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Inledning 

Efter att ärkebiskop Nathan Söderblom sammankallat och genomfört det ekumeniska möte 

1925 uppkom det hos honom en sammanfattande reflektion. Tre traditioner symboliserat i tre 

apostlar hade varit inbjudna. Aposteln Johannes företrädde och närvarade den ortodoxa 

traditionen. De av reformationen utvecklade protestantiska kyrkorna företräddes och 

närvarades av aposteln Paulus. Enligt Söderblom saknades dock aposteln Petrus, det vill säga 

den romersk katolska kyrkan.1 Den ekumeniska inviten hade nekats och 1928 förstärkes 

avståndstagande ytterligare med Pius XI encyklika Mortalium Animos. 

      När den här texten skrivs har det gått 50 år sedan Andra Vatikankonciliet 1962 öppnande 

kyrkan inför världen. I efterhand har det betraktats som den viktigaste händelsen i den 

romerska katolska kyrkans historia under 1900-talet. I synnerhet för dess internationella, 

mångkulturella och kontinentala karaktär. Det finns mycket att säga om konciliets betydelse, 

kanske allra mest påtaglig är den dialog med andra kristna samfund vilket konciliet 

resulterade i.2    

    Vid Andra Vatikankonciliets annonsering och öppning hade 40 år förflutit sedan Nathan 

Söderblom inbjudit till ekumeniska samtal. Skulle den protestantiska opinionen som den 

förekom i kristen press i Sverige neka eller välkomna inviten? 

    Forskningen av den romersk katolska kyrkan i Sverige är inte särskilt omfattande. Hur den 

protestantiska bilden såg ut av konciliet och kyrkan under 1960-talet är inget undantag. Med 

följande undersökning är min ambition att bidra till forskningsläget. Med konciliets 50 års 

markering är det särskilt angenämt.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Silén (1967) sid. 85-86 
2 Lamberigts & Kenis (2002)  
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1.1 Problem, syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att studera framställningen av romersk katolska kyrkan i en 

förändringsprocess. Titeln innehåller således en hypotes eller en frågeställning i sig. Hotfull 

och främmande är en beskrivning av hur en allmän generell historisk syn på romersk katolska 

kyrkan har gestaltats i Sverige, allt sedan reformationen. Den historiska bakgrunden framgår 

tydligt i forskningsläget. Det gör även titelns avslutande ord, accepterad.   

Accepterad i betydelsen Andra Vatikankonciliet som en förändringsprocess.   

 

Undersökningens genomförande utgår ifrån följande frågeställningar: 

 

1. Hur och i vilken omfattning skriver den svenska kristna pressen i allmänhet om romersk 

katolska kyrkan och i synnerhet om Andra Vatikankonciliet under perioden 1962-1966?  

 

2. Hur skiljer sig respektive tidning och dess samfundstillhörighet ifråga om synen på romersk 

katolska kyrkan och synen på Andra Vatikankonciliet under perioden 1962-1966? 

 

3. Går det att urskilja en förändring i synen på romersk katolska kyrkan före och under Andra 

Vatikankonciliet? 

 

1.2 Forskningsläge 

Forskningsläget består av två delar. Dels en historisk översikt av synen på romersk katolska 

kyrkan från reformationen fram till tiden strax före Andra Vatikankonciliets start. Förutom att 

introducera läsaren i ämnet är syftet att utgöra en grund för vilket undersökningens resultat 

kommer jämföras med. Forskningslägets andra del består av en redogörelse av de enstaka 

skrifter och rapporter vilka gavs ut efter konciliets avslutande.  

 

1.2.1 Den historiska synen på romersk katolska kyrkan 

Magnus Nymans studie av katolskt liv i Sverige under 1500 och 1600-tal vittnar om ett 

antikatolskt propagandaspråk, vilket etablerades och spreds under århundraden framöver. Den 

teologiska kritiken bestod av exempelvis obiblisk gudstjänst, klosterverksamhet, 

helgondyrkan och påven som antikrist. Från Gustav Vasas propagandamaskin spreds 
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dessutom en politisk föreställning att katolska biskopar bidragit till förtyck av det svenska 

folket, en följd av dess påstådda lojalitet till den danska kungen Kristian II.3 

      Magnus Nymans avhandling om religiösa minoriteter i pressen under senare delen av 

1700-talet bidrar med kunskap om synen på romersk katolska kyrkan. Generellt betraktades 

enskilda påvar mer positivt än synen på kyrkan. Särskilt påven Clemens XIV för hans beslut 

att upplösa jesuitorden, en aktör vilket betraktades med misstänksamhet.4 

      Barbro Lindqvists studie om 1700-talets arbetskraftinvandring till Sverige vittnar om 

katolska kyrkan som en hotande inkräktare, med förklädda jesuiter, i full färd och med stor 

iver att sprida den katolska läran. Studien ger även en inblick i de plågsamma förhållandena 

många katolska arbetsinvandrare tvingades leva under, samt deras position som en religiös 

minoritet.5  

      Perioden slutet av 1700-talet och större delen av 1800-talet har i två band studerats av 

Arne Palmqvist, fortfarande idag det enda vetenskapliga verket av perioden som behandlar 

romerskt katolska kyrkan i Sverige. Ett viktigt inslag är inkluderingen av de vid tiden 

teologiska debatter mellan protestanter och katoliker.6  

     Yvonne Maria Werner har i ett större verk studerat perioden från 1873 fram till 1929. Den 

senare delen av 1800-talet vid riksdagsdebatter förekom diskussioner om den såkallade 

”katolska faran”. Kritiken kom från både konservativt och liberalt politiska grupperingar. 

Jesuiterna som bärare av ultramontanismen ansågs utgöra ett hot mot den nationella 

suveräniteten.7 Allmänt i pressen sågs katolska kyrkan med en övervägande negativ syn. År 

1923 hölls ett möte för Allmänna svenska prästföreningen, där temat kretsade kring hotet om 

katolsk missionsverksamhet. Kritik riktades även mot den katolska kristna kulturen, vilken 

ansågs utgöras av en underlägsen morallära och vara reducerad till mänsklig ideologi. Vid 

ekumeniska mötet 1925 kritiserade Nathan Söderblom katolska kyrkan för att vara en isolerad 

sekt. Söderbloms inställning var att den missionerande katolska kyrkan egentligen var onödig 

i Sverige, då Svenska kyrkan representerade den katolska kyrkan i Sverige. De etablerade 

romersk katolska församlingarna i Sverige under 1800 och 1900-talet i Sverige borde istället 

tillhört respektive nationalkyrka i exempelvis Italien eller Spanien.8 Werners slutsatser är att 

den romersk katolska kyrkan var en tolererad men knappast en accepterad del av samhället. 

Endast motiven förändrades, från protestantiska grunder under 1870-talet till att i början av 

                                                 
3 Nyman (1997) sid. 187, 191 
4 Nyman (1988) sid. 176, 177, 188-189, 181 
5 Lindqvist (1989) sid. 270 
6 Palmqvist (1954,1958)  
7 Werner (1996a) sid. 128, 35 
8 Werner (1996a) sid. 85, 258, 260-261, 341, 343, 330, 331 
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1900-talet formas i en luthersk liberal ideologi.9 Förhållandet mellan svensk identitet och 

katolicism har även visat sig vara en komplicerande faktor, där en konvertering i början av 

1900-talet till katolska kyrkan kunde anses vara ett uttryck för landsförräderi.10  

      Specifikt synen på romersk katolska kyrkan i pressen har Bengt Wadensjö undersökt åren 

1920-1923. Det fanns en stor enighet att katolska kyrkan hade missionsambitioner till 

Sverige. Allmänna svenska prästföreningen, Svenska dagbladet och Nya dagligt allehanda 

var allra mest kritiska, Internationella förbundets11 representanter i Sverige förespråkade till 

och med ett förbud av katolsk verksamhet i Sverige. Den största farhågan var klosterfrågan, 

som ofta förekom i Vår lösen, Svensk kyrkotidning. Biskop Manfred Björkqvist redaktör för 

Vår lösen använde dessutom tidningen för att sprida varningen för framtida kloster i Sverige, 

vilka han ansåg utgöra ett hot mot den andliga friheten. Björkqvist ansåg att protestanter 

borde se katolska kyrkan som dess dödsfiende.12 Den högkyrkliga utvecklingen under 1920-

talet resulterade i en ökad rädsla för den katolska faran. Rörelsens portalgestalt Gunnar 

Rosendal(1897-1988) ansågs exempelvis befinna sig i maskopi med Rom, ett försök från Rom 

att öka sitt inflytande i Sverige.13   

      I en kandidatuppsats har framställningen av romersk katolska kyrkan i ett svenskt 

perspektiv undersökts med fokus på två konkordat. Ett avgränsat lokalt dagstidningsmaterial 

vittnar om en påstådd förestående symbios mellan katolicism och fascism till följd av påvens 

konkordat med Mussolini och Hitler år 1929 respektive år 1933. Därtill en framställning av 

katolska kyrkan som en främmande och antimodern företeelse för ett modernt land som 

Sverige, samt misstänksamhet att katolsk propaganda spreds på utländska skolor i Sverige. 

Konkordatens påstådda dolda agenda och spridandet av katolsk propaganda ansågs vara ett 

verk av jesuiterna. I Örebromissionens veckotidning Missionsbaneret fanns en stark betoning 

av mission till katolska länder och protestantiska minoriteterna.14  

    Under mellankrigstiden beskylldes även romersk katolska kyrkan hos delar av svenska 

borgligheten för att vara alltför kritisk till Hitler och att vara antitysk, samt att den svenska 

vänstern beskyllde kyrkan för att gå fascistiska ärenden i Francos Spanien. I samband med 

                                                 
9Werner (1996a) sid. 353 
10Werner (1996b)   
11 Organisation bildad 1923 i Berlin på allmän protestantisk bas, som en reaktion av en upplevd romersk katolsk 
motreformation i samtiden. Vid grundandet deltog svenska representanter. Resultatet blev att Allmänna 
prästföreningen tillsatte ett särskilt utskott för kampen mot den romersk katolska kyrkan, Evangeliska utskottet.  
12 Wadensjö (1968) sid. 205, 221, 222-223 
13 Cavallin (1983) sid. 33  
14 Andersson (2011), för en sammanfattande artikel se även, Andersson (2012)  
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andra världskriget var kritiken något nertonad, tack vare Vatikanens hjälpinsatser och 

förhandlingar att stoppa kriget.15  

      Därmed är vi framme vid 1950-talet, ett årtionde där den allmänna synen på romersk 

katolska kyrkan förändrades till förmån för en mer accepterande hållning. Bland annat till 

följd av ett ökat antalet konversioner av kända kulturpersonligheter.16 Dock förekom en stark 

misstänksamhet mot romersk katolska kyrkan i riksdagen i samband med diskussionerna inför 

1951 års utvidgade religionsfrihetslagstiftning. Misstron riktade sig främst till framtida 

klosterverksamhet i Sverige, vilket flertal debattörer ansåg hota den individuella personliga 

friheten på grund av klostrens påstått politiska dimension. I ett större perspektiv betraktades 

den politiska katolska dominansen i Europa efter andra världskriget som ett hot mot Sveriges 

självbestämmande, både av socialdemokrater och dåvarande Högerpartiet.17  

      Daniel Alvungers avhandling om socialdemokratins kyrkopolitik vittnar om att det höga 

tonläget vid 1961 års riksdagsdebatter bestod. Vid ett eventuellt godkännande av ett 

karmelitkloster var farhågan att ett katolskt inflytande kunde hota Sveriges demokrati. Enligt 

socialdemokraten John Lundberg fanns katolska tendenser inom högkyrkligheten, främst från 

Kyrklig samling. Inom socialdemokratin betraktades högkyrklighen generellt vara icke 

demokratisk och icke luthersk, en främmande del i svenskt kyrkoliv. Enligt Alvunger bestod 

den socialdemokratiska synen på högkyrkligheten av en liknelse, en romersk katolsk trojansk 

häst, där den romersk katolska kyrkan i förklädd som högkyrklighet flyttade fram sina 

positioner i Sverige. En förklarande faktor är att socialdemokraterna betraktade katolicism 

synonymt med politisk konservatism.18  

      Angela Corstens avhandling behandlar synen på påvens ämbetsutövning i svenska och 

tyska tidningar år 1958. I Svenska dagbladet framställdes påvarna Pius XII och Johannes 

XXIIIs personligheter positivt, i kontrast till en negativ betraktelse av påveämbetets som 

institution. Särskilt Johannes XXIII:s personlighet framstod mer mänsklig och som en positiv 

kraft i jämförelse med beskrivningen av ämbetet. I Dagens nyheter fanns liknande 

framställningar. Respektive påve betraktades som mänskliga och sympatiska, samtidigt 

beskrevs den romersk katolska institutionen som förkastlig. I tidningen Arbetaren 

överskuggade påveämbetets negativa aspekter påvarnas personliga egenskaper. Johannes 

XXIII framträder dock till en början något mer positivt främst vid utlysandet av Andra 

                                                 
15 Cavallin (1983) sid. 34,35 
16 Werner, (2005) sid. 356 
17 Werner (2006) sid. 17,18,19 
18 Alvunger (2006) sid. 163, 165, 175 
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Vatikankonciliet 1958, för att sedan överskuggas av tidningens fokus på Vatikanens mer 

negativa sidor.19  

 

1.2.2 Andra Vatikankonciliet, reaktioner och påverkan 

Den romersk katolska kyrkans långa historia brukar delas in i en förkonciliär och en 

efterkonciliär period. Uppdelningen syftar på den stora förändring vilket Andra 

Vatikankonciliet gav upphov till. En förändring vilket innebar att romersk katolska kyrkan 

från ett tidigare exklusivt anspråk utvecklades till en mer öppen och ekumenisk kyrka. 

Allmänt bidrog konciliet till att den tidigare mycket negativa synen på kyrkan förändrades. I 

kombination med att den lutherska identiteten blivit mindre viktig och att Sverige hade 

förändrats.20 Betydelsen och genomslagkraften av Andra Vatikankonciliet påverkade även 

Svenska kyrkan, där exempelvis konciliets tanke om gudsfolket inspirerade till en större 

fokusering på gudstjänsten.21  

      På svenska gavs enstaka rapporter ut efter konciliets avslutande. I Västerås stiftsbok 1967 

finns två bidrag. Sven Silén, observatör under konciliet menade att den stora 

uppmärksamheten och förväntan konciliet genererat var en missuppfattning. Det ekumeniska 

strävandet kunde inte likställas med ambitionerna Nathan Söderblom haft 1925. Andra 

Vatikankonciliet skulle istället betraktas som ett katolskt reformkoncilium. Trots konciliets 

begränsade syfte ansåg Silén att händelsen var högst relevant även för evangeliskt kristna. De 

murar romersk katolska kyrkan i århundraden byggt omkring sig mot omvärlden menade 

Silèn hade rasat. Trots teologiska motsättningar menade dock Silén att för första gången sedan 

reformationen kunde nu i stor skala romersk katolska kyrkan och de evangeliska kyrkorna på 

allvar respektera varandra som medkristna.22  

      Betydelsen av konciliet för det då framtida Världskyrkomötet i Uppsala 1968 reflekterade 

Vilmos Vajta över i det andra bidraget. Till följd av den nya öppna romersk katolska kyrkan 

ansåg han att en större ekumenisk enhet kunde uppnås vid Uppsala mötet.23   

      Vajta har även i en mindre bok diskuterat konciliet som ett vågspel i kyrkans förnyelse.  

Den viktigaste förändringen enligt Vajta och Silèn var den framväxande dialogen mellan 

kyrkorna, framförallt den ökade förståelsen hos romersk katolska kyrkan av reformationens 

idéarv. Att konciliet var en avgörande historisk händelse var de båda författarna överens om. 

                                                 
19 Corsten (2006) sid. 104, 120, 131 
20 Werner (2006) sid. 1.f, 19 
21 Wejryd (2012) sid 338 
22 Silén (1967) sid. 85,86,87, 99,100-101 
23 Vajta (1967a) sid. 77.ff  
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Vajta betonade även betydelsen att de protestantiska kyrkorna skulle uppfatta konciliets 

resultat som ett tecken på ekumenik och enhetssträvanden.24 Generellt så uppvisar de båda 

rapporterna en generellt positiv syn på konciliets initiativ och genomförande, utan att blunda 

för fortsatta tvistefrågor. Uppfattningen var även att romerskt katolska kyrkan hade ärligt 

uppsåt med ekumeniken.  

      EFS-förlag gav 1964 ut en bok med titeln Problemet katolicismen, om de väsentliga 

skillnaderna mellan romerskt och evangeliskt. Den är skriven av Vittorio Subilia som var 

verksam vid Valdenserfakuleteten i Rom. Enligt författaren bestod skillnaderna mellan 

romerskt och evangeliskt av allt för stora frågor för att kunna överbryggas. Vilket även ansågs 

förstärktes under konciliet. Enligt förlaget hade boken effekten att de positiva förväntningarna 

av konciliets ekumeniska strävande måste omprövas. På grund av detta ansåg förlaget att 

bokens utgivande var viktigt och skyndsamt.25  

     På svenska finns ett antal uppsatser och artiklar utgivna i en samlad volym med titeln, 

Andra Vatikankonciliet i luthersk belysning. Artiklarna och uppsatserna är skrivna av de 

observatörer Lutherska världsrådet sände till konciliet. Sven Ingebrand som redigerat 

volymen sammanfattade och menade att konciliet var något relevant för de protestantiska 

kyrkorna. I den ekumeniska tiden menade Ingebrand att konciliet inte kunde betraktas som en 

isolerad romersk händelse. De protestantiska kyrkorna hade mycket att lära av konciliets 

anda, att kyrkan ständigt behöver förnyas för att inte stagnera.26 

Under 1963-1966 rapporterade journalisten och den svenske katoliken Gunnel Vallquist på 

plats från konciliet. Rapporterna förekom i Svenska dagbladet och gavs även ut i en serie 

böcker. En sammanställd volym av samtliga delar har getts ut med titeln Dagbok från Rom, en 

kamp om förnyelse. Undertiteln avspeglar mycket av betraktelserna Vallquist beskriver från  

Konciliets arbete och utveckling.27 

    Studier av den protestantiska bilden och perspektivet av konciliet är begränsat. De böcker 

jag hänvisat till är vad som finns att tillgå på svenska. På kulturspråken finns dock mycket att 

finna. Jag har för att behålla det svenska perspektivet valt att exkludera dessa studier.  

Vad vi kan se är dock att delar av den protestantiska rörelsen i Sverige och internationellt 

betraktar konciliet som en positiv företeelse för en framtida enhet. Andra uttryck är mer 

negativa. Hur exempelvis de frikyrkliga samfunden såg på konciliet är något som 

forskningsläget saknar. Enstaka studier av den romersk katolska kyrkan i Sverige under 1960-

                                                 
24 Vajta (1967b) sid. 79,11,8 
25 Subilia (1964) sid. 5 
26 Ingebrand (1970) sid. 7  
27 Vallquist (1999)  
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talet är förekommande. Studier av konciliet utifrån svensk kristen press är dock något som 

saknas. Ambitionen är att följande undersökning ska bidra och komplettera forskningsläget.   

 

1.3 Källmaterial, avgränsning och metod 

Uppsatsens källmaterial består av ett antal svenska vecko- och månadstidningar/tidskrifter. 

Respektive tidnings nära koppling till enskilda samfund, organisationer eller Svenska kyrkan 

gör att de kan definieras som svensk kristen press. Av den svenska kristna pressen har den 

katolska pressen exkluderats, en följd av syftet att studera det protestantiska perspektivet av 

romersk katolska kyrkan och andra Vatikankonciliet.  

      Inom pressforskningen finns en teori som går under namnet makten över dagordningen. 

Den är utarbetad av Maxwell McCombs och har utvecklats för att förklara hur medierna 

skapar bilder av verkligheten, och i förlängningen styr läsarnas prioriteringar. Det som är 

dagordningen i pressen tenderar att även bli allmänhetens dagordning. Enligt McCombs 

berättar inte nyhetsmediet för läsaren exakt vad hon ska tycka, men snarast vad hon ska tänka 

på.28 Även om teorin ursprungligen utgår ifrån politik, massmedier och opinion så skulle den 

även kunna appliceras på förhållandet religion. Den svenska kristna pressen i sitt val och 

frekvens vad de rapporterar har då potential att påverka sina läsares uppfattningar. Vad som 

skrivs kan därmed försiktigt betraktas som en större opinion.     

      Beteckningen kristen press leder till frågan om urval. Att inkludera samtliga svenska 

kristna tidningar i undersökningen är förvisso en god strävan men inte möjligt inom ramen för 

den här studien. Materialet består av ett representativt urval av kristna vecko- och 

månadstidningar, med hemvist både till Svenska kyrkans olika grupperingar och fristående 

lutherska organisationer samt de svenska frikyrkosamfunden. Avgränsningen i tid är förlagd 

till Andra Vatikankonciliets påbörjade 1962, dess fortsatta utveckling 1963 och 1964, samt 

konciliets avslutande 1965. Valet att inkludera år 1966 härleds till en potentiell fördröjning av 

pressens rapportering om konciliets avslutande och pressens sammanfattande reaktioner.  

Pressmaterialet består av åtta veckotidningar samt två månadstidningar.  

     

 

 

 

 

                                                 
28 McCombs (2006) sid. 24-25  
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Nedan följer en kort presentation och information om respektive tidning.  

      Svensk kyrkotidning utkom varje torsdag under perioden som är undersökt. 1962 var 

kyrkoherde Allan Svantesson redaktör. 1963 ersattes han av Ingemar Glemme som innehade 

redaktörskapet fram till 1966 då Arne Palmqvist övertog tjänsten. Tidningen är ett samlade 

organ för folkkyrkolinjen.29 Svensk pastoraltidskrift utkom varje fredag med redaktör Erik 

Grönlund 1962, ersatt av Carl Henrik Martling 1963-1966. Tidskriften grundades 1958 och är 

ett fristående språkrör för högkyrkligheten.30 De båda tidningarna hade Svensk kyrkans 

präster som en gemensam läsarkrets. Vår kyrka gavs ut av Svenska kyrkans centralråd för 

evangelisation och församlingsarbete en gång i veckan. Redaktör under perioden var Carl 

Gustav Boëthius. Ursprungligen grundad 1902 som Församlingsbladet. 1942 döptes den om 

till dåvarande namnet. Tidningens läsare var en bred skara i Sverige. 1982 ombildades den till 

Svenska kyrkans tidning.31 De tre tidningarna kategoriseras som Svenskkyrklig press, även om 

de var fristående gentemot Svenska kyrkan.  

      För att bredda det lutherska perspektivet har jag valt att komplettera med en veckotidning 

och två månadstidningar. Kyrka & Folk grundad 1923 utkom varje vecka och hade 1962-1964 

Gerhard Rexius och 1964-1966  Knut Severin som redaktör och ansvarig utgivare. Tidningen 

utgavs av det gammalkyrkliga Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro.32 Nya väktaren 

hade även sin grund i gammalkyrkligheten, samt en rosiansk lågkyrklighet. Redaktör var Axel 

B Svensson och tidningen gavs ut en gång i månaden. Tidningen distribuerades dessutom till 

alla präster och präststudenter vilket gav den en vida spridning. Vår lösen betecknade sig själv 

som en tidskrift för kristen kulturdebatt. Ursprungligen grundad 1909 inom ungkyrkorörelsen 

av Manfred Björkqvist, och har under åren utgivits av Sigtunastiftelsen.33  Under 1962-1966 

var Anne Marie Thunberg redaktör medan Björkqvist var ansvarig utgivare. Ett särskilt skäl 

att studera tidskriften är faktumet att den och Björkqvist förekommer i forskningsläget vid den 

skarpa diskussionen om romersk katolska faran under 1920-talet.  

      För en ytterligare breddning av material förekommer även ett urval av frikyrklig press, 

Med en tydlig koppling till olika frikyrkoförbund i Sverige.  

      Evangelli Härold gavs ut en gång i veckan och grundades 1916 av Lewi Pethrus som 

pingstväckelsens veckotidning.34 Redaktör år 1962-1966 var Willis Säwe. Missionsbaneret 

grundades 1921 och gavs ut av Örebromissionen. Från början en baptistförsamling men vilket 

                                                 
29 Bexell (2001) sid 138 
30 Bexell (2001) sid. 138 
31 Bexell (2001) sid. 107 
32 Bexell (2001) sid. 125 
33 Bexell (2001) sid. 303 
34 Bexell (2001) sid. 87 
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utvecklades mer mot den fria pingstväckelsen. Redaktör under aktuell period var Erik 

Sollerman.35 Svensk Veckotidning gavs ut en gång i veckan av Svenska missionsförbundet och 

grundades 1939. Redaktör fram till nr 39 1962 var Erland Sundström, därefter Bertil 

Zachrisson.36 Veckoposten startades 1868 och var organ för Svenska baptistförbundet. 

Redaktör 1962-1966 var Bert Franzen och tidningen gavs ut en gång i veckan.37      

      Metoden har varit att undersöka respektive tidnings samtliga årgångar och nummer. 

Urvalet har sedan varit en lokalisering av framställningar, åsikter, reaktioner av romersk 

katolska kyrkan i allmänhet och Andra Vatikankonciliet i synnerhet. Utifrån ledare, signerade 

artiklar och osignerade artiklar samt notiser. Insändarmaterial och debattinlägg har inte 

inkluderats. Distinktionen är här viktigt att förtydliga, mitt syfte är inte att redogöra för en 

korrekt historisk framställning av Andra Vatikankonciliet eller andra händelser. Istället är det 

mitt syfte att undersöka hur den protestantiska pressen uppfattat konciliet och pressens 

allmänna syn på romersk katolska kyrkan.  

    Det källkritiska förhållningssättet till materialet är främst att särskilja mellan tidningens och 

enskilda författares åsikter. Därav finns en distinktion mellan ledare, som tidningens officiella 

röst, artiklar för enskilda aktörer och mindre notiser. Dock avspeglar enskilda artiklar 

samtidigt tidningens val och urval, vad den väljer att publicera och hur mycket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Bexell (2001) sid. 84 
36 Bexell (2001) sid. 77 
37 Bexell (2001) sid. 82 
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1.3.1 Vad skrivs och hur mycket? 

I pressmaterialet har jag funnit återkommande teman i samtliga årtal. Det är tre till antalet och 

består av, konciliet, protestantiska minoriteter, och romersk katolska kyrkan i Sverige. Tre 

teman bestående av ekumeniken, påveporträtt, och katolsk teologi förekom enstaka årtal. 

Förutom att kvalitativt analysera innehållet har en kvantitativ enklare förteckning över 

förekommande frekvens gjorts. Att komplettera kvalitativ och kvantitativ metod anser jag 

bidrar med en större förståelse för tidningarnas olika uttryck. I ett antal tabeller förlagd som 

bilaga finns en förteckning över antalet teman utifrån årtal och respektive tidning.38 

    Tabellen nedan visar antalet nerslag av artiklar och ledare om romersk katolska kyrkan i 

respektive tidning.  

Tabell 1 

 1962-63 1964-65 1966 

Evangelii Härold (52nr/år) 10 - 1 

Kyrka & Folk (52nr/år) 4 2 2 

Missionsbaneret (52nr/år) 7 5 2 

Nya Väktaren (12nr/år) 4 2 - 

Svensk Kyrkotidning (52nr/år) 5 5 8 

Svensk pastoraltidskrift (52nr/år) 9 1 1 

Svensk veckotidning (52nr/år) 10 4 4 

Veckoposten (52nr/år)  9 6 2 

Vår kyrka (52nr/år) 6 7 3 

Vår lösen (12nr/år) 2 1 1 

    

 

Förkortningar: 

EH- Evangelii Härold  

MB- Missionsbaneret 

SKT- Svensk Kyrkotidning 

SPT- Svensk pastoraltidskrift 

Svt- Svensk veckotidning 

VP- Veckoposten 

 
                                                 
38 Tabell 1-10 sid. 50,51 
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2. Undersökning 

Dispositionen är uppdelad dels kronologiskt dels tematiskt. För att följa konciliets 

kronologiska ordning inleds undersökningen med år 1962 och år 1963 vilket undersökts för 

sig. Sedan följer resterande årtal. Den tematiska uppdelningen består av de framträdande och 

återkommande temana i materialet. Efter respektive kapitel görs en sammanfattning och 

slutsatser. Där de kvalitativa och kvantitativa resultaten förtydligas. Utöver respektive årtals 

sammanfattningar görs även en övergripande och jämförande sammanfattning av hela 

perioden 1962-1966.  

    I följande kapitel besvaras frågeställning ett och två. I den avslutande diskussionsdelen 

besvararas frågeställning nummer tre.    

     

2.1 Bilden av romersk katolska kyrkan 1962-1963 

2.1.1 Andra Vatikankonciliet, förväntningar och reaktioner 

Vid starten på det nya året 1962 riktades i Svenska missionsförbundets Svt misstänksamhet 

mot påvens ekumeniska ambitioner. Enligt missionären och senare missionsföreståndare 

Walter Persson(f. 1928) handlade romersk katolska kyrkans nya linje främst om att tillgodose 

kyrkans egna intressen. Optimismen vilken konciliets annonsering skapat borde omprövas till 

förmån för dess egentliga syfte, strävandet av de evangeliska kyrkornas återträdning till Rom. 

Den verkliga enhetskyrkan kunde enligt Persson först bli en realitet om romersk katolska 

kyrkan på allvar omprövade sin hållning.39 Kritiken upprepades igen under våren, där frågan 

ställs om Rom verkligen kunde realisera ekumeniken utan att ge upp sina mest avvikande 

dogmer.40 

      När det i pingstväckelsens organ EH skrevs på ledaren om Kyrkornas världsråds möte i 

New Delhi var tonen skarp. Från ett pingstkyrkligt perspektiv ansågs utvecklingen inom 

Kyrkornas världsråd vara alltför mycket influerat av romersk katolska kyrkan, med dess bild 

och Mariadyrkan. Dessutom framträder en stark misstänksamhet att det i hemlighet arbetas 

för en förening mellan de evangeliska kyrkorna och romersk katolska kyrkan.41  

      I Svt beskrevs det kommande konciliet som en märklig kyrkosamling. Walter Persson 

beskrev även den historiska bakgrunden och vad konciliet hade för syfte. En återupprepning 

av vad som tidigare rapporterats återkommer, nämligen att konciliet endast hade till syfte att 

tillgodose romerska intressen. Det gällde även de ekumeniska strävanden konciliet gav 

                                                 
39 Persson, W (1962a) sid.14 
40 Persson, W (1962e) sid.14 
41 EH(1962) nr 8 sid. 1 
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uttryck för. Samtidigt framträdde en något mer nyanserad syn på konciliet, nämligen dess 

goda förutsättningar för att nå en framtida kristen enhet. Författaren uppmanade att konciliet 

var av intresse för alla kristna, även om den romerska katolska betraktades som en avfallen 

kyrka.42  

      På ledaresidan i EH rapporterades om konciliet strax innan dess öppnande. Där menades 

att andra Vatikankonciliet skulle ses som en fortsättning av det avbrutna första 

Vatikankonciliet 1866. Påven Johannes XXIII ansågs knappt kunna vänta en dag på sitt nya 

ämbete innan han annonserade det kommande konciliet. Vad konciliet skulle innebära för 

framtiden var ledaren försiktigt med att uttrycka, men uppmanade samtidigt till ökad 

vaksamhet över påstådd romersk expansion. Framträdde gjorde även en tydlig eskatologisk 

dimension, där konciliets påstått snabba förändringar ansågs vara ett tecken på världens 

stundande undergång och Jesu återkomst.43 

      I Örebromissionens organ MB framkom att förhoppningen om konciliet som en öppning 

för ekumeniken var svag, alltför mycket skillnader mellan protestantismen och katolicismen 

ansågs bestå för att kunna nå enhetsresultat. En stark betonade av den inomreformkyrkliga 

aspekten av konciliet.44         

     Redan dagen efter Andra Vatikankonciliets start 11oktober 1962, lämnade Walter Persson 

I Svt en första rapport på temat om nytänkandet skulle få en chans. Även om syftet med 

konciliet framställs vara att nå en framtida kyrklig enhet, menar Persson att innebörden av 

kyrka enligt påven själv alltid utgår från romerska katolska kyrkan, inte en allmän katolsk 

kyrka under vilken alla kyrkor kunde ingå. Framträder gör även en insikt att den romersk 

katolska kyrkan även innehöll liberala och nytänkande strömningar, vilket förhoppningsvis 

kunde påverka maktkoncentreringen i Rom. Vilken utveckling romersk katolska kyrkan än 

ansågs ta, framträder dock påven som helt avgörande i sin absoluta makt. Vidare varnade 

Persson för att konciliet skulle få stor uppmärksamhet i media för dess prakt och makt, något 

den romerska kyrkan tydligt skulle utnyttja för att bearbeta opinionen.45  

      Det första inslaget om romersk katolska kyrkan i tidningen Kyrka & Folk behandlade det 

då nyöppnade konciliet. Där framträdde den allra mest kritiska hållningen. Stark kritik 

riktades mot konciliets öppnande med dess påstådda pompa och ståt, och med beskrivningar 

av påven införandes på hans tjänstestabs armar likt en gud. Detta menades påminna om 

beskrivningen i Uppenbarelseboken där kyrkan i tidens slut lever både i och av världen. 

                                                 
42 Persson, W (1962c) sid. 10 
43 EH (1962) Nr 38 sid. 2 
44 Elf (1962) sid 20 
45 Persson, W (1962d) sid. 14 
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Framträder gör även misstänksamheten att Rom med konciliet försökte anpassa sig till 

världsekumeniken, ett närmande och samarbete som allra mest skulle gynna Rom. Den 

verkliga romersk katolska läran ansågs dock inte vara förändrad, där varje dogm ständigt 

utökade klyftan mellan den romerska läran och bibeln.46  

      Av det mer kritiska förhållningssättet till konciliet redogjorde även redaktören i 

baptistsamfundets tidning VP med rubriken, ”ett möte utan förhoppning”. Romersk katolska 

kyrkan beskrevs i ljuset av konciliets öppnande som en väldig rituell prakt, samt att det 

fortsatta användandet av latin vittnade om kyrkans totala avskärmande från den övriga 

världen. Att påven vid sitt inledningstal inte tillräckligt välkomnade icke-katolska kyrkor till 

enheten mötte också kritik. Men den främsta kritiken handlade om religionsfrihetsfrågan, och 

den förhärskande makt som kyrkan påstods besitta i romerskt katolska länder. Att en 

baptistkyrka rapporterades ha stängts i Spanien på en påstådd order från Rom, menar VP 

vittnande om den totala bristen på respekt av religionsfrihet i romersk katolska kyrkan. Så 

länge detta pågick ansågs konciliets diskussioner inte vara värda någonting.47 

      I Vår kyrka förekom en relativt lång redogörelse av konciliets start. Trots den positivt 

förväntade rubriken ”här kunde bryggor mellan bröder byggas” är artikeln generellt negativ. 

Det betonades starkt att så länge påven Johannes XXIII:s vidhöll sin hållning att enhet endast 

kunde uppnås vid återgång till Rom fanns ingen utsikt om verklig enhet.48 I SPT antyddes 

dock att påven Johannes XXIII:s uttalanden och hans invigningstal tvärtom utgjorde en 

möjlighet för framtida enhet.49 Den något förbättrade relationen mellan Kyrkornas världsråd 

ansåg som positivt, men skulle inte övertolkas, då Rom i stora drag kvarstod i sin exklusiva 

och dogmatiska position. Enligt artikeln erkände protestantiska kyrkor den romerska katolska 

som en legitim kyrka, samt respekterade katolikers individuella trosutövning, vilket inte 

ansågs vara ömsesidigt. Det främsta hindret för enhet ansågs dock vara frågan om äktenskap 

mellan katoliker och protestanter. Att Roms hållning betonade ett tvång av katolsk 

barnuppfostran, ansågs konciliet behöva ta ställning mot för att enhet överhuvudtaget skulle 

kunna diskuteras. Kritiken ingick också i en större fråga om religionsfrihet. Trots de mycket 

stora skillnaderna mellan kyrkorna betonades dock att det fanns en stor grupp katoliker som 

var progressiva och kritiserade sin egen kyrka, samt försvarade sig mot att tidningen, skulle 

ägna sig åt katolikhat. Även om romersk katolska kyrkan angås vara obiblisk i sin lära fanns 

                                                 
46 Kyrka & Folk 39 (1962) nr 43, sid. 2 
47 VP 49 (1962) nr 42, sid. 13 
48 Vår kyrka 101 (1962) nr 42 sid. 6,7,20   
49 SPT 4 (1962) nr 46 sid. 687 
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det kristna katolska bröder som värnade sann enhet och inte ägnade sig åt splittring.50 På en 

ledare redogjorde även Vår kyrka för andra tidningars uttalande om konciliet, där innebörden 

var att konciliet både kommer betona det allmänligt kristna och det specifikt romersk 

katolska.51 

      I SPT finns under november månad en artikel med rubriken ”romerska kyrkans kris”. En 

månad efter konciliets start beskrevs att något avgörande hade hänt med kyrkan, västenligt 

nytt var att den tidigare kättarstämpeln på allt icke romerskt hade börjat avta. Kvarstod gjorde 

dock den starka romerska betoningen, på bekostnad av den katolska allmänniga karaktären av 

kyrkan. Detta ansågs exempelvis varit en av anledningarna till den stora kyrkoschismen 

mellan öst och väst kyrkan 1054. För det andra ansågs den romerska kyrkans kris bestå av den 

starka betoningen av legalismen, där den kanoniska lagen betonades starka än tradition och 

skrift. Förväntningar att konciliet kunde förändra denna kris var dock liten.52 SPT skrev även 

om de protestantiska reaktionerna från Italien av konciliet. Den stora skillnaden trots konciliet 

var respektive kyrkas syn på dess uppgift i världen. Samtidigt riktades en varning för att 

strategin för den framväxande ekumeniken inte fick påverka den evangeliskt bibliska läran.53        

      Den kristna kulturtidskriften Vår lösen hade under 1962 den minst kritiska reaktionen på 

Andra Vatikankonciliet. I sammanhanget skall också sägas att tidskriften var en 

månadstidning och innehöll endast två artiklar om romerska katolska kyrkan under åren 1962 

och 1963. Redaktör Anne-Marie Thunberg(1923-2005) menade att den viktigaste 

förändringen var förskjutningen från monolog till dialog, att konciliet och romerska katolska 

kyrka på allvar öppnat sig för omvärlden. Att observatörer från de olika kristna samfunden 

och icke kristna religioner var bevis på denna förändring. Inslaget på dialogens väg ansågs 

även starkt påverka det ekumeniska arbetet. Thunberg ansågs dock att konciliet stod inför en 

rad viktiga frågor, främst frågan om blandäktenskap och religionsfrihet för att besvikelse inte 

skulle uppstå. Av allra störst vikt menade Thunberg var konciliets betoning av missionen, om 

kyrkans uppgift i världen. Missionsbefallningen ansågs därmed utgöra en gemensam grund 

för Världskyrkorådet och romersk katolska kyrkan.54 

      Andra Vatikankonciliets första session avslutades 8 december 1962. Därmed återfinns en 

del av reaktionerna och kommenterarna i början av det nya året 1963. Låt oss undersöka dessa 

uttryck.   

                                                 
50 Vår kyrka 101 (1962)  nr 42 sid. 6,7,20   
51 Vår kyrka 101 (1962) nr 43 sid 4 
52 Segelberg (1962) sid. 651  
53 SPT 4 (1962) nr 49 sid. 732 
54 Thunberg (1962) sid. 353-354 
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Alldeles i början på året 1963 lämnade professor Per-Erik Persson(f.1923) i SKT en återblick 

av konciliets första session. Artikeln är en relativt saklig framställning och redogör för 

sessionens alla större frågeställningar. Betoningen i artikeln består av en tillförsikt av 

konciliets möjligheter snarare än ett kritiskt förhållningsätt. Persson menade att konciliet 

berörde de protestantiska kyrkorna på flera sätt, och att eventuella resultat för många år 

framöver skulle påverka de ekumeniska strävandena. Den första sessionen ansågs dock ha 

blottat stora inre spänningar inom romersk katolska kyrkan, främst mellan kurian och 

biskoparna. Mot förmodan ansågs den mer progressiva falangen inom kyrkan visat sig stark. 

Persson menade dock att några entydiga resultat inte skulle förväntas i ett sådant tidigt 

skeende i konciliet, men betonade samtidigt att om rätt krafter inom kyrkan segrade fanns 

stora skäl att glädjas.55 

      Reaktioner och kommentarer av konciliets första session omnämns endast en gång i Vår 

lösen under år 1963. Det är även den enda artikeln generellt om romersk katolska som 

förekommer under år 1963 i Vår lösen. För en redogörelse av konciliets första session läts 

katoliken och journalisten Gunnel Vallquist(f.1918) som enda röst komma till tals. Det är en 

anmärkningsvärd sak och bör anses säga något om kulturskriftens anda. Vallquist ansåg bland 

annat att den romerska kurians diktatur hade brutits i och med konciliets första session och att 

den allmänniga katolska kyrkan framträdde tydligare. Dessutom menade hon att kampen 

mellan liberala och konservativa krafter var ett bevis på att kyrkan gick ifrån en 

motreformation till en medreformation.56  

      I Svt fanns en kort redogörelse om konciliets första session, där den franska professorn 

och observatören vid konciliet Oscar Cullman (1902-1999) delgav några intryck. Han ansåg 

att de olika kyrkornas respektive tro hade mycket gemensamt, men menade att det som stod i 

vägen var katolikers vägran att betrakta protestantismen som en fullständig tro. Det 

ekumeniska intresset från Rom ansåg dessutom Cullman vara mycket glädjande, och var 

samtidigt förvånad över att han faktiskt hade blivit inbjuden och tillåtits bevittna arbetets 

fortgående under konciliet.57 Även Kyrka och Folk valde att lyfta fram utländska perspektiv 

av konciliet. Från Tyskland rapporterades att reaktionerna vittnade om händelsen som något 

unikt och nytt, men att något närmande mellan kyrkorna var uteslutet. Främst på grund av den 

påstådda dyrkan av Maria och påven.58 I en rapport från Danmark framträder en mycket 

misstänksam hållning till konciliet. Främst ansågs det vara enbart ett försök att öka sitt 

                                                 
55 Persson, P. E (1963a) sid. 35, 36,37 
56 Vallquist (1963) sid 220 
57 Svt 24 (1963) nr 1 sid. 2 
58 Kyrka & folk 40 (1963)  nr 12 sid. 2 
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maktpolitiska inflytande, som skulle uppnås med en ekumenisk fasad. Den framtida 

ekumeniska enhetskyrkan skulle vara dominerad av katolsk villolära, precis som under 

reformationen.59 

      Om konciliets betydelse och innebörd skrev även teologen och kulturskribenten Torsten 

Kälvemark(f.1942) två artiklar i SPT. Han menade att konciliefäderna under sitt fortsatta 

arbete i session två kunde blicka tillbaka på en period av intensiva kontakter mellan kyrkorna, 

vilket skulle innebära ett närmande till kyrkornas världsråd. Att relationerna mellan romerska 

och ortodoxa hade förbättras ansågs som bevis för att den ekumeniska utvecklingen 

fortskred.60 Kälvemark betonade även att konciliet tydligt visat ha en mottridentinsk karaktär, 

främst genom förändringen att liturgin nu kunde firas på modersmål. Att biskoparna dessutom 

ökade sin självständighet ansåg Kälvemark förstärkte den mottridentinska karaktären. 

Sammantaget var konciliets dåvarande anda ett uttryck för att en stor förändring hade skett i 

Vatikanen efter Pius XII(1876-1958) ämbetstid.61 

      I Svt menades att den romerska katolska kyrkans tolerans hade vidgats, och att konciliets 

andra session genomfört den viktiga förändringen att inte längre kollektivt beskylla det 

judiska folket för Jesu död. Dock ansågs frågan om religionsfrihet fortfarande lysa med sin 

frånvaro, och allra mest allvarligt var att de konservativa spanska biskoparna motarbetade 

detta arbete.62 

      Ett ganska ovanligt perspektiv skrev Per Jonsson(1928-1998) om i Kyrka & Folk, där han 

menade att Rom under konciliet gick mot en allt tydligare liberalisering. Jonsson var senare 

under 1970 talet drivande i startandet av Lutherska bekännelsekyrkan. Den nya bibelsynen 

som växt fram under konciliet menade Jonsson var starkt modernistisk och liberal, något 

lutheraner verkligen inte borde applådera åt. Det var dessutom samma liberala bibelsyn som 

Jonsson menade hade förstört även Svenska kyrkan. Den framväxande liberala hållningen 

inom romerska kyrkan ansåg dock Jonsson skulle mötas av glädje hos den ekumeniska 

rörelsen.63     

 

 

 

 

                                                 
59 Kyrka & folk 40 (1963) nr 17 sid. 5 
60 Kälvemark (1963a) sid. 650 
61 Kälvemark (1963b) sid. 826-827 
62 Svt 24 (1963) nr 50 sid. 14 
63 Jonsson, P (1963) sid. 1 
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2.1.2 Protestantiska minoriteterna 

Från Walter Persson ställdes i Svt frågan ifall vi verkligen lärt känna den verkliga romersk 

katolska kyrkan. I Sverige framstod enligt Persson romersk katolska kyrkan som något 

exotiskt och beundransvärt, trots att den samtidigt påstods behandla de protestantiska 

minoriteter fruktansvärt i katolska länder. Inför konciliets förberedelse menade Persson att det 

katolska förtrycket pågick för fullt runt om i världen. I exempelvis Spanien ansågs kyrkan 

sträva efter armod, okunnighet och förtryck. Enligt Persson var detta den verkliga kyrkan, 

men som ville ge ett sken av kulturvänlighet och samarbete.64   

      I VP fick journalisten och katoliken Gunnel Vallquist(f. 1918) komma till tals om sin syn 

på behandlingen av de protestantiska minoriteterna. Hon lämnade en stark protest till hur 

situationen såg ut, men ifrågasatte samtidigt om det verkligen var korrekt att så ensidigt enbart 

beskylla kyrkan. Vallquist meddelade även att de svenska katolikerna hade lämnat in en 

protest till romersk katolska kyrkans ledning. Redaktör för VP Bernt Franzen(1926-2002) 

mottog den svenska katolska hållningen med glädje och framförde samtidigt förhoppningar att 

konciliet skulle utarbeta texter om religionsfriheten. Om så blev fallet skulle det innebära en 

revolution, och förbättra relationerna mellan samfunden avsevärt.65 I VP förekom 

fortsättningsvis under våren 1962 flertalet rapporter om romersk katolska kyrkans dominans i 

katolska länder, exempelvis de baptistiska församlingarna i Portugal vilket ansågs verka i ett 

stark katolskt förtryck.66 Från Spanien rapporterades att konkordaten från 1953 möjliggjorde 

diskriminering och trakassering av protestanter.67  

      Förhållandet för de protestantiska minoriteterna i katolska länder förekom även i MB. 

Klimatet under tidigt 1900-tal för de nytillkomna baptisterna i Brasilien beskrevs som svårt, 

framförallt motarbetades de av jesuitorden, vilket ansågs arbeta enligt devisen, ändamålen 

helger medlen. Jesuitordens metoder under 1960-talet ansågs bestå, samt att de katolska 

prästerna motvilligt respekterade religionsfriheten. även om de egentligen inte hade något 

emot att protestanter brändes på bål.68 MB rapporterar också om att katolska präster i Brasilien 

med vapen hotar protestanter och att protestantiska kyrkor förstörs, med betoningen att detta 

var den katolska kyrkans verkliga agerande i Brasilien och en spegling av kyrkans syn på 

protestanter.69 I rapporteringar om de spanska församlingarna betonades betydelsen av 

                                                 
64 Persson (1962b) sid. 14 
65 Franzen (1962) sid. 2   
66 VP 94 (1962) nr 9 sid. 3 
67 VP 94 (1962) nr 17 sid. 6 
68 MB 42 (1962) nr 30 sid. 1,12  
69 MB 42 (1962) nr 32 sid. 5  
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mission till romersk katolska länder.70 Även i MB ifrågasattes den romersk katolska 

ekumeniken. Katolicismen ansågs inte ha förändrats särskilt mycket, och framförallt inte 

utvecklats i en evangelisk riktning. Med sin totalitära och monolitiska grundsyn ansågs 

romersk katolska kyrkan stå inför en omöjlig uppgift att utvecklas till en ekumenisk kyrka.71  

       I en längre ledare under mars månad i svenskkyrkliga Vår kyrka diskuterades romersk 

katolska kyrkans utveckling. Bland annat framhölls de protestantiska minoriteternas svåra 

situation, vilket ansågs vara särskilt beklagligt med tanke på hur bra katoliker ansågs ha det i 

Sverige. Gunnel Vallquist lyftes dock fram som en frisk fläkt bland de svenska katolikerna för 

hennes förespråkande av religionsfriheten. Den romerska katolska kyrkan ansågs även 

omedelbart behöva ompröva sin syn på födelsekontroll, och ta ett tydligt avstånd från 

atomvapen. Ledaren uppvisar dock en betydande dubbelhet, där den romersk katolska kyrkans 

förmåga till förändring försvårades av dess starka tradition. Och där påvlig auktoritet, kyrklig 

maktutövning, obibliska dogmer och oluthersk gärningslära utgjorde ett hinder. Men där 

samtidigt positiva sidor av kyrkan lyftes fram, exempelvis fromhetslivet, stora teologer och 

författare, dess roll för missionen, samt kampen för rasjämnlikheten och arbete med 

nödhjälpen.72  

      Under 1963 i den frikyrkliga pressen beståendes av Svt, VP, MB och EH fortsatte 

rapporterna om de protestantiska minoriteterna i katolska länder. Från Brasilien rapporterades 

om stora förföljelser, där baptistkyrkor brändes ner och hot och våld hörde till vardagen. De 

katolska prästerna ansågs till och med uppmana till mord på de protestantiska kristna. Detta 

ansågs var ett uttryck för hur grym katolicismen ännu var, att den hade samma anda som 

under inkvisitionens dagar.73 Situationen för religionsfriheten i Spanien menade Svt hade 

förbättrats tack vare Johannes XXII, men mycket kvarstod. På grund av konkordaten från 

1953 ansågs romersk katolska kyrkan inneha en enorm makt i Spanien, och även kunde 

påverka lagstiftningen. Dessutom ansågs de spanska biskoparna varken stödja eller arbeta för 

ökad religionsfrihet.74 Situationen för de spanska protestanterna menades i VP var särskilt 

svår för de som satt i fängelse, där de tvingades fira katolsk mässa. De baptistiska 

församlingarna var även förbjudna att bedriva mission, då biblar och väckelselitteratur inte 

fick spridas fritt.75 

                                                 
70 MB 42 (1962) nr 39 sid. 1,3 
71 MB 42 (1962) nr 32 sid. 4 
72 Vår kyrka 101 (1962) nr 9 sid. 1 
73 MB 43 (1963) nr 22 sid. 10,11 
74 Svt 24 (1963) nr 49 sid. 3, Svt 25 nr 17, sid. 14 
75 VP 95 (1963) nr 50 sid. 6, VP 95 nr 45 sid. 6 
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 EH rapporterade om att missionären sändes till Mexico, möjligtvis från den svenska 

pingströrelsen. Enligt Yngve Dahg(1915-2009) skedde hårresande saker i Mexico, där vittnen 

talade om övergrepp på protestanter, uppmaningar om mord från präster och där åtta personer 

ansetts ha lidit martyrdöden för sin protestantiska tro. Enligt Dahg expanderade romerska 

katolska kyrkan i Sverige, men visade upp en mycket from sida. Detta samtidigt som 

missionärerna utvisades från katolska länder och protestanterna i värsta fall gick döden till 

mötes. Enligt Dahg var folk tvungna att vakna och inse den romerska katolska faran som 

spreds i Sverige.76 På det internationella temat diskuterades även förhållandet mellan 

Ryssland och Vatikanen, vilket farhågor om ökat samarbete och dess konsekvenser skulle få. 

På ledaren i SPT jämfördes den kommunistiska diktatorn med den ofelbara påven, att både 

katolicismen och kommunismen hade drag av människodyrkan och hade dominans som 

gemensam strävan.77 I VP påstods att en förbättrad relation mellan Sovjet och Vatikanen var 

ett faktum, vilket skulle försvåra situationen för protestanter inom Sovjet.78 Även i Svt 

diskuterades ett påstått närmande mellan Vatikanen och Sovjet, ett tänkbart scenario ansågs 

vara att romersk katolska kyrkan skulle förstärka och skaffa sig en dominerande ställning i de 

sovjetiska länderna, i utbyte mot att kyrkan skulle tona ner sin tidigare mycket starka 

antikommunism. Farhågor om ytterligare sämre religionsfrihet för protestanter menades 

skulle bli konsekvensen.79 

 

2.1.3 Romerska katolska kyrkan i Sverige 

På ledaren i EH under juni månad behandlades en påstådd romersk katolsk utbredningen i 

Sverige. Efter andra världskriget beskrevs att den romersk katolska invandringen ökat, och de 

biskopar och ordenssystrar som verkade i landet ansågs förtrycka sina trosanhängare och 

sprida propaganda. Detta samtidigt som det svenska samhällets och evangeliska samfund 

ansågs kapitulera och hjälpa till att sprida propagandan med att upplåta stor plats i media och 

reklam. Den allra mest allvarliga utvecklingen ansågs dock vara att konverterade katoliker 

fick arbeta som lärare, vilket beskrevs vara en helt utesluten möjlighet.80  

      I Nya Väktaren delades oron för den romersk katolska kyrkans inflytande, främst de ökade 

konverteringarna bland högkyrkligt kristna. Till de svenska konvertiterna riktades dock 

beröm, att de tagit av sig fårakläderna och nu klädde sig i ulvakläder. Att de öppet visade sin 
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79 Svt 25 (1963) nr 9 sid. 14 
80 EH (1962) Nr 25 sid. 2 



 23 

verkliga bekännelse till romersk katolska kyrkan.81 En ledare i Vår kyrka påstod även att den 

romerska kyrkans politik i 1960-talets Sverige helt och hållet syftade till att öka antalet 

konverteringar.82  

      En annan svensk relaterad händelse var den historiska händelsen att en romersk katolsk 

biskop vigts i Sverige, vilket inte hänt sedan reformationen. Vår kyrka och Svt var de enda två 

tidningarna som uppmärksammade detta. På ledaren i Vår kyrka påmindes de som följt 

vigningen på TV om den stora skillnaden mot de reformatoriska kyrkorna, framträtt i rutan i 

påstådd full medeltida prakt. Det kommenterades även att den romersk katolska nattvarden 

diskriminerar lekmännen, och att protestantiska kyrkor inte ägnade sig åt sådana märkliga 

beteenden som att kyssa biskopsringen. Svenska katoliker under 1960-talet framställdes 

dessutom ha sina likar med medeltidens kristna innan reformationen.83 I Svt uppfattades 

händelsen inte som att enhet var på väg att uppnås, utan snarast främst ett tecken på ett avsteg 

från evangelisk tro.84 

     SPT innehöll 1962 en artikel som ifrågasatte den romersk katolska synen på historia. 

Biskop Bertil Gärtner(1924-2009) riktade stark kritik till en skolbok skriven av den svenska 

dominikanersystern Catharina Brommè med titeln Bilder ur kyrkans historia. Boken ansågs 

vara en blåögd katolsk propagandaskrift, samt ett exempel på hur den historiska sanningen 

fick stå tillbaka för den romersk katolska propagandan. En bok som absolut inte ansågs platsa 

i den svenska skolan.85       

      I SPT framträdde även en diskussion om Vår kyrka om dess påstådda antikatolska 

skrivelser. Till grund för detta menade SPT att Vår kyrka spridit myter om en stiftsgård i 

Sverige vilket beskylldes för att bedriva förtäckt katolsk propaganda. SPT svarade Vår kyrka 

med anklagelsen att tidningen försvårade det ekumeniska arbetet.86 En liknande diskussion 

förekom 1963 där SPT anklagade SKT för att underblåsa antikatolska stormar. Bakgrunden 

var att SKT i ett antal artiklar felaktigt påstått att många svenska präster hade konverterat och 

att många var benägna till det, bland annan professor Harald Risenfeldt (1913-2008). 

Risenfeldt konverterade dock till katolicismen under senare delen av sitt liv. Enligt SPT 

försökte SKT utnyttja den allmänna Rom-psykosen för att sprida falska nyheter.87 I de artiklar 

som åsyftades framträdde dock en sympatisk hållning till de många svårigheter den romersk 
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katolska kyrkan arbetade under. Artiklarna kan även ses som relativt neutrala redogörelser där 

den svenska romersk katolska synliggörs, i kontrast till vad SPT uppfattade som en 

antikatolsk hållning.    

      Temat romersk katolska faran framträdde starkt i Nya väktaren i två längre artiklar med 

rubriken ”mot romerska katolsk propaganda”. Där beskrevs att inget samfund har så stor 

erfarenhet av propaganda som den romersk katolska kyrkan, i Sverige ofta förklädd i en 

mycket nertonad version. Detta för att inte stöta sig med det svenska samhället. Den romersk 

katolska kyrkans ansågs ha insett att kättarbål inte var en vidare bra propagandametod, och 

använde sig nu av en vänligt och tillmötesgående framtoning.  Den romerska kyrkan ansågs 

inte heller dra sig för att låta svenska protestanter gå Roms ärenden, exempelvis inom 

högkyrkligheten. Detta innebar att avsändaren av propagandan förblev okänd. Dessutom 

menades att Rom spred sin propaganda till teologstudenter genom att dela ut den lilla 

romerska katekesen.88 Den lilla romerska katekes, den påstått romerska kyrkans främsta 

propagandaskrift, ansågs även vara extra farlig då den riktade sig till barn. Den 

sammanfattades enligt följande:  

        

        Redan nu kan vi säga, att en genomläsning av lilla romerska katekesen givit oss ett starkt intryck 

av den romersk katolska kyrkan som en direkt arvtagare till och fortsättningen på fariséernas 

kristusfientliga sekt. Den kyrkan är sannerligen icke synonym med una sancta, icke ens en gren på 

den heliga stam. Påvens kyrka är en karikatyr av Kristi kyrka och ingenting annat.89 

 

Att den romersk katolska propagandan hade gett resultat ansågs ett nyinvigt karmelitkloster i 

Skåne även vara bevis på. Den romerska kyrkan menades ha utnyttjat den alltmera sekulära 

Svenska kyrkan för att sprida sin lära.90 

 

2.1.4 Påveporträtt  

Ett tema som förekommer i flera av tidningarna är beskrivningar av de två påvar som 

innehade ämbetet under konciliet. Framförallt Johannes XXIII beskrevs ofta i positiva ordlag. 

I samband med hans död beskrevs han i VP som en företrädare för en personlig fromhet och 

samförståndsvän. Dessutom ansågs Johannes utgöra en progressiv kraft i kyrkan, i jämförelse 

med en betydligt mer konservativ falang som hotade att förstöra hans viktiga arbete.91 På en 
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ledare i samma nummer av tidningen fortsatta de positiva ordalagen. Trots sin korta 

ämbetsperiod menades att Johannes hade uträttat mycket för den romerska kyrkans anseende i 

världen. Han var en mycket mänsklig påve, och sin enkla bondebakgrund glömde han aldrig.  

Från ett protestantiskt perspektiv ansågs dessutom han ha infört en katolsk fromhet mitt i den 

ceremoniella prakten. I samband med hans död ställdes frågan i VP vilket öde de 

protestantiska minoriteterna i katolska länder stod inför, den mjuka andliga linjen vilken 

Johannes infört eller hotet att det andliga förtrycket skulle återvända. 92 Även i Svt hyllades 

påven för sitt mod att utlysa Andra Vatikankonciliet och utmana den konservativa kurian.93 

De positiva omdömena om Johannes avgörande och historiska insats förekom även på en 

ledare i Vår kyrka.94         

      På ledaren i SPT fanns liknande uttryck, där Johannes XXIII beskrevs som den avgörande 

personen som hade lösgjort krafter som länge funnits inom kyrka. Det gällde både synen på 

bibeln, liturgin, ekumeniken samt att skapa ett friare samtalsklimat. Alla dessa grupper ansågs 

tack vare Johannes XXIII fått komma till tals och stark påverkat konciliet. Den nya påven 

Paulus VI förväntades gå i samma fotspår.95 I SKT återfanns ett mer tydligt framhävande av 

påven Johannes XXIII personliga egenskaper, främst i kontrast till påve Pius XII. Här 

framställs Johannes i samband med en rapport från en audiens som en livlig och mycket 

folklig påve omgiven av en värdig och stillsam församling. Dock fanns kritik att Johannes 

borde ha besökt Kyrkornas världsråd i New Delhi för att ännu tydligare framhäva det 

ekumeniska arbetet.96 

      I SKT bidrog Per Erik Persson med en ganska lång redogörelse av den nya påvens 

personlighet. Den tidigare påven Johannes XXIII beskrevs i liknande positiva drag som de 

andra tidningarna gjort. Paulus VI förväntades följa en påstådd medellinje vilket Johannes 

XXIII gett upphov till. Persson menade även att konciliets ursprungliga syften skulle fortleva, 

med en tydlig reformsträvan och med fördjupade ekumeniska samtal mellan de protestantiska 

kyrkorna och de katolska bröderna.97       

      När Paulus VI beskrevs i EH var det däremot inte i positivt ljus. Där beskrevs hur 

företrädarna Paulus II (1417-1471) var känd för sitt förtryck av hussiterna, Paulus III(1468-

1549) som motreformationens påve, samt Paulus IV(1476-1549) som restaurerade 

inkvisitionen och den påve som gjorde allt för att införa obibliska dogmer. När den nya påven 
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Paulus VI påstods bestiga tronen bjöd han omedelbart in muslimska och buddhistiska 

observatörer till konciliet, ett tecken på att vilddjuret beskrivet i Uppenbarelseboken hade 

visat sig.98 

 

2.1.5 Den romersk katolska teologin 

Under våren 1962 innehöll EH flera starkt kritiska artiklar av romersk katolska kyrkans 

teologiska grund och faran med dess lära. Tage Ståhlberg ansåg bland annat att den nya linje 

påve Johannes XXIII slagit in på kunde förefalla positiv. Men det ansågs snarast vara ett 

försök att avleda och distrahera, att intala den världsliga makten att kyrkan anpassar sig, och 

därmed behålla sin position och makt.  Ett farligt grundtema i katolicismen ansågs även vara 

en påstådd blind lydnad inför överheten, vilket i förlängningen ansågs möjliggöra att de flesta 

katolska länder hade fascistiska regimer. Även om den romersk katolska kyrkan i 

kommunikationen med andra kyrkor hade förändrats, ansågs dock den romerska teologin 

bestå, med helgon och biskopar som gudsförmedlare och det av jesuiterna spridda hedniska 

Mariadyrkandet. Dessutom ansågs katolikens tillbedjan vara ceremoniell och ytlig, samt att 

gudstjänsten förvandlats till stora ritualer. Respektive kyrka angås även ha helt olika mål med 

sin mission, de evangeliska kyrkorna att frälsa själar, romersk katolska kyrkan att istället få in 

så många som möjligt under kyrkans tak för att nå makt och rikedom.99   

      SPT innehöll en artikel om den framträdande Mariarollen inom katolska kyrkan. Där 

menades att den ökade sekulariseringen var en bidragande faktor till att romersk katolska 

kyrkan så kraftfullt upplyfte Maria, då hon som moder, kvinna och människa skulle inspirera 

den sekulära människan, kanske än mer än Jesus.100 

      Tage Ståhlberg skrev även en mycket kritisk artikel om den framväxande Mariadyrkan 

inom romerska katolska kyrkan. Här riktades stor kritik mot att Maria ansågs vara på att 

upptas som en fjärde gudom. Framförallt Johannes XXIII framställdes som en fanatisk 

Mariadyrkare, och Paulus VI ansågs inte vara särskilt bättre på den punkten. Att upphöja 

Maria till gud-medlöperska ansågs exempelvis alltid jesuiterna strävat efter. Om utvecklingen 

skulle gå så långt menade Ståhlberg att även detta skulle accepteras av den världsliga 

ekumeniken, som vore fullständigt otänkbart för pingströrelsen.101  
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Artikeln resulterade i en brevväxling mellan Ståhlberg och en okänd konvertit som skrev och 

protesterar mot Ståhlbergs påstått antikatolska hållning. Han replikerade att han inte hade haft 

för avsikt att ondgöra sig över enskilda katoliker, som han erkände ofta var fromma. Det var 

främst mot ett system som kritiken riktades.  

 

     Det är mot ett system, som trälbinder själarna under människobud och människoläror, religionen     
     med två ansikten, ett fromt som den visar upp i de länder, där den inte blott tolereras utan har full               
     frihet, och ett annat som den visar i de länder där den härskar, där ingen samvetsfrihet och frihet att         
     studera råder, och där tron på den heliga skriften är av ondo.102 

 

Enligt Ståhlberg hade han själv stor erfarenhet av romersk katolska kyrkan efter att studerat 

katolicismen på nära håll i över 30 år. Där skräcken för evangeliet frodades och där 

vidskepelse blandades med skräck för prästen.  Katolicismen ansågs även ha två ansikten, ett 

som den visade i de protestantiska länderna, och ett motsatt ansikte i länder där romerska 

katolska var dominerande.103 Brevväxlingen resulterade i ännu en artikel av Tage Ståhlberg, 

där han fortsatta att redogöra för den påstått obibliska grunden till många av de katolska 

dogmerna.104  

 

2.1.6 Sammanfattning och slutsatser 1962-1963 

För statistik över antalet förekommande teman i respektive år och tidning hänvisas till Tabell 

1-10. 105 

      Före invigningen 11 okt 1962 var förväntningarna små inför konciliet i delar av den 

frikyrkliga pressen. Svenskkyrkliga och övriga tidningarna förhölls sig tysta i frågan innan 

konciliets öppnande. I Svt förekom tre artiklar, samtliga med synen att konciliet endast syftade 

till att stärka den romersk katolska kyrkans ställning. I EH förekom förväntningar inför 

konciliet på två ledare, jämförelsevis med Svt vilket hade artiklar med icke redaktionell art. På 

ledarna fanns misstänksamhet att romersk katolska kyrkan påstods expandera, samt att 

kyrkans inflytande skulle öka inom Kyrkornas världsråd till följd av konciliet. Utvecklingen 

ansågs även ha eskatologiska dimensioner. MB hade endast en artikel innan konciliets början, 

med svaga förhoppningar om avgörande resultat.  
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      Konciliets start och första session förekom i samtliga tidningar förutom MB och Nya 

väktaren. Svt, EH, VP, Kyrka & Folk och Vår kyrka hade en generellt negativ syn på 

konciliets potential.  Med tre artiklar i Svt ansågs konciliets syfte att fortsatt stärka kyrkans 

ställning och inkludera alla kyrkor under Roms kontroll, samt utnyttja den mediauppståndelse 

konciliet skapat. Under 1963 betonades dock gemenskap mellan kyrkorna och att den romersk 

katolska toleransen ökat. I Kyrka & folk behandlades konciliet i fyra artiklar. Med stark kritik 

av det materiella överflödet vid invigningen och att konciliet vara ett försök att anpassa sig till 

världsekumeniken. Likt EH framträdde även de eskatologiska dimensionerna av romerska 

katolska kyrkan som den avfallna kyrkan i Uppenbarelseboken. Utmärkande bland samtliga 

tidningar var Kyrka & Folk 1962 och 1963 i uppfattningen att konciliet innebar en liberal 

utveckling hos den romersk katolska kyrkan. Från Tyskland och Danmark publicerades 

reaktioner av konciliet, där ett närmade av kyrkorna vara uteslutet och att konciliet endast var 

en fasad inför världsekumeniken. VP innehöll bara en artikel om konciliet under 1962 och 

1963. Detta framfördes dock av redaktören för tidningen och får därmed anses tydligare 

representera tidningens uppfattning i frågan. Den rituella prakten och bristen på religionsfrihet 

i katolsk dominerade länder innebar att konciliet betraktades som ett möte utan förhoppning.  

Vår kyrka hade en artikel och en ledare om konciliets start, där flertalet hinder ansågs kvarstå 

för att nå enhet, främst dogmatiken och religionsfriheten. På ledaren lyftes andra tidningars 

syn på konciliet.  

      Generellt uppvisade SPT, SKT och Vår lösen ett mer positivt förhållande till konciliets 

start. I SPT behandlades konciliet fem gånger. Dock inte på ledaren i någon av gångerna. 

Innehållet bestod både av förväntad och en avlägsen enhetspotential. Den romersk katolska 

kyrkan hade tydligt övergett den tridentinska positionen under konciliet. SKT innehåller 

endast en artikel om konciliets start. Betoningen i artikeln bestod av en tillförsikt inför 

konciliets möjligheter snarare än ett kritiskt förhållningsätt. I Vår lösen förekom två artiklar, 

den ena av redaktören vilket innehöll stor tillförsikt inför konciliets dialog med den världsliga 

ekumeniken. Den andra artikeln och den enda under 1963 var skriven av katoliken Gunnel 

Vallquist, en tydlig antydning om Vår lösens ekumeniska karaktär.  

      Det andra utmärkande temat var rapporter om de protestantiska minoriteterna i katolskt 

dominerade länder, samt hur den romerska kyrkans agerande internationellt påverkade 

protestantiska minoriteter negativt. Detta framställdes även i kontrast till den påstått positiva 

fasad kyrkan upplevdes uppvisa under konciliet. Främst kom rapporterna från Spanien och 

Brasilien.  Detta förekom i stor utsträckning i samtliga frikyrkliga tidningar, i VP vid sex 
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tillfällen respektive fem tillfällen i MB. Av de svenskkyrkliga förekom endast i Vår kyrka 

enstaka rapporteringar, i de övriga tidningarna var det tystnad i frågan. 

    Det tredje temat berörde romerska katolska kyrkan i Sverige. På en ledare i EH framställdes 

kyrkan som ett expanderade hot till följd av protestantismens kapitulering inför katolsk 

propaganda, och i tre artiklar i Nya väktaren framställdes kyrkan som ett särskilt allvarligt 

hot., på grund av dess propaganda och mission i Sverige.  

Att en svensk katolsk biskops vigts uppmärksammades endast i Vår kyrka och Svt, båda med 

negativa reaktioner. Det förekom även kritik från SPT mot Vår kyrka och SKT för att de 

påstods sprida antikatolska föreställningar. 

      Ett annat utmärkande tema var den positiva beskrivningen av Johannes XXIII, ofta i 

kontrast mot konservativa krafterna inom kyrkan. Detta förekom tydligt i VP, Svt, Vår kyrka, 

SPT och SKT. Efterträdaren Paulus VI förväntades fortsätta Johannes XXIII påstått liberala 

strävanden. I EH ansågs dock den nya påven uppträda som Antikrist.  

      I 1962 års material förekom flertalet artiklar om den romerska teologin. I EH fem stycken, 

ofta mycket kritiska. Temat förekom en gång i SPT.   

     

2.2 Bilden av romersk katolska kyrkan 1964-1965 

2.2.1 Konciliet 

Carl Gustaf Andrèn(f.1922) bidrog i SKT med en relativt lång och saklig artikel. Där fördes en 

diskussion om konciliets fortsatta utveckling och det framlagda förslaget till ny liturgiordning. 

Andrèn menade att förslaget borde väcka stort intresse hos de protestantiska kyrkorna. Den 

kritik som alltsedan reformationen vart aktuell ansågs inte länge gångbar. Tridentinska mötet 

och Andra Vatikankonciliet utgjorde nu varandras motpoler. Trots stora förändringar menades 

dock att mässan som ett offer kvarstod, och den mycket märkliga och kritiserade förekomsten 

att den katolske prästen kunde fira mässan ensam utan församling.106 

      I samma tidning rapporterade Ingemar Glemme(1923-2006) att en vändpunkt hade skett 

under konciliets tredje session. Han menade att resultaten kunde beskrivas utifrån en 

dubbelhet, att både pessimisterna och optimisterna kunde anse sig ha rätt om konciliet 

resultat. Detta med innebörden att ekumeniken ansågs avbruten, samtidigt som den 

progressiva falangen hade vunnit över den konservativa kurian. Glemme ansåg att Pius VI 

hade avbrutit de ekumeniska strävandena och allvarligast av allt, att inte ta något beslut om 
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religionsfrihetsfrågan, och dessutom att Maria fått en allt större plats i teologin. Påven hade 

bytt sida, kvar stod de självständiga biskoparna att ansvara för den framtida kristna enheten.107 

      Under år 1965 var rapporterna om konciliet mer sparsamt i SKT.  Bortsett från några 

boktips om konciliet fanns endast en artikel, där Thorsten Levenstam(1909-2000)  

välkomnande konciliets nya syn på diakonin. Detta menades innebära att romersk katolska 

kyrkan tog ett steg för att möta den moderna världen, och på allvar arbeta för att lösa de 

sociala problem som fanns, i många fall i katolska länder. Levenstam hade även 

förhoppningar att den diakoninsynen kunde bidra till ekumeniken och ökat samarbete mellan 

kyrkorna.108 

      Förhållandet mellan biskoparna och påven uppmärksammades i SPT, Torsten Kälvemark 

menade att ett varningens tecken uppstått under konciliet. I artikeln framträder en mer 

försiktig inställning till konciliets potential, grundat i en påstådd utveckling av kurians ökande 

makt. Den progressiva falangen under konciliet kunde mycket väl bli en parantes i romerska 

katolska kyrkan.109 Ett relativt positivt intryck av utvecklingen i Rom fanns i VP av den kända 

sydafrikanske pingstpastorn David J. de Plessis(1905-1987). I notisen framgår att han var 

förvånad över den ödmjukhet och förståelse vilket konciliefäderna visade inför behovet av 

förnyelse. Därtill att biskoparna i stor utsträckning kunde tänka sig att gå emot sin egen 

kyrkas tradition, och att kyrkan otroligt nog hade börjat erkänna att den inte var ofelbar. Det 

var dock inte helt positivt, att Maria fått en ökad teologisk betydelse ansågs mycket 

allvarligt.110  

      Vår kyrka är den tidning som under 1965 innehåller flest antal artiklar om konciliet. På 

ledaren skrevs att frågan om födelsekontroll uppkommit under konciliet. Det var främst 

indiska biskoparna som kunde rapportera om att förändring var nödvändigt, för att förhindra 

en kommande världssvält. På ledaren menades att Rom hade bakbundit både USA och FN i 

deras försök att påverka världsfattigdomen. Kyrkan skulle stå som ansvariga för den stora 

världssvälten. 111 I några personliga betraktelser lämnade Sture Gustafsson(f.1938) två 

rapporter om konciliet. Han menade att romersk katolska kyrkan vid starten av fjärde 

sessionen tagit de första stegen mot en inomkyrklig reformation. Johannes XXIII betydelse 

för utvecklingen framträder som helt avgörande, och sedan konciliets öppnande menades att 

en tydlig positiv vändpunkt skett. Jämfört med andra artiklar framträder här också samtidigt 
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den ökande sprickan mellan liberala och konservativa krafter inom kyrkan.112 Betydelsen av 

Vatikanens accepterande av preventivmedel framkommer även i Gustafssons artikel, med 

farhågor att det skulle vara försent att ta några sådana beslut senare. Gustafsson menade att de 

främsta resultaten var den nya liturgiska synen, mässa på folkspråket, och att samförstånd nu 

rådde. Framförallt hade romerska katolska kyrkan inte samma syn som vid 1925 års 

ekumeniska möte.113  

      Den danska dogmatikprofessorn Kristen E. Skydsgaard(1902-1990) menade att det mest 

påtagliga med konciliet var en mentalitetsförändring. Romersk katolska kyrkans murar hade 

rasat, och dialogen kunde flöda. Som framkommit i flertalet andra artiklar ansågs påve 

Johannes XXIII även hos Skydsgaard utgöra den kraft som gjorde detta möjligt. Han menade 

även att den gamla föreställningen om rädsla för katoliker var obefogad, men skrev samtidigt 

att den nya romerska kyrkan efter konciliet framstod som mycket mer attraktiv, som en kyrka 

i tiden vilket kunde locka till sig anhängare.114 

      Vår lösen under 1964 och 1965 var fortsatt sparsam i sin rapportering om romersk 

katolska kyrkan. Endast en artikel förekom dock betydande i omfång och positiva uttryck.  

Den anglikanska prästen Arthur Macdonald Allchin(1930-2010) bidrog med 6 sidor om 

konciliet och den kristna enheten. Han ansåg att konciliet under 1964 och den tredje 

sessionen, hade uträttat mer än någon annan händelse i den romerska katolska historien. En 

händelse som utan tvekan berörde alla kristna. Allchin menade att det var framförallt fyra 

viktiga punkter vilket konciliet innebar. Först och främst de fria opinionsyttringarna, samt en 

betoning av enhet i liv och tro mellan olika samfund, vilket Johannes XXIII varit stark 

bidragande till. Den allra mest viktiga frågan ansågs vara att romersk katolska kyrkan hade 

övergett sin exklusiva hållning i frälsningsfrågan. Den nya situationen av ett närmande mellan 

katoliker och protestanter som redan börjat tagit form ansågs nödvändig, främst för att 

ytterligare motverka en alltmer avkristnad värld. För att nå enhet var konciliet en god bit på 

vägen.115 

 

2.2.2 Ekumeniken 

I Kyrka & Folk 1965 riktades misstänksamhet mot den nya romersk katolska ekumeniken. 

Märta Jonsson menade att trots Vatikanens strävan efter ekumenik och tal om respekt för 

oliktänkande och bejakande av egenarten, var det samma gamla enhet genom återgång till 
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Rom som egentligen syftades. Detta var vad den romerska kyrkan menade med enhet, en 

kyrka som dessutom menades kraftigt expandera, med en god strategisk propaganda till 

hjälp.116 Under 1964 och 1965 visar det sig att en större tendens framträdde.  

 Misstänksamhet fanns också i Svt med åsikten att Rom inte borde ingå i Kyrkornas världsråd. 

Även om mycket menades hade hänt, kunde inte romerska katolska kyrkans ansetts gett upp 

sina dogmer och strävan att dominera och härska. Om den romerska kyrkan anslöt sig kunde 

det skapa splittring inom rådet vilket upplevdes som ett hot. På grund av antalet katoliker i 

världen skulle kyrkan dessutom totalt dominerad rådets agenda om det anslöt sig.117  

      På en ledare i Svt upprepas mycket misstänksamheten som redan nämnts. Trots att stora 

förändringar hade skett, ansågs den romerska kyrkan fortfarande betrakta de protestantiska 

kristna som icke bröder, samt att de vägrar ansluta sig till Kyrkornas världsråd. Romersk 

katolska kyrkan ansågs inte redo att betrakta de protestantiska kyrkorna som jämlika, 

dessutom ansåg i Svt att den protestantiska tron icke fick kompromissas bort. Balansen mellan 

sanning i tron och ekumeniken ansågs särskilt viktigt i Sverige. 118 Märk väl att tidningen 

beskyllde romerska katolska kyrkan för inte ansluta sig till Kyrkornas världsråd, samtidigt 

som man var motståndare till en sådan anslutning. Ytterligare ekumeniska hinder beskrevs i 

Svt. Innehållet var att Maria som moder, den romerska kyrkans exklusiva frälsning, och 

fortsatt religionsförtryck försvårade att romerska katolska kunde betraktas sträva efter verklig 

ekumenik.119  

      Även VP bidrog till den misstänksamma hållningen gentemot katolsk ekumenik. Enligt 

Nils Sundholm(1917-1997) hade den nya påven Pius VI försökt förhala den andra delen av 

andra konciliet, ett tecken på minskat enhetssträvande. Även om situationen framställdes 

bättre än exempelvis 1925 och under 1950-talet så ansågs den framtida enhetstanken som 

något orealistisk. Framförallt på grund av att romersk katolsk auktoritet sågs som en omöjlig 

kombination i sann ekumenik. Enligt Sundholm var det flera teologiska hinder som kvarstod, 

framförallt stridsfrågan om rättfärdigheten genom tron, där helgonens hjälpande roll inom 

romerska kyrkan var en oacceptabel föreställning. Ekumeniken och framtida enhet framstod 

främst teoriskt framför praktiskt genomförbart.120  

      Under 1965 fortsatte misstänksamheten. På den redaktionella delen i MB ansågs det högst 

tvivelaktig att tro på den romersk katolska ekumeniken, då den kyrkan ansågs vara totalitär i 
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ambitionen och oevangelisk i funktionen. Detta innebar att den internationella ekumeniken 

var en utopi.121  

      I Vår kyrka framträder den romerska ekumeniken i jämförelse med vad vi nyss undersökt 

betydligt mer positivt. Sture Gustafsson menade under konciliets sista år 1965 att katoliker 

och protestanter nu kunde mötas som kristna bröder i samtal, samarbete och djupaste 

förståelse. Enligt Gustafsson bestod det positiva i den nya ekumeniken av just avsaknaden av 

underkastelse och romersk dominans, vilket de andra tidningarna lyfte fram som dess främsta 

problem. I artikeln intervjuades dessutom katoliken Gunnel Vallquist och Sven Silén, 

observatör vid konciliet. Vallquist menade att mycket gemensamt kunde ske mellan katoliker 

och protestanter, samarbete i bibelforskningen och distribution av biblar. Samt att fira 

gudstjänst tillsammans och be för enheten. Enligt Silén fanns det givetvis fortfarande 

teologiska skiljelinjer som inte borde förnekas, som protestant var vissa svårare än andra att 

acceptera. Hans personliga intryck var dock att den ekumeniska viljan hos romersk katolska 

kyrkan var ärlig och äkta. Katolikerna betraktades nu på allvar protestanter som kristna.122 

        Av de mer positiva uttrycken skrev även biskop Gustav Aulén(1879-1977) i SKT där en 

jämförelse gjordes av den romersk katolska ekumeniken vid Nathan Söderbloms inbjudan 

1925 och den nuvarande situationen 1964. Aulén menade att den romerska avsaknaden 1925 

var mycket olycklig, men gladdes desto mer åt att en romersk katolsk närvaro fanns i 

processionen vid jubileumsåret. Förändringen var ett resultat av påve Johannes XXIII, eller 

pingstens påve som Aulén kallade honom. Biskopen menade att det fanns all anledning att 

betrakta den nya romerska ekumeniken som ärligt, samt glädjas åt den nya dialogen vilket 

ansågs ha stor potential i ett närmande till Kyrkornas världsråd.123 

      Den misstänksamma hållningen framträdde återigen 1965. Med rubriken god jordmån för 

synkretism och ekumenik diskuterade Jean Malm(1914-2006) att påven nyligen besökt Indien 

i ett historiskt möte. Hinduism med idoldyrkan och romersk katolska kyrkan med påstådd 

Maria och helgondyrkan ansågs sedan århundraden sammansmälts på flera håll i Indien. 

Malm menade att mycket i katolicismen var förenligt med primitiv hinduism, och att katolska 

präster sällan motsatte sig att konvertiterna behöll sina mytologiska föreställningar, bara den 

hinduiska gudsdyrkan fick en katolsk innebörd. Hinduismens inneboende ide och religions 

flertusenåriga utveckling menades uppenbara dess synkretiska tendenser och mål. Enligt 
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Malm skulle Rom komma att utnyttja hinduismens synkretiska sida för att tjusa både 

protestanter och indier, allt med syftet att stärka den egna kyrkans intressen.124 

 I VP valdes att lyfta fram de italienska protestanternas syn på den nya romersk katolska 

ekumeniken. Från den italienska protestantiska federationen var förväntningarna små. Paulus 

VI betraktades dessutom som en motreformations påve och inte som en samförståndspåve. 

Alla dogmer menades kvarstå, den enda som förändrats var om Maria, som dessutom gjort 

kyrkan ännu mindre biblisk. Trots poleringen av fasaden med hjälp av reklam och 

propaganda, ansågs romersk katolska kyrkan Rom Semper eadem, det vill säga för evigt 

kyrkan den alltid varit.125  

      I Nya väktaren framträdde den katolska ekumeniken som den romerska faran. Redaktör 

Axel B Svensson (1879-1967) menade att Rom mycket skickligt lärt sig att utnyttja den 

ekumeniska yran för sina egna syften. Det var dock bara en polerad fasad, då kyrkan fortsatte 

trots propagandan att tillbedja både Maria och helgonen och kasta förbannelser mot såkallade 

kättare. I ekumenikens spår ansågs även den romerska offensiven breda ut sig världen över.   

Misstänksamheten och hotet framträdde dock i ett helt annat ljus i artikeln avslutande delar. 

Svensson beskrev där samtiden som den yttersta tiden, på tröskeln inför antikrist intåg i 

världen. Enligt Svensson talade skriften om antikrist som en älskvärd och respekterad person 

vilket framträdde i världen med fredsbudskap. Svensson menade att den dåvarande påven 

Paulus VI talade om fred och fattigdom, och var en älskvärd och respekterade person. Av 

redaktören för Nya väktaren antyddes därmed att påven Paulus VI var den yttersta tidens 

antikrist.126   

 

2.2.3 De protestantiska minoriteterna  

Rapporterna om de protestantiska minoriteterna i katolskt dominerade länder fortsatte under 

1964 och 1965, främst i de frikyrkliga veckotidningarna. Missionsföreståndare Erik Rudén 

(1906-1987) menade att protestanterna i Spanien under 1964 fortsatt diskriminerades. Det 

konkordat som sedan 1953 var giltigt i Spanien innebar att romersk katolska kyrkan hade en 

dominerande ställning, enligt Rudén innebar det en katolsk statsreligion, förbud av icke 

katolsk offentlig religionsutövning, förbud av protestantisk propaganda, och att statsanställda 

skulle svära ed till den katolska tron. Rudén menade att den romersk katolska kyrkans 

agerande var avgörande för religionsfriheten i Spanien, framförallt att godkänna en ny lag 

                                                 
124 Malm (1965) sid.1,4 
125 VP 97 (1965) nr 7 sid. 6 
126 Svensson (1965) sid. 132-135 



 35 

som förberetts av den spanska regeringen. Frågan var dock om påven och Vatikanen hade 

viljan till det.127 

       I VP menades att Vatikanen faktiskt hade möjlighet att påverka religionsfriheten i 

Spanien, om de bara lät diktatorn Franco utnämna sina egna biskopar. Det stora problemet för 

religionsfrihetsfrågan ansågs inte vara diktatorn Franco, utan främst den romerska kyrkan som 

aktivt försvårade arbetet. Under konciliet menades dessutom att spanska biskopar motarbetat 

alla förslag att få till ett uttalande om ökad religionsfrihet.128 1965 rapporterades i VP att 

motarbetandet fortsatte och att propagandan mot Spaniens protestanter ansågs öka. Detta till 

följd av att konciliet lagt frågan om religionsfrihet till en obestämd framtid. Intoleransen 

menades hade återkommit.129  

      Situationen i Ungern skrev Svt 1964 om med betoning att Vatikanen för första gången 

erkänt ett kommunistiskt land. Fördraget menades ge Vatikanen handlingsfrihet i landet i 

utbyte mot att kyrkan svor ed till landet. Farhågor om detta skulle innebära ökad eller 

minskad religionsfrihet samt om den katolska kyrkan förhandlat till sig en dominerande 

ställning.130 I MB var det internationella perspektiv i en mindre notis riktat mot Guatemala. 

Den romerska katolska kyrkan beskrevs som föga tolerant. Detta på grund av sitt påstådda 

agerande och protester när regeringen hade ambitionen att utöka religionsfriheten för de 

protestantiska minoriteterna i landet. Detta menades kyrkan ha gjort för att behålla sin makt 

och sitt inflytande.131   

 

2.2.4 Den romersk katolska kyrkan i Sverige 

Under 1964 och 1965 var det främst Kyrka & Folk samt Nya väktaren som tydligast innehöll 

uppfattningen att ett reellt och förestående hot mot Sverige från den romerska katolska kyrkan 

existerade. I en längre artikel baserad på ett föredrag hållet 20/2 1964 beskrev domprost i 

Växjö, frontfigur i kyrklig samling Gustaf Adolf Danell(1908-2000) hotet som högst 

framträdande. Inledningsvis framträdde dock en något positiv framtoning där Danell menade 

att Rom inte bara eller i första hand var inkvisition, religionsförföljelse, jesuitmoral, och 

vidskepelse, utan också påstådd värld fylld av fromhet, offervilja, bekännarmod, som han 

menade mycket väl kunde avundas. Men frågan om läran gjorde detta omöjligt, och 

framförallt potentialen för en framtida enhet. Hotet från Rom i lärofrågan var enligt Danell att 
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den spred bedragelse och lögn, där Roms tanke om frälsning av gärningar stod emot tro 

allena. Det fanns enligt Danell även ett tydligt hot mot Sverige. Han menade att Rom sakta 

och metodiskt återerövrade också den svenska kyrkoprovinsen. Även om konversionerna var 

begränsade ansågs det allvarligt nog. Att kyrkomötet 1958 beslutat att tillåta kvinnliga präster 

får i Danells artikel en intressant parallell. Med beslutet hade Svenska kyrkan enligt Danell 

likställt sig med den romerska kyrkan och Maria som himladrottning. I Rom var Maria 

huvudlära och i Svenska Kyrkan var huvudläran kvinnliga präster. Avsteget från tron allena 

var lika stort och allvarligt. Om liberalteologin fick fortsätta breda ut sig, menade Danell att 

svenskarna skulle bli ett lätt byte för den romerska makten.132 Danells artikel förekom även i 

Nya Väktaren.133 

      På en ledare i Vår kyrka diskuterades klosterfrågan. Där framträder en generellt positiv 

syn på klosterverksamhet och påtalas att även inom de evangeliska kyrkorna fanns kloster. De 

svenska försöken till klosterverksamhet med utgångspunkt i högkyrklighet, sågs dock med 

misstänksamhet på grund av dess såkallade katolska karaktär. Hos de svenska förespråkarna 

för munkklosterverksam ansågs det finnas allför mycket katolska tendenser. Att medlemmar 

inom Svenska kyrkan valde att tillbringa långa tider i katolska kloster i föreberedelse sågs 

dessutom som ett varnande tecken. Främst på grund av uppfattningen att prästen inom den 

romerska kyrkan hade en alltför stor makt över de troendes andliga frihet. Om kloster skulle 

finnas i Sverige ansågs betydelsen av en evangelisk karaktär helt avgörande. Endast om den 

evangeliska grundsynen låg till grund kundes en svensk klosterverksamhet betraktas 

positivt.134 

      På ledaren i SKT fanns 1964 en intressant artikel med rubriken katolska perspektiv. Två 

helsidor redogjorde för hur den romersk katolska kyrkan behandlades i den svenska pressen.  

SKT ansåg att kritiken ofta var stark och bestod av ett primitivt och förvirrat förhållande till 

romersk katolska kyrkan. Grunden till kritik ansåg SKT baserades på gränslös okunskap och 

fördomar om religion och livsåskådningar. SKT ansåg också att svenskarna få kontakter med 

romerska katolska kyrkan var olyckliga, samt att Andra Vatikankonciliet var något som 

generellt inte intresserade svensken.135 När den apostoliske vikarien för den romerska 

katolska kyrkan i Sverige Johannes E. Müller avled 1965, uppmärksammade Vår Kyrka som 
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enda veckotidning händelsen. Utöver en kort biografi redogjordes även för Müllers arbete i 

Sverige.136 

 

2.2.5 Sammanfattning och slutsatser 1964- 1965 

För statistik över antalet förekommande teman i respektive år och tidning hänvisas till Tabell 

1-10. 137 

      Återkommande teman 1964 och 1965 var konciliet, religionsfriheten - de protestantiska 

minoriteterna och katolska kyrkan i Sverige. Ett nytt framträdande tema var diskussionen om 

den romerska ekumeniken. Endast hälften av tidningarna uppmärksammade konciliets 

fortsatta arbete under år 1964 och 1965, MB, Nya väktaren och Kyrka & Folk, Svt, EH förhöll 

sig tysta. I SKT förekom konciliet i tre artiklar. Från redaktören 1964 framhölls att konciliet 

var en framgång för den liberala delen av kyrkan, samtidigt som Paulus VI ansågs tillfälligt 

avbrutit de ekumeniska strävandena. På signerat material betonades dock att konciliet innebar 

stora förändringar. Tridentinska mötets tid ansågs vara över även om enstaka tvistefrågor 

kvarstod. SPT innehöll endast en artikel om konciliet. Där framträdde en oro för att den 

påstått konservativa kurian hotade återta makten. Även i VP förekom rapporter från konciliet 

endast vid ett tillfälle. I en notis refererades till en tongivande röst inom den internationella 

pingströrelsen, vilken innehöll en relativt positivt syn på utvecklingen. I Vår kyrka förekom 

konciliet flest gånger med fyra tillfällen. På ledaren och en artikel riktades stark kritik för att 

kyrkan ansågs försvåra arbetet med världsfattigdomen till följd av vägrandet att acceptera 

preventivmedel. I övrigt betonades konciliet som en inomkyrklig reformation, där 

katolikskräck ansågs obefogat, och att situationen tydligt förändrats sedan Nathan Söderbloms 

ekumeniska möte 1925.  Vår lösen var fortsättningsvis begränsade i sin rapportering med en 

endast en artikel om konciliet. Ett genomgående positivt uttryck vilket betonade konciliet som 

den viktigaste händelsen i hela romersk katolska kyrkans historia.  

      I Kyrka & Folk, Nya väktaren, Svt, VP och MB var misstänksamheten mot den 

framväxande romerska ekumeniken stor. I Kyrka & Folk med en artikel på temat påstods den 

romerska ekumeniken endast vara en fasad. Av redaktören för Nya väktaren betraktades också 

romersk ekumenik som en fasad utan verklig förändring, men framförallt som ett hot. 

Redaktören betraktade även Paulus VI som antikrist till följd av påvens uppträdande som en 

fredens man. I Svt förekommer temat i tre fall. Romersk katolska kyrkan ansågs okvalificerad 
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att ingå i Kyrkornas världsråd på grund av dess eventuella dominans och bristande 

religionsfrihet, samtidigt som den på en ledare beskylldes för att vägra ansluta till samma råd. 

I MB på en ledare betraktades en framtida enhet med romersk katolska kyrkan som en utopi, 

och i en artikel ansågs kyrkans ekumeniska strävanden i Indien skapa synkretism mellan 

hinduism och katolicism. I VP ansågs enhet och internationell ekumenik som orealistiskt, och 

att romersk katolska kyrkan enligt italienska protestanter var helt oförändrad. En betydligt 

mer positiv syn än delar av frikyrkopressen av den romerska ekumeniken framträdde endast 

två gånger, i svenskyrkliga Vår kyrka respektive SKT.  I Vår kyrka fanns uttryck för att 

katoliker och protestanter till följd av konciliet kunde mötas som bröder i en ärlig ekumenisk 

strävan. I SKT betonades också den romerska ekumeniken som ett ärligt försök, samt 

möjliggjorde medlemskap i Kyrkornas världsråd. 

      Delar av den frikyrkliga pressen fortsatte under 1964 och 1965 att belysa de protestantiska 

minoriteternas situation. I VP förekom temat vid fyra tillfällen, samtliga om situationen i 

Spanien där kyrkan nationellt och under konciliet ansågs aktivt motarbeta religionsfriheten.    

I Svt och MB med en notis i vardera tidningen betonades den icke positiva politiska makten 

Vatikanen hade i Ungern och Guatemala. Den övriga pressen belyste inte temat.  

      Negativa och hotfulla betraktelser av romersk katolska kyrkan i Sverige förekom främst i 

Kyrka & Folk och Nya väktaren. I en artikel publicerade i båda tidningarna menades att den 

romerska kyrkan metodiskt försökte återta den svenska kyrkoprovinsen. I Vår kyrka 

behandlades temat vid två tillfällen, som enda tidning uppmärksammades att den svenska 

apolitiske vikarien Johannes E Muller avlidit 1965. Av det mer negativa slaget diskuterades 

på en ledare klosterverksamhet vilket betraktades som en positiv företeelse i allmänhet. Dock 

inte i Sverige där den ansågs vara ett uttryck för en framväxande romersk katolsk utbredning. 

På en ledare i SKT betonades hur illa romersk katolska kyrkan behandlades i svensk press, 

baserat på gränslös okunskap och fördomar.  
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2.3 Bilden av romersk katolska kyrkan 1966 

2.3.1 Konciliet  

För SKT lämnade Sven Silén(1908-1983) några reflektioner på konciliets avslutande redan 

årets första månad. Han menade att den ekumeniska situationen påtagligt hade förändrats och 

skapat nya förutsättningar för ett framtida arbete. De allra viktigaste besluten ansågs vara 

dekreten om ekumeniken och religionsfriheten. Enligt Silén var Andra Vatikankonciliet även 

det första konciliet där respekten för oliktänkande framträtt, tiden av förkastelsedomar var 

förbi. Dock ansåg Silén att resultatet lämnade en del att önska, framförallt inom socialetiken 

och frågan om blandäktenskap mellan katoliker och protestanter. Trots det ansågs konciliet 

utgöra en avgörande epok i kyrkohistoriens, kontrovers skulle ersättas av dialog.138 

Fortsättningsvis diskuterade Sven Ingebrand om konciliet angick de protestantiska kyrkorna. 

Han menade att de mest positiva inslaget var bibelexegetikens innebörd av kyrkan som ett 

vandrande gudsfolk, jämte tanken om kyrkan som Kristi kropp. Samt legitimeringen av andra 

kyrkor. Konciliet ansågs ha tagit kyrkan flera steg framåt, även om den utökande 

Mariadogmen ansågs utifrån ett lutherskt perspektiv vara en besvikelse.139 

      I SKT förekom även en längre artikelserie om katolicismen efter konciliets avslutande. 

Den tyske evangeliska teologen Gottfried Maron (1928-2010) bidrog med sina uppfattningar i 

fyra stycken omfattande artiklar. Han menade för det första att romersk katolska kyrkan hade 

blivit mer evangelisk, med starkare betoning av bibelläsning och gått ifrån en tidigare 

motreformatoriska hållning. Maron ansågs även att ett viktigt reformatoriskt krav var uppfyllt, 

nämligen gudstjänsten och bibelordet på folkspråket.140 Maron ansåg även att romersk 

katolska kyrkan efter konciliet blivit mer katolsk, i egenskapen allmängiltig och 

allomfattande. Enligt Maron var dock det viktigaste resultatet att biskoparna hade fått en 

påstådd självständigare ställning.141 Trots att kyrkan uppfattades blivit mer katolsk påstods 

även den romerska karaktären ökat. Detta menade Maron framställdes i betoningen av Rom 

som mittpunkten i en katolskt universell kyrka. Den romerska karaktären ansågs innehålla en 

mänsklig humanistisk sida, en öppenhet för mänskligheten och de icke kristna.142 

      Andra Vatikankonciliet enligt Gottfried Maron hade utgjort en mycket stor kyrko och 

världshistorisk händelse. Konciliet menades ha fört kyrkan tillbaka till en liknande position 

som den hade före schismen mellan Rom och de ortodoxa kyrkorna 1054. Maron betonade 

                                                 
138 Silén (1966) sid. 2 
139 Ingebrand (1996) sid. 195 
140 Maron (1966a) sid. 611 
141 Maron (1966b) sid. 647 
142 Maron (1966c) sid. 692 



 40 

vikten av att kyrkan påstods befinna sig mellan motreformation och reformationen, att 

romersk katolska kyrkan endast på ett fåtal punkter närmat sig de reformatoriska kyrkorna.  

Att hävda att kyrkan inte ändrats alls var dock enligt Maron minst lika felaktigt.143  

      SPT innehöll under 1966 endast en artikel om konciliet. Kristen Ejner Skydsgaard 

observatör vid sista sessionen för Lutherska världsrådet var försiktig med att lämna ett 

slutomdöme. Han ansåg att konciliet hade blottat den mångtydighet som romerska katolska 

kyrkan innehöll, där gammalt och nytt existerade parallellt. Han menade dessutom att 

konciliet frambringade en sorts dualism, där kyrkan föreblev densamma samtidigt som den 

blivit annorlunda. Enligt Skydsgaard själva konciliets mysterium. Dock ställdes frågan om 

den romersk katolska kyrkan verkligen förstått sin kallelse fullt ut, om den som han själv 

menade förändrade och städade, praktfulla och vackra kyrka kunde utgöra en boplats för 

evangeliet. Om konciliets djupa syfte var evangeliet så var det angeläget för alla kristna.144 

      Ett år efter konciliets avslutande bidrog den ofta förekommande Walter Persson med 

några reflektioner i Svt. Han ansåg likt många andra att konciliet var ett stort och viktigt 

skeende i kristenhetens historia. Alla beslut och den stora prakt som uppvisats, ansågs dock 

snarast behöva omsättas i praktiskt handling för att inte betraktas som enbart en manifestation 

i syfte att förbättra kyrkans image. Persson menade att kyrkan hade visat ett stort allvar inför 

uppgiften att möta världen och de andra samfunden, framförallt de många deklarationerna 

som konciliet resulterat i. Förändringar av det praktiska handlande gentemot världen och 

andra samfund från den enligt Persson väldiga romersk katolska kyrkan kvarstod dock att 

realiseras.145  

      I Vår Lösen 1966 förekom som i de tidigare årgångarna relativt lite om romersk katolska 

kyrkan. 1966 så lite som en enda artikel, vilket dock var betydlig i omfång. Martin Drouzy 

redogjorde på hela 7 sidor om romersk katolska kyrkan och freden efter konciliet. Han 

menade att den romerska kyrkan alltid i princip varit emot krig, även om både korståg och 

religionskrig förekommit i historien. Enligt Drouzy förstärktes den principen med Johannes 

XXIII:s encyklika om freden, vilket han menade inte var någon utopi utan en verklig ambition 

och möjlighet till världsfred. Konciliet menade Drouzy ytterligare förstärkte betoningen av 

freden, där både Johannes XXIII och Paulus VI ansågs mena att krig borde vara förbjudet och 

inte ens betraktas som något nödvändigt ont. Hos Drouzy betraktades den nya fredslinjen 

under konciliet som mycket glädjande och ett tecken i tiden, främst mot bakgrund av 
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påståendet att katolska teologer historiskt ägnat lite tid åt frågan. Konciliet och Rom hade 

enligt Drouzy tydligt markerat en väg till fred i världen. 146 

 

2.3.2 Protestantiska minoriteter 

Rapporterna från Spanien fortsatta förekomma i Svt under mars månad år 1966. Det menades 

exempelvis att situationen för den protestantiska minoriteten fortfarande var oviss. Trots 

Vatikankonciliet uttalande om religionsfrihet menade han att personer fortfarande fängslades 

för att spridning av evangeliskt material. Konkordaten från 1953 vilket gav romersk katolska 

kyrkan en dominerad ställning ansågs fortfarande stå över konciliets röst om religionsfrihet.147 

På ledaren i Vår kyrka under april månad framförs att majoriteten av de spanska prästerna 

länge har kämpat för ökad religionsfrihet. De nya uttalandena under konciliet om 

religionsfrihet väntades få ökad betydelse i Spanien. I ledaren framträder en tydlig distinktion 

mellan dels enskilda katolska präster och den katolska kyrkan, vilket uppfattas fortsatt lojal 

till den fascistiska regimen.148 

      Att Vatikanen och Jugoslavien upptagit diplomatiska förbindelser kommenteras även i 

Svt. Den nya förbindelsen ansågs vara ett exempel av en ohelig allians. Möjligtvis på grund av 

landets kommunistiska och diktatoriska karaktär. Vatikanen såg betydelse av politiska samtal 

med Jugoslavien för att stärka sin ställning i landet. Både påven och Jugoslaviens ledare Tito 

beskrevs som realpolitiker, som mästare i konsten att kompromissa för att nå inflytande. 

Påven beskrevs även som en härskare i sitt geografiskt begränsade Vatikanstaten men med ett 

betydligt större politiskt inflytande i världen.149 Frågan om katolska kyrkan och 

blandäktenskapen förekom på ledare i Svt. Vid en mycket generös tolkning vid läsandet av 

katolska kyrkans syn på blandäktenskap ansågs en förbättring skett, men den var enligt 

ledaren liten och hade allt för många vaga formuleringar. Detsamma gällde frågan om kravet 

på katolsk barnuppfostran. Enligt ledaren stod romersk katolska kyrkan inför stora interna 

problem, och drogs fortfarande med auktoritativa överhetsanspråk i kontakten med andra 

samfund. Johannes XXIII med sin katolska reformation mot den konservativa kurian ansågs 

börjat det stora förändringsarbetet, även om mycket kvarstod.150 

      De protestantiska minoriteternas situation och religionsfrihetsfrågan förekom ofta i VP år 

1962-1965. År 1966 förekom temat endast en gång, på en ledare om konciliets avslutande. 
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Rubriken ”katolsk religionsfrihet” vittnar om en fortsatt misstänksamhet trots konciliets 

uttalanden. Den progressiva falangen ansågs ha besegrat den konservativa och möjliggjort ett 

arbete mot förbättrad religionsfrihet, en fråga som ansågs extra viktig för baptisterna och de 

protestantiska minoriteternas situation i katolskt dominerade länder. I ord ansågs den 

romerska kyrkan tydligt tala ett nytt språk, en genuin strävan att arbeta för ökad 

religionsfrihet. I handling ansågs mycket kvar att bevisa. I ledaren framträder dock en 

intressant nyans, där misstänksamhet och tvivelsjuka från icke katoliker uppmanas ersättas av 

en försiktig optimism om förändring.151   

 

2.3.3 Ekumeniken och romersk katolska kyrkan i Sverige 

Ett år efter andra Vatikankonciliet diskuterades på en ledare i Vår kyrka ekumeniken och 

verkligheten. Ledaren uppmande till en omprövning av historiska föreställningar om romerska 

katolska kyrkan, exempelvis att nunnor och munkar var skumma figurer. Det var även 

angeläget att göra sig av med ett såkallat katolikkomplex. De protestantiska kyrkorna skulle 

dock vara tacksamma att de inte behöva följa delar av konciliets bestämmelser. Bland annat 

påvens auktoritet och ofelbarhet i teologiska frågor. Tids nog menades att även Rom skulle 

inse detta.152 Tage Ståhlberg vilken i EH ofta rapporterade från missionens horisont, menade 

att ekumeniken verkade ha till uppgift att förvirra, åtminstone själva ordet. I Portugal från 

vilket han rapporterade hävdades att en stark ekumenik växte fram. Dessa baptistiska 

konvertiter menade Ståhlberg inte berördes av de ekumeniska locktonerna från Rom, de hade 

lämnat den babyloniska fångenskapen och trivdes bäst i Sion för att använda Ståhlbergs egna 

ord.153 

      I Kyrka & Folk fokuserades under 1966 främst på Roms påstådda liberalisering, 

blandäktenskap och klosterfrågan. Detta utifrån perspektivet att konciliet var avslutat och ett 

år hade passerat. Från tidningen Lutheran News valde Kyrka & Folk att referera till vad som 

menades en liberal teologisk expandering inom romersk katolska kyrkan. Den enda 

förnyelsen efter konciliet ansågs vara att en liberal teologi gjort intåg, i frågan om missbruk 

och villoläror innebar det en tanke om att kyrkan förblev som den alltid varit.154 Frågan om 

blandäktenskapen mellan protestanter och katoliker menade Märta Jonsson inte var löst. 
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Tvånget att uppfostra barnen i katolsk tro menade Jonsson fortfarande kvarstod, detta till trots 

att konciliets talat så vackert om en förändring av religionsfriheten.155 

      Knut Severin menade i Kyrka & Folk att den såkallade ekumeniska yran tenderade att 

luckra upp den annars så tydliga evangeliska avståndstagandet till kloster. Detta menades 

framgick tydligt i reformationens tradition och lära, samt i Svenska kyrkans 

bekännelseskrifter. Kloster ansågs vara en romersk katolsk idé. För de evangeliska kristna 

menade Severin borde frågan ställas om auktoriteten skulle sökas från Rom eller Witterberg, 

från påven eller Luther.156 Framträder gör en skepsis till den såkallade romerska ekumeniken 

vilket ansågs hota den rena evangeliska läran.  

      I MB redogjorde Folke Edsmyr för Örebromissionens relation till ekumeniken. 

Ekumeniken och den såkallade gemenskapen menade Edsmyr inte var grundad i bibeln. De 

ekumeniska strävandena om enhet var inte ärlig och biblisk ståndpunkt. Och den viktigaste 

frågan enligt Edsmyr, vad skulle de hundratals missionärer från Örebromissionen i 

Sydamerika tycka om den nya tidens flört med den katolska kyrkans tro och lära.157 

Ekumeniken från ett svenskt perspektiv behandlades även kortfattat i Vår kyrka och MB.  I en 

artikel i MB uppmärksammades att några unga teologer och präster grundat ett nytt förbund, 

vilket ledaren kallade ett bönande för Rom. Förbundet för kristen enhet var namnet och enligt 

ledaren var dess syfte och arbete att förena alla kristna under den romerska kyrkans ram, detta 

ifrågasattes dock tydligt och påvens upphöjda position som överbiskop accepterades inte. Det 

nya förbundet ansågs vara en påstådd spridning av katolicism inom Svenska kyrkan vilket 

skulle ses som ett varningens tecken.158 

      På en ledare i Vår kyrka uppmärksammades också det nybildade förbundet för kristen 

enhet. Kritik riktades till förbundet för att ett närmande till Rom inte kunde anses vara en 

förnyelse värd namnet.159  
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2.3.4 Sammanfattning och slutsatser 1966 

För statistik över antalet förekommande teman i respektive år och tidning hänvisas till Tabell 

1-10.160 

      Tre teman var framträdande: konciliet, de protestantiska minoriteterna och ekumeniken. 

Konciliet förekom i olika omfattning i samtliga tidningar förutom Kyrka & Folk, Nya 

väktaren MB och Vår kyrka. Till följd av konciliets avslutning 1965 så framträder 

sammanfattande reaktioner av konciliet. I SKT var temat mest förekommande med sex 

artiklar. Fyra stycken var en längre återkommande artikelserie i olika tidningsnummer. 

Konciliet ansågs inte bara vara en kyrkohändelse utan även en stor världshistorisk händelse. 

Där kyrkan samtidigt ansågs förstärkt både sin evangeliska, katolska och romerska karaktär. 

Romersk katolska kyrkan uppfattades efter konciliet befinna sig mellan motreformation och 

reformationen, där mycket förändring skett samtidigt som från protestantiskt perspektiv 

mycket kvarstod. Konciliet betraktades även som en förutsättning för en framtida enhet, och 

att en ny epok av dialog skulle ersätta konflikt. SPT hade bara en artikel om konciliet, där 

lutherska världsrådets observatör trots tvekan att dra slutsatser menade att kyrkan var 

förändrad samtidigt som den var densamma. Även Svt innehöll endast en artikel om konciliet, 

där konciliet beskrevs som en stor och viktig händelse. I teorin ansågs konciliet vara en 

framgång, men den stora praktiska förändringen lyste fortfarande med sin frånvaro. I Vår 

lösen förekom romersk katolska kyrkan och i synnerhet konciliet endast i en artikel. 

Betoningen var att konciliet och kyrkan med Johannes XXIII tydligt markerat i fredsfrågan. 

Krig skulle nu betraktas som olagligt och inte ens ett nödvändigt ont. I VP förekom temat på 

en ledare, med ett förändrat tonläge av kritiken mot romersk katolska kyrkan. Konciliets röst 

om religionsfriheten mottogs med positiva omdömen, och ledaren uppmanade till ett slut på 

misstänksamheten mot kyrkan.  

      De protestantiska minoriteternas situation och religionsfriheten förekom i Svt, och Vår 

kyrka. VP hade en ledare som både handlade om konciliet och protestantiska minoriteter. 

Övriga tidningar var fortsättningsvis tysta i frågan. Svt innehöll två artiklar och en ledare på 

temat. De protestantiska minoriteterna ansågs fortfarande leva under förtryck i Spanien, trots 

konciliets fina ord om religionsfrihet. Att Jugoslavien och Vatikanen upptagit diplomatiska 

förbindelser ansågs vara ett tecken av påvens ökande politiska makt. På ledaren riktades kritik 

mot att blandäktenskapsfrågan fortfarande diskriminerade protestanter och att kyrkan 

fortfarande uppfattades sig som den enda rätta kyrkan. Vår kyrka behandlade frågan om 

                                                 
160 Tabell 1-10 sid. 50-51 
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situationen i Spanien på en ledare, där spanska katolska biskopar framställdes som 

förespråkare för religionsfriheten, i kontrast till kyrkan vilken ansågs motarbeta frågan.     

      Ekumeniken och romersk katolska kyrkan efter konciliet förekom i samtliga tidningar, 

förutom i Svt, VP, SPT och Nya väktaren. I Kyrka & Folk förekom temat på en ledare och två 

artiklar. På ledaren menades att romersk katolska kyrkan liberaliserats efter konciliet, vilket 

skulle gynna ekumeniken till Kyrkornas världsråd. Liberaliserats var dock enligt tidningen 

inget positivt och inte heller närmande till Kyrkornas världsråd. Den allmänna ekumeniska 

tiden hotade även öppna upp för klosterverksamhet i Sverige. I Vår kyrka på en ledare 

uppmanades till en omprövning av historiska föreställningar och fördomar om romersk 

katolska kyrkan. På en annan ledare riktades samtidigt kritik mot Förbundet för kristen enhet 

för dess närmande till Rom. I en artikel i MB uppmärksammades även det nya förbundet, 

vilket ansågs vara ett varningens hot mot Svenska kyrkan. I MB kritiserades även den nya 

ekumeniken för att vara obiblisk, samt frågan vad alla missionärer i katolska länder skulle 

säga om den nya ekumeniken och ett påstått närmande till den romerska kyrkan. I EH 

menades att ekumeniken verkade ha till uppgift att förvirra. De baptistiska konvertiterna 

ansågs inte beröras av de ekumeniska inviterna från Rom.      

 

2.4 Sammanfattning och jämförande slutsatser 1962-1966 

Vi kan konstatera att olika tidningar tenderade att skriva särskilt mycket om enstaka teman 

med ibland motsatta reaktioner, medan andra tidningar förhöll sig tysta. Om vi utgår ifrån 

konciliet framträder skillnaderna tydligt.  

      Redan innan konciliet hade öppnat var delar av den frikyrkliga pressen beståendes av Svt, 

MB och EH på två ledare, snabba att betrakta konciliet med misstänksamhet. Övriga tidningar 

valde att invänta med reaktioner tills konciliet invigts. MB förhöll sig sedan resterande årtal 

tyst i frågan om konciliet. Varför misstänksamheten var stor i delar av den frikyrkliga pressen 

kan möjligtvis förklaras utifrån tidningarnas samtida rapportering om de protestantiska 

minoriteternas svåra situation i katolska länder. Den negativa synen förändrades dock inte när 

första sessionen av konciliet startat i oktober 1962.                              

      Den negativa synen fortsatte i Svt, EH och delades under konciliets början av VP, Kyrka & 

Folk och Vår kyrka. Från en ofta förekommande misstänksam inställning i Svt 1962-1963 

förekom inte konciliet alls 1964-1965. För att sedan 1966 trots kritik för avsaknaden av 

praktiska förändringar innehålla ett försiktigt erkännande av konciliet som en stor framgång. 

Efter en misstänksam hållning till konciliet i två ledare i EH 1962-1963 blir temat därefter 
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obefintligt.  I VP förekom fram tills slutet av 1966 en generellt negativ och relativt begränsad 

rapportering av konciliet. Bland annat en ledare 1962 där konciliets betraktades sakna 

förhoppningar. Efter konciliet 1966 förekom dock på en ledare i VP en förändrad syn på 

konciliet, där misstänksamheten uppmanades upphöra. I Kyrka & Folk förekom 1962-63 den 

mest hårda kritiken av konciliet, att varna för en romersk liberalisering under konciliet var 

tidningen dessutom ensam om. Kyrka & Folk och EH betraktade även romersk katolska 

kyrkan som den yttersta tidens kyrka i Uppenbarelseboken.  Efter 1962-1963 var Kyrka & 

Folk tyst i frågan om konciliet. I Vår kyrka förekom konciliet 1962 sparsamt och betraktades 

innehålla många hinder. 1964-1965 förekom flest antalet artiklar om konciliet i Vår kyrka, på 

ledare kritik mot att konciliet och kyrkan förvärrade världsfattigdomen med att inte tillåta 

preventivmedel. Samtidigt betonades att konciliet inneburit en avgörande historisk förändring. 

1966 saknas konciliet i Vår kyrkas rapportering. Utmärkande bland tidningarna var Nya 

väktaren där konciliet inte förekom alls.  

      SPT, SKT och Vår lösen betraktade generellt konciliets start 1962 som något positivt.  I 

SPT förekom konciliet i relativt stor omfattning, åtminstone 1962-1963. Med både förväntad 

och avlägsen enhetspotential. Framträdde gjorde även en utmärkande positiv syn, att konciliet 

intagit en mottridentinsk hållning. 1964 var konciliet betydligt mindre framträdande, och 

samtidigt en tydligare oro för att konciliet skulle bli en besvikelse. 1966 innehöll SPT bara en 

artikel om konciliet, där romersk katolska kyrkan var förändrad men fortsatt oförändrad. I 

SKT förekom konciliet endast en gång 1962-1963, med betoning av konciliets potential 

framför kritik. 1964-65 ansågs även i SKT konciliet intagit en mottridentinsk hållning. 1966 

förekom flest antal artiklar om konciliet i SKT. Sammantaget att konciliet trots både förnyelse 

och förhinder betraktades som en början på en framtida enhet. Vår lösen innehöll ett 

genomgående positivt förhållningssätt till konciliet, bland annat från redaktören. Utmärkande 

för tidskriften är att katoliken Gunnel Vallquist förekom som enda röst 1963 om konciliets 

utveckling. Vår lösen var även den enda tidningen vilket enbart behandlade konciliet. Övriga 

teman förekom inte.  

      Att det förekom särskilda teman i olika tidningar belyser rapporterna om de protestantiska 

minoriteterna tydligt. Förutom i svenskkyrkliga Vår kyrka förekom temat enbart i den 

frikyrkliga pressen. Från 1962 till 1966 var temat återkommande och genomgående kritiskt 

till hur protestanter behandlades i katolska länder. Bland annat i Spanien där diktatorn Franco 

framställdes mer positivt än katolska kyrkan ifråga om religionsfriheten, och i Brasilien där 

protestanter mördades på order av katolska präster. I Vår kyrka förekom även kritik av 

behandlingen av protestanter, dock betydligt mindre ofta och så kraftigt som i den frikyrkliga 



 47 

pressen. 1966 förekom en mer nyanserad bild. I Spanien ansågs enskilda katolska präster 

arbeta för religionsfrihet, medan kyrkan betraktades vara mer reaktionär i frågan. 

      Frågan varför den frikyrkliga pressen så omfattande betonade de protestantiska 

minoriteterna grundades troligtvis på den missionsverksamheten till katolska länder vilket 

bedrevs av frikyrkliga samfund. Frågan varför temat så genomgående saknades i övriga 

tidningar är möjligtvis än mer relevant, samtidigt väldigt spekulativt att svara på. Vi kan dock 

konstatera att i åtminstone SKT, SPT och Vår lösen fanns en korrelation mellan en positiv syn 

på konciliet och en avsaknad av temat protestantiska minoriteter.  

      Temat romersk katolska kyrkan i Sverige förekom i flertalet av tidningarna och under 

flertalet årtal. Att kyrkan utgjorde ett hot och en fara mot Sverige förekom 1962-1963 på 

ledare i EH, Kyrka & Folk samt Nya väktaren. De två sistnämnda innehöll även 1964-1965 

uttryck för att romersk katolska kyrkan var på att väg att återta den Svenska kyrkoprovinsen. 

Vår kyrka och Svt som enda tidningar betraktade dessutom vigningen av en svensk katolsk 

biskop negativt. På ledare i Vår kyrka 1964 och 1966 varnades för att svenska kloster var ett 

tecken på utbredd romersk katolicism, samt misstänksamhet mot att förbundet för kristen 

enhet skulle innebära detsamma. Förbundet ansågs även som ett hot av MB. Artiklarna i Vår 

kyrka resulterade dock i att SPT anklagade tidningen för att sprida antikatolsk propaganda. 

Trots att SKT vid ett enstaka tillfälle uttryckte sympati för att katoliker behandlades illa i den 

svenska pressen var det dock ingen av tidningarna som tydligt uttryckte att den romersk 

katolska kyrkans närvarande i Sverige var något positivt. När det gäller synen på den under 

konciliet framväxande katolska ekumeniken kan vi konstatera att samma tidningar som var 

kritiska till konciliet tenderade betrakta ekumeniken lika negativt. I de tidningar positivt 

inställda till konciliet betraktades ekumeniken positivt.  

      Den svenska kristna pressen under 1962-1966 och dess syn på Andra Vatikankonciliet och 

romersk katolska kyrkan är mångfasetterad. Att sammanfatta alla de olika tidningarnas unika 

uttryck och presentera en generell slutsats är vanskligt. Vi kan dock försiktigt konstatera 

några tydliga skiljelinjer. Den gammalkyrkligt orienterade tidningen Kyrka & Folk uppvisade 

ett negativt uttryck till konciliet, och tillsammans med Nya väktaren betraktades ekumeniken 

lika negativt. Gemensamt betraktades dessutom romersk katolska kyrkan i allmänhet som 

något hotfullt. De frikyrkliga tidningarna med Sveriges stora frikyrkliga samfund som 

avsändare innehöll övergripande kritiska åsikter av konciliet och ekumeniken. Utöver att 

betrakta kyrkan som ett hot i hemlandet förstärkts den negativa bilden ytterligare av de 

protestantiska minoriteternas öde. När påven Johannes XXIII förekom i de frikyrkliga 

tidningarna var det enda gången något positivt framfördes. På andra sidan stod folkkyrkliga 
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SKT, högkyrkliga SPT och Vår lösen med en övervägande positiv syn på konciliet, 

ekumeniken och en förändrad romersk katolsk kyrka. Den av svenska kyrkans diakonistyrelse 

utgivna Vår kyrka tenderade dock att befinna sig någonstans mitt i, med en relativt positiv syn 

på konciliet och ekumeniken, men med misstänksamhet mot romersk katolska kyrkan i 

Sverige och internationellt.  

 

3. Diskussion, från hotfull och främmande till accepterad? 

Utöver att studera hur den kristna pressen betraktade Andra Vatikankonciliet och romersk 

katolska kyrkan, har inledningsvis i uppsatsen angetts en tredje frågeställning. Att studera om 

en förändring går att urskilja före och under konciliet. Utan att göra anspråk på en fullständig 

redogjord bild av den förkonciliära synen på romersk katolska kyrkan, samt att 

forskningslägets material och källmaterialet inte är likvärdigt, finns det företeelser som bör 

belysas. 

      En mindre detalj vi kan konstatera är en förändring av vissa förekommande aktörer. I de 

antikatolska uttrycken under 1700-talet förekom ofta jesuiterna som pådrivande och en 

avgörande faktor till kyrkans expansion. Den antikatolska retoriken vid sekelskiftet 1900-talet 

innehöll fortsatt jesuiterna som en mycket negativ aktör. Under mellankrigstid förekom 

jesuiterna som ansvariga för påstådd spridning av en påstådd katolsk fascism och katolsk 

propaganda vid utländska skolor i Sverige. I den kristna pressen 1962-1966 förekom det 

jesuitiska endast vid ett tillfälle. Att det finns stora skillnader mellan 1700-tal och 1960-tal är 

inte särskilt anmärkningsvärt, dock mellan tidigt 1900-tal och 1960-tal. Något som däremot 

tenderat att växt fast i delar av antikatolska 1960-talssynen var den under reformationen 

framväxande bilden av påven som Antikrist. I delar av den frikyrkliga pressen och 

gammelkyrkliga Nya Väktaren och Kyrka och folk var det ett anmärkningsvärt fortsatt 

framträdande språkbruk.  

      En annan detalj relevant att belysa är den mycket kritiska hållning till romersk katolska 

kyrkan i Vår lösen och SKT under början av 1920-talet. Förändrad tidsanda skall inte 

underskattas, vilket även gäller det redan belysta. Därtill att olika redaktörer sätter en stor 

prägel på en tidnings anda. Vår lösens generella förändring i förhållandet till romersk katolska 

kyrkan är dock intressant, framförallt den totala avsaknaden av klosterfrågan år 1962-1966. 

Här kan vi dock konstatera att Nya väktaren, Kyrka och Folk samt Vår kyrka under 1960-talet 

tenderade att föra kampen mot klosterverksamheten vidare. Ovan nämnda tidningar tenderar 

även att utgöra en rest av den under 1950-talet och 60-talets klosterdebatter. Andra likheter vi 
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kan konstatera är den positiva synen på Johannes XXIII i svensk press 1958, främst i kontrast 

till en mer konservativ och negativ betraktad kyrka. I den kristna pressen 1962-1966 förekom 

detta främst i de frikyrkliga tidningarna. Johannes XXIII betraktas även allmänt positivt i de 

övriga tidningarna förutom Kyrka och Folk samt Nya väktaren. Det positiva som skrevs om 

konciliet i efterhand har främst sin motsvarighet i SKT, Vår lösen och SPT.   

      Frågan om romersk katolska kyrkan blev mer accepterad och framställdes positivt under 

konciliet kan vi svara både ja och nej på. I den frikyrkliga och gammelkyrkliga pressen är 

svaret nej. I SKT, Vår kyrka och Vår lösen är svaret ja. I den högkyrkliga pressen kanske vi 

kan tala om en förstärkning av acceptansen. För att återknyta till uppsatsens inledning kan vi 

konstatera att den frikyrkliga och gammelkyrkliga pressen nekade till den av Andra 

Vatikankonciliets ekumeniska invit, de övriga tackade ja. Om vi dessutom höjer blicken och 

betraktar McCombs teori om pressens inflytande som giltigt, kanske även respektive tidnings 

läsare var del av samma opinion.  
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Tabell 1-10 
 
Evangelii Härold 
52nr/år  Konciliet Protestantiska 

Minoriteter 
Ekumeniken Katolsk. Kyrkan i 

Sverige 
Påveporträtt Katolsk 

teologi  
 

1962-
63 

 
2 

 
2 

 
- 

 
1 

 
1 

 
4 

 

1964-
65 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

1966 - - 1 - - -  

        
 
Kyrka & Folk 
52nr/år  
 

Konciliet Protestantiska 
Minoriteter 

Ekumeniken Katolska kyrkan i 
Sverige 

Påveporträtt Katolsk 
teologi 

1962-
63 

 
4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1964-
65 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

- - 

1966 - - 1 1 - - 

       
 
Missionsbaneret 
52nr/år Konciliet Protestantiska 

Minoriteter 
Ekumeniken Katolska kyrkan i 

Sverige 
Påveporträtt Katolsk 

teologi 

1962-
63 

 
2 

 
5 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1964-
65 

 
- 

 
3 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

1966 - - 1 1 - - 

       
 
 
Nya Väktaren 
12nr/år  
 

Konciliet Protestantiska 
Minoriteter 

Ekumeniken Katolska kyrkan i 
Sverige 

Påveporträtt Katolsk 
teologi 

1962-
63 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4 

 
- 

 
- 

1964-
65 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

1966 - - - - - - 

       
 
Svensk kyrkotidning 
52nr/år  
 

Konciliet Protestantiska 
Minoriteter 

Ekumeniken Katolska kyrkan i 
Sverige 

Påveporträtt Katolsk 
teologi 

1962-
63 

 
1 

 
- 

-  
3 

 
1 

 
- 

1964-
65 

 
3 

 
- 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

1966 7 - 1 - - - 
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Svensk Pastoraltidskrift  
52nr/år  
 

Konciliet Protestantiska 
Minoriteter 

Ekumeniken Katolska kyrkan i 
Sverige 

Påveporträtt Katolsk 
teologi 

1962-
63 

 
5 

 
- 

 
- 

 
1 

 
2 

 
1 

1964-
65 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1966 1 - - - - - 

       
 
Svensk veckotidning  
12nr/år Konciliet Protestantiska 

Minoriteter 
Ekumeniken Katolska kyrkan i 

Sverige 
Påveporträtt Katolsk 

teologi 

1962-
63 

 
6 

 
2 

 
- 

 
1 

 
1 

 
- 

1964-
65 

 
- 

 
1 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

1966 1 3 - - - - 

       
 
Veckoposten 
52nr/år  
 

Konciliet Protestantiska 
Minoriteter 

Ekumeniken Katolska kyrkan i 
Sverige 

Påveporträtt Katolsk 
teologi 

1962-
63 

 
1 

 
6 

 
- 

 
- 

 
2 

 
- 

1964-
65 

 
1 

 
4 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

1966 1 1 - - - - 

       
 
Vår kyrka 
52nr/år  
 

Konciliet Protestantiska 
Minoriteter 

Ekumeniken Katolska kyrkan 
i Sverige 

Påveporträtt Katolsk teologi 

1962-
63 

 
2 

 
2 

 
- 

 
1 

 
1 

 
- 

1964-
65 

 
4 

 
- 

 
1 

 
2 

 
- 

 
- 

1966 - 1 1 1 - - 

       
 
Vår lösen 
12nr/år  Konciliet Protestantiska 

Minoriteter 
Ekumeniken Katolska kyrkan 

i Sverige 
Påve- 
porträtt 

Katolsk teologi 

1962-
63 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1964-
65 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1966 1 - - - - - 
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