till ett dualistiskt språk, där ömsesidigheten i synen 
på relationen mellan Gud och människa riskerar att komma i konflikt 
med tanken på att allt är beroende av Guds nåd, föreslår Ward den 
bibliska kiasmen som en kreativ möjlighet.52 Den kvalité i kiasmen som 
Ward intresserar sig för är, att den genom sin tillbakasyftning just kan ge 
uttryck för en ömsesidighet som inte samtidigt bär ett symmetrikrav.53 
Ett exempel är Jesusordet »Den som äter mitt kött och dricker mitt blod 

50 Jeanrond, Kärlekens teologi, s 35f., Jfr också diskussionen om kärlek och asymmetri i 
Cristina Grenholm, Moderskap och kärlek: Schabloner och tankeutrymme i feministteologisk 
livsåskådningsreflektion (Stockholm: Nya Doxa, 2005), s 152–62.

51 Ward, Christ and Culture, s 11, 81ff, 172.

52 Kiasmen är den bibliska stilform där en sats repeterar innehållet i föregående sats, 
men i inverterad ordning, enligt A B B A. Kiasmen är vanligt förekommande i Psaltaren 
och hos profeterna, men också exempelvis i johannesprologen Joh 1:1–18 mening för 
mening. David R. Bauer, »Chiasm«, The New Interpreters Dictionary of the Bible, Katha-
rine Doob Sakenfield (red), (Nashville: Abingdon Press, 2006), s 587f.

53 Ward, The Politics of Discipleship, s 187. Jfr också Ward, Christ and Culture, s 101.
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förblir i mig och jag i honom« (Joh 6:56). Förblivandet är kiasmiskt 
ömsesidigt – han förblir i mig och jag förblir i honom. Men samtidigt 
finns det en asymmetri i det faktum att själva grundpremissen är, att det 
är Kristus som erbjuder sig själv. I detta asymmetriska men ömsesidiga 
förblivande i varandra finner Ward vad han kallar »the chiastic heart 
of the ekklésia«.54 Samma kiasmiska ömsesidighet gäller människans 
gensvar på den gåva från Gud som skapelsen innebär:

There can be an asymmetrical relation in which creation is sustained in its 
utter gratuity from God while nevertheless responding eucharistically to 
such grace … [T]heologically it makes possible a sacramental and partici-
patory understanding of the relationship between Creator and creation.55

Som redan valet av det kiasmiska Jesusordet från Johannesevangeliet 
indikerar, menar Ward att den kyrkliga praktik som bäst kan härbär-
gera och uttrycka den asymmetriska ömsesidigheten är nattvarden. 
Nattvarden utgör för Ward en möjlighet för det skapade att ge ett dox-
ologiskt gensvar på skapelsens och frälsningens gåva, utan att sudda 
ut det faktum att gåvan är given endast av nåd. I nattvarden är inte 
människans begär riktat mot någon ensidig och possesiv konsumtion, 
utan mot den Gud som på en och samma gång bokstavligen låter sig 
konsumeras och vars annorlundaskap samtidigt kvarstår:

By the act of receiving the Eucharist, I place myself in Christ – rather 
than simply placing Christ within me. I consume but I do not absorb 
Christ without being absorbed into Christ. Only in this complex coabi-
ding are there life, nourishment, and nurture because of, through, or by 
means of this feeding; there is both participation of human life in God’s 
life and participation of God’s life in human life.56

Den eukaristiska kroppen, Kristi kropp, förstås då som en ömsesidigt 
begärande händelse, där Kristus inkorporeras i människan och män-
niskan i Kristus, utan att vare sig Guds eller varje enskild människas 

54 Ward, The Politics of Discipleship, s 187.

55 Ward, Christ and Culture, s 11.

56 Ward, The Politics of Discipleship, s 187.
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annorlundaskap utraderas. Det är inte så att de individuella kropparna 
absorberas och försvinner. De blir istället delaktiga i Kristi kropp. Om 
en eukaristisk gemenskap i praktiken skulle innebära att människors 
eller Guds annorlundaskap absorberas, kan den inte längre ses som en 
begärsterapi som är i samklang med det kristna kärleksbegrepp som 
Ward utvecklar. Då formar den snarare ett begär som possessivt vill 
konsumera den andre, vilket skulle innebära en spegelbild av just den 
marknadsstyrda begärsformering som Ward vill finna ett alternativ 
till.57

Wards teologi kring Kristi kropp återkommer ständigt till att Kristi 
kropp inte är fullt ut förfogbar vare sig för en ecklesiologi eller för den 
konkreta kyrkan. Kristi kropp, betraktad just såsom en eukaristisk 
händelse, framträder som en kropp som genom sin begärande kärlek 
är i rörelse, vilket innebär att dess kraft inte går att fullt ut tygla eller 
begreppsliggöra i en kyrklig institution. »The institutional churches 
are necessary but they are not ends in themselves; they are constantly 
transgressed by a community of desire, an erotic community, a spiri-
tual activity«.58 Den kritiska udd som Ward finner i tanken om kyr-
kan som en alternativ begärsterapi, kan därför också i hög grad riktas 
in mot den kyrkliga kulturen och organisationen. Den struktur som 
den kyrkliga institutionen erbjuder är nödvändig men samtidigt all-
tid alltför begränsande för det pågående gestaltandet av Kristi kropp. 
Kristi kropp, såsom en eukaristisk gemenskap som drivs av Guds begär 
efter oss och vårt begär efter Gud är alltså beroende av den kyrkliga 
institutionen, men kommer samtidigt alltid att överskrida den och stå 
öppen för sådant som står utanför institutionen. Ward ser det som 
troligt att delar av den institutionella kyrkan alltid kommer att känna 
sig provocerad eller hotad av Kristi kropps överskridande kapacitet, 
eftersom den gör det uppenbart att den kyrkliga institutionen är insatt 
för att tjäna ett långt större syfte än sin egen överlevnad.59

57 Ward, Christ and Culture, s 108–09.

58 Ward, Cities of God, s 180.

59 Ibid.
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Innan jag vänder blicken mot Billing kan det vara klargörande att peka 
ut vad jag anser att den största begränsningen i Wards teologi består 
i. Som framgått landar Wards ecklesiologi i beskrivningen av kyrkan 
som en eukaristisk gemenskap. Denna gemenskap framträder som en 
alternativ begärsterapi, där människan övas i att älska och älskas utan 
att possessivt konsumera den andre, vare sig det gäller Gud, medmän-
niska eller skapelsen i övrigt. Här finner Ward också den utmaning 
som han riktar mot såväl samtidskulturen som mot somliga kristen-
domstolkningar. Men samtidigt som Ward genom denna teologi på ett 
effektivt sätt utmanar exempelvis Billings folkkyrkovision, blir det till 
slut ganska diffust hur Ward egentligen tänker sig att kyrkan såsom be-
gärsgemenskap konkret tar sig uttryck. Särskilt tydligt blir det i boken 
The Politics of Dishipleship från 2009, där Ward förhåller sin teologi till 
nutida politisk teori och praktik. På sina ställen uttrycker Ward i denna 
bok en närmast aktivistisk kyrkosyn. Han understryker kyrkans poli-
tiska natur och uppmanar kristna att vakna ur sin eventuella kyrkliga 
slummer: »Forget tea and cucumber sandwiches with the vicar; there 
is a genuine struggle here«. Och mer ecklesiologiskt: »The church is 
only what this body of Christians do«.60 Han gör vidare klart, att han 
med sin teologi inte bara vill erbjuda en politisk-teologisk tolkning av 
världen utan dessutom rusta kyrkan till att bli en förändringskraft i 
världen.61 Mot bakgrund av det anslaget framstår det som förvånande 
att boken i stort sett inte innehåller några exempel på, hur Ward tänker 
sig att en trovärdig gestaltning av kyrkan mer konkret kan se ut. Ward 
varnar själv för en alltför undanglidande och generell hållning: »To 
avoid becoming too abstract, too amorphous, too liquid, we need to 
return to specifics«.62 Egendomligt då att dessa »specifics« generellt 
lyser med sin frånvaro i Wards egna texter.

Det förändrar inte att Wards postmodernt inspirerade teologiska 
redskap är effektiva i de kritiska analyserna av såväl samtidskulturen 
som av modernitetens kristendomstolkning. Utifrån sitt partikulära 

60 Ward, The Politics of Discipleship, s 33, 202.

61 Ibid, s 15–18.

62Ibid, s 258.
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perspektiv lyckas Ward med att på ett mycket avslöjande sätt blottlägga 
många underliggande drivkrafter och motiv. Så långt finns en sorts 
kritisk potential i Wards teologi. Men samtidigt som hans postmo-
dernt influerade anslag alltså genererar en verkningsfull kritik, får den 
som vill veta hur Wards eukaristiska begärsgemenskap konkret kan 
gestaltas, inte mycket besked.

Sammanfattningsvis blir därför Wards bidrag till den ecklesiolo-
giska diskussionen snarare en kritisk utmaning än ett motkulturellt 
kyrkoprogram. Ward lyckas dock enligt min mening med att i många 
sammanhang formulera sin ecklesiologi såsom en kritisk utmaning 
som inte enbart negativt tar avstånd från världen. Det faktum att Ward 
aldrig mer specifikt fixerar vad han själv menar är en trovärdig gestalt-
ning av Kristi kropp, kan ur ett sådant perspektiv ses som en konsekvent 
följd av hans betoning av att Kristi kropp alltid kommer att överskrida 
våra kategoriseringar. Den slutgiltiga bedömningen måste därför stän-
digt skjutas på framtiden. Om man så vill skulle man kunna beskriva 
Wards projekt som ett försök att, trots detta eskatologiska förbehåll, 
förhindra att den kritiska teologiska diskussionen tystnar. I samklang 
med Augustinus inställning i Guds stad slår Ward fast: »[W]e must nec-
essarily make judgments with regards to all sorts of things and we 
must, with equal necessity, confess our ignorance«.63 

För den som letar efter material för ett kyrkoprogram, eller för den 
som tagit Ward på orden när han då och då fallit in i ett mer auktoritärt 
tonläge, kan visserligen den hållningen framstå som frustrerande. Å 
andra sidan finns i just det eskatologiska uppskjutandet av den slut-
giltiga domen en möjlighet till en kritik, som samtidigt inte riskerar 
att förlora hoppet om världen. Genom ett sådant uppskjutande blir 
nämligen aldrig den teologiska kritiken enbart negativ, eftersom den 
står öppen för att världen i sig, såsom Guds skapelse, också består av 
något gott som kan förlösas. Kritiken mynnar då inte ut i skepticism 
eller cynism i förhållande till världens brustenhet, utan i hopp.64 Det 
unika med det hopp för världen som kyrkan förvaltar, är för Ward att 

63 Ward, Cities of God, s 257.

64 Ward, Cultural Transformation and Religious Practice, s 168 ff.
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det inte enbart existerar såsom en utopisk framtidsvision utan samti-
digt redan är realiserat i Kristus och närvarande genom Kristi kropp. 
Utifrån en sådan tolkning av Ward blir det en av de viktigaste uppgif-
terna för såväl kyrkan som teologi, att ge utrymme för en kritisk röst 
som just genom sin kritik hoppfullt påminner om att de ordningar 
som råder i världen, inte är de enda möjliga.65 Wards kritiska analys 
av den postmoderna kulturen ovan kan då ses som ett exempel på ett 
sådan hoppfull påminnelse.

Billings folkkyrka och erosbegreppet

Att Billings folkkyrkovision inte kännetecknas av en betoning av öm-
sesidighet vad gäller relationen mellan Gud och människa, har jag 
redan vid ett antal tillfällen påpekat och diskuterat. Billings återkom-
mande betoning av att Gud med sin förekommande nåd är det enda 
subjektet i folkkyrkan, får konsekvensen att människan i första hand 
tecknas såsom passivt mottagande. På denna punkt står Billings folk-
kyrkoteologi i skarp kontrast till Wards ecklesiologi. Detta eftersom 
Wards beskrivning av kyrkan som en begärsgemenskap förutsätter, att 
också människan ses som ett aktivt älskande subjekt, som kan bidra 
till gestaltandet av kyrkan. För att en uppvärdering av erosmotivets 
betydelse i det kristna kärleksbegreppet skall vara möjlig, måste det 
finnas utrymme för ett visst mått av aktivitet i människans mottagande 
av Guds nåd. Naturligtvis ser även Billing det som önskvärt att män-
niskor skall ge ett aktivt gensvar på Guds nåd genom att låta tron få 
konsekvenser ifråga om hur man lever sitt liv. Men dessa eventuella 
konsekvenser är för honom inte en del av kyrkans gestaltning i teolo-
gisk mening, utan något som varje enskild kristen har att leva ut som 
en del av sin personliga kallelse. 

Visserligen ger Billing därtill också uttryck för en förhoppning om 
att mer täta troendegemenskaper skall hitta sin plats i den förekom-
mande nådens folkkyrka. Det märks exempelvis i hans kontakt med 

65 Se exempelvis hur Ward diskuterar kristen närvaro såsom »practices of hope« i Ibid, 
s 165–74.
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de väckelsekristna gemenskaperna i prebendeförsamlingarna utanför 
Uppsala, där Billing var mån om att försöka gå deras fromhetsuttryck 
till mötes i församlingslivet. Men samtidigt är hela tiden människans 
passivt mottagande funktion så starkt betonad i Billings kyrkoteo-
logi, att han i alla fall inte i sina egna texter lämnar något utrymme 
för tankar om hur människors aktiva ansvarstagande kan se ut i en 
församling.66 Så fort diskussionen närmar sig sådana frågor är Bil-
ling mer inriktad på att hålla fram att det är Gud och Guds Ord om 
syndernas förlåtelse som utgör det enda kyrkobyggande subjektet. 
Så fort människor gör anspråk på att som gemenskap vara med och 
gestalta kyrkan, menar Billing att risken för andlig exklusivism och 
utestängande av dem som inte anses hålla måttet är överhängande. 
Billing vill inte riskera att grumla sin grundläggande princip om Guds 
förekommande nåd, genom att införa tanken på kyrkan såsom en ge-
menskap som hålls samman av en ömsesidighet i kärleken mellan Gud 
och människa. Därmed framstår också Wards tal om kyrkan som en 
begärsformerande gemenskap såsom svårförenlig med Billings folk-
kyrkoperspektiv.

Samtidigt finns det dock i Wards betoning av det asymmetriska dra-
get i det begär som bygger kyrkan en öppning för en förnyad diskus-
sion mellan Billing och en teologi, som vill betona ömsesidigheten 
i relationen mellan Gud och människa. Det asymmetriska draget 
innebär nämligen att också Ward månar om insikten att Guds nåd är 
förekommande, i den meningen att Guds kärleksgärning utgör förut-
sättningen för varje mänsklig respons. Med Billings terminologi skulle 
Wards poäng kunna uttryckas som att den förekommande och den 
mottagna nåden inte står i konflikt, utan istället förutsätter varandra. 
Det faktum att Guds nåd är förekommande och oförtjänt, omintetgör 
inte att kyrkan för sin konkreta gestaltning också är beroende av att 
denna nåd aktivt tas emot. Ola Sigurdson skriver i en liknande tanke-
gång: »Skulle nåden ständigt vara erbjuden och aldrig mottagen skulle 
det vara svårt att tala om nåd över huvud taget, eftersom den aldrig 

66 Jfr Wredes sammanfattande omdöme kring den blygsamma roll som församlingen 
såsom gemenskapsbildning därför får hos Billing. Wrede, Kyrkosynen i Einar Billings 
teologi, s 265.
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skulle realiseras. Ordet skulle aldrig bli kropp, utan endast fler ord«.67 
Alternativet är att inte spela ut den erbjudna och den mottagna nåden 
mot varandra, utan istället låta mottagandet utgöra en gestaltning, ett 
förkroppsligande, av Guds förekommande nåd. Det betyder inte att 
storheten i Guds nåd begränsas genom att knytas till det som gemen-
skapen gestaltar. I Wards betoning av det asymmetriska i Guds och 
människors kärlek ligger tvärtom inbegripet, att kyrkans aktiva mot-
tagande aldrig kommer att tömma ut den erbjudna nådens innebörd 
och omfång. Guds nåd är alltid större, vilket gör att det alltid finns 
mer av Guds kärlek att upptäcka och utmanas av. Människans gensvar 
har därför, i Wards ecklesiologi, inte anspråk på att liksidigt motsvara 
eller fullt ut representera Guds kärlek. Människans ofullkomliga kär-
lek till Gud står i analogisk relation till Guds fullkomliga kärlek till 
människan. Men det mänskliga aktiva mottagandet är å andra sidan 
det som – i all sin ofullkomlighet – ger Guds kärleksgärning en social 
kropp och som därmed – återigen i all sin ofullkomlighet – ger nåden 
en förankring i tid och rum. Det aktiva mottagandet förhindrar att 
Guds nåd bara blir en abstraktion, en teoretisk möjlighet. 

Ward menar alltså att det är möjligt att hålla ihop förekommande och 
aktivt mottagen nåd. De avgörande skillnaderna mellan Wards begärs-
gemenskap och Billings folkkyrkosyn är, ur detta perspektiv, att Ward 
för det första strävar efter en analogisk teologi, som för det andra får sitt 
praktiska uttryck i en eukaristisk sakramentalitet. Billings teologi saknar, 
som vi sett, explicita referenser till bägge dessa komponenter. Därmed 
blir det också svårt för Billing att i sin kyrkosyn både lämna plats för 
människans aktivitet och för tanken om den oförtjänta och förekom-
mande nåden. Utan det analoga perspektivet kräver betoningen av 
Guds suveräna och förekommande aktivitet en motsvarande betoning 
av mänsklig passivitet.

Men även om Billing i sin kyrkoteologi tämligen entydigt avvisar 
varje försök att ge plats för människan som ett aktivt subjekt, finns 
det i andra delar av hans teologi diskussioner som tyder på en viss 

67 Sigurdson, Hungerns väg, s 192.
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självkritisk problematisering av just detta. Billing tycks trots allt inte 
vara helt nöjd med somliga av de konsekvenser, som den entydiga 
fokuseringen på Gud som det aktiva subjektet kan få. Särskilt tyd-
ligt blir det i det opublicerade föredraget »Idealism och kristendom« 
som Billing håller i Sigtuna 1934.68 Det omfångsrika föredraget är i 
stor utsträckning en respons på lundateologin och framför allt på An-
ders Nygrens försök att urskilja den särpräglat kristna kärlekstanken 
genom tiderna. Billing pekar på hur lundateologins fokus på Guds 
självutgivande agape ger en ensidig rörelse uppifrån och ner.69 Det 
är Gud som i sin kärlek sänker sig ner till människan. Utifrån denna 
grundläggande iakttagelse hade man kunnat gissa att Billing i nästa 
steg skulle vilja göra gemensam sak med lundateologin. Billings stora 
kritik mot hellenistisk filosofi, i De etiska tankarna i urkristendomen var 
ju att den tror sig kunna gå nerifrån och upp, vilket alltså innebär att 
eros snarare än agape står i centrum. Den förekommande nåd som 
Billing så ofta återkommer till är dessutom beroende av en riktning 
uppifrån och ner. Därför kan det framstå som förvånande att Billing 
i sitt föredrag tydligt distanserar sig från lundateologins separation 
mellan eros och agape. Distanseringen kan delvis ses som en del i ett 
större argument hos Billing, där han vänder sig mot hur den samtida 
teologin, både svensk och internationell, i hans tycke generellt valt 
en alltför anti-idealistiskt riktning. Billing menar att överbetoningen 
av det anti-idealistiska fått konsekvensen att »[d]en absoluta distan-
sen mellan människa och Gud spännes till bristningsgränsen«.70 Mot 
detta hävdar han att, trots att kristen tro aldrig får reduceras till en 
ickehistorisk idealistisk lära såsom i liberalteologin, är kristendom 
ändå beroende av en del insikter som i alla fall påminner om idealism.71 

68 Einar Billing, »Idealism och kristendom«, (Lunds universitetsbibliotek, opublicerat 
manuskript, 1934).

69 Ibid, s 14. Nygren ger en beskrivning av sin förståelse av eros och agape som skilda 
motiv i den första delen av undersökningens två volymer, Anders Nygren, Den kristna 
kärlekstanken genom tiderna: Eros och Agape. Del 1 (Stockholm: Svenska kyrkans diakoni-
styrelses bokförlag, 1930), s 18–34. Jfr också presentationen av Nygrens kärleksbegrepp 
i Jeanrond, Kärlekens teologi, s 124–32.

70 Billing, »Idealism och kristendom«, s 5.

71 Billing har på denna punkt en klart förändrad ton i jämförelse med den tidige Billings 
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Billing exemplifierar vad i kristen tro som påminner om idealism 
med påståendet att kristet liv och fromhet trots allt är beroende av 
att det också finns någon form av rörelse nerifrån och upp, vilket med 
Nygrens terminologi kan ses som en erosrörelse. För att åskådliggöra 
att det är på det viset, utför Billing i sitt föredrag en exeges av några 
av J.O. Wallins psalmer i Svenska kyrkans dåvarande psalmbok och 
pekar på hur erosmotivet är starkt närvarande där. Billing lyfter fram 
hur det i Wallins psalmer ges uttryck både för människans passione-
rade gudslängtan och för tanken om hur det andligt sköna utgår från 
det sinnligt sköna.72 I båda fallen handlar det om en rörelse nerifrån 
och upp, något som motivforskningens separation av erosmotiv och 
agapemotiv riskerar att diskvalificera såsom icke äktkristet: 

Nu behöver det väl knappast sägas, synes det mig, att en sådan längtan 
som Wallin i sin himmelsfärdspsalm givit uttryck för, är ett omistligt 
stycke i den kristna trons syn. Det bör sägas, därför att det här i renodling 
i denna riktning uppifrån och nedåt, som man fixerat som det karakteris-
tiska för det kristna agape, det kan synas som man ville eliminera denna 
sida av gudskärlek, längtan, trängtan uppåt och framåt. När professor 
Nygren i sista kapitlet av sin bok om eros och agape bringar detta till 
slututtryck och delar agape och eros i olika grupper [sic].73

Billings slutsats är dock inte att man bör ogiltigförklara den särställ-
ning som lundateologin tilldelat agapebegreppet. Istället menar han 
att ett fullödigt kristet kärleksbegrepp måste kompletteras med »ett 
stycke eros upptaget i agape«.74 Han uttrycker sig i det aktuella fö-
redraget på ett sätt som faktiskt påminner om Wards tal om ömsesi-
digheten i Guds begärande kärlek efter människan och människans 

skarpa avståndstagande från etisk idealism. Det märks exempelvis i följande svar på frågan 
om idealism är en konkurrent eller en vägröjare för kristendom: »[D]et synes i vart fall 
finnas betydligt svårare konkurrenter till kristendom än idealismen.« Ibid, s 2.

72 Ibid, s 21.

73 Ibid, s 24. Den psalm som Billing talar om som »himmelsfärdspsalmen« är Wallins 
»Till härlighetens land igen« först medtagen i psalmboken 1819. Den swenska psalmbo-
ken: Af konungen gillad och stadfästad år 1819, (Stockholm, 1819), psalm nr 113. (Billing-
citatet avslutas i Billings föredragsmanus just såsom jag återgivit, med en ofullständig 
mening).

74 Billing, »Idealism och kristendom«, s 26.
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begärande kärlek till Gud: »det [är] något som strävar uppåt och 
liksom kommer det nedstigande agape tillmötes, s.a.s. möter Guds 
agape«.75 Billing betonar därtill också assymetrin i ömsesidigheten 
genom att beskriva hur människans själ, genom sin gudslängtan och 
gudssträvan, stiger uppåt på »den av Gud själv resta himlastegen«.76 
Det är Gud, som genom sin självutgivande kärlek, har rest stegen som 
utgör grundpremissen för människans erosrörelse mot Gud. 

I föredragets konklusion markerar sig Billing än mer gentemot lun-
dateologin (och kanske mot mellankrigstidens svenska teologiska dis-
kussion över huvud taget), genom att föreslå en »metafysisk syntes« 
mellan eros och agape.77 Lundateologin gjorde nämligen, precis som 
i stort sett all annan samtida svensk teologi, en poäng av att markera 
att metafysik var ett ord som man inte ville bli associerad med.78 Den 
metafysiska syntes som Billing trots detta vill föreslå, hittar sin förebild 
i Paulus beskrivning i Rom 8, om hur skapelsen suckar och längtar ef-
ter befrielsen i Gud, men hur det i denna längtan också är Guds ande 
som sänkt sig ner och »vädjar med rop utan ord« (Rom 8:26). Billings 
metafysiska syntes består i att människans eros, i enlighet med denna 
bibelpassage, dras in i delaktighet i Guds självutgivande kärleksrörelse. 
Slutsatsen blir: »Gud har sänkt sig ned så djupt i agape ned till oss, att 
han själv bär eros uppåt, det första och översta på varje punkt, slutande 
i sig och övergående i eros«.79

Någon erosgemenskap på det sätt som Ward talar om i sin ecklesio-
logi, finns visserligen aldrig inbegripet i Billings resonemang. I enlig-
het med Billings generella betoningar tolkar han nämligen erosmoti-
vet på ett individualistiskt sett. Den erosrörelse som Billing bejakar 
handlar om den enskildes gudslängtan och gudssträvan. Ward betonar 
att nattvarden uttrycker en begärsgemenskap som skapas i samspel 
mellan kollektiv och individ – en kollektiv identitet som inte suddar ut 

75 Ibid, s 27.

76 Ibid, s 26.

77 Ibid, s 46.

78 Arne Rasmusson, »A Century of Swedish Theology« Lutheran Quarterly 21, nr. 2 
(2007), s 131.

79 Billing, »Idealism och kristendom«, s 51.
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den enskildes individuella särart. Men trots denna väsentliga skillnad 
finns här, inte desto mindre, en ansats hos Billing till en diskussion 
där Guds aktivitet inte med nödvändighet får mänsklig passivitet som 
konsekvens, såsom i hans mer folkkyrkoteologiska skrifter. Även om 
föredraget i hög grad är formulerat som en kritisk kommentar till 
lundateologin, kan därför också en viss självkritik anas i anslaget. 

I Billings folkkyrkoteologi får dock dessvärre denna ansats till 
ömsesidig aktivitet aldrig något synligare genomslag. Däremot har 
resonemanget en viss likhet med den spänning i Billings uppenbarel-
sebegrepp, som jag påpekade i slutet av kapitel 4. Spänningen i Bil-
lings uppenbarelsebegrepp består i att han å ena sidan tar avstånd från 
idealistiska verklighetstolkningar, samtidigt som han å andra sidan 
talar om »det överhistoriska«, eller »historien i historien«.80 Talet 
om historien i historien förbinder Billing med profetgestaltens uppgift 
att med blicken fäst vid historiens till synes kontingenta skeenden läsa 
fram Guds handlande med sitt folk. Som Gösta Wrede har påpekat 
bär själva tanken om att det existerar något sådant som överhistoria 
ett visst idealistiskt drag, även om Billing själv är mån om att mar-
kera att det inte handlar om ett idéinnehåll som kan separeras från 
det historiska skeendet.81 Profeten kan inte, såsom den idealistiske 
filosofen, nöja sig med att återupprepa ett statiskt idéinnehåll. Istället 
måste profetgestalten stå i ständig kontakt med historiens gång och 
genom en kontinuerligt aktiv tolkningsgärning läsa ut överhistorien ur 
historien. Med andra ord rymmer Billings uppenbarelsebegrepp just 
den spänning mellan gudomlig aktivitet (Guds gärningar i historien) 
och mänsklig aktivitet (profetens aktiva uttolkning av det historiska 
skeendet) som hans kyrkobegrepp saknar. 

Mot bakgrund av Wards betoning av vikten av ett kyrkobegrepp 
som ger möjlighet för ömsesidig aktivitet i relationen mellan Gud och 
människa, framstår denna spänning hos Billing som en möjlig öpp-
ning. Det innebär vidare att det inte längre är Billings dragning mot ett 
erkännande av en »överhistoria« med ett (svagt) idealistiskt anslag, 

80 Billing, Försoningen, s 111.

81 Wrede, Kyrkosynen i Einar Billings teologi, s 123f.
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som framstår som det problematiska i Billings uppenbarelsebegrepp, 
såsom Wrede menar. Wrede uttrycker det som att Billing trots allt inte 
fullt ut lyckats med att övervinna ett idealistiskt betraktelsesätt.82 Men 
om Billings tal om överhistoria kan möjliggöra en öppning för den 
asymmetriska ömsesidighet i relationen mellan människa och Gud, 
som Ward efterlyser, förändras bilden. Då är det inte längre självklart 
att ett »övervinnande« av varje idealistisk antydan framstår som det 
teologiskt eftersträvansvärda, även om Billing själv emellanåt uttryck-
er sig så. Istället är det Billings radikala avståndstagande från allt vad 
hellenistisk filosoferande står för, som framstår som problematiskt.83 
Genomgången av Billings föredrag »Idealism och kristendom« visar, 
att Billing mot slutet av sin gärning själv efterlyste ett teologiskt mer 
balanserat förhållningssätt till idealismen. En öppenhet för kritisk dia-
log mellan teologi och filosofi, snarare än ett radikalt avståndstagande, 
skulle möjligen kunna bidra till just det, något som då kanske också 
skulle kunna ge återverkningar in i Billings kyrkobegrepp.

Där Ward tar hjälp av Augustinus två städer för att beskriva kyrkans re-
lation till världen, lutar sig Billing istället mot Luthers tvåregements-
lära. Det innebär både en markant skillnad och en viss koppling mellan 
Ward och Billing. Också Luther stod i augustinsk tradition och hans 
tvåregementslära bär vissa drag av Augustinus två städer. Men den Au-
gustinus som Luther valde att tradera var till stor del en annan än den 
som Ward tar fasta på.84 Hos Ward är en av de viktigaste insikter som 
han hämtar från Augustinus, att skillnaden mellan de två städerna ligger 
i att de drivs av två olika begärsmotiv. Det innebär att de gör anspråk på 
samma sfär av livet, nämligen det kroppsliga sociala liv där det mänsk-
liga begäret opererar. I denna sfär är gränsen dem emellan visserligen 
reell – det handlar med Augustinus ord om två olika sorters kärlek85 
– men det är bara gudomlig urskiljning som kan separera de två: 

82 Ibid, s 124.

83 Jfr Wingrens diskussion om avsaknaden av dialog med filosofi i Billings teologi. 
Wingren, Einar Billing, s 127ff.

84 Jfr Ward Ward, Cities of God, s 226–37.

85 Se not 18, s 295.



· 318 ·

We may speak then of two kingdoms or two cities, as Augustine and later 
Luther did, but none of us can know the extent to which one is indepen-
dent from the other. None of us have that true knowledge of where we 
are at any given moment, or where anyone else is. None of us can know 
the extent to which any activity we are engaged in is a work in God, and 
therefore good and true and beautiful, or a work of self-reference, and 
therefore nothing but the swollen bruising of an injury to the body.86

Resonemanget innebär att Guds stad och den jordiska staden inte kor-
responderar mot två olika delar av det mänskliga livet. Den arbetsfördel-
ning mellan två gudomligt insatta instanser som den lutherska tvårege-
mentsläran implicerar existerar alltså inte i Wards Augustinusläsning. 
Guds stad har inte en egen domän i det mänskliga livet. Resultatet 
blir på sätt och vis både en mer anspråkslös och en mer anspråksfull 
ecklesiologi än Billings folkkyrkotanke. I och med att Guds stad inte 
har ett eget område i tillvaron, finns det inte heller någon sektor som 
kyrkan per definition kan göra anspråk på såsom sin egen, som i två-
regementslärans uppdelning i andligt och världsligt regemente. Guds 
stad och den jordiska staden existerar med sina skilda begärsmotiv sida 
vid sida i samma sociala verklighet. Detta borde stämma kyrkan till en 
viss ödmjukhet, en insikt om att kyrkan opererar såsom en aktör bland 
många i den sociala sfären, även om den utifrån sitt eget partikulära 
perspektiv har en särskild uppgift i kallelsen att gestalta Kristi kropp 
i världen. I andra änden av samma logik innebär dock Wards tillämp-
ning samtidigt en mer anspråksfull ecklesiologi, eftersom Guds stad 
inte lämnar någon del av verkligheten till den jordiska staden att sköta. 
Guds stad är en utmaning av den jordiska stadens ordningar.

Luthers (och Billings) uppdelning av skapelsen i två regementen 
förutsätter, som bland annat teologen Jan-Olav Henriksen påpekat, 
en antropologi som delar upp människan i en yttre och en inre män-
niska.87 Det världsliga regementet korresponderar mot den yttre män-
niskan, vilket innebär kroppsliga och politiska aspekter, medan det 

86 Ward, Cities of God, s 226.

87 Jan-Olav Henriksen, »Pluralism and Identity: The Two-Kingdoms Doctrine Chal-
lenged by Secularization and Privatization«, The Gift of Grace: The Future of Lutheran 
Theology, Nils Henrik Gregersen, et al. (red), (Minneapolis: Fortress Press, 2005), s 278.
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andliga regementet korresponderar mot den inre, privata och religiösa 
människan. Men någon sådan uppdelning går inte Augustinus med på 
i sin framställning av de två städerna. I en artikel om Augustinus syn på 
politik i Guds stad, argumenterar Rowan Williams för att Augustinus 
inte tänker i sådana binära kategorier som offentlig-privat, sekulärt-
religiöst.88 Augustinus har istället fokus på det mänskliga livets mål. 
Både Guds stad och den jordiska staden står under de kontingenta 
premisser som ett liv i världen innebär och gör bruk av samma förgäng-
liga ting. Skillnaden dem emellan består i vilket mål som de slutgiltigt 
strävar efter. Augustinus drivande fråga i Guds stad är därför, enligt 
Williams, på vilket sätt vårt gemensamma och kroppsliga liv bäst kan 
gestaltas i ljuset av det som är livets högsta mål.89 Det politiska och 
det andliga är då inte två separata angelägenheter, där Guds stad står 
för det andliga. Enligt Williams utgör en rättvänd spiritualitet för 
Augustinus snarare det autentiskt politiska, vilket innebär en radikal 
omdefiniering av själva innebörden av ett politiskt och offentligt liv:

[Augustine] is engaged in a redefinition of the public itself, designed to 
show that it is life outside the Christian community which fails to be 
truly public, authentically political. The opposition is not between public 
and private, church and world, but between political virtue and political 
vice.90

En sådan förståelse av Guds stad framstår i skarp kontrast mot två-
regementslärans uppdelning i världsligt och andligt regemente. Guds 
stads ordningar har långtgående konsekvenser för det politiska och 
sociala liv som tvåregementsläran tenderar att lämna till det världsliga 
regementet att reglera. Som jag redan påpekat är visserligen inte det 
värdsliga regementet en del av tillvaron som utifrån tvåregementslä-
rans egen terminologi anses stå utanför sådant som Gud har att göra 
med, eller utanför det område där Gud kan tänkas handla.91 Detta är 

88 Rowan Williams, »Politics and the Soul: A Reading of the City of God« Milltown 
Studies, nr. 19/20 (1987).

89 Ibid, s 58.

90 Ibid.

91 Se också Henriksen, »Pluralism and Identity«, s 279.
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inte minst Billing tydlig med att framhäva. Men trots det visar sig Bil-
ling fortfarande vara klart tveksam till varje tanke på att låta teologin 
bli politiskt laddad. Detta gäller vare sig det handlar om vännen Man-
fred Björkquists politiska ställningstaganden inom ramen för ungkyr-
korörelsen, eller mer principiella diskussioner om Jesu (avsaknad av) 
politiska dimensioner.

Billings folkkyrka framträder därför aldrig som någon alternativ 
begärsterapi, i alla fall inte på något sätt som på allvar blir politiskt ut-
manande. Den ansats till att uppvärdera erosbegreppet, som jag pekat 
på att den sene Billing gav uttryck för, skulle visserligen kunna vara 
en möjlig öppning till en reflektion kring kyrkan som begärsterapi. 
Men så länge denna uppvärdering begränsas till den enskilde män-
niskans individuella gudslängtan och gudskärlek, kan också ett sådant 
erosbegrepp lägga sig relativt väl tillrätta inom ramen för det andliga 
regementets inriktning på »den inre människan«. De begärsmotiv 
som opererar i det världsliga regementet utmanas alltså inte. Det kri-
tiska perspektiv på den världsliga stadens strävanden som Ward hittar 
resurser för i Augustinus teologi kring Guds stad, har ingen motsvarig-
het i Billings folkkyrkoteologi.
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I detta avslutande kapitel kommer jag att återknyta till inledningens 
diskussion om kyrka i världen såsom ett ofrånkomligt ecklesiologiskt 
dilemma. I kapitlets första del presenterar jag på vilket sätt jag menar 
att Billings folkkyrkotanke förhöll sig till dilemmat, såsom det yttrade 
sig i hans samtid. Med hjälp av Cavanaughs och Wards reflektioner 
pekar jag också ut vilka konsekvenser jag menar att Billings förhåll-
ningssätt fick ifråga om kyrkans sociala kropp. I kapitlets andra del 
ställer jag somligt av det som jag menar är signifikativt för Billings 
folkkyrkoteologi i relation till två av de tendenser som är urskiljbara 
ifråga om hur Svenska kyrkan konkret tar sig uttryck i vår tid. Med 
dessa två exempel vill jag sätta in den utförda undersökningen i ett 
nutida kyrkoteologiskt sammanhang och också peka ut var undersök-
ningens eventuella samtidsrelevans finns.

Folkkyrkan som kyrka i världen
I introduktionskapitlet karaktäriserade jag frågan, om hur kyrkan 
på ett trovärdigt sätt skall förhålla sig till samtidskulturen, såsom ett 
ecklesiologiskt dilemma som följt kyrkan genom hela dess historia. 
Utifrån Jesus formuleringar i avskedstalet i Johannesevangeliet kan 
svårigheten uttryckas som frågan om vad det innebär att som kristen 
gemenskap leva i men inte av världen (Joh 15:19, 17:6–19). Mitt val 
att beskriva denna fråga just som ett dilemma implicerar att det inte 
handlar om ett problem som teologiskt går att lösa en gång för alla. 
Det rör sig snarare om ett drag som helt enkelt hör till den historiska 

10 
Kyrka i världen  

– avslutande reflektioner
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kyrkans existensvillkor och som kyrkan i varje ny historisk situation 
måste lära sig att identifiera och hantera. Följdenligt går då den eck-
lesiologiska uppgiften inte ut på att fixera en teoretisk kyrkomodell 
som löser problemet så att det kan avskrivas. Istället handlar det om 
att kontinuerligt leta efter redskap för att lära sig leva med dilemmat, 
just såsom det yttrar sig i en viss tid.

I den här avhandlingen har jag betraktat Billings folkkyrkoteologi 
såsom ett historiskt betingat försök att förhålla sig till just detta di-
lemma, såsom han upplevde att det tog sig uttryck i Sverige i början av 
1900-talet. Billing själv var ganska klar över vad det mer specifikt var 
som han ville hjälpa kyrkan att undvika. I hans egen beskrivning var 
hans teologiska gärning i stor utsträckning ett försök att hantera den 
akuta kris som den nya historisk-kritiska bibelforskningen innebar 
för kristen teologi (se inledningen till kap 4). Billing ansåg nämligen 
att de teologiska gensvar på den historisk-kritiska utmaningen som 
samtiden lyckades uppbåda inte höll måttet. Å ena sidan fanns en 
teologi som ignorerade den nya kritiken och därmed kapslade in sig i 
ett biblicistiskt getto. Vad gäller dilemmat att vara kyrka i men inte av 
världen hörde en sådan teologi för Billing samman med en kyrka som 
isolerade sig från samtiden och på det sättet slapp gå i närkamp med 
den (delvis) välunderbyggda historisk-kritiska forskningen. 

Å andra sidan fanns ett liberalteologiskt gensvar, som hanterade 
kritiken genom att försöka skala bort rester från äldre tiders religio-
sitet – allt sådant som inte längre ansågs möjligt att tro på för den 
moderna och kritiskt tänkande människan. Billing var dock inte heller 
tillfredsställd med detta sätt att förhålla sig till den nya religionskri-
tiken. Försöket att på det sättet anpassa religionen till den moderna 
tidens premisser ledde ner i det andra diket, där kristendom riskerade 
att reduceras till en spegel av sin samtid. Den allvarligaste teologiska 
eftergiften var, i Billings ögon, att liberalteologin gav upp kristendo-
mens förankring i historien såsom ett reellt och dramatiskt skeende. 
Genom att framställa kristendom som en ickehistorisk idealistisk lära 
försökte man parera den nya kristendomskritik som i hög grad siktade 
in sig just på de historiska beskrivningarna. Men i Billings mening blev 
förlusten i den manövern större än den eventuella vinsten. 
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Förutom att Billing hävdar att en sådan idealistisk tolkning är olyck-
lig för att den går miste om väsentliga aspekter av kristen tro, framförde 
han också en mer pragmatiskt orienterad kritik. Han menade att den 
liberalteologiska ansatsen helt enkelt inte var fruktbar i förhållande 
till den samtida debatten. Rent strategiskt var liberalteologins försök, 
i hans läsning, redan passé. Detta eftersom samtidens religionskritik 
hade blivit så radikal, att inte heller de liberalteologiska försöken att 
framställa kristendom såsom en modernt kompatibel religion längre 
kunde komma undan invändningarna. Billing pekar på hur det inte 
bara var den ena eller andra aspekten av kristendom som stod ifråga-
satt, utan istället själva möjligheten till något som över huvud taget 
transcenderar en strikt materialistisk syn på tillvaron.

Det historisk-dramatiska uppenbarelsebegreppet är Billings försök 
att formulera en teologi som i grunden varken har en avskärmande eller 
anpassande drivkraft. Dessa två teologiska ytterligheter förbinder han i 
den kyrkliga samtiden med å ena sidan föreningskyrklighet och å andra 
sidan statskyrklighet. Föreningskyrkligheten riskerar att hamna i det 
dike där kyrka och värld framstår som varandras motsatser på ett sådant 
sätt att gränserna dem emellan cementeras. Statskyrkligheten riskerar 
att förpassa kyrkan ner i det andra diket, där kyrkans möjligheter att 
med integritet gestalta evangeliet underordnas statsmaktens intressen. 
I kontrast till dessa framställer Billing sitt teologiska alternativ genom 
läsningen av kristen tro såsom ett uppenbarelsedrama, där Gud genom 
historien verkar med sitt folk. Den kristna uppenbarelsen är inte en 
teoretisk lära, utan en handling – nämligen Guds dramatiska nådes-
handling i historien. Kristus innebär en universalisering och individu-
alisering av dramat. Nådesbudskapet om Guds befriande gärningar med 
sitt folk – det som de gammaltestamentliga profeterna läste ut ur Guds 
handlingar i historien – gäller genom Kristus alla, var och en enskilt. 
Guds nådeshandling består av syndernas förlåtelse, som erbjuds genom 
tiderna och i dess förlängning står folkkyrkan, som en Guds handling.

Det faktum att Billing kontinuerligt kontrasterar sin folkkyrkovision 
mot kyrkomodeller som han menar hamnar i den ena eller andra yt-
terligheten tyder på, att han själv såg sin ecklesiologi just som ett al-
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ternativt sätt att förhålla sig till dilemmat att vara kyrka i världen. 
Aningen renodlat kan man säga att Billings markeringar riktas mot 
olika ytterligheter i olika skeden av hans gärning. I de bibelteologiska 
arbeten som finns i inledningen av Billings teologiska produktion är 
markeringarna starkast gentemot liberalteologin och tendensen att 
förvandla kristendom till etisk idealism. I förlängningen av detta finns 
också en kritik av det statskyrkosystem som tenderar att stelna till 
statskyrkoideologi. Den svenska folkkyrkans statskyrkostatus är enligt 
Billing enbart en pragmatisk lösning som inte får bli bindande för 
kyrkan. Folkkyrkan är ett led i Guds handlande i historien och därmed 
»religiöst motiverad«, vilket innebär att den inte kan reduceras till ett 
statsorgan. Då riskerar den att kidnappas av statsmakten och utnyttjas 
till syften som inte gagnar evangeliet.

Men i den efterföljande tidsperiod där Billing på allvar börjar ange 
linjerna för sin folkkyrkosyn, sker det istället inte minst i debatt med 
den framväxande frikyrkligheten. Det innebär att han i det skedet i 
högre grad avgränsar sig mot vad han anser vara just deras ecklesio-
logiska misstag. Följdenligt markerar Billing vid den tiden starkt att 
hans folkkyrkovision tar sin utgångspunkt i Guds handlande, snarare 
än i troendegemenskapens subjektiva troserfarenheter och gestaltning 
av den mottagna nåden. I och med att Guds förekommande nådes-
handling angår varje människa och hela det mänskliga livet, hävdar 
Billing att folkkyrkan, i en viss mening, står för en universalitet som 
förhindrar att kyrkan blir separerad från det vardagliga profana livet.

I den senare delen av sin gärning byter dock Billing delvis fokus 
än en gång och markerar sig starkare gentemot risken för en annan 
slagsida. I sitt prästmötesföredrag från 1937 gör Billing bedömningen 
att den överhängande risken för Svenska kyrkan »i detta nu« inte 
längre är det andligt exklusivistiska diket utan snarare »en rakt mot-
satt fara«, en fara som är släkt med det problem som Billing förband 
med statskyrkoideologin.1 Billings tidigare kritik av statskyrkoideo-
logi handlade om att det samfund som gör sin statskyrkofunktion till 

1 Billing, Kyrka och stat i vårt land i detta nu, s 27. I samma text bekräftar också Billing för 
övrigt att hans polemiska front skiftade genom åren. Se ex s. 25ff.
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det teologiskt identitetsbärande, också riskerar att göra statsmaktens 
auktoritet till det överordnade i kyrkan. Men på ett delvis parallellt 
sätt betonar nu Billing, att en oklok tillämpning av folkkyrkotanken 
istället riskerar att göra folket till kyrkans överordnade princip. Billing 
uttrycker en farhåga för att man då blir en kyrka som ställer upp på 
att »låta folket vara det primära och normgivande också i förhållande 
till eller i stället för evangelium«.2 Han slår genast fast att i de fall då 
detta sker, innebär det en grov missuppfattning av folkkyrkotanken, 
åtminstone av den folkkyrkotanke som han själv menar sig represen-
tera. Misstaget är, skriver Billing, att man då har förväxlat den religiösa 
universalitet som folkkyrkan bygger på – den som har sin grund i 
Guds nådeshandling för alla – med en urskiljningslös universalitet, som är 
»blott skenbart religiöst motiverad«.3 Den urskiljningslösa universa-
liteten resulterar i en folkkyrka som exempelvis på lokalplanet är nöjd, 
så länge den får vara med vid de stora och folkliga högtiderna, alldeles 
oavsett vad dessa högtider uttrycker och vilken roll kyrkan tillåts spela. 
Billing förnekar visserligen inte värdet av att vara med där människor 
är. Men, som Billing uttrycker det: »[G]lädjeämnet, det måste starkt 
betonas, är ju icke, får icke vara detta, att kyrkan på något sätt får vara 
med, utan att den får vara det med sitt stora glädjebudskap. Icke heller 
här får detta degraderas till en blott rubrik över i själva verket av annat 
innehåll fylld sed.«4

Billings ansats till partikulär universalism

Även om Billings polemiska front vad gäller kyrkoteologi alltså för-
ändras över tiden, så håller han hela tiden kvar vid sitt ecklesiologiska 
lösningsförslag. Hans medicin gentemot såväl kyrkliga tendenser till 
exklusiv avgränsning från samtiden, som mot tendenser till att låta 
kyrkan absorberas av samtidskulturen, är densamma. Det som va-
rierar är snarare vilket dike han i olika situationer ser som det mest 

2 Ibid.

3 Ibid, s 29.

4 Ibid, s 32.
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överhängande hotet för folkkyrkan. Oavsett i vilken riktning han mar-
kerar, tycks dock hans ständiga motmedel vara att påminna om att 
den religiöst motiverade folkkyrkan står insatt i det stora historiska 
frälsningsdramat och i sitt innersta är ett redskap för att förmedla Guds 
ord om syndernas förlåtelse. I insikten om att Gud utgör det enda 
kyrkobyggande subjektet, menar Billing att det finns ett värn både mot 
vad han kallar »en vag universalism«, som tillåter att kyrkan fylls med 
vadhelst folket önskar och mot »en trång partikularism«, som flyttar 
in tron i ett avgränsat rum.5 

Om Gud får vara subjektet menar nämligen Billing att motsats-
förhållandet mellan det universella och det partikulära upphävs. Då 
finns å ena sidan en distinkt partikulär utgångspunkt, nämligen Guds 
handlande i historien, i Israels historia och i Jesus Kristus. Den berät-
telsen uttrycker ett partikulärt historiskt innehåll, som folkkyrkan har 
till uppdrag att stå i kontinuitet med. Här, menar Billing, finns ett teo-
logiskt värn mot eventuella folkkyrkliga tendenser att vara så inriktad 
på att vara hela folkets kyrka, att man frestas att teologiskt tona ner 
sådant som i samtiden skulle kunna innebära att kyrkan blir obekväm 
eller impopulär. I de passager där Billing behandlar sådana tendenser 
blir han skarp i tonen. Folkkyrkan måste göra rent hus med den typen 
av integritetslös universalism och det även om konsekvensen skulle 
bli att folkkyrkan förflyttas till en mindre privilegierad samhällsposi-
tion. När Billing i sitt herdabrev markerar sig mot en dåtida liberal 
kristendom, som han menade hade blivit en så integrerad del av euro-
peisk samtidskultur att dess distinkt kristna röst inte gick att urskilja, 
sammanfattar han sin hållning med orden: »Efter min uppfattning 
måste vi ju föredraga även den trångaste sekt, framför den grannaste 
statskulturkyrka«.6 Även om Billing lägger till att folkkyrkan bör ar-
beta för att aldrig behöva ställas inför ett sådant val, är det viktigt för 
honom att folkkyrkan inte tvekar, om det skulle ställas på sin spets.

Samtidigt hävdar Billing, å andra sidan, att det signifikativa för just 
den partikulära berättelse som kyrkan är en del av är, att den genom 

5 Ibid.

6 Billing, Herdabrev, s 100.
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förankringen i Guds nådesbudskap mynnar ut i en universalitet av 
en annan art. Denna universalitet skiljer sig från den integritetslösa 
universalitet som, i sin vilja att omfatta alla, förlorar sin urskiljnings-
förmåga. Det handlar istället om en universalitet som tar sin utgångs-
punkt i hur Gudsdramat, genom Kristushändelsen, vidgats och riktats 
mot hela tillvaron, vilket innebär att den överskrider många männis-
kogjorda gränser. Folkkyrkan hör i just den meningen samman med 
en »hela folket omspännande universalitet«. Men denna universalitet 
bygger inte på att allt som folket uttrycker bejakas av kyrkan, utan 
på att Guds förekommande nåd universellt omfattar varje människa. 
Teologiskt menar Billing att en sådan kvalificering av kristendomens 
universalitet inte innebär en försvagning av dess kraft. Tvärtom resul-
terar det i »en universalitet, mot vilken alla mänskliga tankars ideal 
te sig som odrägligt trånga«.7 Med ett mer sentida teologiskt begrepp 
kan Billings förhållningssätt med andra ord ses som ett försök till en 
partikulär universalism, alltså en teologi som är medveten om sin parti-
kulärt kristna utgångspunkt men som har universalistiska anspråk på 
att omfatta hela tillvaron.8

Genom att sätta in folkkyrkan i Guds dramatiska uppenbarel-
sehistoria lyckas Billing, enligt min mening, i någon mån med att 
genomföra sin partikulärt universalistiska föresats att formulera ett 
kyrkobegrepp, som varken töms ut i världen eller avskärmar sig från 
den. Detta gäller åtminstone i teorin. I sin egen tid erbjöd Billing ett 
kyrkobegrepp som inte resignerade inför tidens utmaningar. På det 
sättet bidrog han till att blåsa liv i en kyrkotradition, som för en tid 
såg ut att ha förlorat sin teologiska styrfart och som såg sig ifrågasatt 
såväl internt som externt.

Jag menar dock att den här avhandlingen också har visat, att sättet 
som Billing genomförde denna partikulärt universalistiska kyrkovi-
sion, samtidigt gjorde det omöjligt att uppnå en teologiskt genomar-
betad vision av kyrkans sociala kropp. Det sociala förkroppsligandet 

7 Billing, Kyrka och stat i vårt land i detta nu, s 93.

8 Begreppet »partikulär universalism« är i Sverige tematiserat av Ola Sigurdson, bland 
annat i Sigurdson, Karl Barth som den andre, s 295ff.
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av kyrkan finns generellt inte med i Billings ecklesiologiska överväg-
ningar. Den teologiska orsaken till detta har vidare i hög grad visat sig 
vara Billings återkommande betoning av Gud som folkkyrkans enda 
egentliga subjekt. Hur det aktiva gensvaret på Guds nåd skall ske, är 
något som har hamnat utanför ecklesiologin, vilket också inneburit 
att tanken på kyrkan som en gemenskap av människor har en undan-
skymd roll i Billings tänkande. På vilket sätt kyrkan yttrar sig i den 
sociala sfären har Billing över huvud taget mycket lite uttalad reflek-
tion kring. Konsekvensen blir att kyrkans sociala förkroppsligande i 
hög grad sker oreflekterat. Jag har exempelvis diskuterat hur prästen, 
trots Billings förhållandevis låga ämbetssyn, ändå blir den som i hög 
grad förkroppsligar kyrkan. I kapitlet om ungkyrkorörelsen och det 
svenska visade det sig också, att Billings folkkyrkotanke fungerade 
som en teologisk legitimering för att låta Svenska kyrkan som kristen 
gemenskap sammanfalla med Sverige som nationell gemenskap. Trots 
att det finns skäl att tro att Billing personligen inte uppskattade sådana 
gestaltningar, saknade samtidigt hans folkkyrkoteologi redskap för att 
i någon högre grad teologiskt pröva och ifrågasätta dessa förkropps-
liganden av kyrkan i världen. Med tanke på min betoning i avhand-
lingens inledning av att det just är i den sociala gestaltningen som det 
egentliga förhållningssättet till dilemmat kring att vara kyrka i världen 
visar sig, framstår naturligtvis detta som en allvarlig teologisk brist.

De hållningar till dilemmat om att vara kyrka i världen som William 
Cavanaughs och Graham Wards postsekulära teologier står för, har i 
avhandlingens del II fått belysa vilka konsekvenser som Billings eck-
lesiologiska ansats mynnar ut i. Även om skillnaderna mellan Billings 
folkkyrkoteologi och Cavanaughs och Wards teologier är påtagliga, 
finns en gemensam nämnare i att de alla tre på olika sätt gör anspråk 
på ett holistiskt teologiskt perspektiv. Alla tre tar avstånd från sådana 
kristendomstolkningar som ställer upp på att begränsa sig till en re-
ligiös aspekt av tillvaron. Att jag använder Cavanaughs och Wards 
postsekulära teologier för att få ett problematiserande perspektiv på 
Billing, innebär dock inte att deras teologier erbjuder några definitiva 
lösningar på dilemmat. Tanken om att kyrkans relation till världen 
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är ett dilemma som inte slutgiltigt går att ecklesiologiskt frigöra sig 
från gäller naturligtvis också dem. Cavanaugh och Ward har båda 
formulerat sina ecklesiologier som svar på vad de anser vara särskilt 
problematiska yttringar av dilemmat, vilket innebär att de, precis som 
Billing, står mer sårbara på andra punkter. De problem som jag menar 
att Cavanaughs och Wards respektive ecklesiologier härbärgerar har 
jag redan pekat ut. Men för tydlighetens skull relaterar jag här dessa 
problem mer specifikt till dilemmat hur kyrkan skall framträda i men 
inte av världen.

I Cavanaughs fall menar jag, att han då och då riskerar att på ett allt-
för kategoriskt sätt framställa kyrkan såsom en så distinkt avgränsad 
social kropp, att den så att säga bara gränsar mot samhället i övrigt.9 
Denna tendens till absolut gränsdragning innebär att Cavanaughs 
ecklesiologiska dom över andra samhällskroppar, exempelvis staten, 
kan bli väl definitiv och indirekt stänga möjligheterna för kyrkan att 
i konkreta situationer samverka med staten eller andra aktörer i den 
sociala sfären. Även om Cavanaugh inte har för avsikt att teckna en 
kyrka som är sig själv nog och därför inte behöver andra, ligger den 
konsekvensen nära till hands, när han exempelvis på sina ställen menar 
att den moderna statens primära karaktärsdrag är ett institutionali-
serat våld. Med så starka formuleringar riskerar kyrkan i världen att 
per definition hamna i motsatsställning till andra samhällskroppar. 
Problemet med det är dels att det kan leda till en överskattning av den 
historiska kyrkan och dels att det inte finns utrymme för att kyrkan 
skulle kunna lära sig något av andra. 

Vad gäller Ward är problemet med hans förhållningssätt snarare 
tvärtom, att kyrkans sociala kropp till slut får en så pass diffus kon-
tur att den kan vara svår att urskilja såsom ett reellt alternativ. I mer 
konkret mening är det inte tydligt hos Ward var den begärsgemenskap 
som han talar om när han skall beskriva kyrkan, egentligen finns nå-
gonstans. Om Billings ecklesiologi blir undanglidande genom att den 

9 Bengt Rasmusson framför en delvis likartad kritik i sin webpublicerade recensionsar-
tikel från 2009 »Theopolitical Imagination – Reflections, Comments and Questions«, 
http://cruciformphronesis.blogspot.se/2009/05/theopolitical-imagination-reflections.
html. Accesdatum 2012–05–22.
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lyfter kyrkan ut ur den sociala sfären, riskerar Ward att bli undangli-
dande genom att inte knyta det förkroppsligande som han skriver om 
till någon konkret kyrklig tradition eller gestaltning. När Ward posi-
tionerar sitt eget tänkande genom att ge bilden av en teologi som har 
sin plats i katedralens västra kyrkport, med en fot inne i kyrkan och en 
utanför, förstärks detta intryck.10 Poängen med en sådan position är 
att den öppnar för en kritisk teologi som kan ge konstruktiva bidrag åt 
två håll – mot kyrkan såväl som mot samtidskulturen. Även om Ward 
enligt min mening på många sätt använder denna mellanposition på 
ett konstruktivt sätt, kan den också bli bedräglig, i den meningen att 
den placerar den teologiska reflektionen på en plats, där den inte står 
ansvarig och prövas genom någon konkret tradition.11

Med detta sagt menar jag inte desto mindre, att de postsekulära 
perspektiv som Cavanaugh och Ward erbjuder ger ett användbart per-
spektiv från sidan på folkkyrkoteologin. Cavanaughs starkt kritiska 
läsning av nationalstatens drivkrafter och motiv problematiserar Bil-
lings teologiska förhållningssätt till såväl staten som nationen. Den 
inbyggda tendensen till att vilja totalisera sig själv, som Cavanaugh 
menar finns som en inbyggd logik i den moderna nationalstatstanken, 
utmanar naturligtvis Billings vision om ett harmoniskt samexisteran-
de mellan kyrka och stat. Dessutom argumenterar Cavanaugh för, att 
den kristna kyrkans underliggande gemenskapsmotiv radikalt avviker 
från de gemenskapsmotiv som upprätthåller den moderna national-
staten. Det innebär ett ytterligare ifrågasättande av det rimliga i Bil-
lings teokratiska läsning av tvåregementesläran, där kyrka och stat ses 
som två domäner som arbetar inom ramen för samma gudagivna syfte.

I ljuset av Wards läsning av Karl Barth framträdde Billings uppenba-
relseteologiska utgångspunkt som ett delvis modernitetskritiskt försök 
att bryta loss teologin ur den religiösa sfär som moderniteten förvisat 

10 Ward, Cultural Transformation and Religious Practice, s 59.

11 En liknande kritik har också riktats mot den radikalortodoxa teologin mer generellt. 
Gavin D’Costa har pekat ut att trots att radikalortodoxin är beroende av kyrkan för sin 
egen reflektion, låter inte de radikalortodoxa tänkarna teologin påverkas nämnvärt av 
de historiska kyrkotraditionernas praktiska liv. [I]t is a church theology, with no ’ac-
countability’ to any real church«. Gavin D’Costa, »Seeking after Theological Vision« 
Reviews in Religion and Theology, nr. 6:4 (1999), s 358.
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den till. Samtidigt blev det än en gång tydligt, att när uppenbarelse-
begreppet går över i kyrkosyn hos Billing, blir denna kritiska potential 
nedtonad till förmån för en harmonierande ansats. Harmonieringen 
sker genom att Billing ecklesiologiskt tar ett kliv ur den sociala sfären. 
Resultatet blir vad jag i kapitel 8 kallade för en ecklesiologisk huvudfo-
ting, vilket innebär en kyrkomodell som saknar social kropp. Varje del 
i kroppen, varje enskild människa, relaterar var och en till Kristus som 
är huvudet. Men kyrkan såsom en gemenskap av människor är inte 
en ecklesiologiskt betydelsebärande enhet. Diskussionen med Wards 
teologi föreslog också, att det är i brist på ett analogiskt perspektiv som 
Billing måste avfärda tanken på den troende gemenskapen av männis-
kor såsom en gestaltning av kyrkan. Med tanke på de icke-analogiska 
tankelinjer som präglade Billings kontext, är det nämligen troligt att 
ett sådant erkännande skulle leda till en total identifikation mellan den 
kristna gemenskapen och Kristus. Därför förlägger Billing kyrkans 
identitet någon annanstans och kliver på så sätt ur den sociala sfären, 
åtminstone vad det gäller den teologiska reflektionen. Konsekvensen 
blir, i nästa steg, att när Ward vänder blicken mot det mänskliga be-
gäret och tematiserar kyrkan såsom en alternativ begärsterapi, saknar 
Billing på sätt och vis de ecklesiologiska resurser som behövs för att 
delta i en sådan diskussion. Den delen av dilemmat att vara kyrka i 
världen har Billing placerat utanför ecklesiologins domän. 

Skillnaden mellan Billings och Wards sätt att förhålla sig till di-
lemmat kan delvis hänföras till det faktum, att där Ward utgår från 
Augustinus tal om två städer som konkurrerar om att forma männis-
kans begär, utgår Billing istället från Luthers två regementen. De två 
regementena skiljer sig från Augustinus två städer, just genom att de 
inte konkurerar med varandra om människan, utan istället framställs 
som en arbetsfördelning mellan olika aspekter av det mänskliga livet. 
Resultatet blir två olika förhållningssätt till det grundläggande eckle-
siologiska dilemmat, där Ward tolkar kyrkans närvaro i världen i mer 
konfrontatoriska termer, medan Billing har en mer harmonierande 
syn.

En viktig fråga som aktualiseras av olikheten mellan Wards och 
Billings sätt att förhålla sig till dilemmat om att vara kyrka i världen 
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är, hur Billings harmonierade folkkyrkovision klarar att handskas med 
genuina skillnader i tillvaron. Billing har anspråk på att kunna foga 
samman det som han kallar för de olika »verklighetssammanhangen« 
till en enhetlig helhetsbild. Hos Ward finns däremot en reell motiv-
konflikt mellan Guds stad och den jordiska staden, även om han är mån 
om att framhäva att gränsen dem emellan inte är möjlig att slutgiltigt 
urskilja från ett mänskligt perspektiv. Visserligen uttrycker inte Ward 
sig som att han betraktar konflikter mellan kyrkan och den omgivande 
kulturen som eftersträvansvärda i sig. Men inte desto mindre inbegri-
per hans tänkande kring de två städerna en öppenhet för att konflikter 
är att vänta, när kyrkan gestaltar sitt annorlunda begärsmotiv och att 
konflikterna i dessa fall måste adresseras och bearbetas. Hos Billing 
däremot tonas sådana konflikter ner, till förmån för den harmonie-
rande rörelsen. Här finns en delförklaring till frågan om, varför Billing 
ecklesiologiskt förflyttar kyrkan ut ur den sociala sfär där olika sociala 
kroppar på olika sätt relaterar till varandra. För det är när kyrkan till-
låts ta plats som social kropp, som den också riskerar att från tid till 
tid komma på kollisionskurs med andra sociala kroppar, som kyrkan 
delar utrymmet i den sociala sfären med. Problemet är bara att kyrkan, 
enligt Billings folkkyrkotanke, redan harmonierats med dessa kroppar, 
vilket gör att själva förekomsten av reella skillnader till slut kan bli ett 
hot mot folkkyrkoteologin.

Annorlunda uttryckt: Hur hanterar Billings folkkyrka – som i sin 
grundläggande teologi bibehållit en syn på tillvaron som entydig och 
möjlig att harmoniera – en sammanstötning med perspektiv som visar 
sig gå på tvärs med kyrkans egen bekännelse? Risken är att lösningen 
för folkkyrkan blir att försöka omintetgöra skillnaderna, vilket kan 
realiseras på två sätt. Antingen sker det genom en nedtoning av de 
aspekter av kyrkan som inte harmonierar med det mötande perspek-
tivet, vilket innebär en uttunning av kyrkans identitet. Eller också 
blir lösningen att försöka kuva det andra perspektivet, vilket innebär 
att folkkyrkan måste ta till ett visst mått av betvingande maktspråk.12

12 Teologen Tomas Appelqvist har påpekat att en tredje möjlighet skulle kunna vara 
att kyrkan, i en strävan att både vara tydlig och allomfattande kombinerar dessa två 
alternativ. Resultatet blir då en kyrka som framträder med stora maktanspråk samtidigt 
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Wards och Cavanaughs ecklesiologier föreslår att Kristi kropp, så-
som en konkret gestaltning av kristendom, utgör skillnaden mellan en 
tro som bara existerar som en idealistisk tankestruktur och en kristen-
dom vars ord blir kropp i en konkret verklighet. Det första av dessa 
två alternativ uppfattar jag som just det som Billing, genom sitt starka 
avståndstagande från en ickehistorisk liberal kristendomstolkning, vill 
markera sig mot. Men samtidigt visar det sig att Billings egen folk-
kyrkoteologi har tendenser till en sådan ickehistorisk kroppslöshet. 
Alternativet skulle vara att öppna ecklesiologin för det som Billing 
själv arbetar med i sitt uppenbarelsebegrepp, nämligen den i histo-
rien verkande Guden, som vägrar låta sig slutgiltigt harmonieras. Det 
handlar då om en öppenhet för den Gud som kännetecknas av att inte 
fångas av begreppsliga konstruktioner utan istället kommer männis-
kan till mötes såsom »Abrahams, Isaks och Jakobs Gud«. Den Gud 
som ger sig själv till människan i Kristus.

Folkkyrkans sociala kropp i vår tid
I det här avsnittet kommer jag att relatera min analys av Billings folk-
kyrkoteologi till några av de sätt som Svenska kyrkan konkret gestal-
tas i vår tid. I inledningen pekade jag på att folkkyrka som begrepp 
har en särställning som identitetsmarkör i Svenska kyrkan och också 
används i Svenska kyrkans lokala pastorala strategiprogram. Men hur 
gestaltas denna folkkyrka i vår tid? Det är en fråga som kan besvaras 
på en mängd olika sätt.

Här vill jag lyfta fram två studier som pekar på tendenser ifråga om 
hur Svenska kyrkan konkret framträder i nutid, nämligen Jonas Ide-
ströms avhandling Lokal kyrklig identitet: En studie av implicit ecklesiologi 
med exemplet Svenska kyrkan i Flemingsberg och Stig Lindes avhandling 
Församlingen i granskningssamhället.13 Utifrån deras undersökningar av 
tendenser i Svenska kyrkans konkreta gestaltning i vår tid vill jag ta 

som dess partikulära identitet förblir diffus. Tomas Appelqvist, Bönen i den helige Andes 
tempel: Människosyn och kyrkosyn i Martin Luthers böneteologi (Skellefteå: Artos, 2009), s 
286.

13 Ideström, Lokal kyrklig identitet och Linde, Församlingen i granskningssamhället.
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fasta på två urskiljbara drag, som jag kallar »kyrkan som det anställda 
medarbetarlaget« och »kyrkan som tjänstelevererande marknadsan-
passat företag«. Såväl Ideström som Linde värjer sig visserligen mot 
att framställa Svenska kyrkan såsom en kropp med en centrerad och 
entydig identitet, vilket innebär att de inte heller ger några entydiga 
bilder av vad som präglar kyrkans sociala gestaltning. De tendenser 
som jag har kallat »kyrkan som det anställda arbetslaget« och »kyr-
kan som ett marknadsanpassat företag« tecknas alltså aldrig såsom 
renodlade identiteter i de församlingar som undersökts. Istället kan 
de ses just som tendenser.14 

Att dessa tendenser skulle vara nutida versioner av Billings folkkyr-
kotanke finns inte explicit uttryckt i Lindes och Ideströms exempel. 
Men om deras resultat kombineras med min undersökning av Bil-
ling, menar jag dock att det är möjligt att urskilja några signifikativa 
linjer som motiverar bedömningen, att det finns en kontinuitet med 
Billings folkkyrkotänkande. Vad jag på ett särskilt sätt menar att de 
två tendenserna håller fast vid från Billing är den relativt strikta roll-
fördelningen mellan en aktiv och en passiv part i folkkyrkan. Med 
andra ord handlar det om en koppling till just den del av Billing som 
kommer till uttryck i hans explicit folkkyrkoteologiska texter. De 
öppningar och problematiseringar som jag har pekat på att Billing 
ger uttryck för i andra sammanhang, skulle däremot kunna läsas så-
som problematiseringar också av de nutida yttringar av folkkyrkan 
som skall diskuteras i det här avsnittet. Det är värt att understryka 
att jag med dessa två nedslag inte avser att på något uttömmande sätt 
kartlägga Billings ecklesiologiska inflytande i vår tid. Istället får de 
tjäna som principiella exempel på något som eventuellt skulle gå att 
spåra på en mängd andra områden.

I den kyrkoteologiska debatten antyds emellanåt, att tendenser av 
den art som Linde och Ideström belyser har sin grund i en allmän brist 
på teologisk reflektion och därför så att säga tar plats istället för teologi. 
Det ser jag som ett förenklat resonemang. Nedanstående koppling till 

14 I Ideströms fall balanseras dessutom diskussionen av att han också kartlägger hur 
två andra identitetsformande strukturer präglar hur kyrkan framträder, nämligen guds-
tjänstlivet och den geografiska församlingsavgränsningen. 
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Billings folkyrkotanke kan ses som ett argument för, att dessa ten-
denser inte på något enkelt sätt kan anses ha sin grund i en allmän 
avsaknad av teologisk reflektion. Jag menar istället, att en av anled-
ningarna till att de har fått fotfäste tvärtom är att det funnits tillgång 
till en viss teologisk strömning i Svenska kyrkans sammanhang, som 
relativt väl gått att sammanfoga med de aktuella tendenserna. Nu till 
de två exemplen.

Kyrkan som det anställda medarbetarlaget?

Teologen Jonas Ideström undersöker i sin avhandling Lokal kyrklig 
identitet, vilken identitet som kommer till uttryck i en svenskkyrklig 
lokalförsamlings konkreta liv i början av 2000-talet.15 Ideströms teo-
logiska utgångspunkter sammanfaller i mycket med den Kristi kropps-
centrerade ecklesiologi som Ward representerar. Också Ideström utgår 
från en förståelse av kyrkan som Kristi kropp, vilket sätter kyrkan i 
en analogisk relation till Kristus. Kyrkan är ur detta perspektiv en 
korporativ person, eller social kropp.16 Genom empiriska fältstudier 
och teologiska analyser av denna empiri utreder Ideström, hur den 
sociala kroppen framträder i en lokal svenskkyrklig församling; vilka 
som är en del av denna sociala kropp; vilka strukturer som formar 
kroppen och hur den förhåller sig till sin omgivning. Resultatet blir 
en bild av den lokala församlingen såsom en mångfacetterad social 
kropp, som framträder på olika sätt, beroende på vilket perspektiv 
man väljer att studera den utifrån. Studien visar att det finns flera 
olika och parallella identitetsstrukturer som formar den sociala krop-
pens identitet, vilket ger att kyrkan som social kropp inte på ett de-
finitivt sätt går att särskilja från omgivningen.17 Det innebär inte att 
det är omöjligt att studera den, däremot att dess definitiva identitet 
är omöjlig att fixera.

Ideström pekar bland annat på hur somliga strukturer i kyrkans 

15 Som framgår av undertiteln utgörs Ideströms analysobjekt av Svenska kyrkan i 
Flemingsberg i Stockholms stift.

16 Ideström, Lokal kyrklig identitet, s 36–41.

17 Ibid, s 43.
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dagliga liv får till följd att församlingens vi i relativt hög grad kommit 
att utgöras av den anställda personalen.18 Exempelvis fungerar den 
medarbetarsamling som samlar all anställd personal varje vecka såsom 
en sådan struktur, eftersom den ger de anställda en unik överblick över 
den lokala kyrkan.19 Genom de informationer och diskussioner som 
sker i detta forum skapar de anställda en gemensam helhetsbild, som 
är tämligen exklusivt förbehållen de anställda, eftersom det i praktiken 
i stort sett bara är de som har tillträde till denna samling.20 I och med 
det har de anställda också en framträdande position, vad det gäller att 
vara med och fatta viktiga beslut och därmed forma den lokala kyrkans 
identitet och visioner.21 

Den exklusiva position som vardagliga strukturer av denna art 
tilldelar det anställda arbetslaget balanseras visserligen delvis i det 
aktuella exemplet av, att den personalgrupp som Ideström studerat 
ger uttryck för en inklusiv vision om öppenhet. Det finns en uttalad 
målsättning att andra skall får vara med och dela på ansvaret och få 
möjlighet att påverka och bli lyssnade på. 

Inte desto mindre leder, enligt Ideström, de strukturer som formar 
församlingens dagliga liv till att personalen (delvis tillsammans med 
de förtroendevalda) formar en relativt tydligt avgränsad grupp som 
har stort inflytande över hur den lokala kyrkan gestaltas. Därmed 
präglar också personalen i stor utsträckning den urskiljbara sociala 
kroppens identitet. Ideström påpekar att detta också har fått ett visst 
genomslag i församlingens självförståelse: »Det förekommer självbe-
skrivningar i den lokala kyrkan som beskriver en social kropp syno-
nym med de anställda«.22

Parallellt med detta löper andra identitetsstrukturer som också 
präglar hur kyrkan socialt framträder i den lokala kontexten. Ide-
ström studerar dels hur gudstjänsterna och dels hur den geografiska 

18 Ibid, s 149–74.

19 Ibid, s 160–66.

20 I den medarbetarsamling som Ideström återger är det dock också ett mindre antal 
oavlönade medarbetare som deltar. Ibid, s 161.

21 Ibid, s 165.

22 Ibid, s 248.
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församlingsavgränsningen påverkar den sociala kroppens identitet. 
Också inom dessa identitetsstrukturer spelar den anställda personalen 
en väsentlig roll, samtidigt som dessa strukturer också på olika sätt 
medverkar till att den sociala kroppens gränser blir mindre fasta. Men 
Ideströms sammanfattande slutsats av studiet av den anställda perso-
nalgruppen understryker dock dess framträdande roll för gestaltandet 
av den lokala församlingens sociala kropp:

Sammantaget framträder en inte helt motsägelsefri bild av den sociala 
kroppens form och omfång. I huvudsak beskrivs en tydligt och relativt 
snävt avgränsad social kropp som inte rymmer alla dem som bor inom 
den geografiska församlingens gränser och som är medlemmar i Svenska 
kyrkan. Det är en kropp som består av den anställda personalen, de för-
troendevalda och de som deltar i verksamheter och gudstjänster. Men det 
är också en kropp vars form och omfång i stor utsträckning präglas av den 
anställda personalen.23

Tendensen att kyrkans sociala kropp identifieras med det anställda 
medarbetarlaget, är möjlig att tolka som en nutida yttring av den Bil-
lingska folkkyrka som – delvis mot sina egna intentioner – tilldelade 
prästen rollen av att förkroppsliga kyrkan. Skillnaden är att i en svensk-
kyrklig församling i början av 2000-talet har den folkkyrkopräst, som 
Billing knyter kyrkans närvaro i den lokala territorialförsamlingen till, 
fått sällskap av ett anställt medarbetarlag.24 Förflyttningen från präs-
ten till anställd personal stöter inte på något större motstånd i Billings 
kyrkoteologi. Detta eftersom den form av prästcentrering, som Billing 
ger uttryck för, inte har sin grund i någon högre ämbetssyn. Som fram-
gått bygger snarare prästcentreringen hos Billing på, att prästen är den 
som, rent konkret, förvaltar de medel som förmedlar Guds Ord om 
den förekommande nåden. En sådan prästroll kan, utan att tankelinjen 
principiellt förändras, fördelas på en lite större krets anställd personal, 
som utifrån sina specifika kompetenser genomför det som Billing såg 
som prästens uppdrag. Vad strukturen därmed alltjämt ecklesiologiskt 
upprätthåller är ett tillstånd, där övriga församlingsmedlemmar, i linje 

23 Ibid, s 250.

24 Ideströms empiriska iakttagelser är från åren 2005–2006. Ibid, s 80.
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med Billings folkkyrkoteologi, inte framträder som delaktiga i kyrkans 
sociala kropp. De får även fortsatt rollen att utgöra passiva mottagare 
av det som prästen och de övriga anställda medarbetarna gestaltar 
och förmedlar.

Vad som därtill också skulle kunna tolkas som ett arv från Billing är, 
att det faktum att den anställda personalen delvis kommit att gestalta 
kyrkans sociala kropp, teologiskt kan ses som en sorts bieffekt, snarare 
än ett uttalat ecklesiologiskt mål. Lika lite som Billing strävade efter 
(eller gav några teologiska argument för) en prästcentrerad kyrka, 
finns det uttalade argument för varför kyrkans vi på något exklusivt 
sätt skall utgöras av den anställda personalen. Ideströms undersökning 
antyder tvärtom att den församling som han har studerat i viss mån 
försöker att motverka en sådan exklusivitet. Att det handlar om en 
bieffekt innebär att fenomenet blir svårare att benämna och problema-
tisera, eftersom det i sig inte hänger samman med en aktiv teologisk 
strävan, som då tydligare hade kunnat utmanas utifrån andra teolo-
giska övervägningar. Ur folkkyrkoteologiskt perspektiv kan »kyrka 
som det anställda medarbetarlaget« snarare ses som en tendens som 
står i kontinuitet med min beskrivning av hur folkkyrkoprästens roll 
hos Billing sväller ut i det tomrum som uppstår när kyrkan som en 
gemenskap av människor tonas ner.25 När kyrkans sociala kropp teo-
logiskt tonas ner innebär nämligen inte det att den försvinner, utan 
istället att den blir oreflekterad.

Kyrkan som tjänstelevererande marknadsanpassat företag?

En studie som inte på samma sätt som Ideströms aktivt arbetar med 
teologiska redskap, men som ändå innehåller ecklesiologiskt mycket 
intressanta iakttagelser, är Stig Lindes avhandling Kyrkan i gransk-
ningssamhället. Linde har studerat vad som sker, när marknadsori-
enterade modeller för granskning och kvalitetssäkring tas i bruk av 
lokala församlingar i Svenska kyrkan.26 Detta utifrån fallstudier i ett 

25 Se ovan s 97.

26 Att i någon form utöva kontroller av den egna verksamheten är naturligtvis inte nytt 
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antal församlingar som har anammat olika granskningskoncept för sin 
verksamhet. De granskningskoncept som har använts har visserligen 
modererats för att passa för utvärdering av kyrkan som organisation, 
men de har sin tydliga grund i managementmodeller för marknadsin-
riktade sammanhang. 

Linde menar att de nya granskningsmodellerna inte bara fungerar 
såsom värdeneutrala mätinstrument i de församlingar som har im-
plementerat dem i sin kyrkliga praktik.27 Även om modeller av denna 
typ ofta marknadsförs såsom rena redskap, som designats för att göra 
verksamheter effektivare, menar Linde att de också alltid bär på ett 
underliggande värderingssystem. Detta gör att de, när de tas i bruk, 
skapar ett normativt tryck, genom att de, såsom mätverktyg, är med 
och formar föreställningarna om vad som över huvud taget är en ef-
tersträvansvärd organisation: »Var och en [av granskningmodellerna] 
bär normen om den ’ideala organisationen’ och bidrar till att lansera 
bilden av denna«.28 Därmed utövar de en mer djupgående påverkan. 
Det för vår tid starka organisationsideal, som Linde menar projiceras 
på kyrkan genom de nya granskningsmodellerna, sammanfattar han 
såsom »den målrationella marknadsaktören med kontroll över sina 
gränser och resurser«.29

Bilden är visserligen inte heller här entydig. Linde kan visa på ett 
organisatoriskt och ideologiskt motstånd inom Svenska kyrkan mot 
granskningskoncept som arbetar utifrån marknadsanpassade manage-
mentmodeller. De mätmetoder som Linde har undersökt har därtill än 
så länge bara anammats av en minoritet av Svenska kyrkans försam-
lingar. Men påverkan från det som Linde kallar granskningssamhället 
går enligt honom långt utöver just de granskningsmodeller som han 
har undersökt. Somliga av de roller som en svenskkyrklig församling 
har – exempelvis såsom arbetsgivare och såsom ansvarig för begrav-

för kyrkan. Men att ta hjälp av granskningsmodeller som kommer ur det marknads-
inriktade sammanhang som Linde hänvisar till såsom »New Public Management« är 
nytt i den svenskkyrkliga praktiken. Linde, Församlingen i granskningssamhället, s 22.

27 Ibid, s 21.

28 Ibid, s 225.

29 Ibid, s 245.
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ningsverksamhet – innebär att den är redovisningsskyldig inför stat-
liga myndigheters alltmer rigorösa granskning.30

Linde menar att en av de konsekvenser som formeringen av kyrkan 
utifrån marknadsanpassade granskningsmetoder för med sig är, att 
det förstärker beroendet av utbildat yrkesfolk, som klarar att hantera 
redovisningskravet.31 Verksamheterna måste utföras med professiona-
litet och utvärderas på ett sätt som är mätbart i granskningsmodellen. 
Här krokar tendensen att formera kyrkan såsom ett marknadsanpas-
sat företag alltså i tendensen att låta det anställda medarbetarlaget 
gestalta kyrkans sociala kropp. Inriktningen på de anställda och deras 
professionalitet förstärks vidare av att granskningsmetoderna tende-
rar att betrakta församlingsborna primärt såsom en målgrupp för den 
kyrkliga verksamheten. Församlingen är en sorts välfärdsproducent 
och församlingsborna är brukare av församlingens tjänster: »En följd 
är att församlingen som arbetsorganisation har att distribuera nyttig-
heter till denna ’kundkrets’.«32 

Linde exemplifierar hur kyrkoherdens roll kan förskjutas från andlig 
ledare mot en roll som snarare liknar den moderne VD:ns.33 De nya 
granskningsmodellerna blir då kyrkoherdens verktyg för att stärka sin 
position som kompetent verksamhetschef i arbetsorganisationen.34 
Kyrkan formeras utifrån de rådande idealen för hur ett marknadsan-
passat framgångsrikt företag skall ledas och fungera.

Den tendens till formering av kyrkan såsom tjänstelevererande väl-
färdsproducent som Linde belyser, kan till viss del ha förstärkts av 
ett antal studier som på senare år beskrivit och analyserat svenska 
kyrkan utifrån ett tjänsteteoretiskt forskningsperspektiv. Ett exempel 
är religionssociologen Per Petterssons avhandling Kvalitet i livslånga 
tjänsterelationer.35 Pettersson menar att den historiska utvecklingen 

30 Se tabell ibid, s 154.

31 Ibid, s 227.

32 Ibid, s 229.

33 Ibid, s 233.

34 Ibid, s 240f.

35 Per Pettersson, Kvalitet i livslånga tjänsterelationer: Svenska kyrkan ur tjänsteteoretiskt 
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från ett agrart samhälle, via ett industriellt samhälle, till ett nuvarande 
tjänstesamhälle, har medfört att vi i vår samtid på ett mer utpräglat 
sätt ser en mängd relationer i termer av »tjänsteproducenter« och 
»kunder«.36 Med motiveringen att denna tjänsterelation därmed 
också styr människors uppfattning om kyrkan, undersöker Petters-
son vad som påverkar hur Svenska kyrkans medlemmar (eller kun-
der) värderar kvaliteten i kyrkans tjänsteproduktion. Svenska kyrkan 
sätts därmed in såsom en välfärdsaktör i det svenska samhället och 
undersökningen har ett tydligt mottagarperspektiv. Med hjälp av en 
kvalitativ intervjustudie visar Pettersson bland annat att det mest av-
görande för den »vanlige kyrkomedlemmens« bedömning av sin rela-
tion till kyrkan dels är bemötandet från kyrkans personal i samband 
med exempelvis livsriter och dels kyrkans sociala verksamhet. En av 
slutsatserna är vidare att detta innebär att det finns en diskrepans 
mellan det som är mest avgörande för den »vanlige kyrkomedlem-
mens« värdering av tjänsterelationen och det som kyrkan traditionellt 
uppfattar som sin huvudverksamhet, nämligen söndagens gudstjänst. 
Att kyrkan uppmärksammar och hanterar den diskrepansen ser Pet-
tersson som mycket viktigt för kyrkan. Detta eftersom hans prognos 
för framtiden är att enskilda människors vilja att vara medlemmar 
och »brukare« av Svenska kyrkans tjänster, i än högre grad kommer 
att vara beroende av deras personliga upplevelse av hur kyrkan utför 
de tjänster som man efterfrågar. »Utvecklingen av ett systematiskt 
kundorienterat kvalitetstänkande är därför en viktig framtidsfråga för 
Svenska kyrkan«.37

I Petterssons syftesformulering framgår att ansatsen i undersök-
ningen är deskriptiv snarare än teologiskt normativ.38 Enligt den be-

och religionssociologiskt perspektiv (Stockholm: Verbum, 2000). Ytterligare en studie som 
bland annat anlägger ett liknande perspektiv är Anders Bäckström, Ninna Edgardh och 
Per Pettersson, Religiös förändring i norra Europa: En studie av Sverige. »Från statskyrka till 
fri folkkyrka«: slutrapport (Uppsala: Diakonivetenskapliga institutet, 2004). Det tjäns-
teteoretiska forskningsperspektivet på Svenska kyrkan beskrivs och diskuteras också 
ingående i Vikström, Folkkyrka i en postmodern tid, s 111–42.

36 Pettersson, Kvalitet i livslånga tjänsterelationer, s 76–86.

37 Ibid, s 385f.

38 Ibid, s 66.
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skrivningen faller alltså frågan om vad som kan anses vara en teolo-
giskt adekvat respons på de resultat som Pettersson visar, utanför hans 
undersökning. Det är därtill inte svårt att ur ett kyrkligt perspektiv se 
värdet i de deskriptiva resultat som Pettersson presenterar. Analyser 
av senare medlemsundersökningar i Svenska kyrkan har bekräftat den 
bild som Pettersson ger av vad det är som avgör människors uppfatt-
ning av Svenska kyrkan.39 Men, som teologen Thomas Ekstrand har 
uppmärksammat, innehåller å andra sidan Petterssons undersökning 
också vissa passager som samtidigt måste betraktas som klart norma-
tiva.40 Det gäller exempelvis beskrivningen av vad som kan anses vara 
ett teologiskt rimligt förhållningssätt till det mottagarperspektiv som 
det tjänsteteoretiska synsättet står för.41 I denna dubbelhet påminner 
Petterssons perspektiv om den bild av de marknadsanpassade mätin-
strumenten som Linde ger, där de å ena sidan beskriver sig som rena 
mätinstrument, samtidigt som de i praktiken får en implicit normativ 
funktion. Med Ekstrands formulering inbjuder Petterssons tjänsteteo-
retiska perspektiv (trots att det möjligen inte är författarens intention) 
till en bestämd ecklesiologisk vision som Ekstrand benämner såsom 
en »tjänsteinriktad folkkyrkosyn«.42 För att återkoppla till Lindes språk-
bruk, tenderar därmed det tjänsteteoretiska perspektiv som Petters-
son och andra gett uttryck för, att implicit vara med och bidra till det 
normativa tryck angående den ideala organisationen som Linde spårat.

Precis som i beskrivningen av »kyrkan som det anställda medarbe-
tarlaget« menar jag att även den ecklesiala tendens som jag kallat 
för »kyrkan som tjänstelevererande marknadsanpassat företag« bär 
somliga drag som är möjliga att koppla samman med Billings folk-
kyrkotänkande. De drag som jag då i första hand syftar på är den Bil-
lingska folkkyrkoteologins benägenhet att betrakta församlingsmed-
lemmarna som passiva mottagare av det nådesbudskap som kyrkan har 

39 Johanna Gustafsson Lundberg, Medlem 2010: En teologisk kommentar (Uppsala: 
Svenska kyrkans forskningsenhet), s 54.

40 Ekstrand, Folkkyrkans gränser, s 158 not 234.

41 Pettersson, Kvalitet i livslånga tjänsterelationer, s 129.

42 Ekstrand, Folkkyrkans gränser, s 93.
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att förmedla. Billings ecklesiologiska rollfördelning mellan en aktiv 
Gud och passivt mottagande människor går att relativt friktionsfritt 
översätta till ett marknadsanpassat språk, där rollerna istället utgörs av 
producenter och konsumenter av kyrkliga tjänster. För den som skulle 
vilja, är det alltså möjligt att ta fasta på just detta hos Billing och därtill 
åberopa folkkyrkotanken som en motivering för att låta »kyrkan som 
tjänstelevererande marknadsanpassat företag« få genomslag i kyrkans 
praktiska liv.43

Kristi kropp och nutida gestaltningar av folkkyrkan 

De två exemplen på hur kyrkan socialt gestaltas syftar till att exempli-
fiera hur Billings folkkyrkoteologi kan ta sig praktiskt uttryck, när den 
traderas in i vår tid. Lindes och Ideströms undersökningar förenas i 
att intresset är vänt mot kyrkans praktiker. De tendenser som de spå-
rar handlar om yttringar i den konkreta gestaltningen av den lokala 
församlingen – eller med Ideströms terminologi: hur kyrkans sociala 
kropp ter sig. Med andra ord uppmärksammar de just den aspekt av 
kyrkan som jag återkommande har hävdat att Billing inte ger någon 
nämnvärd teologisk tyngd. Det handlar alltså om ett område som lig-
ger utanför räckvidden för de redskap för teologisk reflektion som 
Billing erbjuder. 

En i det här sammanhanget intressant likhet med Billings reflek-
tioner är, att både Linde och Ideström uppmärksammar att det i de 
studerade församlingarna finns en uppenbart ambivalent hållning till 
de tendenser som de lyfter fram. Den församling som Ideström stude-
rar vill arbeta för att motverka att kyrkans vi i alltför hög grad knyts 
till personalgruppen. Linde exemplifierar på motsvarande sätt hur det 
finns röster som ifrågasätter, om de data som de nya mätinstrumenten 
vill ha inrapporterade verkligen mäter det som är väsentligt. Om de 
två exemplen ses såsom nutida versioner av Billings folkkyrkotanke, 
tycks detta arv alltså också inbegripa den tveksamhet som Billing själv 

43 Pettersson uttrycker sig för övrigt i en sådan riktning när han redovisar sina egna 
ecklesiologiska preferenser. » Pettersson, Kvalitet i livslånga tjänsterelationer, s 64.



· 344 ·

uttryckte inför de sätt som hans folkkyrkotanke socialt förkroppsli-
gades i hans egen tid. Ur den här avhandlingens perspektiv behöver 
en sådan ambivalens inte i sig vara något ecklesiologiskt problema-
tiskt. Det verkligt problematiska är om man, i fortsatt kontinuitet 
med Billing, också har övertagit ett ecklesiologiskt tankesätt som 
saknar redskapen för att teologiskt adressera tvivelaktiga aspekter 
ifråga om hur kyrkan förkroppsligas. Den brännande frågan är med 
andra ord, om man också ärvt den ecklesiologiska huvudfoting som 
jag förbinder med Billings folkkyrkotanke, vilket skulle innebära en 
ecklesiologi som saknar föreställningar om vad som är en trofast social 
gestaltning av kyrkan. 

Om man däremot skulle ställa exempelvis Lindes analys gentemot 
en ecklesiologi som i högre grad betonar kyrkans sociala kropp, såsom 
såväl Cavanaugh som Ward gör, förändras bilden. Wards reflektioner 
kring kyrkan som Kristi kropp kan på ett mer resolut sätt ifrågasätta 
om den sociala kropp, som Linde pekar på att de nya gransknings-
koncepten strävar efter, kan erbjuda en trovärdig gestaltning av den 
kristna kyrkan. Lindes beskrivning av ett ideal som strävar efter att 
forma en »målrationell marknadsaktör med kontroll över sina gränser 
och resurser« låter sig inte på något enkelt sätt förenas med Wards 
bestämning av Kristi kropp som en sårmärkt kropp i vardande. Kristi 
överskridande kropp, vars gränser inte är möjliga att slutgiltigt be-
stämma på den här sidan om dess eskatologiska fullbordan, ifråga-
sätter såväl målsättningen att göra kyrkan »marknadskraftig« som 
strävandet efter kontroll.

En sådan Kristi kropps-teologisk utmaning av de former som den 
historiska kyrkan tar sig behöver dock inte per definition innebära ett 
absolut avståndstagande från allting i exempelvis de tendenser som 
Linde och Ideström lyfter fram. Kristi kropp, tolkad som en social 
realitet, innebär en närvaro av något som konstant utmanar sakers 
tillstånd i världen. Men samtidigt som detta medför ett ifrågasättande 
av exempelvis en kyrka som lånar formen av ett vinstdrivande företag, 
betyder det också en relativisering av alla andra anspråk på att äga 
den slutgiltiga gestaltningen av kyrkan. I det tillstånd av »nu men 
ännu inte« som kännetecknar den historiska kyrkans ofullständiga 



· 345 ·

gestaltning av Kristi kropp, kan kyrkan med andra ord mycket väl ha 
väsentliga saker att lära från andra ofullständiga sociala kroppar. 

Slutsatsen är därför inte att en mer artikulerad Kristi kropps-teologi 
får till konsekvens, att kyrkan därmed inte kan låta sig influeras och dra 
nytta av somliga insikter från den marknadsanpassade företagsvärl-
dens sätt att organisera sig. Det behöver heller inte innebära att en 
kyrka som håller sig med anställd personal inte kan erkänna ett värde 
i, att den anställda personalen har ett sammanhang som i en eller an-
nan mening är avskilt för dem. Däremot innebär det att inga sociala 
formeringar av kyrkan kan undandra sig teologisk prövning genom 
att definiera sig som en icketeologisk organisatorisk aspekt av kyrkan. 
Införandet av en socialt förankrad Kristi kropps-teologi omöjliggör 
att på det sättet dela upp kyrkan i en yttre och inre del, där bara det 
inre är teologiskt meningsbärande. Sådana saker som hur en kyrkas 
anställda personalgrupp framträder, eller vilka ideal och mallar som 
kyrkans verksamhet utvärderas och revideras utifrån, har betydelse 
för hur kyrkan tar plats som social kropp. Och för en kyrka med en 
levande Kristi kroppsteologi är just kyrkans sociala kropp i högsta grad 
en teologiskt väsentlig fråga.

Billing som resurs för ett  
alternativt folkkyrkligt förhållningssätt

I mötet med den postsekulära teologin har somliga problem i den 
Billingska folkkyrkotraditionen kommit i dagen. Utifrån den här av-
handlingens perspektiv är det dock inget uppseendeväckande i sig att 
folkkyrkoteologin visar sig vara behäftad med ett antal problem. Det 
har den gemensamt med alla andra ecklesiologiska modeller. Som 
teologen Avery Dulles skriver i sin bok om olika kyrkoteologiska mo-
deller:

We must recognize that our own favorite paradigms, however excellent, 
do not solve all questions. Much harm is done by imperialistically seeking 
to impose some one model as the definitive one.44

44 Dulles, Models of the Church, s 24.



· 346 ·

Dulles konstaterar att ingen kyrkoteologisk modell kan göra anspråk 
på att vara den definitiva. Möjligen skulle man kunna radikalisera 
Dulles resonemang genom att tillägga att det därför kanske inte är 
modellernas uppgift att ens sträva efter att vara den definitiva model-
len. Kartan är en sak och verkligheten en annan. Det är så att säga 
förbundet med en kartas uppgift att i en eller annan mening redu-
cera verkligheten. Visserligen skulle en karta givetvis vara oanvändbar 
om den inte alls korresponderar mot den geografi som den menar sig 
beskriva. Men en karta som inte reducerar verkligheten över huvud 
taget – som är så exakt att den är i samma storlek som det område den 
beskriver – skulle också den vara oanvändbar. Den skulle inte erbjuda 
någon hjälp till den som försöker orientera sig.45 

Överfört till de kyrkoteologiska modellerna kan man i förlängning-
en av ett sådant resonemang också hävda, att trovärdigheten i en viss 
kyrkoteologisk tradition därför inte bara kan bedömas utifrån frågan 
om den är förbunden med några problem. Istället måste den också 
bedömas utifrån vilken kapacitet den själv har att synliggöra och upp-
märksamma sina reduceringar, förenklingar och problem. Med den 
här avhandlingens terminologi kan det uttryckas som en fråga om i 
vilken mån en viss ecklesiologi hjälper till att belysa, hur det dilemma 
som är förbundet med att vara kyrka i världen tar sig uttryck i den 
egna traditionen. 

Som jag med återkommande exemplifieringar har visat är det ett 
signifikativt drag hos Billing, att han för en sådan självkritisk diskus-
sion kring sin egen folkkyrkoteologi. Billing problematiserar av och till 
de konsekvenser som det folkkyrkliga förhållningssättet får. Det gäller 
exempelvis Billings diskussion om hur viss folkkyrklig retorik inbjuder 
till vad han anser vara en alltför nationalistisk kristendomstolkning. 
Det gäller också hans kritiska diskussion om relationen mellan folk-
kyrkoteologin och statskyrkosystemet. Ytterligare ett exempel är hans 
problematisering av vilka aspekter av en praktiskt levd kristendom 
som blir undanträngda av en alltför ensidig accentuering av Gud som 
den aktiva och människan den passiva i en gudsrelation. Billing un-

45 Jfr Caputo, What Would Jesus Deconstruct? , s 65.
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derstryker att kristet liv och kristen fromhet också implicerar någon 
form av rörelse nerifrån och upp, »ett stycke eros upptaget i agape«.46 
Detta sker trots att Billing själv, i sin teologiska motivering av den 
förekommande nådens folkkyrka, är beroende av att Gud ses som det 
enda aktiva subjektet i egentlig mening. Även om Billing av och till 
talar om folkkyrkan på ett sätt som antyder att han ser den såsom den 
ideala kyrkomodellen, finns alltså samtidigt stråk hos honom som 
motverkar att folkkyrkotanken skall stelna till ett färdigt program. 
Han tillhandahåller därmed själv på sätt och vis en öppning, som den 
kyrkotradition som inspirerats av Billings folkkyrkotänkande skulle 
kunna aktivera för att få ett kritiskt perspektiv på sig själv.

De teologer som figurerar i den här avhandlingen har uppvisat olika 
förhållningssätt till det grundläggande dilemma som är förbundet 
med att vara kyrka i världen. Den som utmärker sig genom att mest 
regelbundet uppmärksamma den inneboende spänningen i att vara 
kyrka i världen är Graham Ward. Samtidigt tenderar Wards teologiska 
positionering att leda till en distansering från det dilemmat, vilket 
får konsekvensen att han själv indirekt kan skriva sig fri från teolo-
giskt ansvar för det. Den position i gränslandet mellan kyrka och värld 
som Ward eftersträvar – den som han själv beskriver som en position 
»i katedralens västport« – har visserligen visat sig vara fruktbar för 
Wards kulturkritiska diskussioner. Men, som jag redan påpekat, kan 
den positionen också bli undanglidande, eftersom det är oklart vilken 
praktiskt levd verklighet som den står ansvarig inför. Det betyder att 
Ward inte i särskilt hög grad behöver visa vilket förhållningssätt som 
han faktiskt menar är att förorda, när dilemmat visar sig i den ena 
eller andra konkreta situationen. Istället kan han betrakta kyrkan på 
visst avstånd och från det avståndet påpeka att den historiska kyrkan 
i världen alltid är ett provisorium.

Någon sådan möjlighet till distansering hade inte Billing. Billings 
mer utpräglat operativa roll i den kyrkliga tradition som han tillhörde 
innebar, att han var tvungen att mitt i en bristfällig verklighet använda 

46 Se ovan, s 72.
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sin teologi för att göra vissa provisoriska bedömningar och medverka 
till konkreta beslut. Med anspelning på Ward skulle man kunna säga 
att för Billing fanns det ingen möjlighet att retirera till kyrkporten 
och göra »eskatologiska förbehåll«, varje gång den konkreta kyrkliga 
tillvaron krånglade till sig. De sätt som dilemmat med att vara kyrka 
i världen tar sig uttryck i Billings folkkyrkoteologi, blir därför också 
synligare än i en del andra ecklesiologier, eftersom den kontinuerligt 
prövas av en kyrklig praktik. De problematiska aspekter av Billings 
folkkyrkoteologi som jag har uppmärksammat i den här avhandlingen 
har delvis varit möjliga att lyfta fram, just tack vare denna synlighet. 
Det har exempelvis gått att spåra en viss diskrepans mellan Billings 
strikt systematiskteologiska folkkyrkoteologi och somligt av det som 
Billing uttrycker i sina mer praktiskt kyrkliga överväganden. På vilket 
sätt en motsvarande diskrepans eventuellt tar sig uttryck i Wards teo-
logi är följdenligt svårare att svara på. 

Billings egna diskussioner kring problematiska aspekter av såväl 
folkkyrkoteologi som av folkkyrkans konkreta gestaltning förstärker 
naturligtvis denna relativa synlighet ytterligare. Den kvalitet som jag 
vill avsluta med att lyfta fram som en möjlighet hos Billing handlar 
därför vare sig om att hans folkkyrkotanke skulle vara mer eller att 
den skulle vara mindre belastad av problem än andra ecklesiologier. 
Det drag som jag vill ta fasta på är istället hans vilja att synliggöra pro-
blemen och att han ibland dessutom pekar på problemens eventuella 
kopplingar till hans egen teologi. 

Jag menar vidare att en uppvärdering av detta drag hos Billing på 
ett särskilt sätt skulle kunna vara fruktbar i den nutida svenskkyrkliga 
ecklesiologiska diskussionen. I Dulles påpekande om kyrkoteologiska 
modeller ovan ingår nämligen att det i synnerhet är viktigt, att vi är 
observanta på hur vi förhåller oss till våra egna ecklesiologiska favorit-
modeller. Detta eftersom det naturligtvis är just dem som vi löper störst 
risk att anbefalla såsom definitiva beskrivningar av Kristi kyrka. Uti-
från terminologin från inledningskapitlet innebär det att teologin då 
förlorar sin dramatiska karaktär och antar ett episkt förhållningssätt.

Det finns fog för att hävda att folkkyrkotanken i Svenska kyrkans 
sammanhang åtminstone delvis har blivit just en sådan ecklesiologisk 
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favoritmodell. Den kanske tydligaste formella indikationen på att det 
är på det sättet är den särställning, som ordet folkkyrka har fått såsom 
svenskkyrklig identitetsbestämning i kyrkoordningen och i Lagen om 
Svenska kyrkan.47 Med Dulles logik innebär det vidare, att det finns 
en risk att ordet folkkyrka därmed kan komma att få en alltför defini-
tiv kyrkoteologisk position (samtidigt som ordets betydelse alltjämt 
kan vara tämligen vag). Det skulle betyda att folkkyrkobegreppets 
funktion förflyttas, från att vara ett (dramatiskt) försök att hantera 
dilemmat i att vara kyrka i världen, till att uppfattas såsom en slutgiltig 
(episk) lösning på de ecklesiologiska problem som kan möta.

Steget är då inte heller långt till att ordet folkkyrka kan få rollen 
som en sorts ideologisk gränsmarkör, som helt enkelt tillåts skilja ut 
vad som är goda gestaltningar av kyrkan och vad som inte är det.48 
Att bekänna sig till »den öppna folkkyrkan« kan då fungera som en 
lojalitetsförklaring till ett kyrkoprogram. Problemet med det är, att om 
folkkyrkotanken får en sådan funktion, kan den knappast samtidigt 
erbjuda någon möjlighet att kritiskt förhålla sig till sina egna eckle-
siologiska problem. Tvärtom tenderar sådana lojalitetsförklaringar 
att dölja befintliga spänningar och problem, kanske delvis genom att 
skriva över problemen på andra – de icke folkkyrkliga. Att kunna slå 
fast sitt eget perspektiv såsom folkkyrkligt kan då bli en möjlighet att 
parera eventuellt kritiska synpunkter, utan att i egentlig mening gå i 
närkamp med dem. 

Enligt min mening bidrar de nuvarande skrivningarna i kyrkoord-
ningen och i Lagen om Svenska kyrkan till en sådan tendens, genom 

47 Jfr ovan not 2, s 13.

48 Intrycket att folkkyrkobegreppet åtminstone delvis har kommit att få en sådan 
funktion, bekräftas av att representanter för sinsemellan rätt olika traditionsriktningar 
i Svenska kyrkan, polemiskt emellanåt gör anspråk på att vara de »verkligt« folkkyrk-
liga. Exempelvis har arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelses (aKF) årsbok 2010 om 
folkkyrkoteologi den talande undertiteln Om det ockuperade folkkyrkobegreppet. Trots att 
folkkyrkobegreppet knappast kan sägas vara något som vanligtvis förknippas med aKF, 
signalerar titeln att ordet folkkyrka uppfattas som något tillräckligt positivt för att det 
skall vara värt att erövra, snarare än (enbart) avfärda. Markus Hagberg slår fast i för-
ordet att högkyrkligheten alltid bejakat att Svenska kyrkan i viss mening skall vara en 
folkkyrka. Markus Hagberg (red), Folkets kyrka eller en kyrka för folket? Om det ockuperade 
folkkyrkobegreppet (Skellefteå: Artos, 2011), s 8.
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sin fastställning av att Svenska kyrkan är en folkkyrka, samtidigt som 
beskrivningen av vad som närmare avses med den bestämningen inte 
är särskilt tydlig. Det kan då ligga nära till hands att, exempelvis i 
arbetet med en församlingsinstruktion, relativt okvalificerat ange 
folkkyrkobegreppet såsom identitetsbeskrivning på församlingen.49 
Därmed har man som församling placerat sig inom ramen för det 
som kyrkoordning och lagtext anger som svenskkyrkligt, men utan att 
behöva tydliggöra för sig själv och andra vad detta i närmare mening 
innebär. I sin praktiska användning har då folkkyrkobegreppet på ett 
olyckligt sätt gett ett bearbetningsdämpande bidrag till kyrkoteologin.

Ett faktum, som ytterligare antyder att folkkyrkobegreppet delvis 
verkligen har fått just en sådan roll i Svenska kyrkans sammanhang 
är att det självkritiska draget hos Billing generellt har blivit tämligen 
nedtonat i den senare diskussionen. Istället är det ett till viss del mot-
satt drag hos honom som ofta framhävs, nämligen hans osedvanligt 
stringenta sätt att skriva dogmatik. Genom att framhäva den sidan 
av Billing (en sida som i och för sig också har fog för sig) framträder 
Billing i högre grad såsom den stabila auktoritet som man kan luta 
ett kyrkoprogram gentemot – »den teologiska kyrkofadern«, som 
Gustaf Aulén kallar honom.50 Men när Billing på det sättet får utgöra 
teologisk garant för en viss kyrkosyn, är det inte förvånande att det 
självkritiska och problematiserande draget hos honom samtidigt ställs 
i bakgrunden. För att spetsa till det: För den som driver folkkyrkotan-
ken som sitt kyrkoprogram kan det vara besvärande att upptäcka, att 
den teolog som ofta framställs såsom huvudarkitekt för programmet 
uppvisar en hel del teologisk ambivalens. Då kan det ligga nära till 
hands att tona ner det draget hos Billing. 

De tillfällen då det trots allt uppmärksammas att Billing proble-
matiserade sitt eget tänkande, skildras det inte sällan i termer av ett 
negativt laddat vankelmod, ett personlighetsdrag som besvärade ho-

49 Om församlingsinstruktionerna, bland annat i relation till fokkyrkobegreppet, se 
Thidevall, Folkkyrkans tid: Församlingsinstruktionerna berättar.

50 Gustaf Aulén, »Inför Einar Billings sextioårsdag: Ett perspektiv på hans teologi« 
Svensk teologisk kvartalskrift, nr. 7:3 (1931), s 38.
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nom och som kopplas till hans depressiva sjukdomsperioder.51 I och 
med den kopplingen blir intrycket att det handlar om en problematik 
som ligger hos Billing, en svaghet som hans läsare måste ha fördrag-
samhet med och försöka se förbi, snarare än ett resultat av teologisk 
insiktsfullhet. Därmed behöver inte Billings problematiseringar beak-
tas såsom ett bidrag till den folkkyrkliga teologitraditionen, utan kan 
med milt överseende avfärdas såsom en tillfällig störning i en i övrigt 
solid kyrkoteologi.52

Jag har genomgående uppmärksammat och nu avslutningsvis också 
försökt uppvärdera det verkningshistoriskt nedtonade stråk hos Bil-
ling där han problematiserar sitt eget tänkande. Det skall dock inte 
tolkas som att jag menar att det skulle finnas ett självändamål i att så att 
säga återgå till »den autentiske Billing«, som om det i sig skulle vara 
en garant för en mer tillförlitlig folkkyrkoteologi. Det som jag vill lyfta 
fram handlar om Billings vilja att synliggöra, hur dilemmat som hör 
ihop med att vara kyrka i världen tog sig uttryck i hans eget kyrkotän-
kande. Hans specifika diskussioner är däremot naturligtvis relaterade 
till den samtid som han levde i och därför delvis daterade. Visserligen 
har en hel del av Billings synpunkter bäring också in i vår samtid, exem-
pelvis Billings reflektioner kring farorna med en alltför nationalistiskt 
grundad ecklesiologi. Men även om Billings observationer enligt mig 
alltså är värda att ta på allvar, är det inte en framkomlig väg att låta 
en teolog som dog 1939 få huvudansvaret för att reflektera över hur 
dilemmat med att vara kyrka i världen tar sig uttryck i vår samtid. Den 
uppgiften måste kyrkan i varje tid ta sig an på nytt.

Föresatsen i den här avhandlingen har varit att sätta folkkyrkoteolo-
gin i postsekulär belysning, för att därigenom bidra till att synliggöra 
och kritiskt reflektera över hur Svenska kyrkan tar plats i den sociala 
verkligheten. Som jag påpekade i inledningskapitlet har målsättning-

51 Ett sådant exempel är avsnittet »våndans och klarhetens man« i Malmeström, 
Eklund, Söderblom och Billing: Anteckningar och minnen, s 86–97.

52 Kopplingen mellan Billings självkritik och hans psykiska hälsa finns framför allt i de 
tidiga beskrivningarna av Billing. I mer sentida billingtolkningar har Billings problema-
tiseringar helt enkelt fallit bort och behöver därmed ingen förklaring.
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en varken varit att förkasta eller rädda folkkyrkotanken. Istället har 
undersökningen försökt skärpa blicken för vilken betydelse det har för 
Svenska kyrkan att den folkkyrkoteologi som Einar Billing represen-
terar har en inflytelserik position i dagens svenskkyrkliga teologi och 
självförståelse. De postsekulära teologier som jag har brutit Billings 
ecklesiologi mot har gett diskussionen en förankring i ett internatio-
nellt teologiskt samtal, där ordet folkkyrka i stort sett inte används. 
Perspektivet har därmed gett en horisont, där folkkyrkobegreppet inte 
har kunnat fungera vare sig som en självrefererande minsta gemen-
samma nämnare, eller som en ideologisk gränsmarkör för god respek-
tive dålig kyrkoteologi. Det angreppssättet har öppnat för att en del 
av folkkyrkotänkandets icke-artikulerade konsekvenser för kyrkans 
sociala gestaltning har kunnat belysas.

Om undersökningen därmed kan bidra något lite till en synligare 
kyrka, skulle ett huvudsyfte med den här boken vara uppfylld. Den 
synliga kyrkan har visserligen svårare att skyla över sin ofullkomlighet 
och måste ständigt öva sig i att leva av Guds nåd, snarare än av egen 
kraft. Den synliga kyrkan är därför också den sårbara kyrkan – en 
hoppfull plats.
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Summary

The term folk church has had a massive impact on the ecclesiological 
discussion within the Church of Sweden over the last 100 years. It has 
become one of the most significant concepts in many of the theological 
self descriptions in the Church of Sweden. But how does the central 
position that the term folk church has gained in the theological langu-
age of the church, affect the various ways in which the church actually 
is embodied?

The purpose of this dissertation is to contribute to a critical reflec-
tion on the question of how the Church of Sweden is put into practice 
in the social sphere. This is done through an analysis of one of the 
most influential parts of the ecclesiological heritage of the Church 
of Sweden, namely the specific perception of the folk church that is 
associated with the theologian and Bishop Einar Billing (1871–1939). 
The theoretical framework for the analysis is mainly gained from con-
temporary postsecular theology, with the aim to illuminate some of 
the consequences of the folk church ecclesiology, regarding the social 
embodiment of the church.

As the point of departure, I take the ecclesiological question how a 
Christian church can situate itself in the world in such a way that it is 
truly engaged in, but not absorbed by, the world. This question, which 
corresponds to the biblical call for Christians to live in the world, but 
not of it, is not a problem that can be solved once and for all. Rather, 
it is a constant dilemma that every ecclesiological model that has some 
kind of connection with the practical life of the historical church, has 
to relate to. The dilemma takes different shapes in different contexts, 
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which means that a responsible ecclesiology must be characterised by a 
dramatic interaction with the historical setting. I regard Billing’s vision 
of the folk church as his historically situated and dramatic attempt to 
address and handle the dilemma in his own time. Billing’s theology is 
therefore analysed as something which has grown in mutual interac-
tion with the situation of the actual church that it was formulated for, 
i.e. the Church of Sweden at the beginning of the 20th century.

As a tool for the analysis I use a slightly modified version of Benedict 
Anderson’s concept »imagined community«, in combination with 
Charles Taylor’s term »social imaginaries«. An »imagined commu-
nity«, the way the term is used here, is imagined in the sense that its 
existence depends on the fact that the individuals that the community 
consists of (for example in a nation or a church), perceive that they 
belong together. And this perception of belonging to a community is 
socially constructed by symbols, rites, stories, languages etcetera. The 
fact that a community in this sense is imagined does not, however, in 
itself question the authenticity of a community. All communities are 
dependent on a certain amount of imaginaries. This is not only true 
for large scale communities, but also for our closer, more intimate, 
relationships. In a wider perspective, our overall social existence is 
dependent on the social imaginaries that we consciously or subcons-
ciously embrace.

In the first main part of the dissertation, I reconstruct Billing’s folk 
church ecclesiology as an »imagined community« and a »social ima-
ginary«, in order to shed light on how Billing imagines that the church 
is embodied in the social sphere. Since social embodiment is not an 
elaborated theme in Billing’s works, this reconstruction has to trace 
underlying and unexpressed social imaginaries. Chapter 2 is a direct 
analysis of texts where Billing specifically articulates his folk church 
ecclesiology, in particular the book Den svenska folkkyrkan. Billing des-
cribes the folk church as the best way of organising the Christian church 
and this is because it reflects the nature of God’s grace better than 
all other ways of organising a church. Significant for God’s grace is, 
in Billing’s interpretation, that it is always offered to us before, and 
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independent of, our human responses (den förekommande nåden). 
The parochial system that defines folk church parishes as territories is, 
according to Billing, the best ecclesiological way to mediate this grace. 
This is since an individual person, just by living somewhere, is always 
already included in an environment where a specific folk-church parish 
is responsible for offering the means of God’s grace. 

Repeatedly Billing defines the folk church as »the forgiveness of 
sins to the people of Sweden«. However, it is important for Billing 
to emphasise that this means the forgiveness of sins to each and every 
person individually, not as a people. Neither the Swedish people in 
itself, nor the Christian community in the local parish, has theological 
significance in Billing’s thinking. 

In Billing’s debates with representatives of Free Churches, his main 
critique is that Free Church ecclesiologies tend to reverse the order 
of things and regard the personal faith as the first principle, instead 
of what Billing calls »the very first principle«, which is God’s grace. 
In contrast Billing stresses that the folk church does not give human 
beings, but God the active initiative. God is the active part, the giver 
of grace, while the human beings are passive receivers. 

The very strong emphasis on God as the active part in the folk 
church means that Billing does not give much attention to the embo-
diment of the church within a community of Christians, since such 
an embodiment always needs a certain amount of human activity. 
However, when Billing addresses the church directly, he is of course 
nevertheless dependent on some form of socially imagined percep-
tion of the embodied church. Otherwise there would not be anything 
to address. As it turns out, Billing focuses very much on the priest as 
the person that physically brings the means of grace to the people, by 
preaching the Word of God and administers the forgiveness of sins 
and the sacraments. Therefore, in Billing’s more practically oriented 
discussions, the priest implicitly has the role of being the social em-
bodiment of the church.

Chapter 3 puts Billing’s folk church ecclesiology in its ecclesial set-
ting, by investigating which operative role Billing’s theology played in 
the »young church movement« (ungkyrkorörelsen) that emerged in 
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the first decades of the 20th century. The focus of the chapter is mainly 
on the tendencies within the young church movement to emphasise 
the national identity of the church. This means that the church as 
one imagined community was harmonised with another imagined 
community; the nation. Even though Billing himself did not give the 
nation any theological importance and also expressed some worries 
about a too nationalistic focus, his theology was nonetheless suitable 
for such a harmonisation of church and nation. Since Billing’s theology 
does not include an explicit vision of the social embodiment of the 
church, it did not contain any sufficient theological tool for pointing 
out theologically problematic aspects of a church that takes a natio-
nalistic shape.

Chapter 4 contextualises Billing’s ecclesiology in an additional way, 
by putting the folk church within Billing’s wider theological thinking 
and especially in connection with his historical-dramatic view on the 
divine revelation. Billing regards the biblical texts as witnesses of the 
divine drama, where God through divine action within history, res-
cues and reconciles himself with his people. God’s saving action in 
Exodus together with the prophets’ interpretation of God’s actions, 
are the main themes in Billing’s interpretation of the Old Testament 
narrative. In the New Testament this saving and reconciling action of 
God is, through Jesus Christ, universalised and individualised. The 
role of Jesus in the drama is to radicalise the prophetic message of 
God’s reconciling action, by universally directing it to every individual 
human being. By offering the means of grace as a possibility to every 
individual person within its geographical territory the folk church pa-
rish is to Billing a continuation of this historical-dramatic revelation of 
God’s reconciliation. In the same way that God’s action in history was 
widened in Christ, to a universal offer of reconciliation for humankind, 
Billing’s folk church wants to embrace all of reality, all the way to the 
territorial border of the parish. And on the other side of the parish 
border, there is another parish with responsibility to offer the same 
means of grace, which reflects that you cannot fall out of God’s grace.
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Part II of the dissertation deepens the analysis of Billing’s ecclesiology 
by use of postsecular theological perspectives. Chapter 5 introduces 
and discusses the term postsecularity. Postsecularity is conceptua-
lised as a description of a certain cultural condition, where a more 
radically pluralistic religious and political situation is questioning 
the modern division between (public) politics and (private) religion. 
Theologically this condition also means an opportunity to claim 
that certain Christian theological perspectives can contribute with 
insights also regarding the public sphere, where different social bodies 
share the same space.

Chapter 6 relates the discussion of folk church and nationalism 
to the theologian William Cavanaugh’s analysis of the nation state. 
Cavanaugh’s interpretation of the modern state suggests that it is not 
as secular as it seems. Instead it has developed by gradually taking over 
certain theological motives from the medieval church. In Cavanaugh’s 
reading the modern national state therefore is built on its own (and in 
Cavanaugh’s opinion perverted) theology, where the state has become 
the saviour, which saves us from oppressive and destructive powers. 
The means that the national state uses for this protection is violence 
and the destructive powers that it claims to protect us from are not 
least religion – at least all religious expressions that do not accept the 
modern restriction of religion to the private sphere. In the light of 
Cavanaugh’s description of the nation state as a community built on 
theological motives that deeply contradict the motives of the Christian 
church, it is of course problematic that Billing’s folk church theology 
turned out to be quite open to a harmonisation with the nation. Billing 
himself is attentive to the fact that the nation state can be a deceitful 
partner for the church. But in comparison to Cavanaugh’s somewhat 
confrontational vision of the church as a »political body based on the 
Eucharist«, it turns out that Billing’s folk-church ecclesiology cannot 
supply him with an alternative vision of how the church should be 
embodied. This also means that Billing cannot in any fundamental 
way challenge the nationalistic ecclesiology of his time.

Chapter 7–9 make use of the theologian Graham Ward’s focus 
on analogy as a fruitful theological approach and his ecclesiological 
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focus on the analogy of the church as the body of Christ. Ward’s dis-
cussions on what it means to regard the church as a socially embodied 
entity, bring further perspectives to the analysis of what the social 
body looks like in Billing’s vision of the folk church. It is for example 
important in Ward’s interpretation of the body of Christ, that it is a 
broken and vulnerable body. The body of Christ is not a static body 
with sharply marked borders. Instead it is a wounded body, a body 
that ecclesiologically is in the making, with permeable borders. This 
means that to Ward the church as the body of Christ can overlap 
with other bodies within the social sphere, but also challenge and be 
challenged by them. 

Ward’s interpretation of the body of Christ as a body in the ma-
king offers an alternative perspective to the categories that Billing was 
working with, where it seems as if the analogy of the body of Christ 
had different connotations. An example of that is the turn towards an 
emphasis on the analogy of the church as the body of Christ, which 
took place in the generation of Swedish Lutheran theologians fol-
lowing directly after Billing, within »den nya kyrkosynen«. In this 
context for example Anders Nygren used the body of Christ as the 
structuring analogy for his ecclesiology, in the programmatic book 
En bok om kyrkan. But Nygren stresses that his theology of the body of 
Christ is restricted to the church in a theological meaning, which he 
sharply separates from the church in a sociologic sense. This is a very 
different understanding of the body of Christ from the one that Ward 
offers. Ward suggests that it is precisely as the body of Christ that 
the church is embodied in the social sphere, something that blurs and 
questions Nygren’s division. 

With such a division, the body of Christ cannot be a useful tool for 
an ecclesiology that wrestles with the fundamental dilemma of how 
the church can live in but not of the world. The practical existence of 
the church in the world is regarded as an aspect that is beyond the 
reach of such theological concepts. But Ward’s theology implies that 
a reflection on the body of Christ can function as a critical analogy 
that destabilises and challenges both the embodiment of the historical 
church and all other bodies within the social sphere. 
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In other words: Ward’s way of making use of the analogy of the 
body of Christ, might be able to offer the critical instance towards 
different social embodiments, which turned out to be that instance 
that Billing’s folk church is missing – something that was shown for 
example in Billing’s difficulties to challenge the nationalistic tenden-
cies. For a church that is influenced by Billing’s folk-church theology 
this might improve the ecclesiological capacity to address problema-
tic aspects of how the church is socially embodied (which is not to 
say that Billing himself would have been better equipped if he had 
emphasised the church as the body of Christ. As I have pointed out, 
the language of the body of Christ had a different connotation in 
Billing’s context). Ward’s focus on embodiment also leads him to 
a discussion on the role of desire, where he describes the Christian 
church as an »erotic community«, which means a community that 
is driven by a mutual desire; God’s desire for the human being and 
the human desire for God. This dynamic is mutual but nevertheless 
always asymmetric, since the human love and desire for God, can never 
equal God’s love. 

This gives a possible opening for reconsidering Billing’s strict divi-
sion of God as the active part and human beings as passive receivers, 
a reconsideration that Billing himself hints in some texts. A striking 
overall tendency in Billing’s work is that he continually discusses and 
points out problematic aspects also in his own ecclesiology.

In chapter 10 I relate the analysis of Billing’s folk church ecclesiology 
to two examples of how the Church of Sweden tends to be socially 
embodied in our own time. I name the two tendencies »the church 
as the employed staff« and »the church as a market-driven company 
for delivery of religious services«. These two tendencies have recently 
been investigated in empirical studies. In this chapter it is shown that 
it is possible to connect these tendencies with the folk church heritage. 
»The church as the employed staff« is a tendency that can be seen 
as a modern version of a folk-church tradition that let the priest be 
the one that embodied the church. »The church as a market-driven 
company for delivery of religious services« where the parishioners are 
seen as customers, can in a parallel way be seen as a modern version 
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of an ecclesiological tradition where the human beings are regarded 
as individual passive receivers. An interesting resemblance with Bil-
ling, which the empirical investigations of both these tendencies have 
shown, is that in both cases there are voices within the church that 
do not feel comfortable with some aspects of these tendencies. But in 
the same way that Billing himself could not find a sufficient argument 
within his theology to address problematic aspects of the way that the 
church was embodied, it seems that nor do these voices. Therefore, at 
least for a start, a better understanding of the body of the folk church 
might be a helpful tool.
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