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PROLOG 

1978 

I den välfyllda kyrkan var det ungdomliga inslaget markant. Mässan pågick och snart skulle präs-

ten välkomna församlingen att ta emot nattvarden. I en av bänkarna satt en ung man med en 

gitarr i sitt knä, beredd att börja spela. Det var inte officiellt planerat, men den inofficiella planen 

stöddes av ungdomarna omkring honom. 

Kyrkan var inte gammal. Den byggdes för att bli huvudkyrka i den nya Bäve församling, som 

bildades 1974. Uddevalla hade växt sedan 1950-talet, främst genom tillkomsten av varvet, och 

blivit en så pass stor stad att man önskade dela upp Uddevalla församling i två. Kyrkans arkitek-

tur är modern. Den är luftig och nästan kvadratisk till sin form. Ingenstans känns avståndet till 

det fristående altaret långt. 

Under gudstjänsten hade organisten spelat på traditionellt sätt till psalmer och liturgisk sång. 

Trots att församlingen var ny vilade den bohuslänska fromhetstraditionen över gudstjänstlivet. 

Men inflytandet från den karismatiska förnyelsen hade nått Bäve församling, och med den dess 

sånger och bibelvisor. Det var inte bara ungdomarna som gärna sjöng dessa sånger, utan även 

äldre, som många gånger besökt Åh stiftsgård och där lärt sig texterna utantill. Under nattvards-

utdelandet fann ungdomarna en möjlighet att sjunga fritt och när prästen hade sagt sitt ”Väl-

kommen, allt är redo”, slog den unge mannen an ett ackord och stämde upp en sång innan orga-

nisten hade hunnit börja med den musik som varit planerad. Många i församlingen deltog i 

sången, som sjöngs några gånger. Så blev det några fler liknande sånger, innan allt återgick till 

ordningen.1 

1982 

Predikan var slut. Predikanten, den pensionerade frälsningsarméöversten David Kjellgren avslu-

tade sin predikan med att leda församlingen i den korta sången ”Ande, du som livet ger, fall nu 

över oss”. När sången var slut fortsatte tonerna att klinga improviserat, i enkla stämmor som 

kretsade runt tonartens tonika-ackord. Något sådant hade inte tidigare hörts i Filadelfiakyrkan i 

Uddevalla, även om språket till tonerna inte var främmande, utan likt det tungotal som ofta före-

kom där. En del lyssnade och tyckte att det lät vackert, medan andra blev oroliga och undrade 

vad detta var för något.  

Frikyrkorna hade alliansmöten. 1982 hölls de i Filadelfia, ett stenkast från Folkets hus. 2 Om nå-

gon år 1982 pratade med en uddevallabo om Filadelfia, var det osäkert om han visste vilken 

byggnad som avsågs, men om någon sade ”kyrkan med ’Jesus lever’ på väggen”, så visste de 

                                                             
1 Fritt från Lagergren (2011:2), samt Informantintervjuer (2012:04.24.50) 

2 Protokoll Fsk årsmöte 1982-03-16, §14 anger tiden 10-14 november 1982, och från Fsk 1982-08-24, §4, 
anger Filadelfia som möteslokal. Fsk AU 1982-09-22 
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flesta. Kyrkan var en traditionell pingstkyrka och låg nära Bäveån som då och då svämmade 

över, fyllde kyrkans källare och spärrade vägen in i kyrkan. Filadelfia skulle komma att rivas 

efter 1987 när den nya Pingstkyrkan var färdigbyggd. 

Filadelfia var välfylld redan i detta första möte och det var fler unga i mötet än det brukade vara. 

Ett ungt, tidigare officerspar vid frälsningsarmékåren i Uddevalla hade stannat kvar i staden och 

börjat bygga upp en husförsamling, som kom att kallas Tureborgsgemenskapen. Medelåldern 

där var en god bit under 30 år. Den var karismatiskt influerad och ledarna hade en önskan att få 

sprida det karismatiska liv, som utvecklats i Tureborgsgemenskapen, till andra kyrkor. Det hade 

varit Frälsningsarméns tur att kalla talare. När det blev överste David Kjellgren såg ledarna det 

som en möjlighet, eftersom han också hade tagit till sig den karismatiska förnyelsen och gärna 

såg karismatiska uttryck, som förbön och sång i Anden i de möten han ledde. 

När den improviserade sången pågått en kort stund började mötesledaren sjunga på en tradit-

ionell frikyrkorefräng som de flesta i församlingen kunde och stämde in i. Sedan vidtog ett trad-

itionellt eftermöte med bön och välkända ”frikyrkokörer”. 

Veckan kom att innehålla flera konfrontationer mellan ledarna för Tureborgsgemenskapen och 

frikyrkopastorerna och blottlägga motsättningar som växte sig allt starkare.3 

1997 

Kyrkoherde Uno Ivarsson, Uddevalla församling, hade i den välbesatta Pingstkyrkan predikat 

över ämnet ”Kristen enhet”. Det var en kväll av bön och lovsång under Böneveckan för kristen 

enhet, 1997. Ledare från de olika kyrkorna i Uddevalla var närvarande och efter predikan kal-

lade Uno Ivarsson fram de närvarande prästerna och pastorerna för att församlingen skulle får 

tillfälle att be för sina ledare. Efter bönen bad en av pastorerna, Håkan Gniste från Fristaden, om 

att få säga några ord:  

Jag tror att Gud ledde oss till att starta församlingen Fristaden, och det vill jag inte be om för-

låtelse för, men jag vill be om förlåtelse för den förvirring och oro, som vi, både som gemen-

skap och församling, har skapat i Uddevalla.4 

Kyrkan var helt tyst. Mötesledaren, pastorn i Pingstkyrkan, såg först lite villrådig ut. Så bad han 

präster och pastorer att gå mot korset i fonden och inbjöd även församlingen att följa efter. Ef-

teråt beskrev komministern i Bäve, Per Lagergren, skeendet med att ”ju närmare vi kom korset, 

desto närmare kom vi varandra”.5 

                                                             
3 Fritt efter Informantintervjuer (2012:04.13.10), samt Gniste (2011:8) 

4 Gniste (2011:24-25) 

5 Lagergren (2011:10) 
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2011 

Pastorssamlingen hölls i Södertullskyrkan. Dagens ämne var ”Dopet. Vad är det som smärtar?” 

Präster, pastorer från de flesta av stadens kyrkor, några pensionerade, samt den katolske diako-

nen möttes i suterrängvåningen i Södertullskyrkan, den församling, som 1985 bildades av sta-

dens missions- och baptistförsamlingar. Det är en modern kyrkobyggnad, med ljusa och vackra 

utrymmen, som uppfördes 1970 av Uddevalla Baptistförsamling. Den här tisdagen6 bjöds på 

sopplunch, som inledning till dagens samling. Sedan följde information och planering, samt sam-

tal och bön. Minnesanteckningarna gav en kort resumé av samtalet: 

Värden Pär Arkbro inledde genom att berätta om Södertulls erfarenheter av "dubbel" dop-

syn. Ett långt, lugnt, meningsfullt, intressant och förtroendebyggande samtal följde där de 

Lutherska bröderna var väl genomtänkta och de frikyrkliga positivt förundrade. Den katolske 

diakonen Magnus H deltog gott, Dan B ställde en mängd frågor… 

Samlingen avslutades med att Håkan G ledde en bön av syndabekännelse där vi avsade oss 

attityder av arrogans i förhållande till "de andras" lära och andlighet. Göran S gav absolution 

och välsignelsen. Vi kom överens om att söka vägar att föra ut i de djupare församlingslagren 

vad vi erfar i PPS [präst- och pastorssamlingarna].7 

Pär Arkbro skrev i sitt mail till gruppen: 

Det kändes som en förlust att behöva lämna samtalet mitt i, men jag är tacksam för vårt goda 

samtalsklimat.8 

  

                                                             
6 Tisdag 2011-02-15 

7 Håkan Gniste citerad i mail från Pär Arkbro 2011-02-18 

8 Mail från Pär Arkbro 2011-02-18 
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INLEDNING 

Vid ungdomskonferensen i Lausanne 1960 talade den holländske teologen J. C. Hoekendijk 

(1912-1975). Han ville utmana de unga till att ta initiativ utifrån några av de nya grupper som 

vuxit fram i efterkrigstidens Europa. Förslaget var att bilda smågrupper utifrån överlåtelse och 

tillgänglighet: 

When we try to define the character of these groups we can combine the key words of the Io-

na Community, commitment, and of Taizé, disponibilité (being disposable). There is no mys-

tery at all in starting these groups. Each one of us could do it. Just find one other partner and 

try to explore what life in commitment and disponibilité actually means. Before long you will 

have a house Church around you, I can assure you. … When do you begin to think of the part-

ner with whom to start this group?9 

Ända sedan Kyrkornas världsråds bildande, 1948, hade kopplingen mellan enhet och förnyelse 

betonats, ansåg W. A. Visser ’T Hooft (1900-1985), en av den ekumeniska rörelsens förgrunds-

gestalter. Han menade att rådet och dess ekumeniska institut uppmuntrade nya idéer och förde 

dem vidare. Särskilt tydlig var förnyelsen av lekmännens medverkan. Emellertid blev inte förny-

elsen så genomgripande som många, särskilt de unga, hade hoppats. Visser ’T Hooft frågade sig 

om orsaken var brist på andligt djup, eller på stelbenta ecklesiala strukturer.10 I sektion 1 under 

mötet i Amsterdam 1948, ”Den universella kyrkan i Guds design”, som leddes av Karl Barth 

(1886-1968) och Michael Ramsey (1904-1988) slogs fast att förnyelse och enhet hör ihop. 

We pray for the churches’ renewal as we pray for their unity. As Christ purifies us by His 

Spirit we shall find that we are drawn together and that there is no gain in unity unless it is 

unity in truth and holiness.11 

Det fanns under efterkrigstiden en förväntan på en fortsatt ekumenisk utveckling. Under kriget 

hade kristna från alla kyrkor arbetat tillsammans för att mildra krigets fruktansvärda konse-

kvenser. Det hade blivit naturligt att inte i första hand fråga efter kyrkotillhörighet. Dessutom 

genomsyrades hela västvärlden av en längtan efter att strid skulle ersättas av samförstånd, vil-

ket bl.a. resulterade i FN och de europeiska samarbetsorganisationer som senare blev EU. 

I de rapporter om förnyelse, som producerades 1967, av såväl Kyrkornas världsråd, som av 

europeiska och nordamerikanska arbetsgrupper, konstaterades att problemet med förnyelse av 

de lokala församlingarna hade visat sig stort.12 Vid tiden för Kyrkornas världsråds generalför-

samling i Uppsala 1968 var många av den uppfattningen att 

                                                             
9 Edwards (1970:409) 

10 Visser ‘T Hooft (1970:9-10) 

11 Krüger (1970:38) Det var under mötet i Amsterdam 1948 som Kyrkornas världsråd bildades. Auktori-
serad version av rapporten från sektion 1 finns i Amsterdam Assambly Series (2005:209). 

12 Edwards (1970:406) 
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… if renewal came, it would be through congregations meeting their Lord in worship which 

would offer the common life of the Body of Christ; meeting themselves in discussions which 

might replace many sermons, and in house churches; and meeting their neighbours in action 

teams, in open groups, in humble service, in new church buildings which would not be used 

only for worship, in worship which would have meaning for modern men.13 

Det fanns alltså under 1950- och 60-talen ett sökande efter förnyelse, som utifrån den lokala 

församlingen bl.a. hade att göra med överlåtelse, gemenskap, husförsamlingar, utåtriktat arbete 

och fördjupat gudstjänstliv. David L Edwards (f. 1929) menar att ingen riktigt kunde säga vad 

som skulle ge resultat. Ord som ”radikalism”, ”förnyelse”, ”revolution” och ”reformation” använ-

des utan att det fanns konsensus om deras innebörd.14 

Meredith Handspicker såg 1970 flera hot mot det ekumeniska arbetet. Ett var en växande ano-

nym ekumenisk rörelse bland gräsrötterna. Om kyrkorna hindrade enhetsarbetet skulle detta 

komma att söka andra, informella vägar. Genom att inbjuda till gemensamma bönetillfällen och 

studier skulle motsättningar kunna undvikas ansåg Handspicker. Ett annat hot mot enheten, 

som han såg, gällde motsättningen mellan å ena sidan dem som ville låta Anden vara verksam i 

samhället där kristna och icke-kristna möts, och å andra sidan dem som såg kyrkan som en 

frälsningens ark, dit människor kunde ta sig för att slippa allt ont i världen. Att utmana denna 

polarisation fanns på Faith and Orders agenda.15 

Harry Månsus (f. 1941) varnade ännu 1981 av samma skäl för att en karismatisk profilering 

kunde leda till en förlamande splittring. Olika strömningar i förnyelsen skils från varandra: det 

sociala engagemanget, miljöfrågorna och internationella rättvisefrågor behöver finnas med i 

väckelsen.16 

I en tillbakablick 2004 beskriver Martin E Marty (f. 1928) åren 1910-1968 som en tid då sekter-

ismens splittring bland kyrkorna minskade, men att det därefter finns nya tecken på motsätt-

ningar. Förutom frigörelse och identitetssökande, kom det en reaktion mot den byråkrati som 

tidigare drivit på enandet. Utifrån postmodernismen kan man förklara, menar Marty, varför det 

är så svårt att få andefyllda, rationella, välmenade människor att arbeta för enhet. Varje gruppe-

ring har sin infallsvinkel på tro.17 

David J Bosch (1929-1992), däremot, betecknar enbart tiden från 1966 till 1974 som perioden 

med konfrontation, medan tiden från 1974 blev en period då de evangelikala och andra kyrkor 

                                                             
13 Edwards (1970:408) 

14 Edwards (1970:409) 

15 Handspicker (1970:169-170) 

16 Nilsson (2005:155)  

17 Marty (2004:5, 13) 
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började söka sig tillbaka till varandra. Han menar att det var så mycket som förenade: ropet från 

de fattiga, från de andligt förlorade, mänsklig oordning, blandningen av kyrka och värld, etc.18 

Marty och Bosch har alltså något olika uppfattningar om den historiska utvecklingen. Marty 

skriver om en divergens under hela perioden och jämför med samhällsutvecklingen i västvärl-

den: t.ex. förändrades tankarna på ”global village”, så att inriktningen snarare blev en slutenhet 

kring ”stammar”, rasidentitet, etnicitet och genus. Bosch, däremot, ser en förändring under peri-

oden från konfrontation till att åter söka samförstånd. 

I Sverige kom den karismatiska rörelsen under 1970-talet att väcka förhoppningar om ett när-

mande mellan kyrkorna. Denna förväntan vändes under 1980-talet till besvikelse genom att en 

stor del av rörelsen sökte sig vägar utanför de etablerade samfunden, vilket ledde till konfrontat-

ioner och positioneringar från båda sidor. Först under senare delen av 1990-talet inträdde, som 

jag ser det, i Sverige den period av närmande som Bosch förlägger redan till tiden efter 1974.19 

Frågan är om växelspelen mellan divergens och konvergens är nationellt eller rent av lokalt 

styrda och präglade processer, som kan te sig olika beroende på hur en förnyelserörelse tas 

emot och hanteras av befintliga kyrkor. 

VAL AV ÄMNESOMRÅDE 

1900-talets sista fyra decennier innebar stora förändringar för kyrkorna i såväl globalt som lo-

kalt perspektiv. Två rörelser inom kristenheten spelade stor roll för utvecklingen: den ekume-

niska rörelsen och den karismatiska rörelsen. Under 1970- respektive 1990-talet var jag verk-

sam som pastor inom två olika frikyrkosamfund och under 1980-talet som en av ledarna i en 

karismatisk gemenskap. Under 2000-talet har jag arbetat inom Svenska kyrkan. Till de olika 

uppgifterna tog jag med mig ett engagemang för kristen enhet, för ekumenik. De olika perspektiv 

på enhet och förnyelse som jag fått utifrån dessa erfarenheter, har gett mig motivation till denna 

studie av samband mellan förnyelse och enhet. 

Tankegångarna i den ekumeniska rörelsen under 1950- och 60-talen berörde behovet av en för-

nyelserörelse för att komma vidare i de ekumeniska processerna. Det var svårt att se någon an-

nan kraft, stark nog för att förändra strukturer och attityder, fastlåsta av århundraden av splitt-

ring. Samtidigt var man väl medveten om det historiska faktum att förnyelserörelser ofta hade 

varit orsaken till splittring inom kyrkan. Alltså finner vi här två disparata tankegångar: 

1. Förnyelse behövs för att föra enhetsprocesser initierade av den ekumeniska rörelsen vidare. 

2. Förnyelse skapar risk för ny splittring. 

Detta spänningsförhållande har varit skapat ytterligare motivation att studera ämnesområdet. 

                                                             
18 George (2004:226) med referens till Bosch (1988:458-472) 

19 Se t.ex. Kjäll (1972:1049), samt Kjäll (1981:263) 



12 

 

STUDIENS SYFTE 

Denna studies syfte är att utifrån ett ecklesiologiskt perspektiv studera vad som sker i mötet 

mellan en förnyelserörelse och kyrkorna i en lokal ekumenisk kontext, samt under vilka förutsätt-

ningar mötet leder till enhet eller splittring. Ämnet ecklesiologi ger goda möjligheter att för detta 

ändamål sammanföra teologiskt vetande med sociologiskt. 

De aktörer som studien intresserar sig för är förnyelserörelsen med dess företrädare, försam-

lingarna med dess ämbetsbärare, samt samfundsledningar och -ledare på stifts-, distrikts- och 

nationell nivå. I syftet ingår att söka mönster i deras handlande, samt vilka konsekvenser dessa 

får för mötet mellan förnyelserörelsen och de etablerade kyrkorna på orten. Aktörernas förmåga 

att bedriva ett aktivt försoningsarbete förefaller vara en viktig faktor när det gäller sambandet 

mellan förnyelserörelser, splittring och enhet. Ett delsyfte är därför också att undersöka förut-

sättningarna för och förekomsten av försoningsprocesser. 

AVGRÄNSNINGAR 

Tolkning och tillämpning av begreppet gemenskap har påverkat mötet mellan kyrkor och förny-

elserörelser genom historien. Under studiets gång har mitt intresse fångats av två teorier, som 

belyser problematiken kring begreppet och förefaller ha betydelse för om en förnyelserörelse 

leder till enhet eller splittring, samt för möjligheterna till försoning. De är inte helt olika 

varandra, ger olika infallsvinklar på studiens ecklesiologiska problemställningar och förefaller 

kunna komplettera varandra: 

1. Teorier om koinonia20, vilka utvecklas inom teologin.  

2. Teorier om socialt kapital, vilka utvecklas inom sociologin. 

Studiens teoretiserande del begränsas därför till att huvudsakligen utveckla teorier om socialt 

kapital, med särskilt intresse för (freds-)mäklarens roll, samt om koinonia. Dessa teorier ger 

dock anledning till reflexioner om makt. Maktteorier får därför visst utrymme i uppsatsen. 

Utöver synen på koinonia behandlar uppsatsen inte sådana särskiljande frågor av teologisk art, 

som vanligen uppstår mellan förnyelserörelser och kyrkan. Den inriktar sig på hur aktörerna 

hanterar konflikter i mötet med varandra, samt om och hur de då lyckas bevara enheten. 

Studien görs utifrån ett lokalt ekumeniskt perspektiv på förnyelserörelsens möte med kyrkan. 

Explicit undersöks den ekumeniska utvecklingen i Uddevalla i mötet med främst den karismat-

iska förnyelserörelsen under tidsperioden 1975-2000. Dessutom görs en kort genomgång av 

såväl internationell som lokal historisk bakgrund. Den internationella bakgrunden används för 

att ge perspektiv på det lokala skeendet. Kortfattat återges också vad informanter betraktar som 

konsekvenser under 2000-talet av det tidigare lokalt bedrivna försonings- och enhetsarbetet. 

                                                             
20 Det grekiska ordet för gemenskap. Även de latinska motsvarigheterna communitas och communio an-
vänds som begrepp utifrån olika vetenskapliga teoribildningar. 
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Begrepp som ingår i studien beskrivs grafiskt i följande figur. Den vidareutvecklas i figur 4 och 8: 

 

FIGUR 1. Grafisk översikt över studiens begrepp – 1 

I förnyelserörelsens möte med ortens församlingar (de olika cirklarna) skall förutsättningar för ett för-

soningsarbete som leder till enhet undersökas, men också vilka faktorer som leder till splittring. Det 

gäller ledares roller, liksom förekomst och art av socialt kapital, förståelse och tillämpning av koinonia, 

samt maktförhållanden. 

FRÅGESTÄLLNINGAR UTIFRÅN STUDIENS SYFTE 

Hur hanterar den lokala församlingen och förnyelserörelsen mötet dem emellan? Har församling-

ens förståelse och praktiserande av koinonia, makt, socialt kapital och ledarskap, ställd mot för-

nyelserörelsens förståelse och praktik, betydelse för om mötet leder till enhet eller splittring? 

Hur påverkar och möjligen förändrar förnyelserörelsen den lokala församlingen och dess syn på 

koinonia, maktkonstellationer, ledarskap, relation till samfundsledningen och enhet? 

Tar de olika församlingarna på en ort emot förnyelserörelsen på olika sätt? Hur ställer sig de olika 

församlingarna till varandras ställningstaganden och hur påverkas den lokala ekumeniken? 

Under vilka förutsättningar underlättas ett försoningsarbete för återförening om mötet mellan en 

förnyelserörelse och den lokala församlingen redan har lett till splittring? 

Enhet Splittring 

Förnyelserörelse 

Församling 

Gemenskap – 

koinonia 

Samfundsledning 

Ämbete  

/ledarskap 

Socialt kapital 

Försoningsarbete 

Makt 
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METOD 

Studiens har utförts med två arbetssätt som bedrivits parallellt: 

1. Litteraturstudier i ecklesiologi med speciellt fokus på ekumeniskt arbete; den ekumeniska 

rörelsen med Kyrkornas världsråd, samt förnyelserörelsers påverkan på ekumeniska relationer. 

Någon litteratur som redovisar forskning om mötet mellan kyrkorna på en ort och en förnyelse-

rörelse har jag ännu inte funnit, varför litteraturstudierna i första hand har fått inriktas på eku-

menik och förnyelserörelser i allmänhet. 

2. Studier av lokal ekumenisk utveckling relaterad till en förnyelserörelse. Uppsatsen är avsedd 

att vara en förstudie till en mer omfattande kvantitativ undersökning på flera orter. Som första 

studieobjekt utifrån de teorier som jag utvecklar har jag valt Uddevallas kyrkor och dess möte 

med några av den karismatiska förnyelserörelsens olika uttryck. Eftersom jag själv har varit en-

gagerad i den ekumeniska utvecklingen där under en del av den tid jag beskriver – från 1980 – 

har min kännedom om de lokala förhållandena gett mig möjlighet att relativt enkelt finna källor 

(såväl personer som skriftlig dokumentation), samt ställa relevanta frågor till dessa källor. Jag 

har också använt mina egna minnen och min dokumentation av händelser som inträffat och hur 

relationer mellan aktörerna utvecklats. Det är ofrånkomligt att framställningen färgats av mina 

personliga erfarenheter. Såväl i etablerande av texter, som i förståelse och tolkning av dem har 

jag försökt ta hänsyn till det. Denna fas av undersökningen innebär teoriutveckling. Jag har där-

för funnit arbetssättet relevant. 

Studiens ansats är att ha utgångspunkt både i teorier om kyrkan och i samhällsvetenskapliga 

metoder. Ideström uttrycker detta som en teologisk reflekterande abduktiv ansats, en syntes av 

deduktion och induktion.21 Utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt söker jag mönster, som i 

fortsatta undersökningar kan utvecklas till generella principer. Iakttagelserna kommer såväl 

från litteratur, som från intervjuer och protokollsläsning i det lokala studieobjektets kontext. 

BEHOV AV FRAMTIDA FÖRDJUPADE OCH VIDGADE STUDIER 

Konflikter mellan förnyelserörelser och de etablerade kyrkorna kan ses som en orsak till beho-

vet av de stora ekumeniska insatser, som gjorts framför allt från 1900-talets början. Visserligen 

har kunskapen om hur den etablerade kyrkan och förnyelserörelser kan mötas stärkts över tid, 

men så sent som under 1980- och 90-talen stördes relationer mellan såväl enskilda personer 

som mellan kyrkor och förnyelsegrupper vid sådana möten. Uppsatsen visar spår av detta. Föru-

tom personlig och kollektiv sorg innebar detta en dränering av resurser. Jag anser att detta ger 

skäl till fortsatta studier av möten mellan kyrkorna på olika orter, deras relationer och deras 

möten med grupper och enskilda som influerats av förnyelserörelser. I denna förstudie har mål-

sättningen varit att utveckla teorier, användbara i fortsatta undersökningar på fler platser av  

                                                             
21 Ideström (2009:15-18) 
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 lokal ekumenisk utveckling, speciellt inriktad på hur kyrkorna historiskt har hanterat de förny-

elserörelser, som berört orten, 

 hur kyrkor och förnyelsegrupper i en given situation hanterar konsekvenserna av denna historia 

och möjligen deltar i en försoningsprocess föranledd av tidigare skapad splittring, samt  

 hur strukturer, relationer och attityder mellan kyrkorna har förändrats under ortens historia 

och hur de ser ut i den givna situationen. 

Inte förrän teorierna i denna studie har prövats kvantitativt på orter med olika ekumenisk struk-

tur kan och bör man generalisera förutsättningar för en förnyelserörelse att verka enande eller 

splittrande, eller förutsättningarna för försoning när kyrkor och nya grupper på grund av en 

förnyelserörelse kommit i konflikt med varandra. I förlängningen av den teoribildning som 

denna studie av ekumenikens utveckling i Uddevalla gett upphov till, ser jag anledning till att 

genomföra liknande studier på ytterligare orter av olika storlek, samt med skilda ekumeniska 

strukturer och erfarenheter av förnyelserörelser. 

ANALYSINSTRUMENT 

Under arbetet med denna uppsats har jag påbörjat konstruktionen av ett analysinstrument. Det 

består tentativt av tre delar vilka delvis används i uppsatsen. Jag försöker med hjälp av dem be-

lysa toleransen mot förnyelserörelsen och dennas grad av avvikelse från de etablerade kyrkor-

nas normer (liminalitet). Vidare bör analysinstrumentet ge en bild av den lokala gemenskapens 

form (koinonia) och relationsmönster (socialt kapital). Begreppen utvecklas i senare kapitel. 

I uppsatsens sammanfattning reflekterar jag över analysinstrumentets användbarhet. Avsikten 

är att det i fortsatta undersökningar skall kunna brukas för att undersöka den lokala ekumeni-

ken, liksom förutsättningarna för kyrkorna att ta emot en förnyelserörelse, tillgodogöra sig de 

relevanta bidrag den för med sig, samt verka för försoning och enhet på sin ort. 

LITTERATUR OCH KÄLLOR 

Som underlag för min beskrivning av den ekumeniska utvecklingen i Uddevalla har jag använt 

lokaltidningar och protokoll av vilka många hämtats i Folkrörelsearkivet på Bohusläns museum, 

redovisade intervjuer och enkäter ur de uppsatser och den avhandling som berört kyrkornas 

situation i Uddevalla, samt kvalitativa intervjuer. 

Utifrån litteratur, som beskriver den internationella kyrkohistoriska utvecklingen i ett ekume-

niskt perspektiv, gör jag jämförelser med de senaste decenniernas utveckling i såväl lokalt som 

internationellt perspektiv. Likaså beskriver jag utifrån denna litteratur den utveckling som före-

gick den karismatiska rörelsen, vilken i hög grad har påverkat kyrkornas utveckling i det lokala 

perspektivet. Parallellt med studiet av kyrkorna i Uddevalla har litteraturvalet växt fram med 

start inom ecklesiologi i allmänhet och ekumenik i synnerhet, till att omfatta litteratur om förny-

elserörelser, koinonia, socialt kapital och makt. 
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VAL AV INTERVJUMETOD 

Intervjuerna gjordes under två faser. Under båda faserna utfördes de med kvalitativ metod. Med 

detta menar jag intervjuer med enkla, raka frågor, som ger komplexa och innehållsrika svar. 

Syftet med intervjuerna var att etablera texter i vilka det är möjligt att söka mönster och förstå 

samband, vilket gör en kvalitativ metod lämplig. 

Fas 1. Insamling av data för redogörelsen av den ekumeniska utvecklingen i Uddevalla 1975-

2010.  

Fas 2. Insamling av kompletterande data, dels för att verifiera berättelsen, dels för att undersöka 

specifika förhållanden, som är intressanta för de teorier som utvecklats under fas 1. 

En del av frågeställningarna är retrospektiva – de tar upp hur det var då och det sker med nöd-

vändighet utifrån hur man nu ser på det som skedde. Risker som då finns är såväl glömska som 

omtolkningar. För att så långt som möjligt undvika detta har intervjuformuläret skapats utifrån 

av de intervjuade kända och daterade händelser, oftast verifierade genom protokoll, eller annan 

skriftlig dokumentation. 

Intervjuerna har genomförts med en låg grad av standardisering, vilket innebär att frågorna har 

tagits i den ordning som passat bäst – dock med ansats till kronologisk ordning – och följdfrågor 

har formulerats utifrån tidigare svar. Intervjuerna har inte varit strukturerade i den meningen 

att det har funnits fasta svarsalternativ, men väl genom en tydlighet i vad jag velat fråga om och 

därmed genomförd frågeguide. Listan i guiden har varit kort, men täckt över stora frågeområden 

tidsmässigt. Under intervjuerna har en mobiltelefon (avstängd telefondel!) använts som band-

spelare. De har sedan transkriberats till text och arkiveras som Acrobat/PDF- och ljudfiler.  

Intervjuerna har till sin karaktär varit narrativa; de intervjuade har fått berätta fritt utifrån tids-

historiska stolpar och kompletterande frågor har sparats till slutet av varje avsnitt.22 

URVAL OCH KATEGORIER AV PERSONER ATT INTERVJUA 

Bland de intervjuade (kallade informanter) finns såväl män som kvinnor, samt både ämbetsbä-

rare (präst, pastor, diakon) och lekmän. Dessutom finns både de som varit positiva och negativa 

till de företeelser som förnyelserörelsen fört med sig. 

Under fas 1 lät jag två ledarpar komma till tals för att parvis beskriva sin minnesbild av den ak-

tuella tidsperioden. De valdes ut för att de under i stort sett hela den undersökta perioden följt 

utvecklingen och för att de i någon mening gjort det från den karismatiska förnyelsens insida. De 

har skapat en positiv, men inte okritisk bild av utvecklingen. Den bilden ligger som grund för det 

fortsatta arbetet med historiebeskrivning, teoribildning och analys. 

                                                             
22 Intervjuguidens frågor, se bilaga 3. Val av metodik har skett främst utifrån Trost (2004: 13-21, 47, 51, 
73-74 och 77-78) 



17 

 

Personer att intervjua har jag utvalt med s.k. ”bekvämlighetsurval”, utifrån min lokalkännedom 

och uppfattning om vilka personer som kan tillföra relevant kunskap. Informanternas berättel-

ser har sedan legat till grund för beskrivningen av den historiska utvecklingen, vilken sedan an-

vänts för att pröva de teoretiska ansatser som uppsatsen har.23 

ETISKA ASPEKTER PÅ INTERVJUMATERIAL OCH OMNÄMNDA PERSONER 

Som brukligt har iakttagits konfidentialitet och anonymitet för de intervjuade. De transkriberade 

intervjuerna är utan namn. När det gäller den berättande delen har jag dock i samråd med de 

fyra intervjuade, vilka är välkända ledare i kyrkorna i Uddevalla, kommit fram till att deras upp-

gifter, såväl citerade, som refererande i texten, skall ha källhänvisning till respektive person. 

Bedömningen var att deras roll ändå kommer att bli känd och då är det bättre att tydligt skriva 

ut vem som har uppgett vad. Detta är ett väl genomtänkt, men inte helt okontroversiellt val. 

De fyra ledare, som nämns ovan och citeras med namn, har fått och tagit möjligheten att läsa 

transkriberingen och godkänna texten. De övriga personer som nämns vid namn i uppsatsen har 

medgivit att detta sker. Det handlar till stor del om ”offentliga personer”, d.v.s. församlingsle-

dare, eller personer som offentligt har gett uttryck för sina åsikter t.ex. genom insändare eller på 

annat medialt sätt. 24 

TEORETISKA PERSPEKTIV 

FÖRNYELSERÖRELSE, ENHET OCH SPLITTRING 

1900-talets slut gav prov på starka och omskakande förnyelserörelser, som på något sätt berör-

de alla samfund. I denna uppsats kommer jag att låta definitionen av begreppet förnyelserörelse 

få relativt stor vidd. Genom historien möter vi rörelser inom kyrkan eller i dess periferi, som på 

något sätt vill förändra den rådande ordningen. Förnyelserörelserna har haft olika sätt att be-

trakta de redan etablerade kyrkorna: dessa kan betraktas som i något avseende skadade eller 

fallna kyrkor som kan upprättas, men de kan också ses som korrupta företeelser som behöver 

restaureras eller byggas upp igen från grunden. I det senare fallet har förnyelserörelserna ofta 

kritiserat och tagit avstånd från de kyrkor de tidigare tillhört eller stått nära. Vi kallar detta för 

splittring inom kyrkan. I det förra fallet har förnyelserörelsen i regel stannat kvar inom kyrkan 

för att arbeta för dess upprättelse. Man kan då säga att den har försökt bevara enheten. 

Orsakerna till att enhet eller splittring uppstår är dock inte enkla att se. I mötet mellan kyrkan 

och förnyelserörelsen finns hos aktörer på båda sidor olika förmåga och vilja att gå varandra till 

mötes. I uppsatsen söker jag exempel på och orsaker till detta. 

                                                             
23 Trost (2004:16-17, 106-108) 

24 Arbetssättet har speglats mot Trost (2004:39-40, 90-97) 
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Bland uttrycken för den karismatiska förnyelserörelsen i Uddevalla finner vi främst exempel på 

en mjuk hållning gentemot kyrkorna, men spårar också kritiska attityder och tidvis ett visst av-

ståndstagande. Önskan om att undvika splittring och verka för enhet finner vi både hos ledare 

för ortens kyrkor och bland företrädare för förnyelserörelsens olika uttryck. 

FÖRSONINGSARBETE 

John Briggs (f 1938), redaktör till A History of the Ecumenical Movement vol. 3, anser att den 

ekumeniska rörelsen med Word Council of Churches har en uppgift i framtiden, men tillägger att  

[t]he Council will not offer hope for a renewal of community in the world unless its members 

first find a way to handle past mistakes and become reconciled to one another.25 

En likartad syn på vikten av försoning finner vi i uddevallaberättelsen. Där kommer vi att se ex-

empel på ett försoningsarbete, som ledde fram till närmare relationer mellan ortens församling-

ar och 1970- och 80-talens karismatiska förnyelserörelses lokala uttryck. Detta betraktas av 

informanter som förutsättningen för det arbete kyrkorna sedan 2000-talets början har fått ut-

föra i samhället. 

Frågan är då vad det är som kan skapa försoning efter en tid av starka motsättningar mellan å 

ena sidan en förnyelserörelse och dess företrädare på en ort och å andra sidan församlingarna 

med dess ledarskap. Om ett försoningsarbete skall bli framgångsrikt torde ett tillvägagångssätt, 

anpassat till en orts ecklesiala situation vara nödvändig, så som till exempel sannings- och för-

soningskommissionen i Sydafrika blev verktyg och struktur, anpassade för försoningsarbetet 

efter apartheidregimens fall på 1990-talet. 

KOINONIA OCH SOCIALT KAPITAL 

Philip Clifford Owen (2007) tar, liksom andra författare som t.ex. John Briggs (2004), upp be-

greppet koinonia och belyser dess betydelse i ekumeniska dialoger. Utifrån lokalekumeniskt 

perspektiv sker det dock endast implicit. Koinonias betydelse i förnyelserörelser tas upp t.ex. av 

Knut Frohm (1995). Howard A Snyder (1978) har i The Problem of Wineskins en viss praktiskt 

lokal infallsvinkel genom att jämföra möjligheten till utveckling av koinonia i kyrkobyggnader 

med bänkar, respektive i hemmiljö.26 

I denna uppsats använder jag begreppet socialt kapital. Relationen mellan socialt kapital och 

kyrkan har behandlats av Thorleif Pettersson och Loek Halman (1999). De gör det utifrån frågor 

om kyrkans förmåga att skapa socialt kapital. Jag använder teorier om socialt kapital för att be-

lysa relationsmönster och attityder mellan berörda aktörer i samband med att en förnyelserö-

relse inträder på en orts lokala scen. Socialt kapital och gemenskap (koinonia) liknar varandra 

                                                             
25 Briggs (2004:668-669) 

26 Snyder (1978:61) 
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och har så mycket gemensamt att sociologer har kallat dem släktingar.27 I studien avser jag att 

med hjälp av dem undersöka på vilket sätt, om alls, synen på gemenskap och relationsstrukturer 

påverkar så att förnyelserörelsen leder till splittring eller till enhet. 

Koinonia betonas och tolkas, i de förnyelserörelser som jag tar upp i uppsatsen, ibland konfron-

tativt mot de olika kyrkostrukturernas uppfattningar. Detta kan vara en orsak till motsättningar 

vid mötet mellan kyrkor och förnyelserörelser, vilket ger anledning till att se närmare på hur 

detta sker. 

Teorierna om såväl socialt kapital som koinonia visar att gemenskapsstrukturer kan skapa en 

plattform för makt, liksom att makt kan skada gemenskapen och därmed enheten. Uppsatsen 

diskuterar därför också teorier om makt. 

TIDIGARE LITTERATUR OCH FORSKNING SOM BERÖR STUDIENS ÄMNE 

LOKAL EKUMENIK OCH FÖRNYELSERÖRELSER 

Denna studie behandlar frågor kring hur ekumenik kan bedrivas lokalt, på en ort med olika ty-

per av församlingar och hur dessa agerar när någon form av förnyelserörelse berör orten. 

Ulla Bardhs doktorsavhandling Församlingen som sakrament: tro, dop, medlemskap och ekumenik 

bland frikyrkokristna vid 1900-talets slut (2008) ger genom informanterna och genom exempel 

från frikyrkliga församlingar av olika slag en bild av den lokala ekumenikens utveckling, hur den 

upplevs och hur den kan fungera. Några glimtar ges också av hur den karismatiska förnyelsen 

uppfattats och tagits emot, både av frikyrkligheten i stort och av en metodistförsamling. 

Hans Jochen Margull skriver ett kapitel i A History of the Ecumenical Movement, volume 2 (1970) 

om lokal ekumenik, men ställer den inte i relation till förnyelserörelser, utan inriktar sig på att 

beskriva internationellt utbyte mellan lokala församlingar och lekmannamedverkans betydelse 

för den lokala ekumeniken. Han ger också kortfattat några exempel på samarbete om kyrko-

byggnader och ekonomiskt stöd. 

David Moore skriver i boken Shepherding Movement (2004) om den ecklesiologi med karismat-

iska grunddrag som växte fram i denna rörelse. Han studerar lokala konsekvenser, men tar inte 

närmare upp frågan om mötet med den lokala ekumeniken. 

Owen behandlar i A Study of the Ecumenical Nature of Charismatic Renewal: with particular ref-

erence to Roman Catholic and Anglican Charismatic Renewal in England (2007) den karismatiska 

förnyelsens inverkan på ekumenik och tänker sig att denna förnyelserörelse har en inbyggd 

ekumenisk egenskap, eftersom den tycks kunna tas emot inom alla samfund. Martyn Percy redo-

visar motsatt uppfattning i sin bok Power and the Church: ecclesiology in an age of transition 

                                                             
27 Putnam (2001:21) 
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(1998) och menar att den karismatiska förnyelsen har ökat splittringen bland kyrkorna. Ingen 

av dem utvecklar sina teorier närmare, åtminstonen inte i lokalt perspektiv.28 

ECKLESIALA FÖRETEELSER I UDDEVALLA 

Den ecklesiala utvecklingen i Uddevalla har intresserat en rad skribenter. Flera akademiska ar-

beten, samt ett gymnasiespecialarbete har skrivits om företeelser i Uddevalla under 1980- till 

2000-talen: Anna-Lena Lagergrens uppsats (1994) Ekumenik i Uddevalla, Knut Froms doktors-

avhandling (1995) Livsstil eller organisation: en studie av några kristna gemenskapsgrupper i 

1980-talets Sverige, där Uddevallagemenskapen är ett av studieobjekten, Therese Nestors C-

uppsats (2004) vid institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala Universitet Att 

skapa en gemenskap – Communitas i kristna svenska kommuniteter, Magnus Holmbergs C-uppsats 

(2005) vid sociologiska institutionen, Lunds Universitet Individer, det sociala kapitalet och 

kristna omvändelser, samt Johan Birgings C-uppsats (2011) vid Teologiska institutionen, Lund 

universitet, Väckelsefromhet i Uddevalla. Uppsatserna ger olika infallsvinklar på hur kyrkor och 

förnyelserörelser interagerat och behandlar begrepp som koinonia och socialt kapital. 

DISPOSITION 

Uppsatsen fortsätter med ett resonemang kring begreppet förnyelserörelse och de förväntningar 

på förnyelse som funnits, speciellt under 1950- och 60-talen. Vidare gör jag ett försök att defini-

era förnyelserörelse bland annat med hjälp av teorier om liminal29 communitas, som också an-

vänds för att diskutera en möjlig koppling mellan förnyelserörelser och begreppet koinonia. Jag 

ser närmare på hur detta kan beskrivas, samt vilken betydelse det kan anses ha i förnyelserörel-

ser och ekumeniska dialoger. 

Så följer jämförelser mellan begreppen koinonia och socialt kapital, med reflexion runt teorier 

om sammanbindande och överbryggande socialt kapital. Jag ser särskilt på funktionen (freds-) 

mäklare och jämför denna med irenikern och aposteln. Även makt i kyrkor och förnyelserörel-

ser, som en följd av social kapitalbildning, får visst utrymme. 

Den ekumeniska utvecklingen mellan kyrkorna i Uddevalla 1975-2000 och hur den påverkades 

av den karismatiska förnyelserörelsen låter jag vara undersökningsobjekt för de teorier som 

växer fram i uppsatsen. Kort belyses också de förändringar i attityder och arbetssätt som infor-

manter i Uddevalla menar är konsekvensen av utvecklingen 1975-2000. En något mer utförlig 

beskrivning av 2000-talets ekumeniska struktur och förhållningssätt finns som appendix. 

Slutligen ger jag några sammanfattande kommentarer samt diskuterar, dels möjligheter för kyr-

kan att möta förnyelserörelsen på ett konstruktivt sätt, dels tecken på förändringar av förnyelse-

rörelsen som företeelse. 

                                                             
28 Owen (2007:6-7, 11-12, 36, 39, 59, 131, 157, 195, 248), Percy (1998:191f) 

29 Liminalitet. Av latinets limen, svenska tröskel. Företeelser i utkanten, marginalen av en given kontext. 
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FÖRNYELSE OCH ENHET 

ENHETSFÖRVÄNTAN I DEN EKUMENISKA RÖRELSEN  

UNDER 1950- OCH 60-TALEN 

Om enighet är att i huvudsak vara överens i en fråga, kan enhet möjligen definieras som att vara 

så enig i de viktigaste frågorna inom en given kontext, att det upplevs meningsfullt att medverka 

till att hålla samman denna kontext. Om förståelsen av verkligheten är att människor ser den 

utifrån olika perspektiv, blir konsekvensen att ingen ensam har den fulla sanningen. Viljan att 

förstå andra människors upplevelse av verkligheten kan då antas vara beroende av villigheten 

att ta risken att lita på dem. Ett sådant förtroende kan beskrivas i termer av socialt kapital. 

Att inom kyrkan uppnå fullständig enighet har aldrig visat sig möjligt. Inte ens att hålla samman 

kyrkan som en enhet har lyckats. Vad är det då som motiverar kristna att, trots oenighet i olika 

frågor, hålla samman? Jesu förbön om enhet i Johannes evangelium kapitel 17 har varit en inre 

drivkraft. Ömsesidig respekt, som kan ses som en aspekt av den kärlek mellan lärjungarna som 

Jesus ber om vid samma tillfälle, är en attityd som har underlättat sammanhållningen. 

I den faktiska situation av uppsplittring som kyrkan under århundraden befunnit sig i, skulle 

enhet kunna formuleras som en ständig process av relationsbyggande, där själva byggprocessen 

uttrycker enhet, om än en ofullkomlig sådan. 

ETT GUDSFOLK PÅ VARJE PLATS 

Beslutet i Kyrkornas världsråd i New Delhi 1961 var att fokus i enhetsarbetet på varje plats all-

tid skulle vara en enhet i sanning. Om detta skulle tas på allvar, så kunde ett samfund t.ex. inte 

uppfatta samgåendet av en av sina kyrkor med en annan som en förlust, utan som en vinst för 

hela kyrkan.30 Bakgrunden till beslutet i New Delhi finns i uttalandet från Amsterdam, 1948, att 

”Gud har gett till sitt folk genom Jesus Kristus en enhet som är hans skapelse, inte vår prestat-

ion.”31 Vidare tog delegaterna under Faith and Order i Lund, 1952, tag i frågan om den synliga 

och osynliga kyrkan. De menade att det bara finns en kyrka och att den måste finna synliga ut-

tryck på jorden. Även om det var olika uppfattningar om huruvida kyrkans essens finns i läror, 

sakrament eller ämbete, såg de fram emot en tid då alla kristna kunde ha fullständig gemenskap 

i sakrament och liv.32 

                                                             
30 Fey (1970:124-125) 

31 Handspicker (1970:147) Auktoriserad version av rapporten från sektion 1 finns i Amsterdam Assambly 
Series (2005:204). Originaltext: ”God has given to His people in Jesus Christ a unity which is His creation 
and not our achievement.” Förf. övers. 

32 Handspicker (1970:147) 
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Uttrycket ”All in each place: the process of growing together”, som blev auktoriserat vid general-

församlingen i New Delhi, hade sitt ursprung hos biskop Lesslie Newbigin (1909-1998) och en 

upplevelse som han hade som biskop i Indien. Denna skrev han 1958 om i sin bok One Body, One 

Gospel, One World. Uttrycket togs upp genom Faith and Order 1960 och fördes vidare till New 

Delhi 1961.33 Newbigin skrev:  

For myself I do not believe that we can be content with anything less than a form of unity 

which enables all who confess Christ as Lord to be recognizably one family in each place and 

all places, united in the visible bonds of word, sacrament, ministry and congregational fel-

lowship…34 

Vid konferensen med Faith and Order i Montreal 1963 ägnades en hel sektion åt den lokala för-

samlingens ekumenik: ”All in each place: the process of growing together”.35 Hans Jochen Mar-

gull (1925-1982) menade att det sedan gick långsammare på lokalplanet – det var lättare att ta 

till sig principer, än att praktisera dem. Men han ansåg ändå att den ekumeniska rörelsen hade 

gjort intryck på församlingsnivå sedan 1948.36 

FÖRNYELSEFÖRVÄNTAN UNDER 1950- TILL 70-TALEN 

Att det fanns en förväntan efter förnyelse under 1950- och 60-talen vidrördes redan i inledning-

en. Här skall vi se på några initiativ till förnyelse som togs under denna period.  

Inom kyrkan finns en rad frågor om vilka enighet eller oenighet kan råda. Det kan handla om 

dogmatik, liturgi, musik, karismatik, organisation, relationer, kyrkans relation till omvärlden, 

etc. När människor och den kultur de lever i förändras kommer också de kyrkliga företeelserna 

söka nya former. Ibland sker det genom en fortlöpande aktiv process, men ibland stagnerar livet 

i kyrkan och ett behov av revitalisering uppstår. Särskilt påtagligt blir det när nya generationer 

inte ser kyrkans liv och arbete som relevant. I det läget uppkommer förnyelserörelser, som 

skapar spänningar, när enighet – åtminstone ytligt sett – övergår i uttalad oenighet. Denna oe-

nighet kommer då att hota kyrkans enhet. 

GUDSTJÄNSTENS FÖRNYELSE 

Ett exempel på en liturgisk förnyelseprocess finner vi beskrivet i Karin Oljelunds beskrivning av 

skillnaden mellan 1942 och 1986 års handböcker. I arbetet med den nya handboken fanns spän-

ningar mellan det gamla och önskemålen om förändringar. Under processen lyckades kyrko-

handbokskommittén finna en rimlig enighet som ledde till önskat resultat. Detta gick i korthet ut 

på att liturgins öppenhet och inklusivitet kunde behållas, medan det skapades en större närhet, 

                                                             
33 Margull (1970:356) 

34 Newbigin(1958:56) 

35 Margull (1970:356) 

36 Margull (1970:355) 
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både i relationen präst-församling och i gemenskapen mellan gudstjänstbesökarna, vilket kom 

att ta sig uttryck dels genom att fler personer kunde bli aktiva genom t.ex. textläsning, dels ge-

nom uttryckssätt i förbönen.37  

DEN KRISTNA GEMENSKAPSTANKENS FÖRNYELSE  

Olika typer av kommuniteter växte fram under efterkrigstiden. Kommunitets- och klostertan-

karna slog rot inom anglikanska kyrkan, där det bildades systraskap (Marion Hughes, Oxford), 

samt i Tyskland där diakonicentra fungerade som kommuniteter, vilket de också gjorde i Sverige 

och Danmark. Vidare fanns inom Lutherska kyrkan systraskapet i Darmstadt med moder Basilea 

(Klara Schlink), som grundades 1947.38 

Många europeiska kristna har varit motiverade att söka efter upplevelser av gemenskap. Den 

långa klostertraditionen, som började med S:t Benedikt på 500-talet uppskattas idag i många 

andra traditioner. För ekumenisk spiritualitet betyder kommuniteter som Taizé (grundat 1948), 

Iona i Skottland (grundat 1938) och Grandchamp i Schweiz mycket. De har influerats av klas-

siskt klosterliv från olika traditioner. Bröderna i Taizé avger klosterlöften och arbetar för förso-

ning inom och mellan organisationer runt om i världen. Kombinationen av tillbedjan och medi-

tation med mänsklig solidaritet attraherar inte minst unga människor. Andra centra har varit 

Agape i Italien, Imshausen i Tyskland och Corrymeela i Nordirland.39 

Jesusrörelsens ”Jesus-hus”, som blev förebilder för de gemenskaper som sedan växte fram på 

1970-talet, användes både som samlingsplatser och som baser för kontaktskapande arbete, men 

de kom också att fungera som kollektiva boendeformer. Detta var inte något nytt, historiskt sett, 

men det blev exotiskt, menar Knut Frohm, genom att mängder med människor ur ett individual-

istiskt samhälle sökte sig till gemenskapsboende. Fenomenet fanns inte bara i kristna samman-

hang, men kom där att påverka den institutionella kristendomen, vilket kunde ses i kyrkliga or-

ganisationer som Teen Challenge i USA och LP-stiftelsen. I samhällsdebatten kallades dessa kol-

lektiva företeelser för alternativrörelser.40 

Eftersom det inte var accepterat att bilda nya församlingar under 70-talet, utom genom samgå-

endeprocesser godkända av samfunden, kom många bönegrupper att samlas utanför den vanliga 

samfundsverksamheten. Frohm menar att det i Stockholmsområdet fanns upp emot 1000 böne-

grupper under början av 70-talet. Ofta var de interkonfessionella. Under 1970-talet utvecklades 

en del av dessa till gemenskapsgrupper med inslag av kollektivt liv. Både böne- och gemen-

skapsgrupper fanns med i bilden när ett stort antal trosförsamlingar startades från mitten av 

                                                             
37 Oljelund (2009:365ff) 

38 Edwards (1970:379) 

39 Clements (2004:556), Edwards (1970:378, 381) och George (2004:226-228) 

40 Frohm (1995:45-46) 
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1980-talet. Detta var även fallet mot slutet av 80-talet då pionjärförsamlingar började bildas, 

delvis inspirerade av Ichtus, Vineyard.41 

PARAKYRKLIGA GRUPPER 

Religionssociologer, som den brittiska Grace Davie, framhåller att tron finns även i det sekulari-

serade samhället. Hennes uttryck är ”believing without belonging”. På många platser i Europa 

finns rörelser med människor som ser sig som kristna, men som blivit desillusionerade genom 

lokala församlingar. Man kan då tala om en kyrka bortom kyrkan. Briggs ser kyrkornas svårig-

heter att etablera ekumeniska relationer med, eller ge stöd till dessa grupper. De skapar ibland 

förvirring i de traditionella kyrkorna. Han anser att det är en utmaning för den ekumeniska rö-

relsen att vidga sina ramar att omfatta alla grupper, som möjligen kan ses som kyrkor.42 

FÖRNYELSE! MEN VAR DET DETTA KYRKORNA VÄNTAT PÅ? 

Processen fram till en ny kyrkohandbok 1986 skapade inga allvarliga splittringstendenser. Olje-

lund har visat att den också ledde fram till en större närhet och delaktighet, uttryck för koinonia. 

Andra förnyelseprocesser har tagit sig mer dramatiska uttryck, vilket t.ex. blev fallet under 

kvinnoprästdiskussionerna och vid den karismatiska rörelsens inträde på scenen under 1970-

talet. Konsekvenserna av dessa splittringar märks fortfarande i olika relationer. 

När den karismatiska rörelsen växte fram var den ett uttryck för både en stark längtan efter för-

nyelse och en övertygelse om att Kristi kärlek skulle föra de kristna, oavsett samfundstillhörig-

het, in i djupare enhet. Många tecken tydde på att detta skulle vara möjligt. Olof Sundby (1917-

1996) sade under V7743:  

Var det inte så att det hände något för fem år sedan (G72), det var något av en ny dimension i 

ekumeniken? Vi hade haft den organiserade ekumeniken. Men här kom det något annat – ett 

sätt att leva ekumenik – att bedja tillsammans – att fira gudstjänst tillsammans. Och så tror 

jag att det kom något mer – att människor förutsättningslöst utsatte sig tillsammans för An-

dens verkan och Andens ledning…44 

Från början av 1970-talet till början av 1980-talet skedde det inom samfunden en attitydföränd-

ring till den karismatiska förnyelserörelsen. Den vittnade om en besvikelse när förnyelsen inte 

stannade inom kyrkorna, utan tog sig nya vägar. I sin historik över Frälsningsarmén skrev Tor-

sten Kjäll (1910-1987) 1972 om den karismatiska vågen som ett hoppingivande tecken. I del tre 

som kom 1981 uttryckte han att de tidigare förhoppningarna om att få se framgångar i kårerna 

                                                             
41 Frohm (1995:59-60) 

42 Briggs (2004:664) 

43 V77 är beteckningen på det Kristna riksmötet i Västerås 1977. G72 står för riksmötet i Göteborg. 

44 Frohm (1995:62) Ur Rösten. 1977. Nr 4 
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grusades. Tureborgsgemenskapen i Uddevalla var en av de karismatiska grupper som Kjäll 

kände till och som i början till stor del bestod av frälsningssoldater.45  

1970-talets karismatiska förnyelserörelse upplevdes alltså inte av alla som svaret på 1950- och 

60-talens förväntningar. Vi skall nu undersöka vad kristna ledare 2012 kunde mena med förny-

elserörelse. I följande avsnitt redovisar jag svaren på en mailfråga om vad som kännetecknar en 

sådan. 

VAD MENAS MED FÖRNYELSERÖRELSE? 

ETT UDDEVALLAPERSPEKTIV 2012 

I Uddevalla möts regelbundet ett tjugotal präster och pastorer från stadens alla kyrkor. Några av 

dem är pensionärer, som tidigare haft församlingstjänst i Uddevalla. Flera av både de aktiva och 

de pensionerade har arbetat och följt utvecklingen i kyrkorna sedan 1970-talet – några då som 

tonåringar – och sett kyrkorna beröras av den karismatiska förnyelsen, men också av förnyelse 

utifrån den ekumeniska rörelsen, liksom den förnyelse av gudstjänstlivet som inte minst berört 

Svenska kyrkan. 2012 blev de ombedda att svara på en mailenkät med två frågor. En av frågorna 

var: Vad anser du att en förnyelserörelse är? Gärna svar med någon synpunkt på vad du anser 

är/har varit positivt/negativt med sådana du sett. En av prästerna skriver: 

Min görkyrkliga bakgrund har gjort att jag har sett rätt stora förändringar under min livstid 

på olika plan. Ibland talar man om förnyelse i andligt avseende, ibland ur strukturellt eller li-

turgiskt. Alla dessa har ägt rum… Alla förnyelserna har varit positiva. Det enda som man i 

vissa fall kan riskera att missa är heligheten och allvaret. Det har blivit gladare och närmare, 

men risken finns då att de blir glättigt utan djup. 

Ett litet perspektiv: c:a 1940-tal: min farfar som var gammalkyrklig präst blev uppretad när 

kyrkvärden sa några ord i gudstjänsten! Det vara bara prästens roll! Viss förnyelse har 

skett...46 

Att en förnyelserörelse skall väcka kyrkan om något har gått förlorat eller stelnat och den skall 

vitalisera gemenskapen, så att den möter människors behov, skriver tre församlingsledare.47 Just 

att lyfta fram något som kyrkan tappat bort, återkommer i flera av svaren, t.ex. 

Här ser jag denna rörelse som något som går tillbaka till rötterna i kyrkan. En förnyelsepro-

cess innebär för mig att klippa bort vissna grenar och gå tillbaka till den odelade kyrkans 

äkthet och fräschör.48 

                                                             
45 Kjäll (1972:1049), samt Kjäll (1981:263) 

46 Enkät (2012:3) 

47 Enkät (2012:1, 2, 5)  

48 Enkät (2012:6) 
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Flera betonar betydelsen av att förnyelserörelsen får påminna oss om det vi glömt, eller nedvär-

derat.49 En annan församlingsledare ger oss en rad exempel på hur förnyelserörelser har vitali-

serat kyrkan: 

Genom historien som jag ser det är det ofta dessa förnyande rörelser som i tider av kyrkligt 

förfall bär med sig det som sedan skall visa vara den framkomliga vägen. Det jag tänker på är 

t ex benediktinerna som när Romarriket höll på att splittras och allting var ett gungfly då ta-

lar de som första regel om Stabilitas. Jag tänker på franciskanerna som i tider av kyrkligt för-

fall strävar efter att återupprätta kyrkan med sina klosterideal och strävan efter att bistå de 

fattiga.50 

En församlingsledare skriver: 

Jag tänker att den goda förnyelsen sker inom en rörelse, när en gemenskap klarar av att finna 

nya vägar så att stagnation inte sker i gemenskapen.51 

DEN KARISMATISKA FÖRNYELSERÖRELSEN 

Naturligtvis nämns den karismatiska förnyelsen av flera av församlingsledarna. Det är ju den 

förnyelserörelse som de alla har någon sorts relation till. I stort sett är de positiva till dess på-

verkan. Att den inte fick plats överallt inom kyrkorna och tog nya vägar är en av de negativa 

synpunkter som framförs. En församlingsledare skriver att den förnyade samfund, men 

… bildade nytt samfund när den inte fick … utrymme i de etablerade samfunden. Och det 

kanske är den tråkigaste utvecklingen av en förnyelserörelse…52 

En församlingsledare beskriver hur den karismatiska förnyelsen introducerades i Göteborgs stift 

på 1970-talet: 

Tack vare vår dåvarande biskop i Göteborg, öppnades dörren för dessa nygamla tankar. Det 

som har varit riktigt bra med dessa förnyelserörelser tycker jag nog är en öppenhet för Guds 

Andes verk idag och vad han uppenbarat tidigare i Kyrkan. Men lokalförsamlingarna ex på 

landet hade nog lite svårt för dessa "nya" tankar.53 

Ett svar beskriver den karismatiska rörelsen, ”som en reaktion på en stel, formell kyrka som inte 

såg behovet av den Helige Ande”.54 

                                                             
49 Enkät (2012:5, 7) 

50 Enkät (2012:8) 

51 Enkät (2012:2) 

52 Enkät (2012:7). Fler synpunkter om förnyelserörelsens baksidor, generellt sett, återkommer vi till ne-
dan. 

53 Enkät (2012:6) 

54 Enkät (2012:4) 
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OLIKA ASPEKTER AV FÖRNYELSERÖRELSEN 

FÖRNYELSERÖRELSER SOM SVAR PÅ SAMHÄLLSFÖRÄNDRING 

”Att kyrkan förnyats och blivit mindre hierarkisk är inte så mycket hennes egen som samhällets 

[förtjänst]”, nämner en församlingsledare och tar som exempel introduktionen av kvinnliga 

präster. Texten fortsätter: 

Det är också ett viktigt steg att vi fått kasta loss från statskyrkosystemet. Det kan man ju se 

som en förnyelse efter 500 år i statens ledband! Framför allt har en uppsjö av verksamheter 

blommat upp som inte fanns för 50 år sedan.55 

STRUKTURELL, DIAKONAL OCH LITURGISK FÖRNYELSE 

Även den strukturella förnyelsen har berört Uddevalla. 1985 gick Baptist- och Missionsförsam-

lingarna samman. En ledare skriver om den strukturella förnyelsen som skedde då, men också 

om den strukturella förändring som 2012 skedde mellan de två samfunden och Metodistkyrkan 

på nationell nivå: 

Erfarenheterna jag mött är … också förnyelsen när två gamla församlingar har gått samman 

och bildat en ny kyrka... 

Eftersom jag finns i en rörelse som på nationell nivå skapar ett nytt kyrkosamfund tror jag 

också att en god förnyelse kan organiseras fram men den behöver då ha "hjärtat" med, enga-

gemanget, för jag tror det är där förnyelsen startar.56 

En av församlingsledarna påminner om att förnyelse också kan ”innebära en förnyad kärlek till 

nödställda t ex diakonalt. Ofta är en sådan nöd för nästan sprungen ur samma Jesu hjärta som 

nöden…” för människors frälsning.57 

Den karismatiska förnyelsens bibelvisor och lovsånger har förändrat gudstjänsterna i udde-

vallakyrkorna. En av församlingsledarna tycker sig inte vara så noga med alla liturgiska finesser, 

men uppskattar dagens avslappnade frihet i gudstjänsten. Men med ett förbehåll: 

Är det bara yttre skillnader i hur man firar gudstjänst, är det inte så mycket värt, men om det 

upplevs som en hjälp till äkta gudsgemenskap, är det guld. Alla tre rörelserna [andlig, struk-

turell, liturgisk] har fortgått parallellt.58 

ANDLIG OCH PERSONLIG FÖRNYELSE 

När det gäller förnyelserörelser menar en av församlingsledarna att den andliga förnyelsen står i 

centrum och att det handlar om en mer levande gudskontakt. Han ser också de små grupperna 
                                                             
55 Enkät (2012:3) 

56 Enkät (2012:2) 

57 Enkät (2012:9) 

58 Enkät (2012:3) 
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som viktiga och som en del av den andliga förnyelsen. En annan av ledarna tycker att det är posi-

tivt att nådegåvorna lyftes fram och att bibelläsning och bön intensifierades.59 

Ytterligare en församlingsledare ser förnyelse som 

ingjutande av nytt liv, förnyat andligt liv, andlig kraft, förnyad glädje i tro och tjänande, för-

nyat förtroende för att Gud vill mitt allra bästa för både tid och evighet.60 

En ledare menar att förnyelse hör ihop med att vi som individer inte längre blir så viktiga, ”utan 

Jesus får vara den som vi pekar på.” Eller som en församlingsledare skriver, att det handlar ”om 

förändring av mig som person, alltså min karaktär. Och då är det ett pågående verk.” En förnyel-

serörelse kan också vara att bli  

totalt beroende av Gud. Se åt ett annat håll. Se omvärlden och klä evangeliet i nya kläder. 

Konsten att låta den gamla människan dö... ofta. Ibland fokuserar jag på förnyelse men fokus 

kanske borde vara på rörelse, rör jag på mig är jag på väg och korrigeringsbar. 

FÖRNYELSERÖRELSERNAS NEGATIVA SIDOR 

De negativa sidor som församlingsledarna tar upp handlar om sår när splittring har uppstått i 

förnyelserörelsens spår, om ledares maktutövning och om tveksamma karismatiska yttringar. 

En av dem skriver: 

Missförhållanden som jag såg var till exempel en överdriven betoning på känslor, samt 

mycket tal om demoner och demonutdrivning.61 

En annan skriver att de förändringar som en förnyelserörelse medför skapar sår hos människor 

som inte klarar av dessa. 

[S]å också när det handlar om församlingar som gått samman. Erfarenheten är dock att de 

såren inte är lika djupa som när man bryter sig loss, då man ofta distanseras från den rörelse 

man kom från.62 

Ledare som missbrukar makt och leder människor vilse är också avarter som kan finnas i förny-

elserörelser. En församlingsledare uttrycker det så här: 

Sedan har det ju också funnits rörelser genom tiderna som trott sig vara förnyande men som 

i stället lett vilse, lett till splittring mer än till uppbyggelse.63 

                                                             
59 Enkät (2012:3, 4) 

60 Enkät (2012:9) 

61 Enkät (2012:4) 

62 Enkät (2012:2) 

63 Enkät (2012:6) 
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Utifrån bilden med trädet som behöver beskäras skriver en av ledarna: 

En vanartig gren som också kallar sig "förnyelse" kommer också i mina tankar där det per-

sonliga ledarskapet utvecklar en maktstruktur som är ohälsosam för att inte säga ond.64 

FÖRNYELSERÖRELSE OCH ENHET 

En av församlingsledarna skriver att förnyelserörelser ibland leder till splittring, men tror att de 

ändå ”kan finnas kvar i ett sammanhang och berika helheten”.65 Ett annat svar innehåller tanken 

att förnyelserörelser som stannar kvar i den universella kyrkans gemenskap är de som är stark-

ast över tid. Församlingsledaren fortsätter: 

Jag läser nog historien så och även bibeln för den delen. Vi är ett, och vi hör ihop och det som 

är av Gud det består, det som inte är av honom det skall med tiden ge vika. Därför kan man 

stanna kvar och vänta. Jag tror inte man skall ha bråttom när man är med om hur Gud bygger 

sin kyrka. Snarare trogen i det lilla, tålmodig och trofast.66 

Men tanken finns också att "en utbrytning" kan bli god över tid, men att det tar tid att läka såren 

och finna den gemenskap som Jesus ber om i Joh. 14-17. 

FÖRNYELSERÖRELSE OCH GEMENSKAP 

”… så att inte stagnation sker i gemenskapen”, skrev en församlingsledare, som jag citerade ovan. 

Många av svaren om förnyelserörelser berör relationer, gemenskap. Det handlar då primärt om 

gemenskapen människa - Gud, där grunden läggs, en mer levande gudskontakt etableras.  

Att den strukturella förnyelsen, som tog sig uttryck i samgåendet mellan baptist- och missions-

församlingarna i Uddevalla, fick som konsekvens en ansats mot djupare gemenskap, finner vi 

exempel på i protokoll från det gemensamma styrelsemötet för Missions- och Baptistförsam-

lingarna 1982. Där planerade församlingarna en gemensam studieverksamhet. 

Med hänvisning till Apg. 2:46 uttalades sammanfattningsvis att gemenskap och studium är 

det viktigaste och att varje grupp skall ha frihet att bestämma uppläggning. Kretsmöte eller 

gemenskapskväll – båda benämningarna ansågs av flertalet ge rättvisa åt samlingarnas 

syfte.67 

Det bifogade programmet visar att fem grupper i olika delar av Uddevalla bildades. Där betona-

des den personliga kontakten och gemenskapen, även med icke församlingsmedlemmar, som 

också hälsades välkomna. Prioriteringen i grupperna låg på bön, förbön och studier. 

                                                             
64 Enkät (2012:4) 

65 Enkät (2012:5) 

66 Enkät (2012:8) 

67 Protokoll: Gemensamt styrelsemöte för Missions- och Baptistförsamlingarna 1982-08-23. 
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Den liturgiska förnyelsen ger, menar en församlingsledare, en gemenskap med en ”avslappnad 

frihet”, som gör det lättare att med alla sinnen möta Gud och andra människor. 

De små grupperna ses också som en aspekt av förnyelse. Den vitalisering av gemenskapen som 

flera av församlingsledarna talar om, kan där ske. Tryggheten i en liten grupp kan också skapa 

en miljö, som bättre än i den stora församlingen ger utrymme för känslouttryck. I förnyelserö-

relser kan dessa å ena sidan ibland upplevas få för stort utrymme, men å andra sidan förefaller 

de vara en tidlös konsekvens av en upplevd nära och fördjupad gemenskap med Gud och andra 

människor. 

Tentativt låter jag den gemenskap, om vilken teologer, inte minst i förnyelserörelserna, under de 

senaste decennierna använt det grekiska ordet koinonia, vara något som en förnyelserörelse 

oftast ger nytt liv till, eller ny innebörd åt. Eller kanske vi kan vända på det, vilket ger hypotesen: 

Om koinonia försvagas, eller det blir obalans mellan subjektiv och objektiv, respektive spontan 

och normativ koinonia68, kan vi förvänta oss en förnyelserörelse. 

Vi skall därför snart se närmare på innebörden av begreppet gemenskap. Men innan vi gör det 

vill jag redovisa några teorier om liminalitet och communitas, samt göra ett försök att definiera 

begreppet förnyelserörelse. 

FÖRNYELSERÖRELSE – ETT FÖRSÖK TILL DEFINITION 

Som vi tidigare har sett, fanns det under efterkrigstiden en förnyelseförväntan. I Kyrkornas 

världsråd talades om fördjupad överlåtelse till Kristus och den kristna gemenskapen, liksom om 

fördjupat gudstjänstliv. Men ändå förefaller det oklart vad man i kyrkorna menade med förny-

else, vilket Edwards påpekar och nämner, som vi tidigare sett, att ord som ”radikalism”, ”revolut-

ion”, eller ”reformation” användes utan att definieras. Vid en historisk tillbakablick på en enskild 

företeelse förefaller det inte råda stora skillnader i uppfattning om huruvida en ny företeelse 

skall betraktas som en förnyelserörelse eller inte. Just när den uppstår, blir det däremot ofta 

diskussioner och svårigheten att nå konsensus blir uppenbar – större ju mer de rådande ord-

ningarna ifrågasätts av rörelsen. 

FÖRNYELSERÖRELSE ELLER VÄCKELSERÖRELSE 

Inom den kristna kyrkan har genom århundradena uppstått rörelser som verkat för förändring-

ar. När man talar om trosrörelsen, den karismatiska rörelsen, pingströrelsen, helgelserörelsen, 

pietismen, etc. används omväxlande uttrycken väckelserörelse och förnyelserörelse.69 De kan 

                                                             
68 Närmare förklaring av subjektiv och objektiv, resp. spontan och normativ koinonia ges i nästa avsnitt. 

69 Det förhållandet blir tydligt om man jämför titlar och innehåll i Brännström (1983), som både i titeln 
Förnyelsen genom tiderna och ofta i texten använder begreppet förnyelserörelse med Aronsson (1990), 
som om samma företeelser i regel talar om väckelserörelse. 
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ibland användas som synonymer. Deras värdeladdningar är dock olika i skilda traditioner. Ordet 

väckelse används oftare i positiv bemärkelse i frikyrkliga miljöer än i de äldre kyrkorna. 

I en väckelserörelse uppstår en ökad aktivitet i form av t.ex. bön, bibelläsning, omvändelseupp-

levelser, diakonalt engagemang, eller karismatiska företeelser som tungotal, profetior och hand-

påläggning för helande av sjuka. En eller flera av dessa företeelser ingår ofta även i förnyelserö-

relser, men är i mitt försök till definition inte nödvändiga för att legitimera begreppet. Förnyel-

serörelse ser jag alltså som ett vidare begrepp än väckelserörelse. 

FÖRNYELSERÖRELSEN I LIMINALITETSPERSPEKTIV70 

Carl F Starkloff (1933-2008) såg en parallell mellan den spänning mellan institution och gemen-

skap som han teologiskt beskrev och den teori som Edith och Victor Turner71 utarbetat om 

spänningen mellan struktur och communitas. Turners forskning ledde till slutsatsen att sam-

hället är en dynamisk process, som har två ömsesidigt beroende och interaktiva poler. Han kal-

lade dem ”struktur” och ”communitas”. Starkloff diskuterade hur Turners teorier kunde stödja 

ecklesiologer som ville medla i spänningar som uppstår i kyrkan, ”moved as it is by the power of 

the Spirit” – ett inte sällan använt uttryck för förnyelserörelse. Som jesuit intresserade han sig 

speciellt för hur detta kunde ta sig uttryck i Romersk katolska kyrkan.72 

Begreppet ”rites of passage” står för att varje rit kan ses som en överfart, ex: födelse, initiation, 

bröllop, begravning, fertilitets- eller sterilitetsritualer. Turner tog särskilt upp kategorierna se-

paration, liminalitet och återförening, termer som refererar att kandidaterna genomgår en sepa-

rationsrit från samhället (preliminal fas), övergångsriter där kandidaten passerar ett kulturellt 

landskap utan samband med vare sig det som ligger bakom eller framför (liminal fas) och åter-

gångsriter (postliminal fas).73 

Communitas såg Turner som ursprunget till strukturen, men också som strukturens kritiker. De 

som försvarar strukturen ser communitas som farligt, omger den med tabun och idéer om ren-

het och orenhet. När det gäller t.ex. reproduktion kunde den ses både som hot och som nödvän-

dig för livets fortlevnad. Communitas delades av Turner in i tre kategorier: Som exempel på 

spontan/existentiell communitas gav han hippiekulturen. Normativ communitas såg Turner som 

att fånga spontan communitas inom existerande etiska och legala regler. Ideologisk communitas 

                                                             
70 Liminalitet. Av latinets limen, svenska tröskel. Företeelser i utkanten, marginalen av en given kontext. 

71 Victor Turner (1920-1983, brittisk antropolog) 

72 Starkloff (1997:645). Läsning av Turner (1969) i omedelbar anslutning till Starkloff (1997) ger mig 
uppfattningen att Starkloff i sina teologiska tillämpningar på ett relevant sätt använder sig av Turners 
antropologiska iakttagelser och ecklesiologiska tolkningar. 

73 Turner (1969:94-95, 166). Turner, liksom Starkloff (1997:646-647) refererar till Arnold van Genneps 
(1960/1908) teorier om liminalitet, vilka Turner byggt vidare på. 



32 

 

skapas när man försöker formulera hur primitiv communitas kan bli en ny modell för ett sam-

hälle, exempelvis socialistiska experiment. Termen är i konflikt med normativ communitas.74 

Den permanenta spänningen mellan dynamisk liminalitet och stabil struktur är god, enligt Tur-

ner. Communitas står för omedelbarhet och strukturen för långsamhet. Om strukturen blir för 

stel kan uttrycken i communitas bli överdrivet kraftiga. Spontan communitas överlever inte 

länge utan att utveckla strukturer, normer och regler. Därmed uppstår normativ communitas. En 

stabil struktur kan dra nytta av liminal communitas. Turner uttryckte det som att strukturen 

avkläds själviska attribut och renas genom att ta till sig communitas värderingar.75 

Starkloff frågade sig hur långt den strukturellt präglade kyrkan kan sträcka sig för att godkänna, 

samarbeta med och mogna genom relationer till grupper i faser av liminal communitas. Relat-

ionen är inte enkel, eftersom strukturen lockas till att avvisa nyheter och communitas lockas 

mot sekterism. Det kyrkan skulle kunna vinna genom närhet till liminal communitas är en dju-

pare gemenskap eller koinonia, menade Starkloff. Ecklesial gemenskap kan ses som communitas 

och struktur i samverkan. Utmaningen för dem som leder strukturen blir då att inte sätta stopp 

för spontan samverkan mellan Anden och gemenskapen.76 

Förnyelserörelsen som företeelse har, som jag betraktar den, mycket gemensamt med den av 

Turner och Starkloff beskrivna definitionen av liminal communitas. Om likhetstecken skulle sät-

tas mellan denna och förnyelserörelsen, skulle det dock kunna bli en allt för stark avgränsning. 

Förekomsten av förnyelserörelser som både initieras, legitimeras och stöds av existerande 

strukturer får inte förbises. Men i någon mening bör en förnyelserörelse visa upp (1) ett spän-

ningsförhållande till den existerande strukturens praxis eller värderingar, (2) behovet av en 

temporär egen sfär, samt (3) återetablering inom strukturen, eller i en nyutvecklad struktur. 

ANDLIG FÖRNYELSE 

Man skiljer ibland, vilket framgår av enkätsvaren, mellan andlig förnyelserörelse och sådana 

förnyelserörelser som berör t.ex. struktur, liturgi eller dogmatik. Jag menar att det är problema-

tiskt att göra en sådan uppdelning, eftersom ordet ”andlig” historiskt ibland getts en värdeladd-

ning och skapat motsättningar, som kanske inte varit nödvändiga. I kyrkan har var och en möj-

lighet att hävda att den förnyelserörelse man initierar, eller engagerar sig i, har fötts genom helig 

Ande och därmed är andlig. Som jag ser det har begreppet förnyelse teologiskt sin förankring i 

bibeltexter som där Jesus talade om vinden, som blåser utan att vi kan veta vare sig varifrån den 

kommer eller vart den far. Detta applicerade han på var och en som fötts av Anden.77 Eftersom 

det inte finns någon empirisk metod att avgöra vilka dessa är kan det vara lämpligt att avstå från 

                                                             
74 Turner (1969:108, 112-113, 132) Se även kommentarer i Starkloff (1997:649-650) 

75 Turner (1969:132-140, 184) Se även kommentarer i Starkloff (1997:652-653) 

76 Starkloff (1997:663-664) 

77 Johannes evangelium 3:8 
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uttrycket andlig förnyelse och inte tala om rörelser som avviker från huvudfåran som andliga – 

eller inte andliga – utan att låta dem visa sin grund och tillväxtkraft över tid.78 Eller uttryckt på 

ett annat sätt utifrån mitt försök till definition: Att betrakta som andlig förnyelserörelse varje 

kristen rörelse, som på något sätt ifrågasätter de rådande ordningarna och som omfattar till-

räckligt många människor i sin kontext för att deras agerande skall bli synliggjort och ge avtryck 

där.  

FÖRNYELSERÖRELSER – TENTATIVA TYPER 

En förnyelserörelse kan ha skilda motiv, olika inriktning och utseende. Följande sammanställ-

ning kan betraktas som en tentativ strukturering i möjliga typer av förnyelserörelser: 

 Diakonal; socialt engagemang i form av praktisk och ekonomisk hjälp, läxhjälp och annat 
stöd till barn, etc. 

 Dogmatisk: 

- Evangeliserande eller liberal; att göra tron mer lättillgänglig i samtida samhällskontext 

- Restaurationistisk; åter till Nya testamentet, den odelade kyrkan, förlorad gudsbild, etc. 

 Fromhet; pietistism, helgelse 

 Ekumenisk; önskan om ökat gränsöverskridande mellan kyrkor 

 Karismatisk; pentekostal, yttre tecken som tungotal, bön för helande och profetia 

 Liturgisk; t.ex. arbete med ny kyrkohandbok, experimentella gudstjänster 

 Musisk; nya sånger av samtida snitt, dans, förändrad grad av emotioner, t.ex. Taizésång 

 Relationell; gemenskap, relationer, bönegrupper, kollektiv, t.ex. husförsamlingsrörelsen 

 Strukturell; förändringar inom eller mellan kyrkor för större effektivitet, kyrkans form 

Många av dessa typer är representerade i enkätsvaren om hur de kristna ledarna i Uddevalla 

betraktar förnyelserörelser. I svaren blandas även typerna. 

FÖRNYELSERÖRELSEN SOM LOKALT UTTRYCK 

Förnyelserörelsers utveckling följer, såvitt jag har kunnat se, inte något bestämt mönster. Ibland 

kan förnyelserörelsen förknippas med en speciell person, eller grupp. Ibland kan man ange en 

ort där den började. Även om en förnyelserörelse börjar på, eller sprids till flera platser ungefär 

samtidigt, förefaller dock mottagandet på varje enskild ort vara avgörande för dess utveckling. 

Det är sannolikt ofta lokalt, som beslut fattas av ämbetsbärare och församlingsråd om förnyelse-

rörelsen är acceptabel eller inte. Om motstånd eller tveksamheter råder där kommer detta att 

påverka ställningstaganden på nationell nivå i negativ riktning. Även attityder av acceptans 

kommer att förmedlas från det lokala till det nationella. Förmodligen är det så att svårigheten att 

ändra intagna positioner ökar ju högre upp i kyrkans hierarki de intas. På nationell eller inter-

nationell nivå har diskussionerna mellan förnyelsen och de etablerade kyrkorna i regel förts i 

                                                             
78 Som en teologisk förankring kan betrakta Apostlagärningarna 5:39 där farisén och lagläraren Gamaliel 
ger rådet att inte avgöra om Jesu lärjungar agerade utifrån egna intressen eller Guds. 
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form av förhör, genom debatter och i media. Den formen av kommunikation handlar i regel om 

att försvara redan intagna positioner – inte om att lyssna för att förstå och hitta former för 

samexistens. 

Tentativt föreslår jag att den process som kan ske lokalt – innan centrala ställningstaganden 

görs – är av avgörande betydelse. Kyrkan har i regel ansett sig ansvarig för att göra en bedöm-

ning av aktuella förnyelserörelser för att avgöra om de ligger inom ramen för det som betraktas 

som kristen tro. Möjligen är det just lokalt den största möjligheten finns att kunna göra denna 

bedömning. Att kyrkan på varje enskild ort har en överenskommen förståelse av och kompetens 

i hur förnyelserörelser bör mottas och bedömas torde i så fall vara mycket viktigt. 

FÖRNYELSERÖRELSEN SOM STUDIEOBJEKT OCH ANALYSINSTRUMENT 

I denna uppsats är studieobjektet definierat som mötet mellan förnyelserörelsen och de lokala 

församlingarna. Men förnyelserörelsens funktioner kan också ses som ett analysinstrument för 

förståelsen av mötesplatsen med dess splittrande och/eller enande effekter. Förnyelserörelsen 

blir därmed såväl studieobjekt, som en del av analysinstrumentet för det studerade mötet. 

För att klargöra skillnaden väljer jag att använda begreppet liminalitet, att röra sig i kyrkans 

periferi, som analysinstrument. Att undersöka graden och omfattningen av liminalitet – gränsö-

verskridande, spontan aktivitet ”utanför lägret”79 – och jämföra denna med de etablerade kyr-

kornas grad av tolerans mot liminala grupper under en förnyelserörelse, skulle kunna bidra till 

förståelsen av påfrestningar och brott i relationer under förnyelseskeden på en ort.   

                                                             
79 ”Utanför lägret” syftar här på tolkningen i Hebreerbrevet 13:11-14 av 2 Mos 29:14; 3 Mos 4:11f, 21; 
16:27. Bilden kan ses som teologisk anknytning till de teorier om ett liminalt skede, som Viktor Turner 
beskriver, där enskilda eller grupper för en tid får byta roller och utsättas för olika påfrestande situationer 
– liminal communitas, eller spontan koinonia i kyrkans periferi, eller till och med utanför kyrkan. 
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KOINONIA I EKUMENIK OCH FÖRNYELSERÖRELSER 

GEMENSKAP – KOINONIA 

Begreppet koinonia (gemenskap) fanns med i ekumeniska samtal redan på 1920-talet, men ex-

plicit togs det upp först i New Delhi 1961. Där sägs att koinonia  

…implies that the church is not merely an institution or organization. It is a fellowship of 

those who are called together by the Holy Spirit and in baptism confess Christ as Lord and 

Saviour.80 

Utifrån Andra Vatikankonciliet betonades koinonias värde i den ekumeniska dialogen. Begrep-

pet kom till användning i flera bilaterala samtal där Romersk-katolska kyrkan deltog, särskilt i 

samtal med den ortodoxa och den anglikanska kyrkan, men också med metodister, lutheraner 

och reformerta.81 Philip C Owen menar att konceptet koinonia har etablerats i ekumenisk teo-

logi. 1987 års dialog mellan Vatikanen och Pingströrelsen hade rubriken ”Koinonia, Church and 

Sacraments”. 1988 var rubriken ”Koinonia and Baptism”. I The Gift of Authority (1999) används 

termen koinonia för gemenskapen mellan anglikanska och katolska kyrkan. ”our two commun-

ions should make more visible the koinonia we already have…” (para 58)82 

Thomas Looney jämför koinonia-bruket i två dialoger: (1) Disciples of Christ – Romersk katolska 

kyrkan och (2) Faith and Orders femte världskonferens (Santiago). Dialogen Disciples - katoliker 

nådde enighet om dem grundläggande naturen hos kyrkan som koinonia, men inte om hur detta 

skulle praktiseras i kyrkans liv. Santiago-texten anger att natur och element hos koinonia inte 

kan åtskiljas. Looney menar att koinonia har kapacitet att tjäna som ecklesiologiskt paradigm, 

men i bemärkelsen ”real but imperfect”, ett uttryck som ofta används i ekumeniska dokument.83 

Begreppet koinonia har fått betydelse på två sätt i ecklesiologiska samtal, menar Melanie May: 

1. Koinonia har flyttat fokus på enheten från strukturer till relationer, ett fördjupat liv. 

2. Koinonia har genom det Ekumeniska Patriarkatets bidrag till samtalen 1920, medverkat till 

att hålla samman begreppen ”den synliga kyrkan” och ”den osynliga kyrkan”.84 

Jeffrey Gros visar att sedan 1985 har koinonia varit ett viktigt ämne i Katolska kyrkans doku-

ment och i samtalen med andra kyrkor. Gros ser tre betydelser av koinonia:85 

                                                             
80 May (2004:93) 

81 May (2004:93) 

82 Owen (2007:118) 

83 Looney (2000:164) 

84 May (2004:99) 

85 Gros (2000:170) 
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1. Gemenskapen mellan personerna i treenigheten 

2. Relationen mellan kristna och Gud genom Kristus 

3. Ecklesial gemenskap mellan kristna 

Att konceptet koinonia ger uttryck för både kyrkans vertikala och dess horisontella dimensioner 

menar också K.M. George. Läran om treenigheten ger möjlighet till interpersonell gemenskap, 

samtidigt som varje persons identitet är tydlig. Det ser han som en förebild för enhet i mångfald. 

Den helige Ande föder och ger näring åt enhet när mångfalden av gåvor, personer och positioner 

erkänns, så som sker i en ekumenisk spiritualitet.86 

Enligt Faith and Order i Santiago de Compostela 1993 skulle gemenskapen i kyrkan fullgöras 

som koinonia i tro, liv och vittnesbörd. De som förde fram begreppet koinonia som beskrivning 

för enhet, ansåg att Paulus använde detta både om bordets gemenskap och om omsorgen om 

dem som behövde hjälp.87  

Kyrkornas Världsråds sjunde generalförsamling i Canberra 1991 skapade en rapport The Unity 

of the Church as Koinonia: Gift and Calling. Den utgår från 2 Kor 13:13 där koinonia indikerar 

gemenskap. I Canberratexten söker man gemenskapsmodeller som bygger på samma kärlek som 

den som binder samman Fader, Son och Ande.88 

Canberra uses the word koinonia to locate the root of Christian unity in the area of shared 

experience. Unity is a corporate togetherness in Christ, before it is agreement in doctrinal 

statements.89 

Gemenskap existerar genom den helige Andes närvaro bland de troende, skriver Owen och me-

nar att det inte är svårt att se sambandet mellan Canberratexten och de erfarenheter som man 

delade av gemenskap mellan samfunden under den karismatiska förnyelsen, särskilt i dess bör-

jan. Owen tolkar också texten så att den erkänner ett misslyckande i att gå vidare. ”They have 

remained satisfied to co-exist in division” (para 8).90 

KOINONIA, COMMUNIO OCH COMMUNITAS 

Användandet av begreppet koinonia förefaller under senare års ekumeniska dialoger ha haft en 

stödjande effekt och betraktats positivt.  Men begreppet har också lett till oenighet och kontro-

vers, vilket skedde under den karismatiska förnyelsen. Detta visas såväl i Knut Frohms (1995) 

och David S. Moores (2004) avhandlingar, som i denna uppsats om uddevallaekumeniken. Ten-

tativt betraktar jag skilda eller oklara definitioner av koinonia som ett skäl till splittring.  

                                                             
86 George (2004:225) 

87 Kinnamon (2004:58, 75) och May(2004:98) 

88 Kinnamon (2004:58) och Owen (2007:120) 

89 Owen (2007:120) 

90 Owen (2007:121) 
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När begreppet koinonia används i ovan nämnda ekumeniska dialoger sker det, som jag ser det, 

utifrån ett teologiskt, teoretiskt perspektiv. Det som visar detta är till exempel svårigheten att nå 

längre i de dialoger som Looney nämner om, än till att se koinonias natur. Som närmast kommer 

man koinonia när den praktiseras i ”bordets gemenskap” och detta menar han har kommit i oba-

lans med den koinonia som gäller praktisk omsorg om varandra. 

I denna uppsats finner vi tre uttryckssätt för begreppet gemenskap: communio, communitas och 

koinonia. Dessa tre kan i sin tur betraktas utifrån begreppsparen universalistisk – partikularist-

isk, objektiv – subjektiv, eller normativ – spontan/existentiell. 

Som vi redan sett använde Victor Turner begreppet communitas. Liminal communitas såg han 

som en ostrukturerad, spontan gemenskap. Han menade att i det förindustriella samhället om-

gavs communitas med mystik. I industrisamhället kan vi finna spår av communitas i kyrklig li-

turgi, vilket kan skapa (medvetet eller omedvetet) ansatser till förberedelser för kommande 

spontan communitas. Men bäst växer communitas i spontana liminala situationer. Visdom är, 

menade Turner, att finna en balans mellan struktur och liminal communitas. Ingen av dessa skall 

förkasta den andra. Men man bör heller inte hålla fast vid en form som inte längre håller.91 

Avery Dulles skriver om spänningen i Andra Vatikankonciliet mellan två utgångspunkter. 

1. Partikularistisk utgångspunkt: Koinonia är en spontan gemenskap i kärlek och intimitet, for-

mad av Anden. 

2. Universalistisk utgångspunkt: Koinonia utgår från en global gemenskap, genom ett objektivt 

betraktande av nådemedlen.92 

Universalistisk koinonia kan ses som mer eller mindre osynlig, företrädesvis verksam i liturgin 

med fokus på nattvarden, eller som en ömsesidighet i ecklesiala överenskommelser som innebär 

erkännande av en teologiskt definierad och motiverad gemenskap. Partikularistisk koinonia 

svarar då mot en vardagslivskoinonia, synlig, som berör relationer mellan individer och är emot-

ionell, alltså en koinonia som är upplevd. 

Även Karin Oljelund använder begreppen universalistisk och partikularistisk, men tillsammans 

med latinets communio. Hon gör det explicit för att beskriva hur gemenskapen tar sig uttryck i 

Svenska kyrkans gudstjänster. 

Översiktligt skulle jag kortfattat vilja beskriva Oljelunds motivkretsar så här:93 

                                                             
91 Turner (1969:137-139) 

92 Dulles (1996:133-135)  

93 Oljelund (2009:62-67) 
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Universalistiska Partikularistiska 

Distans: 

Gud-människa, ämbete-lekmän, hierarki. 

Betoning på försoningen som skedde då. 

Närhet: 

Gud-människa, Gud är Fader, Broder. Anden är 

verksam här och nu. Fler än prästen tar ansvar. 

Gudstjänsten för människor närmare varandra. 

Individ: 

Den enskilda människans relation till Gud är 

i fokus. Skriftermål är viktigt. Skulden är 

personlig. Bönen är privat. Gemenskap 

finns, men blir abstrakt/andlig. 

Gemenskap: 

Kollektivet församlingen och relationen till ”de 

andra” är viktig. Treenighetens gemenskap 

med skapelsen är ständigt pågående. Kyrkan 

definieras sakramentalt, som synligt tecken. 

Inklusivitet: 

Kyrkan är öppen för alla, omfattar alla som 

inte väljer att stå utanför. Människor kan 

inte dra gränsen. Hela folket tillhör kyrkan – 

de utanför är inte enbart objekt för mission. 

Exklusivitet: 

Kyrkan är en begränsad grupp i en värld utan-

för. Stark gruppgemenskap. Kongregational-

ism. Här och nu viktigare än evigt liv. 

Kyrkan sluter sig inåt för att kunna nå utåt! 

 

Oljelunds motivkretsar ger en bra bild av communio/koinonia i Svenska kyrkans liturgi. Om man 

ser på det kristna livet i sin helhet och inte enbart den liturgiska situationen finns det dessutom 

ett brett register av yttringar av koinonia, som hör till det kristna livets vardag. 

Susan K Wood diskuterar gemenskap som objektiv eller strukturell där det handlar om gemen-

skap mellan kyrkor och som subjektiv eller experimentell, där hon anför de Latinamerikanska 

basgemenskaperna som upplevelseorienterade exempel.94 

SPONTAN OCH NORMATIV, SAMT SUBJEKTIV OCH OBJEKTIV KOINONIA 

Victor Turner gav olika infallsvinklar på communitas: spontan/existentiell, normativ och ideolo-

gisk. I detta avsnitt kommer jag att använda uttrycken spontan och normativ koinonia, men 

också aspekterna subjektiv koinonia (personligt, emotionellt upplevd), samt objektiv koinonia 

(en utifrån kunskap förstådd koinonia).  

Exempel på objektiv koinonia finner jag när Gros talar om koinonia som gemenskapen i Tree-

nigheten. Andra exempel är relationsmönster och kommunikation Gud-människa och människor 

emellan, till det yttre mer eller mindre strikt reglerade. Det finns utrymme för känslor som till-

hör mänsklig gemenskap, men de förväntas uttryckas svagt eller inte alls. I Michael Kinnamons 

beskrivning av koinonia som både bordets gemenskap och omsorgen om de fattiga, ser jag bor-

dets gemenskap som främst objektiv koinonia, omsorgen om de fattiga som subjektiv koinonia.95 
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Exempel på subjektiv koinonia finner jag i vardagliga relationer mellan människor, som ett ut-

tryck för ett liv i Kristi efterföljd. Förutom inbördes praktisk hjälp, medför detta sätt att se på 

koinonia en strävan efter en större personlig närhet och öppenhet. Uttryck som från Johannes 

första brev om att leva i ljuset kan användas för att belysa detta.  

I en modell för analys av koinonia prövar jag att kombinera spontan och normativ med subjektiv 

och objektiv. En figur som illustrerar förhållandet mellan dessa skulle då kunna se ut så här med 

exempel på hur koinonia-företeelser kan uppfattas: 

 

 
 

Figur 2. Koinonia - olika perspektiv 

Den streckade ringen är exempel på en ”ram” för vad som anses acceptabelt i en given tradition. 

Exemplen med tungotal är ett försök att visa att t.ex. tungotalet i en tradition skulle kunna ses 

som normativt och relativt objektivt (”man behöver inte känna något för att tala i tungor”), me-

dan en annan tradition skulle kunna se företeelsen som spontan och subjektiv och kanske därför 

placerar den utanför ”ramen”. Bedömningen gäller alltså både hur grupper eller individer be-

traktar företeelsen och om den som sådan passar in i den givna traditionen. Följande samman-

ställning ger ytterligare exempel på hur man skulle kunna betrakta olika aspekter av koinonia: 

 Koinonia – olika perspektiv 

 Normativ 

 

 

 

 

Subjektiv Objektiv 
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 Subjektiv Objektiv 

Normativ Handslag vid fridshälsningen före 
”O Guds lamm” i mässan. 

Kyrkkaffe 

Skriva bönelappar och tända ljus i 
pågående liturgi 

Korstecken inför Treenigheten 

Klosterliv (lydnad mot kallelse) 

Textläsning av lekmän 

Nattvardsfirande 

Spontan 
/existen-
tiell 

Kram mellan två medlemmar ur 
samma bönegrupp vid kyrkporten 

Bjuda hem någon på lunch efter 
gudstjänsten 

Lyfta händerna under lovsången 
när man känner för det 

Bikt 

Kommunitetsliv (utifrån teologisk överty-
gelse i liminal fas) 

 
Det tycks råda en spänning mellan å ena sidan det normativa och objektiva och å den andra det 

spontana och subjektiva. 

I den följande framställningen av uddevallaledares syn på kristen gemenskap kommer vi att se 

fler exempel på subjektiv, objektiv, spontan/existentiell och normativ koinonia. I beskrivningen 

av uddevallaekumenikens historia finns det också skäl att reflektera över om konflikt mellan 

dessa betraktelsesätt medverkat till att skapa splittring. 

VAD MENAS MED GEMENSKAP? ETT UDDEVALLAPERSPEKTIV 2012 

Församlingsledarna i Uddevalla fick i den tidigare nämnda mailenkäten också frågan om hur de 

såg på kristen gemenskap, gemenskap i kyrkan. Svaren på frågorna kom att röra sig i dimens-

ionerna relationen Gud - människa och människa - människa. 

GEMENSKAP MELLAN GUD OCH MÄNNISKA 

En av församlingsledarna skriver om gudstjänstgemenskapen, som en gemenskap där Kristi 

kropp är verklig. Det är ”inte bara en vacker illustration.” Gemenskapen är en relation till en 

levande Gud som kommer till oss i Jesus Kristus.96 Gemenskap, som föreningen med Kristus ge-

nom dopet, tas upp av två församlingsledare. 

Alla som är döpta och som tror på Kristus i enlighet med nicenska/apostoliska trosbekännel-

sen är delaktiga i den enda osynliga kyrkan.97 

När koinonia beskrivs på detta sätt menar jag att det handlar om objektiv, normativ koinonia. 

Det finner vi exempel på även i de närmast kommande citaten. 
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Att det i Kristus finns en osynlig gemenskap mellan de kristna, nämns av en av ledarna. Den ge-

menskapen gör att ”även om vi inte kan kommunicera med varandra”, genom att vi talar olika 

språk, finns ett samförstånd genom tron.98 Gemenskapen i kyrkan kännetecknas av behovet av 

Gud… 

… som ju är den som kan skapa det vi inte själva kan. Det är han som med sitt helande ger oss 

den gemenskap som är vårt mål. Bara han kan göra oss till ett. Med sig och varandra.99 

GEMENSKAPEN MÄNNISKOR EMELLAN 

Först och främst är den kristna gemenskapen detsamma som all annan mänsklig gemenskap, 

menar en församlingsledare. Andra tillägger att det innebär värme, närhet och att alla männi-

skor blir sedda, eller att alla är lika värdefulla.100 

TRONS GEMENSKAP – EN EXKLUSIV GEMENSKAP 

Det finns ett exklusivt drag i församlingsledarnas beskrivning av kristen gemenskap, men inte 

ett snävt avgränsande. En ser kristen gemenskap som människor, vilka delar liv och tro med 

varandra. En annan tillägger: ”alla vi som är döpta, troende och kallade av Gud ut ur världen, ut 

ur mörkret och in i hans underbara ljus”.101 Den mest exklusiva synen på kristen gemenskap ger 

en församlingsledare uttryck för när orden ”rätt kristen” används: 

Med kristen gemenskap tänker jag i första hand på att vi har tron på Jesus Kristus gemen-

samt. På en fysiskt/skapelseplan och ett själsligt/psykiskt plan kan alla människor uppleva 

gemenskap, men andlig gemenskap kan en rätt kristen bara uppleva med andra som bekän-

ner och litar på att Jesus är Guds Son och att han är den som Bibeln säger att han är. Vi som 

har denna gemenskap kan odla vår gemenskap kring Kristus genom t ex bön och samtal.102 

Å andra sidan skriver samma församlingsledare att kyrklig gemenskap är motsatsen till klick-

bildning, eller partibildning. Han ser kyrkan mer som en familjegemenskap, än en åsiktsgemen-

skap. Den gemensamma förståelsen av vem Jesus är och att han är grunden för vår tro ser han 

ändå som viktig. Med en mer inklusiv hållning skriver en församlingsledare att kristen gemen-

skap handlar om relationer med varandra, 

… där det viktiga inte är att vi tror, tycker, tänker på samma sätt, utan att vi har samma 

Herre. Förre biskopen sa: ”Kyrkan är inte en åsiktsgemenskap utan en bordsgemenskap.”103 

                                                             
98 Enkät (2012:3) 

99 Enkät (2012:8) 

100 Enkät (2012:1, 3, 4) 

101 Enkät (2012:2, 8) 

102 Enkät (2012:9) 

103 Enkät (2012:7) 
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Här rör vi vid frågan om eukaristin som ett medel till, eller ett mål för enhet och gemenskap. 

Några av församlingsledarna har markerat olika ställningstaganden i den frågan. 

Behovet – i vår hjälplöshet, i vår uppgift – av Gud och varandra kan också vara grund för en kris-

ten gemenskap. Det framgår när en ledare skriver om att fokus nog bör vara på 

… att dela livet, hela livet. Vi behöver varandra för att växa som lärjungar, när livet strular till 

sig, när vi kommer samman för att ära Gud och för att hjälpa andra människor att upptäcka 

allt det Gud har i beredskap för oss.104 

DEN KRISTNA GEMENSKAPEN SOM GUDS KÄRLEKSGEMENSKAP – EN INKLUSIV GEMENSKAP 

Jag ställer nog större krav på gemenskapen i kyrkan än gemenskapen på andra ställen därför 

att jag menar att kyrkan skall vara en bild för gudsrikets återupprättade gemenskap, där vi 

likt treenigheten lever i kenosis i förhållande till varandra eller åtminstone sträcker oss mot 

det som ett ideal. Det handlar alltså om ett utgivande helt och fullt möjligt därför att vi behö-

ver ingenting i gengäld – vi har allt vi behöver, vi lever utan rädsla, i den fullständiga gemen-

skapen.105 

Som jag ser det uttrycker här en församlingsledare främst ett objektivt, normativt förhållnings-

sätt till koinonia. Det finns utrymme för subjektiva känslor, men de är inte nödvändiga. Hand-

lingen utförs utifrån ett etiskt förhållningssätt. Samtidigt blir kristen gemenskap en gemenskap 

där Guds kärlek tar sig uttryck i våra liv. En ledare skriver om en önskan ”att kyrkans gemen-

skap skall kännetecknas av Kristi kärlek, så att den åtminstone ligger i toppskiktet av mänsklig 

gemenskap”. I en sådan gemenskap finns det ”utrymme för människor att växa och mogna i re-

lation till varandra och till Gud”. Där framkommer också en önskan att ”ärlighet och öppenhet, 

parad med omsorg och tjänande skall vara vårt signum.” 106 

En ledare ser olika nivåer av gemenskap, från den lägsta, där den ene lyssnar till och bekräftar 

den andre, till den högsta där den ene överlåter sig till den andre. En sådan överlåtelse gör att 

… den andre blir lika viktig som man själv. [Det] kräver att man har en sund självkärlek. 

”Älska din nästa såsom dig själv”107 

Ingen av församlingsledarna talar explicit om gemenskapen i gudstjänsten, men några syn-

punkter kan ändå föras till den kontexten, t.ex. att den första associationen är 

… bilden av en församling där jag är välkommen, blir sedd och vars gemenskap jag blir inne-

sluten i.108 

                                                             
104 Enkät (2012:5) 

105 Enkät (2012:8). Kenosis kommer av grekiskans tömma och syftar på texter som Filipperbrevet 2:7, där 
Jesus ”tömde” sig på sitt eget, för att kunna identifiera sig med människan. 

106 Enkät (2012:2, 3) 

107 Enkät (2012:11) 
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En församlingsledare vill se en kravlös, ärlig gemenskap, 

… som är öppen inför äkthet i relationer. Gott värdskap att inte bara bry sig om den lilla 

gruppen utan välkomna besökare som om det var Kristus själv.109 

I både gudstjänst och vardag gäller: ”Var och en har något att bidra med och är viktig för helhet-

en. Det handlar om hela livet och inte bara i gudstjänstlokalen.”110 Här ser jag en närhet och sub-

jektivitet beskrivas, som ger stort utrymme för spontanitet, även om en gudstjänstfirande för-

samling också kan skapa en normativitet runt attityder som dessa. 

Ytterligare en aspekt av begreppet kristen gemenskap som flera av församlingsledarna tar upp 

är vardagsgemenskapen. Att dela ”liv, bröd och vardag”. Det är också ”en gemenskap där man 

kan dela glädje, bekymmer och där [man i] gemenskapen bär varandra.”111 

Vardagsgemenskap innebär också så jordnära ting som ”ögonkontakt, villighet att gå med, flytt-

hjälp på många olika sätt, näsduk till hands, bönegemenskap och gästfrihet”.112 

Under rubriken Gemenskapen människor emellan har vi, inte oväntat, sett en rad exempel på 

subjektiv koinonia: Att se varandra, tjäna, trösta och be för varandra hör till denna kategori. I 

stor utsträckning torde dessa uttryck födas fram spontant. 

GEMENSKAP SOM ÖVERSKRIDER GRÄNSER 

Att den kristna gemenskapen överskrider gränser av olika slag gav församlingsledarna också 

exempel på. 

En av ledarna kunde ge ett konkret exempel på hur språk- och kulturgränser blir lättare att 

överskrida, utifrån en nyligen genomförd resa till ett land i Afrika. Han skriver att han på en gång 

… kunde känna gemenskap med människor i en helt annan kultur och kontintent. Även om 

mycket skiljer så fanns där en gemenskap som bygger på att Jesus är Herre och vi får tillhöra 

honom. Det är samme Herre som vi lovsjunger, ber till och vi läser samma bibel.113 

Att gemenskap är öppen och inklusiv mot omvärlden uttrycks: ”Verklig gemenskap blir inte ett 

kotteri utan är istället utåtriktad.” Den kristna gemenskapens gränslöshet tas också upp: 

                                                                                                                                                                                              
108 Enkät (2012:9) 

109 Enkät (2012:6) 

110 Enkät (2012:5) 

111 Enkät (2012:2, 7) 

112 Enkät (2012:12) 

113 Enkät (2012:5) 
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Som kristna individer kan vi engagera oss i samma projekt, diakonalt, massmedialt, utbild-

ningsmässigt eller politiskt. Den kristna gemenskapen sträcker sig utöver etniska, politiska 

och konfessionella gränser. När en lem lider, lider alla.114 

Två församlingsledare skriver om kristen gemenskap som går över samfundsgränserna och som 

uttrycket för det som sker mellan kyrkor på en ort. Jesu förbön i Johannes 17 nämns av försam-

lingsledare, som grunden för en större gemenskap, som är viktig att söka och praktisera. Eller: 

Kristi kropp som är så mycket större än våra små sammanhang. Till detta hör också gemen-

skapen med andra människor i våra olika samfund, där kultur och stil kan skilja, men det 

ändå finns en djupare gemenskap.115 

Gränsöverskridandet kan motiveras objektivt och göras normativt, men praktiken utgörs i regel 

av en subjektiv upplevelse, inte sällan spontan. 

SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER 

Utifrån svaren drar jag slutsatsen att både det jag kallar objektiv och subjektiv koinonia före-

kommer i uddevallaledarnas svar, men med viss övervikt för den subjektiva, närheten och sår-

barheten. Texterna visar också på många inslag av spontan koinonia, men den normativa har 

också stort genomslag.  

Koinonia beskrivs i stor utsträckning som inkluderande, men det finns också inslag av exklusivi-

tet. Om det exklusiva blir för starkt kan det förmodligen ge anledning till splittring. Det kan även 

vara så, att när koinonia får en subjektiv tolkning och spontan praxis ökar benägenheten till ex-

klusivitet, men detta behöver inte nödvändigtvis hänga samman och bör undersökas närmare. 

GEMENSKAP I UDDEVALLA UNDER 1970- OCH 80-TALEN 

I Uddevalla började smågrupper av olika slag växa fram i Bäve församling, i Tureborgsgemen-

skapen och i Ljungskile ekumeniska församling åren runt 1980. Tureborgsgemenskapens syn på 

gemenskap redovisas i uddevallahistoriken, men kort kan här sägas att ganska nära gemenskap, 

med cellgrupper växte fram dels på Tureborg och dels i Ljungskile ekumeniska församling.  

Bäve församling, Svenska kyrkan, fungerade däremot mer traditionellt, men det fanns en rörelse 

mot större närhet, som efter hand kom att leda till att smågrupper bildades. I den rörelsen ingick 

musicaler som ungdomarna själva producerade, bibelstudier och bön som integrerades i musi-

calarbetet, samt församlingsläger. Det fanns också en öppenhet som gjorde ett kontinuerligt 

försonande arbete möjligt. En händelse som kom att föra många människor nära varandra var 

att en av de unga kvinnorna i församlingen försvann under en resa i USA 1981. Hon hittades 

                                                             
114 Enkät (2012:1, 10) 

115 Enkät (2012:1, 2, 5) 
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aldrig. Försvinnandet ledde till att många möttes i mindre eller större grupper för att be för 

henne och för situationen. Det skapade en kris. Men Per Lagergren, då komminister i försam-

lingen, menar att det också blev en förenande faktor. Utvecklingen i bekräftas vid intervjuer med 

informanter.116 

En av förklaringarna som ges till varför smågrupper, cellgrupper och husförsamlingar växte 

fram i snabb takt under 1970-talet, och tenderade att göra det utanför de etablerade församling-

arna, var att gemenskapen i församlingarna ansågs vara svag. Gemenskapen i kyrkan kallades av 

dess kritiker för ”nackgemenskap”. Vi skall nu undersöka om så var fallet 

SYNEN PÅ GEMENSKAP I UDDEVALLAKYRKORNA ÅREN OMKRING 1980 

I protokollen från Frikyrkliga samarbetskommittén kan man under 1970-talet läsa om den årlig-

en återkommande båtutfärden med Byfjorden i slutet på augusti. Även när den av ekonomiska 

skäl p.g.a. lågt deltagarantal ifrågasattes, försvarades den, som t.ex. vid årsmötet 1977 där det 

står: ”Värdet av den resan för gemenskapen bland Guds folk i Uddevalla berördes av flera ta-

lare.”117 Dessa utfärder, som kan ses som ett uttryck för gemenskap – subjektiv, främst normativ 

koinonia – upphörde dock efter 1978. 

Den andliga gemenskapen mellan frikyrkorna hade varit synnerligen god, berättar Frikyrkliga 

samarbetskommitténs verksamhetsberättelse för 1973. Enligt arbetsutskottet det året väckte 

uppropet från kristna riksmötet i Göteborg, G72, om att ordna en ekumenisk vecka viss oro. Ord-

förande fick i uppdrag att kontakta biskop Gärtner om han hade möjlighet att delta i något möte, 

men tydligen var tiden ännu inte mogen för gemenskap mellan frikyrkorna och Svenska kyr-

kan.118 

Spåren efter ett första steg till relation med Svenska kyrkan finner vi 1976, när man i Frikyrkliga 

samarbetskommitténs AU vid två tillfällen diskuterade och därefter beslutade att sända ett väl-

komsttelegram till den nye kyrkoherden Yngve Birging i samband med hans tillträde i juli.119 

Frikyrkliga ungdomsrådet ändrade under 1976 namn till Kristna ungdomsrådet, i samband med 

att rådet hade välkomnat representanter från Svenska kyrkan. Detta hade gjorts utan att frågan 

tagits upp i Frikyrkliga samarbetskommittén, vilket ledde till en diskussion vid årsmötet 

1977.120 

Under 1977 samtalade man i Frikyrkliga samarbetskommitténs AU om Evangeliska Alliansens 

bönevecka 1978. Vid mötet i mars 1977 beslutades att kalla kyrkoherde Birging att hålla ett bi-

                                                             
116 Lagergren, intervju (2011:3-4), samt Informantintervjuer (2012:02.31.00, 02.36.15) 

117 Protokoll Fsk årsmöte 1977-02-24, §12. 

118 Protokoll Fsk arbetsutskott 1973-05-15, §1 och 1973-09-03, §3 

119 Protokoll Fsk arbetsutskott 1976-05-07, §2 och 1976-06-09, §3 

120 Protokoll Fsk årsmöte 1977-02-24, §15 
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belstudium på ett möte med pastorerna, den så kallade Kamratkretsen, men också tillfråga ho-

nom om kyrkans medverkan i böneveckan. Om mötet med kamratkretsen blev av är okänt, men 

pastor Nils-Arvid Andersson lämnade en skriftlig rapport från ett telefonsamtal med kyrkoherde 

Yngve Birging 1977-10-27, där kyrkoherde Svante Enander och han håller möjligheten öppen 

om en ekumenisk U-landsvecka hösten 1978. 

Angående Evang. Alliansens bönevecka 1978 hade de inte talat om den, men ansåg Birging 

det inte möjligt ännu. ”Jag har ju bara varit här ett år.”121 

1979 diskuteras i frikyrkorna att i samråd med Svenska kyrkan komplettera deras julbespisning 

i frikyrkornas regi. I november beslutades att frikyrkorna skulle hålla öppet nyårsafton i Miss-

ionskyrkan. Två representanter från KU medverkade på mötet för att ge information och råd.122 

Utifrån dessa iakttagelser betraktar jag koinonia i de ekumeniska relationerna som objektiv och 

normativ. 

Protokollen från Missions- och Baptistförsamlingarna ger mycket sparsamma upplysningar om 

”mjuka” frågor som gemenskap. Det är därför svårt att bilda sig en tydlig uppfattning om hur de 

såg på kristen gemenskap. Omsorgen i församlingsgemenskapen finns det tecken på i protokol-

let från Missionsförsamlingens årsmöte 1977, som inleds med  

… bön kring ett framlagt böneämne, en okänd 32-årig sjuk man… Bönestunden vidgades 

också att gälla de medlemmar i församlingen som på grund av sjukdom och svaghet är i be-

hov av församlingens särskilda omsorg och hågkomst.123 

I övrigt nämns det om kyrkkaffe, som förefaller ha anordnats en söndag i månaden, samt om att 

de planerade två kretssamlingar per termin. Kretsmötena intensifierades inför samgåendet med 

Baptistförsamlingen, men det var först 1982.124 

I Baptistförsamlingen ser vi att bibelcirklar hölls. 1975 fanns tre studiecirklar med totalt 34 del-

tagare. 1978 kom det synpunkter vid ett församlingsmöte om att man ville ta upp frågor i för-

samlingsmötena som rörde gemenskapen och församlingslivet. Kritik mot ett församlingslägers 

innehåll framfördes också. Skrivningen tyder på att detta upplevdes alltför opersonligt.125 

Flera av församlingsledarna medgav vid en intervju i tidskriften Exodus 1987, brister i den ge-

menskap som då fanns i kyrkorna. Detta bekräftas också av en av informanterna.126 En annan 

informant berättar om den måltidsgemenskap som fanns i Baptistkyrkan ända in på 1960-talet. 

                                                             
121 Protokoll Fsk AU 1977-03-10, §5, 1977-02-23 där meddelandet från Yngve Birging bilagts. 

122 Protokoll Fsk årsmöte 1979-02-23, §12 och 1979-11-16, §4-5 

123 Protokoll Mission. årsmöte 1977-01-23, inledning före §1. 

124 Protokoll Mission. styrelsemöte 1978-09-20, församlingsm, 1977-11-02, 1980-02-19, 1982-08-23, §6 

125 Protokoll Baptist. styrelsem. 1974-01-02, §14, årsber. 1975, sid. 5, församlingsm. 1978-10-17, §39 

126 Ögren (1987:12), samt Informantintervjuer (2012:04.16.00) 
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Medlemmarna bjöd hem varandra på kaffe efter gudstjänsterna, ofta även på middag. Det före-

föll som att man månade om att alla skulle ha någon att gå till. Ibland möttes man på söndags-

kvällarna också. På 1970-talet var detta borta. Då anordnades ibland kyrkkaffe i kyrkan.127 En 

annan informant berättar om gemenskapen i Uddevalla kyrka. Kyrkobesökarna hälsade artigt på 

varandra, men han såg aldrig att de till exempel pratade med varandra efter gudstjänsten. Ge-

menskapen hölls inom familjen, inte i församlingen. Där var man för att få undervisning.128 

Det förefaller alltså som om de smågrupper och husförsamlingar som växte fram fyllde ett behov 

av närgemenskap – spontan och subjektiv koinonia – som det rådde brist på i 1970-talets etable-

rade församlingar, såväl i frikyrkorna, som i Svenska kyrkan. Vi kan också ana ett abrupt upp-

vaknande hos präster, pastorer, församlingsstyrelser och kyrkoråd när det behov av gemenskap, 

som de inte varit helt varse, fylldes av helt nya, informella strukturer. 

KOINONIA I HISTORISKT PERSPEKTIV 

Att nattvardbordet är omgivet av ett starkt spänningsfält, kan ses som ett uttryck för att det ut-

gör koinonias brännpunkt. Här låter sig treenigheten representeras, här möts Gud och människa 

och här står eller knäböjer människor tillsammans och låter sig betjänas. Två frågor återkommer 

under kyrkohistorien: Vem är inbjuden till denna fest? Vem vill jag fira festen tillsammans med? 

Koinonias uppgift att föra samman till närhet har tagit sig olika uttryck under kyrkans historia. 

Synen på koinonia påverkar åsikter om vem som är innanför eller utanför. Oenigheten om ko-

inonia vid nattvardsbordet vandrar vidare till vardagens bönegemenskap, till frågan om vem 

som skall uttolka och förkunna evangeliet om koinonia, till tanken om ecklesiola129 och ”rena 

församlingar” och till tanken om att dra sig undan världen till en kommunitet eller ett kloster.  

Kan det vara så att förnyelserörelser ofta för med sig en koinonia-ecklesiologi, som skapar kon-

flikt för att den önskar se koinonia revitaliserad, med objektiv och subjektiv, liksom normativ 

och spontan koinonia i balans? Eller för att främja en försummad subjektiv koinonia, eller revol-

tera mot normer som stänger möjligheter till spontan koinonia? 

EXEMPEL PÅ TIDIGARE FÖRNYELSERÖRELSERS KOINONIA 

I detta avsnitt ger jag exempel på att gemenskap, oavsett om begreppet koinonia använts eller ej, 

har varit ett viktigt inslag, för att inte säga ett bärande element i en förnyelserörelse.  

I klosterordnarnas liv var den dagliga gemenskapen mellan Gud och människa, liksom männi-

skor emellan, grundstenar. 

                                                             
127 Informantintervjuer (2012:01.14.50) 

128 Informantintervjuer (2012:00.26.15, 00.28.30) 

129 Ecklesiola kan ses som den lilla kyrkan inom kyrkan. Mer om ecklesiola, se nedan! 
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LUTHER OCH ECKLESIOLA  

För att motivera den fria församlingen använde sig den nyevangeliska rörelsen på 1800-talet av 

Luthers skrifter. De hänvisade till att han i förslag till gudstjänstordning skriver om ”Det tredje 

sättet”. Allt skulle inte göras i offentligheten, 

… utan de, som med allvar ville vara kristna och bekänna evangelium med hand och mun, 

måste med sina namn anteckna sig och i något hus samlas enskilt till bön, läsning, döpande, 

sakramentets utdelande och andra krisliga gärningars övning. I en sådan ordning kunde ock 

de, som ej förhölle sig kristligt, varda kända, bestraffas, rättas, uteslutas eller sättas i bann ef-

ter Kristi regel. Matti. 18:15,17.130 

Detta citat motiverar knappast nya församlingsbildningar, men väl ecklesiolan, husförsamlingen. 

Citatet ovan kan ses som ett tecken på att koinonia med sina markerade gränser hade en plats 

även i reformationens ”förnyelserörelse”. 

PIETISMENS OCH NYEVANGELISMENS KONVENTIKLAR (ECKLESIOLA) 

Pietismen var ingen nyorientering i läran. Den byggde på den lutherska traditionen och var 

snarast en praktisk reformrörelse, inte en teologisk rörelse. Frågor om fromhet, kristet liv och 

individens förhållande till Gud betonades. Bror Walan (1922-2002) skriver: 

I synen på nattvarden dominerade communioaspekten, och dopet överbjöds av omvändel-

sen.131 

Konventikeln blev ett komplement till gudstjänsten i såväl pietismen som herrnhutismen. Dit 

kom människor för det andliga livets uppbyggelse och gemenskap. Spener skrev att de männi-

skor skulle mötas ”som med allvar vilja vara kristna”, eller med Franckes formulering: ”De om-

vända”. Zinzendorf uttryck var ”de som hava Herren kär”. Walan menar att konventikeln sam-

lade dem som hade ett starkt personligt religiöst engagemang, i protest mot kyrkan som institut-

ion. I den ecklesiola som bildades såg de den ”sanna kyrkan” som var den ”lilla kyrkan” av de 

omvända i den ”stora kyrkan”. Den stora kyrkan sågs som ett missionsfält.132 

Rosenius såg också ecklesiolan som platsen för de troende och den fanns inom den yttre kyrkan. 

Även han hänvisade till Luther och bekännelseskrifterna när han accepterade möjligheten för 

lekmän att förkunna ordet i konventikeln. Walan menar att det fanns en karismatisk syn på t.ex. 

förkunnelsen, som gav detta utrymme. Efter hand blev kolportörerna allt tydligare de små tro-

endegruppernas, ecklesiolornas, lärare. På 1860-talet började spänningarna synas när prakti-

kerna skulle formuleras ecklesiologiskt.133  

                                                             
130 Walan (1964:107) 

131 Walan (1964:11) 

132 Walan (1964:11f) 

133 Walan (1964:44-45, 47, 58) 
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Den riktigt svåra frågan uppstod när konventiklarna utvecklades till nattvardsföreningar. Valan: 

Allt mera utbredd blev nämligen föreställningen, att nattvarden var endast de troendes till-

hörighet.134 

Nattvard firades för de ”troende” vid särskilda nattvardsgångar i kyrkan, men också i hemmen, 

vilket inte var tillåtet. Det beivrades ibland, men när prästerna föll undan för detta och lät det 

pågå motiverades det med att man då i alla fall kunde behålla människorna inom kyrkans ram.135 

Möjligen ser vi här tecken på att koinonia uppfattas på olika sätt. Nyevangelismens folk önskade 

ett fredat område när de ville leva i den nära gemenskap i vilken nattvarden utgjorde centrum. 

Detta upplevdes som exklusivt och hotande av kyrkans företrädare. Två olika sätt att se på ko-

inonia, det subjektiva och det objektiva, kan här ha skapat konflikt. Det framgår också att den 

normativa koinonia som fanns inom de kyrkliga strukturerna hade blivit så stark att spontan 

koinonia var praktiskt taget omöjlig att tillämpa. En teori är då att företeelser som spontant 

nattvardsfirande i hemmen, utan ordinerat ledarskap, utgjorde spjutspetsar i det Turner kallar 

liminal communitas – en förnyelserörelse i kyrkans utmarker. Detta fenomen var ändå tydligare 

i baptismen. 

BASGRUPPER BLAND SYDAMERIKAS FATTIGA (BEFRIELSETEOLOGI) OCH ANDRA EXEMPEL  

Ett sydamerikanskt fenomen som utvecklats sedan 1950-talet är CBC (Basic Christian Communi-

ties), där lekmän, ofta fattiga, möts för bibelstudier och för att bygga gemenskap, men även för 

att planera för politiska eller sociala förändringar. De tonar ner teologiska skillnader, inte minst 

där både protestanter och katoliker deltar. Det har beräknats att det år 2000 fanns 150000 såd-

ana kommuniteter.136 I Latinamerika upplevs de som svar på bristen på gemenskap i såväl sam-

hälle som kyrka. Leonardo Boff (f 1938), som ses som huvudarkitekt för denna ecklesiologi, ar-

gumenterar för deras plats inom den större kyrkan. 1968 gav Medellínkonferensen (Colombia) 

legitimitet ifrån Latinamerikas biskopar åt dessa grupper, vars gemenskap kunde ses som den 

initiala cellen i den ecklesiala strukturen.137 Jag ser detta som ett exempel på hur spontan koino-

nia blir normativ. 

Ytterligare exempel från kyrkohistorien på smågrupper som formades utifrån koinonia är, som 

vi redan sett, herrnhutarnas band, som sedan kom att bli förebilder för metodisternas klasser. 

Vidare byggde Jesusrörelsens kollektiv och den karismatiska förnyelsens husförsamlingar, eller 

cellgrupper på en medveten strävan att tillämpa koinonia i vardagslivet – en spontan och subjek-

tiv koinonia. Dessa två företeelser återkommer vi till i uddevallaberättelsen. 
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135 Walan (1964:69-70) 

136 Kinnamon (2004:77) 

137 Kärkkäinen (2002:176-177, 180) 
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KOINONIA I LITURGISK OCH STRUKTURELL FÖRNYELSE 

Tidigare har jag nämnt Karin Oljelunds analys av kyrkohandböckerna från 1942 och 1986 där 

hon finner i sin jämförelse att samtliga motiv i HB42 är universalistiska, medan alla i HB86, utom 

de som är bearbetade från HB42 är partikularistiska.138 Jag betraktar utifrån min definition pro-

cessen som ledde fram till HB86 som en förnyelserörelse. Förändringen av sättet att betrakta 

koinonia, eller med Oljelunds ord communio, är inte ringa utan en viktig del i gudstjänstförnyel-

sen inom Svenska kyrkan. 

Som vi redan sett betonades den inbördes gemenskapen under samtalen om samgående mellan 

Missions- och Baptistförsamlingarna i Uddevalla. Det resulterade i gemenskapskvällar med bön 

och studier, som engagerade många i de två församlingarna. Medlemmarna såg värdet i att lära 

känna varandra genom en närmare personlig gemenskap. Enkätsvaret från en av uddevallale-

darna beskriver denna utveckling som en förnyelse av strukturell karaktär.139 Är det möjligt att 

strukturell förnyelse som leder till enhet också kan initiera en förnyelse av koinonia? 

Ulla Bardh beskriver hur samgåendet mellan två församlingar gjorde att dess medlemmar upp-

levde att den nya församlingen blev mer trovärdig, vilket också ledde till relationer med fler 

människor. Informanten Roger i Bardhs doktorsavhandling berättar om medlemmar som sagt 

att de efter samgåendet såg hopp för kyrkans framtid. Han själv såg nya möjligheter att bli en 

mer öppen kyrka och kunna vidga samarbetet ytterligare.140 

SAMMANFATTNING 

Förnyelserörelser förefaller ofta innehålla inslag av praktiskt tillämpad koinonia, såväl i relat-

ionen Gud – människa, som människor emellan. De teologiska motiven till exklusivitet har växlat 

från tid till tid, men förståelsen av koinonia kan anas som en återkommande orsak. Kanske är 

det en allt för djärv tanke att önskan om utrymme för koinonia – främst spontan och subjektiv – 

har varit ett lika starkt skäl till exklusivitet i väckelserörelserna, som de teologiska meningsskilj-

aktigheter som officiellt framförts. När det gäller frågan om nattvardsfirandet, ställd på sin spets 

av pietism, baptism och nyevangelism, liksom när det gäller den karismatiska förnyelsens hus-

församlingar eller cellgrupper, förefaller önskan om spontan och subjektiv koinonia ha varit en 

viktig orsak till agerande och motsättningar gentemot samtidens etablerade kyrkor. 

                                                             
138 Oljelund (2009:190-191) 

139 Protokoll: Gemensamt styrelsemöte för Missions- och Baptistförsamlingarna 1982-08-23, samt Enkät 
(2012:2) 

140 Bardh (2008:190) 
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KOINONIA, SOCIALT KAPITAL OCH MAKT 

I detta kapitel reflekterar jag över hur enhet och förnyelse relaterar till varandra och till begrep-

pet socialt kapital. Kapitlet ger också en introduktion till teorierna om socialt kapital. 

Socialt kapital kan beskrivas på olika sätt, beroende på om forskningen undersöker ursprung till, 

innehåll i, eller effekt av socialt kapital. Användningen är också beroende av om fokus är på re-

lationer som överbryggar nätverksklickar som annars inte varit i kontakt med varandra, eller 

enbart studerar relationerna inom nätverk, eller kombinerar båda formerna. Adler & Kwon inte-

grerar i ett ramverk dessa olika perspektiv: 

Social capital is the goodwill available to individuals or groups. Its source lies in the structure 

and content of the actor's social relations. Its effects flow from the information, influence, and 

solidarity it makes available to the actor.141 

Med “goodwill” menas sympati, förtroende och överseende som återfinns mellan aktörer, oav-

sett om de är individer eller grupper. Förtroende skapas genom aktörens välvilja och kompe-

tens. Denne kan därmed ha överseende när det gäller mindre felsteg och kortvarig friktion.142  

I denna uppsats undersöker jag främst effekten av det sociala kapitalet. 

Figur 3 kan användas för att beskriva det sociala kapitalet i ett nätverk. Klustren (klickarna) i 

figuren betecknar händelser (tid/rum) som sammanför människor. Det kan vara ett projekt, 

arbete i samma företag, eller – som skall beskrivas här – gemenskap i samma kyrka. 

 

 Figur 3. Socialt kapital och organisation på mikronivå143. 

                                                             
141 Adler & Kwon (2002:23) 

142 Olsson (u.å.:26-27) 
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STRUKTURELLA HÅL OCH SVAGA BAND 

Mark Granovetter (f. 1943) tillhör de tidiga forskarna som utvecklade teorin om strukturella hål. 

Ronald S. Burt (f. 1949) har vidareutvecklat denna teori. 

Information sprids mellan människor i en grupp, men ju högre täthet det är dem emellan, desto 

mer information cirkulerar i huvudsak bara inom gruppen. Variation i tro och praktik utvecklas 

på olika sätt i olika grupper. En stark, ensidig kommunikation inom en grupp kan skapa barriä-

rer mot sådan information som inte överensstämmer med den egna tron och praktiken. I figuren 

är varje kluster en ö med uppfattningar och beteenden. Mellanrum mellan olika kluster är struk-

turella hål, där informationsflödet hindras. Människor på ömse sidor av ett strukturellt hål tar 

del av skilda informationsflöden därför att det finns tomrum i den sociala strukturen.144 

Personen Anna position i figuren ovan skapar en överbryggning för informationsflöde till och 

från grupperna A och B. Hon kan bli vad man kan kalla en opinionsledare – en person som tar 

ansvar för spridning av nya idéer och beteenden. Inom en grupp skapas vanligen ett lokalt språk 

eller en dialekt, som förstås där och gör kommunikationen snabb. Men samtidigt blir det svårare 

att överföra information mellan gruppen och andra grupper. Annas uppgift blir att översätta 

åsikter och beteenden, som är välkända i den ena gruppen, till de andra.145 Sven i figur 3 har fler 

relationer än Anna, men bara inom gruppen. Sven skapar därför bara sammanbindande socialt 

kapital, medan Annas viktigaste uppgift är att skapa överbryggande socialt kapital, även om hon 

också bidrar till det sammanbindande. 

En uppgift i det ekumeniska arbetet är att överbrygga strukturella hål mellan kyrkor och sam-

fund. En viktig funktion i det arbetet är ”Anna-personer” – i teorierna om social kapital kallade 

mäklare146 – som lyckas överbrygga dessa strukturella hål och översätta, d.v.s. skapa förståelse 

emellan kyrkorna. Längre fram kommer vi att se exempel på sådana personer, både från kyrko-

historien och från uddevallaberättelsen, samt försöka beskriva deras uppgift. 

Strukturella hål finns överallt, men är oftast osynliga. Burt beskriver dem som tomma utrym-

men, som gör att personer i en annan grupp kan se något annat än vad de vanligen ser. Konvent-

ioner i tänkande och organisation kan utgöra hinder att se den andra sidan av det strukturella 

hålet. En mäklare är en person som har förmågan att se över dessa hinder.147 

                                                                                                                                                                                              
143 Figuren bearbetad efter Burt (2005:13) 

144 Burt (2005:15-16) 

145 Burt (2005:17) 

146 I engelsk facktext: ”broker”. I vardagstal associerar ordet mäklare till fastighetsmäklare. Jag använder 
därför ibland ordet fredsmäklare för att betona den ecklesiologiska funktion jag menar att mäklare kan ha. 

147 Burt (2005:245) 
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Granovetter argumenterar för att svaga band148 är av särskild betydelse i en nätverksstruktur. 

Exempel på svaga band finner vi i figuren ovan mellan Anna i grupp C och Nils i grupp B. Grano-

vetter utgår från att bekanta eller vänners vänner (svaga band) inte lika ofta är socialt involve-

rade med varandra sinsemellan, som vänner eller familjemedlemmar (starka band) till oss är. 

Svaga band blir då viktiga överbryggningar149 mellan olika klickar eller kluster. Av detta följer 

att ju starkare länkar mellan individer, desto mer likhet mellan dem. Överbryggande svaga band 

länkar samman dem som är olika. De kan därför ge mer ny information än vänner (starka band), 

menar Granovetter.150 

Som exempel från forskningen kan nämnas att det visat sig vara möjligt att genomföra rasinteg-

ration i skolmiljön smidigare genom svaga band än starka. Forskarna strukturerade då place-

ringen i klassrummet så att det skapades svarta och vita ”klickar”. Mellan dem stimulerades 

svaga band. Detta var lättare och upplevdes mer positivt, än att skapa vänskap (starka band) 

mellan elever av olika ras. Vidare fann forskaren Judith Blau, vid en studie på ett sjukhus i New 

York med mycket svårt sjuka barn, en oväntat hög moral bland de anställda, liksom en dominans 

av svaga band mellan dem – det fanns nästan inga klickar med starka band. Standardlösningen, 

menar Blau, är annars kontroll utifrån hierarkier eller familjelika jämlikhetsrelationer, alltså 

former av starka band. Sådana skapar slutna primärgrupper. De är lika de mönster som observe-

rats i små kommuniteter, sommarläger och jesuitklosterordnar och skiljer sig drastiskt från lös-

ningar med svaga band, som vid sjukhuset i New York, konstaterar Granovetter. 151 

Svaga band kan upprätthållas till personer som man inte träffar särskilt ofta. Utifrån begränsade 

tidsresurser bör det då vara möjligt att ha fler relationer av typen svaga band än starka band. 

Det gör att bredden av information kan bli stor. I en ekumenisk gemenskap kan en struktur med 

svaga band vara ett bra sätt att hushålla med resurser. 

ÖVERBRYGGANDE OCH SAMMANBINDANDE SOCIALT KAPITAL 

En överbryggning är en stark eller svag relation mellan grupper där det inte finns någon indirekt 

kontakt genom tredje part. Alltså en relation som spänner över ett strukturellt hål. Exempel fin-

ner vi i figur 3 där Anna har kontakt med Nils i kluster B. Det finns ingen annan kontakt mellan 

kluster B och C. Alltså är relationen mellan Anna och Nils en överbryggning över det strukturella 

hålet B-C. Även Burt argumenterar för att överbryggningar har betydelse för att skapa informat-

ionsvariation, medan bindningar, starka band är användbara för att eliminera variation och för-

hindra att människor får ny information om detta är önskvärt.152 

                                                             
148 Eng. weak ties i Granovetters text 

149 Eng. bridging i Granovetters text 

150 Granovetter (1983:201, 204-205) 

151 Granovetter (1983:221-223) som bl.a. refererar till Blau (1980:6,8,19) 

152 Burt (2005:25) 
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Socialt kapital är inte alltid odelat positivt. Täthet och homogenitet i nätverk (bonding social 

capital) riskerar att skapa isolering. Detta kan skapa ”the not-invented-here-syndrome”. Av 

trångsynthet avfärdas då kunskap som inte kommer från den egna gruppen. Putnam ser pro-

blematiken i att ett socialt kapital i ett nätverk kan hämma möjligheten till utbyte med aktörer 

utanför det egna nätverket. Coleman skriver att i vissa sammanhang kan mycket få personer 

samla på sig en mängd socialt kapital som utgörs av andras förpliktelser mot dessa. Detta kan ge 

en allt för stor makt (godfather).153  

Liksom för finansiellt kapital gäller alltså att en stor mängd samlat socialt kapital hos någon eller 

några aktörer skapar makt. Denna kan brukas till det som är gott, men kan också missbrukas till 

att t.ex. kontrollera relationer och information. I grupp C har både Sven och Anna en potentiell 

makt, eftersom de genom sina många relationer kan skapa rikligt med socialt kapital. 

Sekten kan utifrån detta resonemang definieras som en grupp med ett starkt sammanbindande 

socialt kapital. Den saknar helt eller nästan helt överbryggande socialt kapital – eller också är 

det bara ledaren (godfather) som äger överbryggande socialt kapital, genom vilket han kontrol-

lerar informationsflödet till och från gruppen.  

Starka band är ändå relevanta i ett informationsflöde: de är snabba och bygger på förtroende. 

Granovetter föreslår att svaga band får den överbryggande funktionen mellan sammanhållna 

sociala grupper, medan beslutsfattande inom respektive grupp sker genom starka band. Hur 

viktiga de svaga banden än är, behöver de en kontext byggd av starka band, där de svaga banden 

kan skapas och komma till sin rätt.154 

ECKLESIOLOGI OCH SOCIALT KAPITAL  

Som jag ser det finns det tre olika infallsvinklar på relationen mellan ecklesiologi och socialt ka-

pital: 

1. SOCIALT KAPITAL OCH GRUNDLÄGGANDE ECKLESIOLOGISKA FRÅGOR 

Robert D Putnam (f 1941) talar om generaliserad ömsesidighet och definierar detta:  

Jag gör detta för dig nu, utan att vänta mig att genast få något i gengäld och kanske till och 

med utan att känna dig, i fast förtröstan på att du eller någon annan kommer att göra mig en 

gentjänst någon gång längre fram.155 

Putnam jämför detta med ”den gyllne regeln”.156 Teorierna om socialt kapital handlar om relat-

ioner, om förtroende och tillit. Det förefaller vara relevant att se om teorierna om socialt kapital 

                                                             
153 Olsson (u.å.:27), Putnam (2001:339f), samt Coleman (1988:103) 

154 Granovetter (1983:218-219, 229) 

155 Putnam (2001:141) 
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speglar grundläggande ecklesiologiska frågor. Det finns anknytningspunkter mellan den termi-

nologi som används om socialt kapital och ecklesiologiska begrepp. Broderskärleken och kärle-

ken till nästan, samt den nära och förtroendefulla gemenskap som blev konsekvensen av den 

första pingsten ligger nära definitionen för sammanbindande socialt kapital. Attityden av exi-

stentiell förtröstan utifrån nästankärleken – det goda som jag gör kommer förr eller senare till-

baka, det som Putnam benämner generaliserad ömsesidighet – betraktar jag som parallell till en 

ecklesiologi, som växt fram i många fromma kretsar, inte minst i förnyelserörelser. 

Förnyelse kan betraktas som revitalisering av socialt kapital inom kyrkorna, genom vilket enhet 

kan skapas och upprätthålls. Kärleken till nästan förnyas därmed. Min nästa är enligt evangeliet 

varje människa i världen. Ekumenik, begreppet för kristen enhet, står just för hela världen, alla. 

Enhet kan ses som balans mellan olika typer av socialt kapital.  

Socialt kapital kan i ecklesiologiska termer beskrivas som kyrkliga aktörers – prästers, pasto-

rers, styrelsers, bönegruppers, eller hela församlingars – positiva uppfattning om andra kyrkliga 

aktörer, samt en vilja och förmåga till en fruktbar dialog i såväl enkla som komplicerade frågor. 

2. KYRKANS UPPGIFT ATT SKAPA SOCIALT KAPITAL 

I Putnams tidiga forskning angående förhållandena i Italien157 framkom ett negativt samband 

mellan religion och tillskapande av socialt kapital, vilket Thorleif Pettersson (1941-2010), m.fl. 

ifrågasatte och även påvisade motsatsen.158 Kritiken mot Putnam stöds av såväl forskare som 

James Coleman (1926-1995), som av Putnams egen senare beforskning av förhållandena i USA. 

Där hävdar Putnam att socialt kapital ofta bildats som en följd av religiösa väckelserörelser och 

uttrycker en förhoppning om att en ny sådan period av väckelse skulle kunna revitalisera USA:s 

och västvärldens eroderande sociala kapital. Han menar att det är anmärkningsvärt att väckelse-

rörelserna fick nytt liv under slutet av 1900-talet och refererar till kyrkohistorikerna Roger 

Finke och Rodney Stark som anser att sektliknande rörelser, som inte i högre grad berörts av 

sekulariseringen ser framgångar på bekostnad av etablissemangsbetonade samfund; metodister 

körde om episkopaler, fundamentalister idag gör detsamma med metodister.159 

Putnam finner dock att de äldre kyrkorna i högre grad har medverkat till att bygga upp sam-

hället runt kyrkan, medan väckelserörelserna har inriktat sig på individuell fromhet. Konse-

                                                                                                                                                                                              
156 Matt 7:12 ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad 
lagen och profeterna säger.” 

157 Putnam (1996) 

158 Pettersson & Halman (1999:162) 

159 Putnam (2001:79) 
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kvensen när väckelsekristendom ökar och den traditionella kristendomen minskar kan bli att 

det överbryggande sociala kapitalet inte nybildas lika snabbt.160 

Det finns något motsägelsefullt i förhoppningen om att väckelse skulle kunna revitalisera det 

sociala kapitalet, samtidigt som Putnam befarar att väckelsekristendom medför minskat över-

bryggande socialt kapital. I undersökningen av utvecklingen i Uddevalla anser jag att det går att 

se svårigheterna för förnyelserörelsens aktörer att skapa överbryggande socialt kapital, men det 

finns tecken som tyder på att när den karismatiska förnyelsen kunde integreras i en etablerad 

församling (Bäve) och ekumeniskt, fick den en positiv inverkan på och förstärkte det överbryg-

gande sociala kapital, som fanns i de etablerade kyrkorna. 

3. DET SOCIALA KAPITALETS TEORIER SOM ANALYS- OCH UTVECKLINGSVERKTYG 

FÖR RELATIONER MELLAN KYRKOR 

Kyrkan skall ses, menar den katolska teologen Clare Watkins, både som ett socialt system och ett 

mysterium. Där finns spänningen mellan kyrkan som objektet för tron, men också som den 

ofullkomliga gemenskap där vi lever och tillber. Watkins har i en artikel redovisat studier av 

ecklesiologiska arbeten som använder organisationsteori och därmed har en tvärvetenskaplig 

ansats – alltså inte sociologisk litteratur om kyrkan.161  

Några av de forskare Watkins har undersökt är Dietrich Bonhoeffer (Sanctorum Communio), 

Jerome Hamer, James Gustafsson, Peter Rudge och Mady Thung.  

I Thungs analys ser Watkins två alternativ för ecklesiologer som vill använda organisationsteori: 

1. Arbeta med ett förenklat och generaliserat tvärvetenskapligt koncept, där samhällsvetenskap-

en blir dominant. 

2. Överge tanken på en tvärvetenskaplig metod, men väl använda sociologiska koncept, som vis-

serligen kan bli ytliga, men ändå vara till hjälp.162 

Watkins menar att den teologiska förståelsen av hur Guds folk är organiserat – i termer av makt, 

samverkan mänskligt-gudomligt, den enskildes plats, smågrupper – är nödvändig för att dialo-

gen mellan samhällsvetenskap och ecklesiologi skall fungera. Watkins uppmuntrar till dialog 

mellan discipliner där man lär mer om mänsklig verklighet från andra experter.163 

Ansatsen i denna uppsats är att utifrån Watkins alternativ två använda teorierna om socialt ka-

pital som stöd i studiet av relationer inom och mellan församlingar, men också undersöka effek-

                                                             
160 Putnam (2001:80-81) 

161 Watkins (1991:690-692, 710) 

162 Watkins (1991:707-708) Enligt Watkins finns möjligen ett tredje: att skapa ett ecklesiologiskt språk 
där varje detalj i organisationsteorin paras ihop med ecklesiologiska detaljer om läror, tro, etc. 

163 Watkins (1991:708, 710) 
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ten av ett inom kyrkan uppbyggt socialt kapital. Uppgiften för kyrkan att bidra till skapade av 

socialt kapital i det omgivande samhället, kommer inte att behandlas här. 

IRENISKA AKTÖRER OCH MÄKLARSKAP 

Strukturella hål kan vara potentiellt värdefulla. Burt kallar alltså personer som överbryggar 

strukturella hål för mäklare och dessa skapar överbryggande socialt kapital. 

The social capital of structural holes comes from the opportunities that holes provide to 

broker the flow of information between people, and shape the projects that bring together 

people from opposite sides of the hole.164 

Annas position (Figur 3) gör att hon kan dra nytta av skillnader mellan människor som är olika 

till beteende och uppfattning. Människor som överbryggar strukturella hål mellan grupper skap-

ar ett socialt informationskapital när de översätter informationen mellan grupperna.165 Anna har 

därför mer överbryggande socialt kapital än de andra i gruppen. 

Mäklarskapet är likt den roll som ireniska aktörer haft under den ekumeniska processen. Ordet 

irenisk kommer från grekiskans eirēnikos som betyder fred. En ireniker är alltså en person som 

främjar fred, en fredsmäklare. I den ekumeniska litteraturen används ordet om personer som 

har förmågan att sammanföra enskilda och grupper med olika, ofta motstridiga uppfattningar, 

till dialog – och om möjligt också hjälpa dessa genom att i dialogen översätta deras uppfattning-

ar.166 Ireniker har betytt mycket för enhetsarbetet i den ekumeniska rörelsen. I följande kapitel 

kommer några exempel på från den ekumeniska historien och lokalekumeniskt i Uddevalla. En-

ligt Burt har mäklaren en viktig funktion och han rekommenderar att 

[t]he people whose networks span structural holes in the population should be the 

people more recognized and rewarded.167 

Möjligen kan vi finna en av orsakerna till svårigheten, att skapa och upprätthålla enhet, i kyrkans 

restriktivitet att bekräfta och stärka mäklarens funktion, särskilt om denna utgjorts av personer 

utan en tydligt ledande befattning. 

Vem har förutsättning att bli mäklare? Burt hävdar att studenter som blir mäklare har förmåga 

att vara entreprenörer, söker auktoritet, samt trivs med att argumentera och att arbeta med 

förändring. Personer som har mäklarens sociala kapital har fördelen av att upptäcka och ut-

                                                             
164 Burt (2005:18) 

165 Burt (2005:18) 

166 T.ex. Karlström (1954:545), om Nathan Söderblom. Se även Turner Brandreth (1954:270) 

167 Burt (2005:27) 
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veckla lönande möjligheter, både för sin grupp och för sig själv. Framgångarna i en organisation 

ökar där det finns ett mäklarskap, särskilt på högre nivåer i organisationsstrukturer.168 

Vilka personer i kyrkan kan vi då identifiera som fredsmäklare/ireniker? Ibland kan det vara 

personer i ledande befattningar, som präster och pastorer. Ibland kan mäklaren vara en person 

utan någon formell position, men med förmåga att knyta kontakter över de etablerade gränser-

na, kanske, som vi skall se exempel på, genom ett överbryggande socialt kapital som skapats 

utanför kyrkan, t.ex. i företag eller föreningsliv. 

Finns det då någon ecklesiologisk koppling till begrepp som fredsmäklare/ireniker? Utifrån 

Owens avhandling föreslår jag hans begrepp ”enhetsapostel”. Han hänvisar bl.a. till experiment 

med ett system av ”episkopé-personer” för flera samfund, som förefaller fungera.169 

Om aposteln skall vara förebilden för fredsmäklaren/irenikern menar jag att det i första hand 

bör vara apostelns funktion som avses, även om aposteln som ordinerat ämbete kan inkluderas. 

Aposteln beskrivs i Nya testamentet som en person som hade byggt upp ett förtroende i den 

församling som sände ut honom – om vi så vill, med ett eget starkt socialt kapital i en grupp med 

rikligt av sammanbindande socialt kapital. Genom att sända ut en apostel skapade församlingen 

en överbryggning över strukturella hål till andra grupper, som synagogor och efter hand försam-

lingar, på olika platser. Den resande aposteln skapar svaga överbryggande band eftersom mö-

tena med andra grupper blir relativt sällsynta. Om man betraktar biskopsämbetet som en apo-

stolisk funktion, kan en biskop skapa starkare överbryggande band, genom att röra sig inom ett 

mer begränsat område. 

REDSKAP FÖR ENHET I DEN EKUMENISKA HISTORIEN 

Under kyrkohistorien finner vi många exempel på ireniker, som Thomas Cranmer (ärkebiskop 

av Canterbury, död 1556), greve Nicolaus Ludwig von Zinzendorf (1700-60), far och son Thomas 

(1763-1854) och Alexander (1788-1866) Campbell, Arthur Penrhyn Stanley (1815-1881), W.J. 

Birkbeck (död 1916), samt William Carey (1761–1834). De beskrivs närmare i bilaga 4. I detta 

kapitel väljer jag att som exempel beskriva endast en ireniker: 

Jean Frédéric Oberlin (1740-1826) ser jag som ett klassiskt exempel på en ledare för ett kristet 

socialt förnyelsearbete som också skapade enhet mellan vanligtvis rivaliserande grupper. 

Oberlin var pastor i Alsace vid tiden för Franska revolutionen. Genom ett socialt engagemang 

och arbete med utbildning förändrade han miljön i Ban de la Roche på ett sätt som fick stor 

uppmärksamhet. Hans församling var en protestantisk ö i en romersk katolsk miljö. Hans arbete 

                                                             
168 Burt (2005:47-48, 55) 

169 Owen (2007:169-171, 174) 
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och personlighet ledde till ett förtroende bland människorna och vänskapliga relationer med 

katolikerna, som har funnits där sedan dess. Det förekom att de delade kyrkobyggnad.170 

Oberlins attityd var irenisk. Hans arbete i och genom den protestantiska församlingen byggde 

sannolikt på ett sammanbindande socialt kapital, men han byggde också upp ett överbryggande 

socialt kapital. Han var en fredsmäklare och ireniker. Resultatet av hans insatser fick lång varak-

tighet. 

SCHEMATISK ÖVERSIKT 

Det finns nu skäl att komplettera den inledande skissen i figur 1. Vi ser resultatet i figur 4 nedan. 

Begrepp som tillkommit är förnyelserörelsens koinonia, vilken i regel är övervägande spontan 

och subjektiv, samt mäklare och överbryggande socialt kapital. Mäklarfunktionen kan finnas 

såväl i befintliga församlingar, som bland dem som representerar förnyelserörelsen.  

Utifrån mitt tidigare resonemang kan man tänka sig att förnyelserörelsen medför en ecklesiologi 

utifrån begreppet koinonia. En uppgift för mäklarna blir att kommunicera denna koinonia-

ecklesiologi, liksom befintliga sådana i kyrkorna. De olika mäklarnas förmåga att bygga upp för-

troende, socialt kapital, kan bli avgörande för hur förnyelserörelsen blir mottagen. T.ex.: 

1. Mäklaren i en församling ser möjligheter, men kan inte kommunicera detta till övrigt ledar-

skap. Det tas inte emot i församlingen. 

2. Mäklaren i en annan församling avvisar förnyelserörelsen. 

3. Mäklaren i en tredje församling ser förnyelserörelsens möjligheter och har ett så stort förtro-

endekapital i sin församling (god relation till övrigt ledarskap och medlemmar) att församlingen 

vågar pröva valda delar av det förnyelserörelsen för med sig, samt möta dess representanter. 

Spänningar kan då uppstå till de andra församlingarna. Hur relationerna därmed förändras kan 

vara beroende av det överbryggande sociala kapitalet utifrån förekomst av mäklare i de olika 

församlingarna och deras förtroende för varandra. 

Även mäklarskapet i förnyelserörelsen har betydelse för händelseutvecklingen. 

                                                             
170 Rouse (1954:314) 
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Figur 4. Grafisk översikt över studiens begrepp – 2  

 

 

JÄMVIKT MELLAN SLUTENHET OCH ÖVERBRYGGNING 

Det mest fruktbärande sättet, enligt Burt, att se på mäklarskap och slutenhet är att en grupp 

organiseras så att människor inom den är kopplade till varandra med sammanbindande socialt 

kapital. Men de bör också ha omfattande bro-relationer utanför gruppen. Inom gruppen skapas 

och förvaltas värden och beteenden och där kan också skapas en förståelse av mäklarskapet. I 

gruppen kan finnas ett kreativ sökande efter projekt och efter vilka som skall engageras. Grup-

pens medlemmar samarbetar för att genomföra det.171 (Se figur 5!) 
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Figur 5. Graden av mäklarskap utanför och slutenhet inom gruppen. 

Figuren visar att när en sammanhållen grupp (starka band) med många olikartade externa kontakter 

(överbryggningar) formas, skapas de bästa förutsättningarna (A). I B finns samma sammanhållande 

starka band, men färre – och gemensamma – externa kontakter. I D saknas de inre starka banden.172 

Mäklarskap är en känslig funktion. Slutenheten tar lätt överhanden, särskilt om mäklaren en 

gång misslyckas i sitt mäklarskap. Den enkla moralen anser Burt ändå är att  

…when you have an opportunity to learn how someone in another group does what you do 

differently – go.173 

MAKT I ECKLESIOLOGISKT PERSPEKTIV 

Bland svaren från församlingsledarna i Uddevalla om förnyelserörelser, fanns också tankar om 

ledarskap som utvecklar ohälsosamma eller onda maktstrukturer. Socialt kapital, liksom andra 

former av kapital, utgör en plattform för makt. Det sociala kapitalets makt kan definieras som 

närhet mellan människor och banden dem emellan. Så är det också med den makt som utvecklas 

där koinonia tillämpas, särskilt det jag benämner subjektiv konionia, inte minst när den är spon-

tan. Det handlar ju då om närhet och öppenhet mellan människor, en förpliktande gemenskap, 

som kan inbjuda till destruktivt utövande av makt. Den tillämpning av koinonia som utvecklades 

i Tureborgsgemenskapen i Uddevalla fick kritik för att den medförde en felaktig maktutövning, 

                                                             
172 Figuren översatt och bearbetad efter Burt (2005:139) 

173 Burt (2005:245) 
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vilken begränsade människors frihet.174 Det ger oss skäl att se närmare på vad makt egentligen 

är och hur den utvecklas och brukas i ecklesiala processer. 

Den samhällsvetenskapliga tänkaren Max Weber (1864-1920) såg enligt Börjesson/Rehn tre 

former av makt:175 

1. Traditionell auktoritet genom en historiskt-kulturellt definierad struktur, t.ex. monarkin. 

2. Karismatisk auktoritet, som förklarar informellt ledarskap och möjligheten till nya maktbaser. 

Karismatisk auktoritet bygger på egenskaper hos en person, som gör människor intresserade av 

att följa. Ett historiskt exempel är Napoleon. 

3. Legal/rationell auktoritet. Makten ligger här i ett (samhälls-) system, inte hos personer. 

FÖRSAMLINGSLEDARNAS MAKT 

De former av makt som församlingsledare ges eller tillskansar sig förefaller väl kunna inordnas 

under Webers klassificering av makt. I uddevallaberättelsen menar jag att det går att identifiera 

den legala auktoriteten i såväl kyrka som frikyrka, men med den syn på prästerskapet som lyser 

igenom i berättelsen kan vi ana, att det i Svenska kyrkan även fanns en traditionell auktoritet. 

Möjligen var detta fallet också i frikyrkorna. I den framväxande Tureborgsgemenskapen däre-

mot, var den karismatiska auktoriteten tydlig. Människor kom till och följde ledarna i gemen-

skapen, då dessa representerade något nytt och intressant, som möjligen också kunde fylla ett 

behov hos dem.  

Det är fullt möjligt att se en av orsakerna till konflikterna med Tureborgsgemenskapen i att olika 

maktformer möttes åren omkring 1980. Weber såg dock inte sambanden så enkelt och det har 

inte heller sentida tänkare gjort. Makt behöver inte vara knuten till relationer uppifrån och ner. 

Postmodernismen har medfört ett förändrat sätt att se på makt. Börjesson/Rehn menar att 

Michel Foucault (1926-1984) bryter med tanken på att makt bara är något som vissa utövar. Alla 

är fångade i maktnätverk. Han talar om att det i alla sociala sammanhang finns processer som 

disciplinerar. Dessa kan oftast inte härledas till en specifik person (uppifrån). Ett viktigt begrepp 

hos Foucault är ”power/knowledge”, makt/kunskap (som ett nytt ord). Med uttrycket vill han 

säga att makt och kunskap är sammanflätade. De utvecklas sida vid sida: varje kunskapsutta-

lande är en del av en maktapparat, som gör just den kunskapen tillåten, legitim, eller nyttig. 

Foucault menar att alla har makt. Men alla är också bundna av makten. Makt kan begränsa och 

förtrycka, men också öppna möjligheter.176 

                                                             
174 Informantintervjuer (2012:01.37.25, 02.54.22, 03.14.10, 04.16.00) 

175 Börjesson (2009:59-60) Att läsa Weber och Foucault genom Börjesson/Rehn är inte tillfredsställande, 
men ytterligare fördjupning har inte rymts inom detta arbetes ram. I det fortsatta arbetet behöver studiet 
av maktteorier vidgas. Föreliggande avsnitt skall betraktas som en första skiss.  

176 Börjesson (2009:45-46, 51) Se även not 175! 
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MÄKLARENS MAKT 

Martyn Percy (f 1962) ger exempel på en platt ledarstruktur från Toronto Blessing, utifrån To-

ronto Airport Christian Fellowship. Ingen var där ensam i ledarskap. Men när Toronto Blessing 

exporterades till andra kyrkor, så var det, menar han, den som importerade, som kom att stå 

främst och ge profetisk karisma till andra. Det skapades en maktpyramid. Percy pekar därmed 

på faran av att mäklarskapet kan bli en plattform för egen makt – kunskap om och kontakt med 

den senaste förnyelserörelsen kan skapa en maktbas.177 

Percy tar ändå aposteln, vilken jag betraktar som mäklare, som förebild när han talar om en le-

darskaps- och auktoritetsmodell som han kallar ambassadörskap och som han finner hos Paulus. 

En ambassadör var i det första århundradet inte någon diplomat, utan ett sändebud, en ad hoc 

representant för ett samhälle eller enskilda, för ett speciellt ärende. Efter att detta var slutfört 

återvände han. Ambassadören kunde bara komma med vädjanden – utan makt. Paulus kan ha 

valt denna bild för att visa att hans uppgift var att vädja, bönfalla, enträget be. Han hade frivilligt 

begränsat sin maktutövning till detta. Ambassadörsbilden visar enligt Percy också på Paulus 

kristologi. Ambassadören handlade enbart för den person som sänt honom. Han kom för att re-

presentera någon som var svag, sårbar. Detta säger också något om den Gud Paulus represente-

rade, anser Percy. Gud kommer inte för att kräva underordnande, utan utifrån svaghet och bero-

ende.178 

Percy ger fyra punkter som sammanfattar hans syn på ledarens förhållningssätt:179 

1. Att använda sig av rådgivande vädjan är imitatio av evangeliet. 

2. Vädjan måste vara genuin, och inte utgöra ett känslomässigt laddat diktat, annars hindras 

människor att använda den gudagivna förmågan att själv välja. 

3. Historien visar svårigheten för ledare att utöva makt. Rådgivande vädjan blir alltför ofta miss-

bruk av auktoritet. Självkritik och noggrann tillsyn är nödvändig. 

4. Det kan vara svårt att se den styrka som ligger i frivillig självbegränsning. En del ser det som 

svaghet, andra ser det som en ingång för Guds möjligheter. 

Ministerial formations must teach that models of ministry based of the exercise of power 

which compels, punishes and bullies, actually distort and pervert the gospel and eclipse the 

life and presence of God.180 

Åter aktualiseras apostelns funktion att skapa relationer utan att ha någon formell, beslutande 

makt. Men det finns invändningar mot att frivilligt avstå makt. Börjesson och Rehn skriver: ”Det 

                                                             
177 Percy (1998:112) John Wimber, som var pastor i Toronto Airport Christian Fellowship, besökte under 
1980-talet vid flera tillfällen Sverige. 

178 Percy (1998:46-48) 

179 Percy (1998:55) 

180 Percy (1998:55) 



64 

 

vilar något heroiskt över att frivilligt avstå från makt…”. Men det kan också vara feghet, menar 

de.181 

Martyn Percy avvisar dock att det skulle vara feghet i fallet Paulus. Han anser att en kristen le-

dare, likt Kristus eller Paulus, behöver göra till en princip att kunna avstå makt för att därmed 

kunna identifiera sig med dem man leder. 

FÖRSAMLINGSMEDLEMMARNAS MAKT 

Man kan reflektera över vilken roll församlingarnas medlemmar, med sina referensramar, sin 

kunskap och förståelse av verkligheten, spelade. Även om en präst eller pastor kunde se utveckl-

ingsmöjligeter utifrån den karismatiska förnyelsens nyheter är frågan om denne hade möjlighet 

att föra in det nya. En grupp kan utöva en stark makt mot en ledare. Denna makt gör det svårt för 

en ny påve, president, VD, eller pastor att göra något annat än det som förväntas, ofta förblir det 

vid det gamla, menar Percy.182 

I fallet Uddevalla sammanföll av allt att döma församlingsmedlemmarnas och -ledningarnas 

åsikter och maktutövning i t.ex. Missionskyrkan (skepsis och återhållsamhet) och i Saronförsam-

lingen (intresse och varmt mottagande) angående relationen till Tureborgsgemenskapen. I 

Svenska kyrkans församlingar, Uddevalla och Bäve, finns exempel på att kyrkoråden hade en 

återhållande effekt på kyrkoherdarnas önskan att ta ekumeniska steg.183 

SAMFUNDSLEDNINGARNAS MAKT 

Även om de flesta församlingar säger sig ha en självständighet gentemot sina respektive sam-

fund, finns det ändå maktstrukturer som påverkar församlingarna. Det kan vara fallet även om 

formella samfund saknas. Ofta representeras denna makt av samfundsledare, eller av erkända 

ledare inom en förnyelserörelse. Detta ges exempel på i de intervjuer och protokoll som ligger 

till grund för uddevallaberättelsen. Vi skall här se på några av dem: 

Biskop Bo Giertz intog redan tidigt en positiv hållning till den karismatiska förnyelsen och lät 

präster i Göteborgs stift komma i kontakt med den och få undervisning om den både teoretiskt 

och praktiskt. Det ledde till att många församlingar inom Svenska kyrkan i Göteborgs stift på-

verkades till att vara öppna för det nya som kom under 1970- och 80-talen.184 

Tureborgsgemenskapen påverkades tidigt av gemenskapsrörelsen inom den karismatiska för-

nyelsen i England. En av dess förgrundsgestalter, David Tomlinson, besökte Tureborgsgemen-

                                                             
181 Börjesson (2009:86-87) 

182 Percy (1998:77) 

183 Informantintervjuer (2012:02.47.00), Lagergren (2011:3) 

184 Lagergren, intervju (2011:2), Enkät (2012:6) 
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skapen i början av 1980-talet och föreslog att gruppen skulle bilda församling och knyta djupare 

kontakter med den engelska rörelsen. Gemenskapen valde varken det ena eller det andra.185 

Debatten mellan församlingen Livets Ord och framför allt företrädare för Svenska Missionsför-

bundet, Svenska Baptistförbundet och Pingströrelsen, som bl.a. fördes i tidningen Dagen åren 

omkring 1990 om framgångsteologin och JDS-läran påverkade av allt att döma också de lokala 

församlingarna i Uddevalla i deras ställningstaganden. Någon direkt påverkan från samfundens 

sida mot församlingar i Uddevalla att till exempel inte vara närvarande vid den konferens då 

Fristaden bildades 1987 förekom dock inte, men relationerna till Fristaden var sådana att en 

informant menar att församlingsledningar kan ha rekommenderat sina medlemmar att inte 

delta i deras möten. 186 

Den debatt som fördes åren runt 1990 om parakyrklighet och som utvecklades av Fred Nilsson i 

boken Parakyrkligt187 för ett studieprojekt inom Svenska Missionsförbundet, kom också att lo-

kalt i Uddevalla påverka främst Södertullskyrkan, som aktivt deltog i projektet.188 Möjligen bi-

drog debatten till att försvåra dialogen och relationen mellan Fristaden och övriga församlingar.  

En av informanterna talar om att hans samfunds ungdomsförbund reagerade mot det ameri-

kanska inflytandet och talet om ekonomisk framgång vilket påverkade församlingens ställnings-

taganden i linje med Fred Nilssons hållning: 

Gud och pengar hör inte ihop. Enklare livsstil var en stor grej bland oss [i ungdomsförbun-

det]. Man skulle inte tjäna pengar på andra, utan ge solidariskt. Då stod Kathryn Kuhlman och 

förde in en amerikansk syn på detta.189 

OLIKA TYPER AV MAKT 

KUNSKAPENS OCH SPRÅKETS MAKT 

Att kunna kontrollera och definiera språk är en maktteknik. Maktspråk kan ha med manipulat-

ion att göra. Det kan vara makt över dagordningen, eller att använda uttryck, som inte alla för-

står och därmed låta andra hamna i underläge. Experten kan behöva ett svårt språk, men var går 

gränsen där expertmakt blir orättmätig? Frågan blir då om dialogen, samtalet, är maktspråkets 

motpol. Även i dialogen kan språket användas för makt. Vem bestämmer när det är humor, eller 

                                                             
185 Gniste, intervju (2011:15) 

186 Gniste, intervju (2011:15), Informantintervjuer (2012:04.24.45) 

187 Nilsson (1988) 

188 Södertull verksamhetsberättelse 1988, sidan 4, stycke 3 

189 Informantintervjuer (2012:01.44.35) 
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ironi och sarkasm? Man kan också tala om makt i det outtalade kravet på en tolkningsrepertoar, 

ett antal berättelser som vi behöver känna till för att kunna delta i en diskussion.190 

När den karismatiska förnyelsen växte fram var narrativet viktigt. Förkunnelsen innehöll ofta 

berättelser, inte minst från Gamla testamentet som gav förebilder för gemenskap, relationer, 

ledarskap, etc. Både dessa berättelser och människors personliga upplevelser av identifikation 

med dem, utgjorde en tolkningsrepertoar, som kunde komma i konflikt med den traditionella. 

Förkunnarna, särskilt de med karismatisk utstrålning och verbal förmåga, hade en stor möjlighet 

att utöva makt. Men det kunde också lekmän på nyckelpositioner i olika församlingar, där t.ex. 

en ordförande, kunde sätta agendan. 

TIDENS MAKT 

Komplexiteten i begreppet makt växer också över tid, menar Börjesson & Rehn. Makt kan ses 

som ett spel över tid, snarare än en serie händelser. Spelet blir efter hand mer och mer komplext 

och samtliga aktörer utövar makt och hamnar under maktens tvång. Makten kan också ses som 

en fånge av en lång tradition – också där en tidsaspekt. En sådan lång tradition förvaltas av kyr-

kan i stort, men också av de olika samfundens specifika läror och praktiker.191 

Mötet mellan olika typer av maktstrukturer kan vara en källa till konflikt när en förnyelserörelse 

drar fram. Man kan också reflektera över i vilken grad det var ledarnas önskan att få makt och 

deras utövande av makt som gav de strukturer som utvecklades. Möjligen var starka och folkligt 

förankrade traditioner lika starka maktfaktorer. Å andra sidan kan utifrån tidens trender för-

väntningar ha skapats att få se något nytt komma, vilket skapade intresse för förnyelsearbetet 

såväl i Bäve församling som i Tureborgsgemenskapen. Vi har sett att den ekumeniska rörelsen 

närde en längtan efter förändring, en förnyelse. Människors otillfredsställda behov, inte minst 

inom kyrkorna, av nära gemenskap kan ha utgjort en faktor, vilket beskrivningen av Shep-

herding movement, som vi strax skall se på, belyser. 

NÄRHETENS OCH SLUTENHETENS MAKT 

Närhet och makt har en komplicerad relation till varandra. Människor vill uppleva närhet, men 

vill inte bli utsatta för en allt för starkt frihetsbegränsande makt. Ju närmare människor kommer 

varandra, desto mer ökar beroendet. 

Människor i ett slutet nätverk kontrolleras genom det anseende, det rykte de har, eller ges. Det 

finns två hypoteser för hur information hanteras i ett sådant nätverk. Bandbredds-hypotesen (en 

modell för socialt kapital) antar att slutna nätverk ökar informationsflödet genom multipla 

kommunikationskanaler – grupptrycket ökar. Men bandbredds-funktionen ger en person möj-

lighet att äga sitt anseende. Den kan göra något för att förbättra, eller försämra det. Eko-

hypotesen (baserad på socialpsykologi) säger att slutna nätverk inte ökar informationsflödet, 

                                                             
190 Börjesson (2009:52-53, 80, 81-82, 86) 

191 Börjesson (2009:21, 109) 



67 

 

utan mer förstärker existerande uppfattningar. Eko-funktionen kopplar en persons anseende till 

kollegornas berättelser om den (skvaller). Första intrycket, t.ex., kommer att eka runt i nätver-

ket. Om det är gott kommer det att förstärkas till förtroende, om det är svagt kommer anseendet 

att försvagas ännu mer.192 

I de uttryck i Uddevalla för förnyelserörelser som redovisas i uppsatsen finns det, som vi skall se, 

tecken på såväl närhet som slutenhet, särskilt i Tureborgsgemenskapen/Fristaden. Det finns 

dock inget som tyder på att människor gavs roller utifrån skvaller, utan snarare att det förekom 

visst grupptryck: medlemmarna skulle vara med i en bönegrupp, evangelisera, etc. Mitt anta-

gande är därför att informationen lokalt i huvudsak har hanterats enligt bandbredds-hypotesen. 

Människor som finns i slutna nätverk kan ha svårt att göra individuella val. De är bundna till 

uppfattningar och beteenden som blivit rutin. Att känna ägarskap och ansvar utgår från att 

kunna göra val mellan alternativ.  

In separating people from responsibility for their beliefs and behaviors, closed networks en-

courage people to be unimaginative, irresponsible drones.193 

Slutenhet är en kraftfull och samtidigt farlig källa till kontroll. Grupptryck (peer pressure) mot 

den som avviker är ändå ofta tydligt uttalat. Eko-principen däremot, med skvaller, är en mer 

smygande form av kontroll, men därför också svårare att se, menar Burt. Slutenhet i nätverk 

främjar inte ett sunt förtroende, utan snarare förstärker mottagligheten för extremt förtroende 

eller misstroende. Den ger känslan av att det inte går att lära sig det man inte redan vet och den 

fördjupar strukturella hål som segregerar grupper. Berättelserna skapar det anseende en person 

får – positivt eller negativt.  

If men define situations as real, they are real in their consequences.194 

Subjektiv koinonia kan bidra till att skapa slutna nätverk. Om en församling sluter sig skapas lätt 

en osjälvständighet som medför minskad trivsel, kreativitet och produktivitet. 

Figur 6 får belysa detta, men också möjligheten att kunna leva i en kontext med tillämpad sub-

jektiv koinonia, där maktutövning blir rimlig, trots att närhet skapas och utvecklas. Vi ser på 

detta genom att kombinera Percys teori om det apostoliska föredömet att frivilligt avstå makt 

med teorierna om slutna nätverk. 

Följande teori kan då formuleras: 

                                                             
192 Burt (2005:241, 217-218) 

193 Burt (2005:220-221) 

194 Burt (2005221-223), som refererar till: Thomas (1928:572) 
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Ökad närhet ger ökad potentiell makt: heldragen kurva i 

översta grafen. Media eller organisationsstrukturer kan för-

stärka makten även på distans, så att den blir verkningsfull 

även om ”chefen” inte är nära: prickig kurva. 

Ökad närhet ger mindre potentiell självständighet vilket 

visas med heldragen kurva i mellersta grafen. 

Potentiellt välbefinnande och produktivitet ökar med när-

het, men hålls tillbaka av minskad självständighet, vilket 

visas med heldragen kurva i understa grafen. 

Koinonias dilemma ligger enligt Martyn Percy i att om ledare 

inte frivilligt avstår från att verkställa den potentiella mak-

ten när de kommer nära andra kommer de att skapa osjälv-

ständighet. Percy ser Jesus som föredömet. Möjligen skapar 

ett frivilligt val att avstå makt en större frihet i relationer 

mellan människor. Detta beskrivs med en streckad kurva i 

graferna. 

GUDSBILDENS MAKT 

Martyn Percy är kritisk till den karismatiska förnyelserörelsens drag av fundamentalism som 

han menar skapar svårigheter. En gudsbild med allsmäktighet får sociala konsekvenser. Ledare 

kan kontrollera maktens vägar, men de kan också bli förbikörda av makt. Ecklesiala gemenskap-

er, särskilt postmoderna eller väckelsefärgade ändrar ofta form och riktning utifrån trender. 

Pragmatiska ledare kan välja maktstrukturer som främjar ett speciellt syfte. Percy menar att 

karismatiska ledare kan säga att vi hittills har gjort på ett visst sätt, men nu går vi vidare. Detta 

ser han som pragmatism utifrån teologisk rotlöshet. Ibland kan det bli otydligt vad som är Guds 

makt och vad som är ledarens. Enligt Percy kan det leda till ledares självhävdelse, minskad dia-

log och därmed sekterism. Han anser att om ledare inte håller isär gudomligt och mänskligt le-

der det till en destruktiv ecklesiologi, som förtrycker människor.195 Läsningen av Tureborgsge-

menskapens förändring till församlingen Fristaden antyder att ledarskapet, för att övertyga för-

samlingen, kan ha använt en retorik där Guds och församlingsledningens makt inte hölls isär. 

Tre av Bardhs informanter från en metodistförsamling beskriver en situation från ett förnyelse-

skede på 1980-talet. Längtan efter förnyelse var stor och när en lekmannaledare började ge 

undervisning om andlig fördjupning och införde lovsång och handklappning var de flesta till att 

börja med positiva. När medlemmar försökte initiera samtal om hur man skulle gå vidare, tillät 

ledaren ingen dialog eller kritik. Frukten blev splittring och sår, som tog lång tid att läka.196 

                                                             
195 Percy (1998:10-11, 73f) 

196 Bardh (2008:228-229) 
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Figur 6. Närhet och makt 
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SHEPHERDING MOVEMENT 

– ETT EXEMPEL PÅ MAKTSTRUKTUR SOM PÅVERKADE UDDEVALLA 

Shepherding movement, som uppstod i USA på 1970-talet, är i sig ingen förnyelserörelse, utan 

kan snarast ses som ett försök att formulera och praktisera en koinonia-ecklesiologi inom den 

karismatiska förnyelsen. Jag ger denna rörelse relativt stort utrymme för att dess ecklesiologi 

belyser förhållandet mellan koinonias närhetssträvan och den makt som uppstår. Shepherding 

movement kom direkt eller indirekt att utöva ett inflytande på många grupper som berördes av 

den karismatiska förnyelsen, t.ex. Tureborgsgemenskapen i Uddevalla. Böcker, samt artiklar ur 

tidskriften New Wine skrivna av ledare för rörelsen, som Derek Prince, Bob Mumford och Earn 

Baxter, lästes i Sverige och några av ledarna besökte bl.a. familjefesten i Ljungskile. 

Rörelsen var en gren av den karismatiska förnyelsen som växte fram under 1970-talet, främst i 

USA. Den utsattes för stark kritik och gick kraftigt tillbaka i början av 1980-talet, men finns kvar 

modifierad. Ledarna utvecklade en cellkyrkomodell som på många håll i världen tjänade som 

exempel för den utveckling av cell/hem-grupper som skett under de senaste decennierna.197 

David Moore, författare till boken Shepherding Movement, menar att rörelsen fyllde ett behov av 

tillhörighet och gemenskap utifrån den sociala fragmentering som blev allt tydligare, framför allt 

i det amerikanska samhället, under 1960-talet. De fyra ledarna kände oro för både andra ledare 

och många unga från Jesusrörelsen, som lämnade alla strukturer och ecklesiologisk reflexion. De 

var mycket sårbara. Många unga människor och ledare som anslöt sig till the Shepherding mo-

vement kom från just Jesusrörelsen.198 

Relationer var nyckelordet i rörelsen, skriver Moore, och det innebar i första hand en relation till 

en herde och sedan till de andra kristna. Det var genom personliga, icke-professionella relationer 

som de troende skulle finna ”identitet och funktion i Kroppen”. Fokus på överlåtna relationer 

kom att ge en betoning i undervisningen på ”förbundsrelationer”. Genom relationen till en herde 

skulle den blivande ledarens naturliga karaktär fostras. Det skulle förbereda för den andliga 

tjänsten. Även om herdeskap och förbund var det som syntes tydligast var Guds rike det centrala 

motivet. Moore visar att rörelsen önskade se en utveckling bortom betoning på andedop och 

andliga gåvor mot att få se en förändring av kyrkan i stort och även samhället.199 

Under 1973 och 1974 ställdes frågor från andra ledare inom den karismatiska rörelsen angå-

ende rörelsens undervisning – inte minst när det gällde herdens roll och lärjungaskap. Det var 

emellertid inte en stark kritik. Andra karismatiska ledare började dock se New Wine och de fem 

                                                             
197 Moore (2004:4) 

198 Moore (2004:20-21, 42-43) 

199 Moore (2004:57, 69-71, 78) 
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ledarna som en maktfaktor som skulle kunna bli ett samfund och därmed hota den ekumeniska 

karaktären hos den karismatiska förnyelsen.200  

Efter hand kom anklagelser om hur herdar missbrukade sina relationer till dem de skulle leda: 

en allt för detaljerad kontroll över människors liv. Detta ledde till ett möte 1975 där bl.a. frågor 

om auktoritet och underordnande, tiondegivande och oron för ett nytt samfund dryftades.201  

Katoliken Steve Clark ansåg 1978 att problemen handlade om en maktkamp mellan ledare inom 

den oberoende delen av den karismatiska rörelsen. Ett samfund runt Shepherding movement 

skulle hota de övrigas positioner. Möjligen var det undervisningen om underordnande som star-

kast konfronterade nordamerikansk individualism. I Europa blev motsättningarna inte alls så 

stora. Den anglikanske prästen Michael Harper (1931-2010) ansåg att  

some of the strongest opposition came from those who needed most to hear the message of 

authority.202 

Moore ser tecken på ett ömsesidigt inflytande mellan Shepherding movement och de katolska 

karismatiska kommuniteterna, särskilt Ann Arbor. Shepherding movement lade betoningen på 

den personliga relationen till en herde. Katolikerna betonade relationen till hela ledarskapet. Men 

båda bekräftade en ömsesidig uppskattning och respekt av varandras syn.203 

En orsak till svårigheterna var att rörelsen växte för snabbt, menar Moore. Det var omöjligt att 

finna herdar för alla grupper om 10-12 personer som uppstod. Många som blev ledare skulle 

aldrig ha blivit det. Dessutom korrumperade makten många ledare, särskilt de unga. Rörelsens 

ideologi tvingade de fem ledarna in i apostoliska och pastorala roller, som de inte var kallade till 

eller utrustade för. Betoningen på auktoritet, underordnande och tjänarsinne gjorde det svårt att 

kritisera en pastor utan att känna sig illojal. Detta var inte avsiktligt, men det blev så i praktiken. 

En del problem tog av den anledningen lång tid att lösa.204 

Ecklesiologi har aldrig varit en stark sida i evangelikal teologi, speciellt inte karismatisk, menar 

Moore, men Shepherding movement gjorde ett försök, som kan tjäna som exempel på förnyel-

seecklesiologi.205 

                                                             
200 Moore (2004:90-91) 

201 Moore (2004:92-93, 101-102) 

202 Moore (2004:122-123) 

203 Moore (2004:137) 

204 Moore (2004:186) 

205 Moore (2004:191)  
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SAMMANFATTNING OM FÖRNYELSE, KOINONIA OCH SOCIALT KAPITAL 

Kyrkans förnyelse är inget entydigt begrepp. Den kan gälla en mängd olika ecklesiologiska frågor 

och den kan vara en lång och stabil process, likaväl som en kortvarig storm. Både förnyelse och 

enhet kan uttryckas i termer av socialt kapital, där förnyelse kan ses som revitalisering av det 

sociala kapitalet, medan enheten skapas och upprätthålls genom att överbryggande och sam-

manbindande socialt kapital finns i tillräcklig utsträckning och i balans med varandra. 

Fredsmäklaren/irenikern/enhetsaposteln har som överbryggande länk över strukturella hål 

mellan kyrkliga aktörer sannolikt en stor betydelse för enheten. Svaga band kan ge stort socialt 

kapital med relativt liten insats. Att låta mäklare få utrymme förefaller vara ett sätt att hushålla 

med kyrkans resurser. 

I denna uppsats låter jag inom begreppet förnyelserörelse rymmas många olika företeelser, om 

vilka man kan diskutera om de bör betraktas som förnyelserörelser. Är det en förnyelserörelse 

när en ny lokal församling bildas av människor som inte såg det möjligt att förverkliga sina 

drömmar i de redan existerande församlingarna? Är rörelsen för kvinnor i prästämbete en för-

nyelserörelse? Är motrörelsen i form av t.ex. Missionsprovinsen en förnyelserörelse – ”back to 

basic”? Både när det gäller rörelser som vill förnya kyrkan så att den blir funktionell i en ny tid 

och när det gäller rörelser som vill restaurera något som rörelsen betraktar som ursprungligt 

som gått förlorat, menar jag att man kan tala om förnyelserörelse. I de företeelser jag tar upp i 

detta arbete tycker jag mig finna olika sätt att se på enhet och splittring, men också på koinonia. 

Gemenskapens form, dess avgränsningar och dess roller förefaller viktiga i förnyelserörelser. 

Det finns, anser jag, skäl att ytterligare fördjupa teorierna om företeelsen förnyelserörelse och 

det som händer i mötet mellan förnyelserörelser och etablerade kyrkor. Anthony Wallaces teo-

rier om revitaliseringsrörelser, liksom studier om kulturell regeneration, samt begrepp som 

kulturell konsensus och social konsensus, vilka Peter Stromberg utvecklar kan vara utgångs-

punkter för sådan fördjupad forskning. Även Jürgen Habermas (f 1929) tankar om livsvärden 

och systemvärden, som i kyrkans kontext har lyfts fram av biskop Martin Modéus, kan vara bi-

drag till denna teoriutveckling.206 

Hur har då de lokala församlingarna på olika orter mött de förnyelserörelser som kommit under 

årens lopp? Har de teorier som utvecklas i denna uppsats någon relevans i de konkreta proces-

ser som startas när förnyelsen kommer till stan? Det behövs mer än en studie för att kunna klar-

lägga detta. I denna undersökning studerar vi bara en ort, Uddevalla. Återigen betonar jag att 

denna studie är allt för begränsad för att kunna ge möjlighet att dra några slutsatser av, men väl 

ge teorier vars relevans med fördel skulle kunna prövas på fler orter. 

                                                             
206 Wallace (1956), Stromberg (1986), resp. Habermas (1995/1981)/Modéus, t.ex. Bjärka-Säby, maj 2012 
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HJÄLPMEDEL FÖR BESKRIVNING AV LOKAL KOINONIA OCH MÄKLARFUNKTION 

För att beskriva synen på koinonia i lokala församlingar skulle en enkätundersökning kunna 

göras. Frågorna bör då vara formulerade så att svaren säger något om i vilka former som koino-

nia förekommer (t.ex. subjektiv och objektiv) och är önskvärd. Exempel på sådana frågor finns i 

bilaga 3. En sammanställning av svaren kan bli användbar för att ytterligare kunna beskriva 

spridningen av uppfattningar om vad kristen gemenskap är, men också för dialog inom och mel-

lan församlingar om huruvida subjektiv och objektiv koinonia är i balans, samt om de former av 

koinonia som tillämpas upplevs som tillfredställande. 

Som komplement till enkäten skulle det möjligen vara av intresse att lägga till en blank figur 2 

för att få del av informanternas syn på koinonia i perspektiven subjektiv-objektiv och spontan-

normativ – alternativt ställa enkätfrågorna så att denna bild kan konstrueras. 

För att få en uppfattning om hur utvecklad mäklarfunktionen är i relationerna mellan aktörer, 

som nyckelpersoner i församlingar och kristna grupper på en ort, skulle man kunna använda sig 

av en vedertagen sociologisk nätverksanalys. För detta finns väl beprövat datorstöd i form av 

programvaror som t.ex. UCINET.207 Denna ger en beskrivning av vilka relationer som finns och 

hur homogent nätverket är. Även styrkan (t.ex. nivåer från 0 till 4 där 0 står för ingen relation) i 

de olika relationerna kan mätas (starka eller svaga överbryggningar). En jämförelse mellan olika 

orters nätverk skulle kunna vara en faktor för att förklara skillnader mellan lokala ekumeniska 

situationer. Enligt hemsidan för UCINET kan en nätverksanalys presenteras grafiskt så som vid-

stående figur 7 visar. Programvaran har inte använts i denna undersökning, där information om 

relationer har fått utläsas 

ur intervjuerna.  

Det har inom ramen för 

detta arbete inte funnits 

utrymme att närmare 

testa de hjälpmedel som 

jag nu beskrivit. I kom-

mande studium bör de 

användas i inledningsfa-

sen för att bl.a. kartlägga 

ekumeniska mäklarrelat-

ioner på respektive ort. 

  

                                                             
207 Hemsida: https://sites.google.com/site/ucinetsoftware/home. Borgatti, S.P., Everett, M.G. and Free-
man, L.C. 2002. UCINET for Windows: Software for Social Network Analysis. Harvard, MA: Analytic Tech-
nologies. Se även Scott (2000) (2012-10-21) 

Figur 7. Nätverksanalys 

https://sites.google.com/site/ucinetsoftware/home
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— UDDEVALLA 1975-2010 — 

Under 1960- och 70-talen hade pentekostala rörelser som Jesusrörelsen och den karismatiska 

förnyelsen gjort sin entré i Sverige. Med början under senare delen av 1970-talet har inom Ud-

devalla kommuns gränser funnits åtminstone sju olika strukturella och/eller relationella uttryck 

för karismatiskt-pentekostala förnyelserörelser. De växte fram i Bäve församling (Svenska kyr-

kan), i Tureborgsgemenskapen (senare Fristaden), i Ljungskile ekumeniska församling (senare 

Hällebergsförsamlingen), i Smyrnaförsamlingen i Ljungskile, på Ungdom med uppgift (UMU med 

bas i Restenäs norr om Ljungskile), på Åh stiftsgård och i Kingdom Center (senare Församlingen 

Kingdom). På olika sätt skapade de oro bland de äldre kyrkorna i uddevallatrakten och i några 

fall ledde de till nya församlingsbildningar. Detta brukar i kyrkan kallas för splittring. Begreppet 

splittring är också tillämpligt när människor lämnar en församling för att den förändras och de 

därför söker sig till andra kyrkor. Denna företeelse finner vi också bland dessa sju uttryck. 

Denna studie avgränsas till Bäve församling, Tureborgsgemenskapen/Fristaden och Kingdom. 

1975-1987 FÖRNYELSE- OCH BRYTNINGSTIDER  

SVENSKA KYRKAN 

I Svenska kyrkan i Uddevalla finns en lång väckelsetradition. Den Herrnhutiska väckelsen kom 

troligen till Uddevalla omkring 1740 och den grupp som bildades hade möten i en lokal kallad 

”Salen”. Någon motsättning till Svenska kyrkan verkar inte ha uppstått, utan den fromhet som 

utvecklades gavs utrymme inom och påverkade Svenska kyrkan, vars företrädare tycks ha haft 

en god kontakt med Brödraförsamlingen.208  

Den schartauanska väckelsen berörde flera församlingar runt Uddevalla, som Skredsvik och 

Herrestad dit människor vallfärdade. Herrnhutismen och de pietistiska strömningarna, liksom 

påverkan från den schartauanska förkunnelsen, skapade i Uddevalla en jordmån, som öppnade 

för en väckelse under kyrkoherde Gustaf Daniel Björck, 1845-1853. Möjligen var det så att Bröd-

raförsamlingens upplösning 1848 berodde på att dess anhängare kom att stödja denna väckelse. 

Björcks efterträdare som kyrkoherde blev Gustaf Theodor Ljunggren. Han var kvar på den tjäns-

ten till 1900. Under hans tid infördes dubbla högmässor, klockan nio och tolv, på grund av den 

stora tillströmningen av människor.209 

I början av 1970-talet var den bohuslänska fromheten fortfarande stark i Uddevalla. Det var full-

satt i Uddevalla kyrka både klockan nio och tolv. På kvällen var det aftonsång. Människor gick 

                                                             
208 Hellman (1967:182, 194 och 198) T.ex. kyrkoherde Casten Rabe, som 1812 ger en noggrann beskriv-
ning av herrnhutarna och deras verksamhet. 

209 Hellman (1967:209, 218-219, 234, 236) 
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svartklädda, kvinnorna med hucklen. Mot slutet på 1970-talet blev det tillräckligt med en sön-

dagsgudstjänst, eftersom kyrksamheten avtog och Uddevalla församling hade delats i två.210 

Per och Solveig Lagergren kom 1978 från Tidaholm och stannade sedan kvar i Uddevalla, som 

komminister, respektive diakon i Bäve församling. Solveig berättar att inställningen till nyheter 

och ”nymodigheter”, som församlingsmedlemmar lite nedsättande kallade det, var negativ. Det 

var inte lätt att komma ny och anpassa sig till de mönster som fanns, t.ex. hur man skulle böja sig 

i bänken. Hela första halvåret hade hon en känsla av att inte duga. Men hon tyckte också att den 

undervisning som gavs var mycket god med många välgenomtänkta och lärorika predikningar. 

Under välkomstkaffet avtackades Per Lagergrens företrädare och en av kyrkvärdarna hälsade 

Per välkommen med att ”nu förväntar vi oss en rätt och en god förkunnelse”. Det fanns en stark 

förväntan som Per tyckte var svår att svara upp mot, men samtidigt en utmaning i att människor 

ville ha näring för sin tro. Det var det dubbla som låg i västkustfromheten. Skillnaden i atmosfär 

och miljö mot Västergötland var stor. I Bohuslän var det teologiskt sett tydligare och kärvare. 211  

Utrymmet för spontan och subjektiv koinonia förefaller alltså inte ha varit stort. Här ser vi ex-

empel på såväl församlingsmedlemmarnas makt, som tidens, traditionens makt. 

FRIKYRKLIGHETEN 

Lutherska Missionsföreningen i Uddevalla (senare Uddevalla missionsförsamling) bildades 

1878. 1893 tillkom Uddevalla baptistförsamling. I Uddevalla hade inte frikyrkorna samma fram-

gångar, som på andra håll, skriver Axel Hellman. Förklaringen kunde ligga i att det fanns en 

väckelsetradition, den schartauanska, som fortfarande var stark i Uddevalla vid denna tid.212 

På 1970-talet fanns i Uddevalla fem frikyrkoförsamlingar: Frälsningsarmén, Missionskyrkan, 

Pingströrelsens Filadelfia, Södertullskyrkan, som tillhörde Svenska baptistförbundet, samt Öre-

bromissionens Saron. Filadelfia var den största frikyrkan, men ingen av församlingarna var sär-

skilt stor. Håkan och Gunilla Gniste började som kårledare på Frälsningsarmén 1975 och stan-

nade sedan kvar i Uddevalla, som ledare i Tureborgsgemenskapen och sedan som pastorspar i 

den nybildade församlingen Fristaden. De berättar att Frälsningsarmén var en liten grupp som 

möttes i en stor möteslokal, den största bland frikyrkorna. Pastorerna träffades i kamratkretsen, 

som var protokollförda gemenskapssamlingar. Frikyrkorna kämpade. Det var nedgång. 

Pingstkyrkan var väl den, som hade lite tempo. Den kanske var starkare än de andra tillsam-

mans, om man jämför deras aktiviteter och gudstjänster. De hade en viss utåtriktad stil på sin 

                                                             
210 Birging (2009:12), Informantintervjuer (2012:00.00.30) samt Gniste, intervju (2011:1) 

211 Lagergren, intervju (2011:1) 

212 Hellman (1967:237-239) 
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verksamhet. Baptistkyrkan och Missionskyrkan hade en viss gemenskap med varandra. Ar-

mén fanns med på sommargudstjänster, liksom Saron.213 

Den karismatiska rörelsen hade inte i någon större omfattning nått Uddevalla, men under början 

av 70-talet startade Baptistförsamlingen en aktivitet som kallades för Gospel Club. Inflytandet 

kom från musikgrupper som Segerkvartetten och Koralerna, samt indirekt från Jesusfolket i USA 

genom vad som kunde läsas om dem, berättar en av informanterna och fortsätter: 

Så hade vi varit på Björngårdsvillan och blivit inspirerade. Då skulle man vara engelsk: ”Go-

spel night”. Vi började med det och delade ut handaffischer. Vi var nog 18-19 år. Så tog vi hit 

typ Segerkvartetten. Det kom ganska mycket folk när vi delade ut handaffischer på stan. Vi 

fyllde ju missionskyrkan en sådan kväll… Många kom till tro. Vi hade bönemöten och vi hade 

bönerum där vi körde knäfall i vanlig pingststil. Det hade man inte varit så van vid, men det 

skedde där. Det var rätt många som kom till tro och kom dit. Även en del med missbrukspro-

blem. Det var roligt. 214 

Detta embryo till Jesusrörelse/karismatisk förnyelserörelse i Uddevalla betraktar jag som en 

typisk kortlivad liminal koinonia-upplevelse, som fick viss betydelse för de berörda församling-

arna. Den hade en låg grad av liminalitet och erhöll en hög grad av acceptans ibland frikyrkorna.  

Någon kontakt med de några år senare framväxande karismatiskt influerade grupperna i Udde-

valla förefaller inte ha etablerats, trots att det fanns personliga relationer.215 

ÖVERBRYGGANDE BAND FRIKYRKAN – DEN KARISMATISKA FÖRNYELSEN 

I mitten av 1970-talet möttes under en tid några unga evangelister – ensamstående män, från 

Saron- och Pingstförsamlingarna, samt Frälsningsarmén – varje vecka för att äta middag till-

sammans. Det fanns en önskan att något skull hända, längtan efter förnyelse. När fler personer 

kom till började man träffas på kvällstid.216  

Denna konstellation av unga människor ser jag som ett första tecken på relationer – överbryg-

gande band över strukturella hål genom mäklarskap – mellan frikyrkorna i Uddevalla och den 

framväxande karismatiska rörelsen. Träffarna hade ingen officiell status och kyrkorna såg på 

företeelsen som kristna ungdomar som träffades. Min bedömning är att det skapades ett socialt 

kapital i de samtal som fördes, vilket ledde till att de relationerna kom att fungera som svaga 

överbryggande band mellan aktörerna under 1980-talets konflikter. Här mötte en spontan och 

förmodligen subjektiv koinonia kyrkornas normativa och objektiva koinonia. 

                                                             
213 Gniste, intervju (2011:1) 

214 Informantintervju (2012:01.25.50), Ungdomsrådets årsberättelse, Uddevalla Baptistförsamling, 1975, 
samt Protokoll från Fsk AU 1976-10-01, §9 

215 Gniste, intervju (2011:2) 

216 Gniste, intervju (2011:3) 
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RELATIONERNA MELLAN SVENSKA KYRKAN OCH FRIKYRKORNA 

Historiskt var det vattentäta skott i Uddevalla mellan Svenska kyrkan och frikyrkorna. Det fanns 

t.o.m. en rädsla hos de kyrkliga för de frikyrkliga. Pastorn i Baptistförsamlingen, Otto Länsberg, 

skrev i Bohus Tidningen om hur det var i början av 1900-talet, då han beskylldes av en kyrko-

herde att han var Antikrist. Han berättar att 

Det fanns gamla gummor som efter den betan voro så rädda för mig att de sprungo över till 

motsatta trottoaren när de mötte mig på gatan. 

När han frågade några ur kyrkfolket, som hade hört honom predika om det han sagt var sanning, 

fick han svaret: ”Jo, det är det allt, så långt vi förstå, men det ligger nog allt något farligt under i 

alla fall.”217 

Av en artikel i Bohusläningen framgår att när Missionsförsamlingen 1958 firade 80-årsjubileum 

framfördes hälsningar och lyckönskningar från de övriga frikyrkorna, men ingen representant 

kom från Svenska kyrkan.218 

Ekumeniskt fanns det inte mycket, jämfört med andra delar av landet, menar Solveig Lagergren, 

som upplevde en stor skillnad mellan platsen hon varit på tidigare och Uddevalla, där hon inte 

såg mycket av frikyrkor över huvud taget. Gunilla Gniste berättar om, att när hon kom till Udde-

valla som frälsningsofficer, hälsade inte prästerna på henne. De gick över till andra sidan gatan. 

Det fanns ett talesätt bland präster och kyrkfolk: ”Man skall akta sig för Frälsningsarmén och 

järnvägen.” ”Det fanns inget utrymme för frikyrkan – det var synd”, säger en informant som till-

hör Svenska kyrkan och upplevde den tiden.219 

Det var på 70-talet allmänt accepterat att det inte fanns några relationer mellan Svenska kyrkan 

och frikyrkorna. Håkan Gniste talar om att t.ex. det som då skrevs om i Svenska kyrkans tidning-

ar över landet, som ett föredöme – Bäve-modellen – kände frikyrkorna inte till. Inför de konfe-

renser som frikyrkorna höll varje höst och i samband med böneveckan i januari, togs inte frågan 

om att inbjuda Svenska kyrkan upp.  

När man pratade om ekumenik på den tiden så fanns inte kyrkan med. Det var frikyrkorna, 

och det var det som var ekumenik.220 

Med två nya kyrkoherdar från Västergötland, Yngve Birging i Uddevalla församling, som kom 

1976 och Svante Enander i Bäve församling, 1977, skulle den ekumeniska bilden så sakta för-

ändras.221 När Missionsförsamlingen 1978 fyllde 100 år kom ett första tecken på detta. Bohuslä-

                                                             
217 Bohus Tidningen 1925-09-28. Funnet med hjälp av Birging (2009:2, 18) 

218 Bohusläningen 1958-09-15. Funnet med hjälp av Birging (2009:2, 20) 

219 Lagergren, intervju (2011:1), Gniste, intervju (2011:1), samt Informantintervjuer (2012:00.00.30) 

220 Gniste, intervju (2011:3, 5) 

221 Lagergren, intervju (2011:1) 
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ningen rapporterar då om att två representanter från Svenska kyrkan, komminister Lennart 

Gustavsson och diakonissan Gunilla Berggren, framförde en hälsning.222 

Efter hand mjukades gränserna mellan Svenska kyrkan och frikyrkorna upp. Första mötesplat-

sen blev Kvinnornas internationella bönedag, Världsböndagen. När de möttes för att samtala om 

denna förstod Solveig Lagergren att frikyrkorna, som redan hade en hel del gemensamt, inte 

hade något emot att Svenska kyrkan var med. Tvärt om. De som kom från Svenska kyrkan var 

väldigt välkomna.223  

Under några år planerades böndagen gemensamt, men hölls i någon frikyrka. 1984 planerades 

den att hållas i Bäve kyrka, men det året hölls den i stället i Missionskyrkan. 1985 togs steget, 

vilket går att läsa i Frikyrkorådets årsberättelse:  

Kvinnornas internationella böndag hölls den 1 mars, för första gången i Svenska kyrkans 

regi, i Bäve kyrka.224 

Solveig berättar: 

Det var ju frågan om hur mycket vi skulle vara med. Jag blev ombedd att prata vid något till-

fälle och jag frågade Svante [Enander, kyrkoherde i Bäve] hur han såg på det här och då sa 

han att visst, för komministrarna är allting tillåtet i det läget, men som kyrkoherde så tycker 

jag inte att jag kan gå dit ännu.225 

Han ville vara kyrkoherde för alla i församlingen och ansåg då att han inte kunde gå först in på 

nya områden, men han välsignade dem som gick före. Så småningom samlades man också i Blek-

etkyrkan på världsböndagen, men det kom ändå mest frikyrkofolk. Det var ledarna som var 

mogna för ekumeniken. Det var svårt att få med kyrkfolket.226 

Solveig Lagergren berättar om andra former av ekumenik – relationsbaserade – där det skapats 

kontakter och samhörighet. Pastor Beo Mellergård i Pingstförsamlingen hade sina barn i Bäve 

församlings grupper. Det hade också sångaren Roland Utbult, medlem i Södertullskyrkan, som 

även var god vän med Håkan Strömberg, ungdomsledare i Bäve. Solveig Lagergren skriver: 

Som medhjälpare och ledare i Kyrkans Barntimmar under 80- och början av 90-talet fanns 

också ”Karin på Mon”. Hon blev kvar i den barntimmegrupp där hennes barn hade gått. Även 

hon tillhörde Pingst. Jag vet att hon uppskattade den gedigna och Jesus-centrerade undervis-

ningen med Ulla Staxäng. Ulla hade vuxit upp inom den gammalkyrkliga västkustfromheten. 

Karin bidrog med sin gitarr och sina nya sånger. Två trygga personligheter fann varandra. De 

                                                             
222 Bohusläningen 1978-09-12. Funnet med hjälp av Birging (2009:2, 21) 

223 Lagergren, intervju (2011:6) 

224 Fsk AU 1983-12-16, §6, årsm. 1984-02-15, §9. UFri årsber. 1985. (Även UFri årsmöte 1985-02-13, §5) 

225 Lagergren, intervju (2011:3) 

226 Lagergren, intervju (2011:6) 
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hade roligt tillsammans och en djup andlig gemenskap därtill. Men när det var dags för dop-

undervisning steg Karin åt sidan...227 

AUKTORISERAT MÄKLARSKAP I FUNKTION 

I beskrivningen av Bäve församling tycker jag mig se flera exempel på auktoriserat mäklarskap. 

Svante Enander valde att stå i bakgrunden, men uppmuntrade komministrar och andra att agera 

i det jag kallar mäklarskap. Det skapade en större trygghet i församlingen än om kyrkoherden 

själv hade tagit den rollen, vilket vi senare skall se exempel på. Att Karin på Mon kunde vara med 

som ledare, liksom Aina Mellergård, gift med pastorn i Pingstkyrkan, trots att de tillhörde en 

annan församling, tyder på öppenhet för mäklarskap bland ledarskapet i såväl Filadelfiaförsam-

lingen, som i Bäve församling. Här skapades förmodligen ett socialt kapital, som bidrog till den 

växande gemenskapen mellan församlingarna.228 

TVÅ PARALLELLA UTTRYCK FÖR FÖRNYELSERÖRELSER:  

1. FÖRNYELSEN I BÄVE FÖRSAMLING 

Eftersom Bäve var en nybildad församling fanns det goda möjligheter att bygga upp något helt 

nytt. Per Lagergren berättar att kyrkoherde Svante Enander drev en väldigt medveten försam-

lingsbyggande linje, som betydde mycket för att hålla samman församlingen. Det byggdes upp 

ett omfattande ungdomsarbete i Bäve, främst genom Håkan Strömberg. Men detta skapade 

också motsättningar i församlingen. Håkan Strömberg hade bibelstudier med ungdomarna och 

det var inte accepterat av de gammalkyrkliga. Bibelstudier skulle hållas av en präst. Prästerna 

var också välkomna, men ungdomsledarna ville i så fall se mer av dem än att de skulle komma 

för att hålla en aftonbön, så att de kunde checka av på listan att de medverkat i KU. När en av 

ungdomsledarna sa ”ni är välkomna, men ni får inte komma som tomtar”, tog en del präster illa 

upp. Det tog tid innan det kunde klaras upp.229 

Per Lagergren berättar att det hade börjat komma nya andliga visor. Att sjunga till gitarr var inte 

accepterat i gudstjänsterna. 

Det var starka brytningar då. Där stöttade ju Svante ungdomarna och Håkan Strömberg, med 

vissa modifikationer kanske… När man firade nattvard så var det vid mitten av sjuttiotalet 

[så] att alla var högtidsklädda. Man kom ju i mörk kostym och slips. Håkan Strömberg berät-

tade om ett tillfälle när han lånade sin hustrus illröda tröja och hade på sig och gick fram till 

                                                             
227 Mail 2012-08-05. Se även Lagergren, intervju (2011:8) 

228 Se även UFri Årsberättelse 1988 sid. 2, där pingstpastor Beo Mellergårds engagemang för relationsbyg-
gande med Svenska kyrkan framhålles. 

229 Lagergren, intervju (2011:2), samt Informantintervjuer (2012:02.34.50) 
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nattvarden med den. Det var chock för församlingen. Bara en sådan sak, som vi nu tycker är 

löjlig. Man kan nästan inte förstå det. Men då var det en mindre revolution.230 

En av informanterna berättar om ungdomsledarnas intentioner som var att kyrkan skulle vara 

till för 70-talets ungdomar, inte utifrån hur det var på 40- eller 50-talet. ”Vi sa ju inte att det var 

något fel på den tiden, men det behövde ju göras något idag.” Så berättar han om händelser likt 

prologens, men också att kantorn efter hand lärde sig att han inte skulle sluta spela och därmed 

kunde förhindra att de nya lovsångerna fick utrymme.231 

Ungdomarna i Bäve skrev egna musicaler. En av dem hette ”Gudstjänst – så som i himlen”, en 

annan ”Elia”. De framfördes i Uddevalla och Lysekils kyrkor vid stiftets Stormöten. Sedan reste 

de på turné. Den förnyelse som kännetecknade ungdomsgruppen i Bäve församling var av kar-

ismatiskt slag. Tungotal, uttydning, profetior och bön för helande förekom. 

Men det var inte så att någon behövde känna att ”jag har inte det här, så därför är jag inte fin 

nog”. Så fanns det väl dom som längtade efter att få det också, men det är ju den längtan som 

Gud väcker inom oss att få vissa saker. Så det är en av de saker som jag nästan är mest förvå-

nad över att det blev så balanserat med dom bitarna.232 

Men till Åh åkte de inte för att den karismatiska rörelsen fick utrymme där, utan 

Åh var ett ställe, där det vi ville göra här [i Bäve] funkade. Att man fick vara kristen på mer än 

ett sätt. Inte minst det här att i gudstjänsten fick man använda sin gåva… Han gav ju oss ett 

väldigt stort utrymme, Bengt [Pleijel].233 

Kyrkoherden ville gärna hålla det på en balanserad nivå. Solveig Lagergren berättar att han ut-

tryckte det som 

att vara kyrkoherde i Bäve var som att köra fyrspann: två av hästarna har råkat i sken och två 

har gått i diket.  Det var omöjligt.234 

Under 1980-talet växte Kyrkans ungdom i Bäve församling till att bli det största i Göteborgs stift. 

Gruppen dominerade på de olika gemensamma läger den deltog i. På adresslistan i mitten av 

1980-talet fanns omkring 300 namn. Inför musicalerna var det bibelstudier och bön. Likaså bad 

man mycket inför varje framträdande och gjorde upp om det fanns motsättningar eller irritation. 

Att leva i förlåtelse och försoning var viktigt. Per Lagergren jobbade inte med ungdomarna, men 

var med några gånger på bibelstudierna ”och de var jättestarka”.235 

                                                             
230 Lagergren, intervju (2011:2) 

231 Informantintervjuer (2012:02.24.50) 

232 Informantintervjuer (2012:02.29.55) 

233 Informantintervjuer (2012:02.27.55) 

234 Lagergren, intervju (2011:3) 

235 Lagergren, intervju (2011:4) och Informantintervjuer (2012:02.14.05) 
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LIMINALITET, SPONTAN KOINONIA OCH MÄKLARSKAP 

Åh stiftsgård blev en tillflykt. Dit inbjöds ungdomarna på somrarna till ”arbetsläger”, bodde i 

baracker och arbetade med praktiskt arbete på stiftsgården under en eller flera veckor. Ung-

domsledarna var arbetsledare och de ledde även bibelstudier med bön och lovsång. Där forma-

des vänskapsrelationer och gjordes upplevelser.236 

Enligt min analys av Bäve församling, fick ungdomarnas längtan efter en relativt hög liminal nivå 

och spontan koinonia utrymme. Bengt Pleijels roll beskrivs positivt och jag menar att hans för-

troende bland prästerna i området medverkade till att hans mäklarroll skapade trygghet hos den 

äldre generationen. Samtidigt blev han ett stöd för de unga ledarna. 

KARISMATISK FÖRNYELSE OCH SMÅGRUPPER 

En viktig källa till förnyelsen i Bäve var stiftets prästfortbildningsdagar. Prästerna kunde välja 

mellan fem till sex olika kurser. Under många år fanns det en kurs som hade ett tydligt förnyelse-

tema. Förkunnare som David Watson och Collin Urquhart var gästföreläsare. Solveig Lagergren 

menar att det betydde mycket i Bäve och i stiftet, att förnyelsen ”drabbade” prästerna.237 

Både Per och Solveig Lagergren tror att förhållandet till förnyelsen var speciellt just för Göte-

borgs stift, eftersom det var Carl-Gustaf Stenbäck och Bertil Gärtner, samt deras medarbetare 

som utvecklade det. Åh stiftsgård, där många av prästfortbildningsdagarna hölls, var en viktig 

inspirationskälla för många församlingsmedlemmar, framför allt ungdomar i Bäve församling. 

Här fanns den karismatiska glädjen och här sjöngs de nya sångerna som kom med förnyelsen.238 

Kyrkoherde Svante Enander var mycket mån om att sätta upp mål. Tillsammans med arbetslaget 

togs mycket tid för teologisk reflexion och för att skapa konsensus i arbetslaget. Per Lagergren:  

Vi hade ju en enhet i arbetslaget och man kände att i stort sett alla ville samma sak.239 

Man ville bygga församling i Bäve. Det skedde utifrån ett högkyrkligt tänkande, med gudstjäns-

ten och nattvarden i centrum. Men att skapa gemenskap var viktigt. Det ordnades församlingslä-

ger en helg på höstarna. Där var det mycket undervisning, men också mycket glädje och gemen-

skap. På våren var det en församlingsresa, som var mer utåtriktad, där kontakter som försam-

lingen hade via söndagsskolan, eller på andra sätt, inbjöds till en resa med skärgårdsbåten 

Byfjorden. Dessutom hölls bibelhelger. Efter hand följde arbete med smågrupper. Det började 

1985 med ett initiativ från stiftet med rådslagsgrupper, vilka bestod av både yngre och äldre. Till 

detta anmälde sig omkring 120 personer och det bildades 12 grupper. Solveig Lagergren menar 
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237 Lagergren, intervju (2011:5) 

238 Lagergren, intervju (2011:2) 

239 Lagergren, intervju (2011:5) 
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att det fanns en öppenhet och längtan efter att mötas. Sedan kom upptäckargrupper utifrån rö-

relsen Sverige för Kristus.240 Så började man tala om bönegrupper. Solveig Lagergren berättar: 

Vi hade församlingsafton och samtalade om det här med bön och fri bön. ”Nej, bevare oss 

väl”, sa de gamla, ”det skulle aldrig gå, och vi har ju böner nedskrivna för vad man skall be 

när man tvättar, och vad man skall be när det är åskväder, o.s.v. Hela böcker fulla med så-

dant, så vadå.” Och så kryper det fram efter ett tag: ”Men vi gör ju så när det är något allvar-

ligt. Vi ringer till varandra och så säger vi att det här skall vi allt be för.” Då så märker man att 

de inte hade sett själva hur mycket de hade av sådant redan. Det var ganska spännande att 

plocka fram det. Så bönegrupper var också många då.241 

I bönegrupperna som bildades fanns både yngre och äldre. Det var i regel mellan åtta och tio 

bönegrupper igång. Per Lagergren menar att detta var frukten av den karismatiska rörelsen i 

många församlingar. 

KOINONIA VÄRNAS I RELATIONEN TILL TUREBORGSGEMENSKAPEN 

Det som hände i Bäve församling visste man inte särskilt mycket om i Tureborgsgemenskapen 

under de första åren. Efter hand skapades relationer och grupperna deltog informellt i varand-

ras verksamheter. Men Tureborgsgemenskapen skapade oro även bland ledarna i Bäve. 

Man hörde att det sades att Fristaden tog dem som var brinnande och engagerade i försam-

lingarna – från Uddevalla församling, från Herrestads församling och från Pingst. Det jag vet 

var att Håkan Strömberg vakade lite över sina ungdomar för att se till att det var tillräckligt 

bra hemma i Bäve [församling], så de inte behövde gå till Fristaden.242 

Vid något tillfälle kom det till en mindre konfrontation mellan ledare i Fristaden och ungdomsle-

dare i Bäve.243 Som jag ser det var ledarna i Bäve församling dock inte protektionistiska, men de 

värnade om sin gemenskap just genom att odla och ge näring åt främst spontan och subjektiv 

koinonia, inte minst i bönegrupperna. Jag anser att det sammanbindande sociala kapitalet på så 

sätt stärktes. Något egentligt mäklarskap med ett överbryggande socialt kapital hade det inte 

funnits tidigare. Nu upprättades svaga länkar över de strukturella hål som av tradition funnits 

mellan Svenska kyrkan och de fria eller frikyrkliga grupperna.  

Det församlingsbyggande arbete som utfördes i Bäve församling under dessa år medverkade 

förmodligen också till att stärka det sammanbindande sociala kapitalet, vilket kunde hålla sam-

man församlingen när spänningarna, som den karismatiska förnyelsen förde med sig, ökade. Den 

liminalitet som vi finner förefaller ha erhållit en relativt hög grad av acceptans från församling-
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243 Informantintervjuer (2012:02.55.40) 



82 

 

ens sida och genomsyrade tydligen församlingens syn på koinonia. Som jag ser det ledde förny-

elserörelsen i Bäve församling till att den normativa koinonian förnyades och fördjupades. De 

subjektiva uttryck av koinonia som beskrivs i Bäve församlingsgemenskap har likheter med Tu-

reborgsgemenskapens tillämpning av koinonia, som vi nu skall se närmare på. 

TVÅ PARALLELLA UTTRYCK FÖR FÖRNYELSERÖRELSER: 

2. TUREBORGSGEMENSKAPEN 

Gunilla och Håkan Gniste kom som nyutbildade frälsningsofficerare för att leda frälsningsarmé-

kåren i Uddevalla. Under utbildningstiden var Gunilla och Håkan med under karismatiska konfe-

renser och små bönesamlingar, främst i S:t Peters kyrka i Stockholm, där de också mötte Stanley 

Sjöberg, Herbert Blomgren, m.fl. Det kom att forma deras gudstro.244 När Håkan gjorde vapenfri 

tjänst blev han placerad i Citykyrkan, där han arbetade i ett gatuarbete som hette Agape. De 

ungdomar som deltog i detta var ganska nyomvända och levde mycket nära varandra, nästan 

som i ett kollektiv. Där fick Håkan en tvåfaldig vision, som han berättade för tidskriften Exodus 

1987:  

Det var dels detta med att ortsförsamlingen skulle komma till stånd. En församling med 

enade kristna på varje ort. Den andra biten handlade om koinonia, gemenskap. Vi längtade 

väldigt efter att få leva ut en vardagsgemenskap och var ganska trötta på ett gudstjänstliv 

som delade upp tillvaron i andligt och profant. Vi ville leva det kristna livet tillsammans med 

andra kristna ständigt. Att få stötta varandra både andligt, socialt och ekonomiskt.245 

Under den här tiden fick Håkan Gniste kontakt med en annan familj, som de kände sedan ung-

domstiden och den kontakten fördjupades allt mer. Konsekvensen blev att tanken på att leva i 

nära gemenskap växte sig allt starkare och 1976 flyttade även denna familj till Uddevalla. Gunilla 

och Håkan Gniste var då fortfarande kårledare, men allt eftersom gemenskapen växte mellan de 

två familjerna blev kontrasterna mellan det livet och det traditionella organiserade kyrkolivet 

starkare. Det kom till en gräns när Håkan upplevde: 

Nej, det går inte att leva med visionen av enhet och vardagsgemenskap och samtidigt leda 

Frälsningsarméns arbete.246 

I samband med att Gunilla och Håkan Gniste tog tjänstledigt från sitt arbete i Frälsningsarmén 

1977 flyttade de två familjerna in på samma våningsplan i ett åttavåningshus. Det blev början till 

Tureborgsgemenskapen. 
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TEOLOGISKA INFLUENSER 

En tidskrift som kom att betyda mycket för de framväxande gemenskaperna i Sverige under 

1970- och början av 1980-talet var Logos, som senare bytte namn till Exodus. Den var knuten till 

en boendegemenskap i Malmö. Där redovisades vad som hände i den karismatiska förnyelsen 

runt om i världen, inte minst i USA och England. Förlaget översatte och producerade även böcker 

från dessa länder. Shepherding Movement i USA fick ett ganska stort utrymme. Håkan Gniste 

berättar det djupaste intrycket på honom gjorde en artikel av Paul Petri 

… som handlade om gemenskap, där han berättade och undervisade om gemenskap. Ordet 

koinonia blev väldigt levande. Det bibelord som satte sig i mig var ju det från Första Johan-

nesbrevet 1:7. Det att ha en transparens och ett ljust ärligt förhållande till varandra, vilket 

skapade en djupgående gemenskap. I den djupgående gemenskapen så skedde det andlig 

fördjupning och enhet. Det där landade med en sådan kraft i mig, så det här förändrade 

egentligen hela livsinriktningen.247 

Under första halvan av 1980-talet hade gemenskapen mycket kontakt med en del av husförsam-

lingsrörelsen i England. En av deras ledare, David Tomlinson248, besökte ett flertal gånger Udde-

valla. Han relaterade, liksom Bryn Jones, till den norra grupperingen av husförsamlingsrörelsen. 

GEMENSKAPEN VÄXER OCH BLIR ETT BEGREPP 

Sakta växte det fram en husförsamling, genom att vänner till de två familjerna flyttade in i andra 

lägenheter i samma hus. 1978 var de 7 vuxna och 1979 blev det 12. 1980 flyttade det in ganska 

många, så att gruppen växte till 22.249  

Förutom vänner till de första familjerna var det också skolungdomar som gemenskapen kom i 

kontakt med. Gunnar Larsson var anställd i Uddevalla församling som ungdomsledare och för 

skolarbete. Redan under Gunilla Gnistes tid i Frälsningsarmén, hade han tagit med de ungdomar, 

som han arbetade med till Frälsningsarméns möten i ett försök att överskrida gränserna mellan 

kyrka och frikyrka. Det resulterade i ett personligt samarbete mellan Gunnar Larsson och Gu-

nilla Gniste i skolarbetet på flera skolor. Gunilla och Håkan berättar: 

                                                             
247 Gniste, intervju (2011:6) 

248 2011 kyrkoherde i St Luke’s church in Holloway, north London enligt 
http://www.davetomlinson.co.uk/about/ 2012-11-05. ”For many years, I was a leading figure in the 
House Church movement, travelling extensively around the UK and abroad, preaching and teaching. I also 
led a team of fifteen people that planted and gave regular input to some fifty churches. There were many 
things about that part of my life that I enjoyed, but in many ways I was a round peg in a square hole where 
the spirituality and theology of the charismatic house churches were concerned. So we departed that 
world in 1989… After several conversations with the Bishop of London, I decided to pursue ordination in 
the Church of England – a rather bizarre-looking step, but the best move I ever made.” 

249 Gniste, intervju (2011:7) 

http://www.davetomlinson.co.uk/about/
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De kunde komma 12-14 stycken i träskor, som man hade på 70-talet, inklampandes, och de 

var med på vårt möte. Gunnar Larsson banade väg om vi tar den kyrkliga biten. Han bröt med 

det [gamla]. Han var inte från Uddevalla. Han var väldigt fri, han hade blivit frälst från alkohol 

och narkotika… Han hade inte de här strukturerna. Han hade både en kyrklig och en frikyrk-

lig bakgrund, med Linneahuset i Göteborg. När han fick höra hur det var i Uddevalla – det här 

var hans sätt att göra något åt det. Det var en markering.250 

Några av de ungdomar de mötte på Äsperödsskolan blev kristna och anslöt sig till gemenskapen. 

En av ledarna i Tureborgsgemenskapen arbetade som gymnasielärare och kom där i kontakt 

med kristna ungdomar, och via dem med deras kamrater som inte var bekännande kristna. De 

tilltalades av gemenskapens ideologi och levnadssätt och sökte efter hand lägenheter i höghuset 

på Tureborg. De flesta nya kom från andra orter. 1981 var man 37.251 

Vi ser här rikliga exempel på subjektiv, spontan koinonia. Hela skeendet utspelades i den struk-

turella kyrkans periferi och graden av liminalitet var hög. Så det är inte förvånande att kontak-

terna med kyrkorna efter hand blev ansträngd.  

Men relationerna var så mycket bättre till den kommunala bostadsstiftelsen Uddevallahem. Efter 

hand som gruppen växte, fylldes många av de tomma lägenheterna, först i ett höghus, sedan i 

flera. Den sociala inverkan som gruppen hade på området observerades tidigt av dem som arbe-

tade i området, men efter hand också av ledningen för bostadsstiftelsen. Det resulterade i möten 

mellan Uddevallahems VD och ledarna i gemenskapen. De fick fri tillgång till och ansvar för om-

rådets fritidslokal, där barnverksamheter och öppen förskola ordnades. Lokalen kunde också 

disponeras för söndagskvällarnas samlingar, då gruppen blivit så stor att den inte fick plats i ett 

vardagsrum längre. Upp till 30 personer kunde samlas i ett vardagsrum, när många mötesdelta-

gare själva tog med sig nätta IKEA-fällstolar att sitta på. Tidskriften Exodus skrev om detta och 

fortsätter: 

Andra yttre, sociala aktiviteter man satsar på är gårdsfester, joggingrunda, julfester, ad-

ventskalender m.m. Man har en ganska stor social kontaktyta med människor runt omkring 

sig. Det här är en enligt vad Exodus kan se en kristen gemenskaps om lyckats satsa på en inre 

sammanhållning och ett inre liv utan att isolera sig.252 

RELATIONERNA TILL PASTORERNA 

Allteftersom tillväxten fortsatte skapades många frågetecken, först i frikyrkorna, till vilka män-

niskorna i Tureborgsgemenskapen hade de närmaste relationerna. Eftersom kontakterna med 

Svenska kyrkan var så få under den första tiden, förstod inte ledarna i gemenskapen hur hårt 
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man tog det från kyrkans sida, när några av deras mest aktiva ungdomar anslöt sig till gemen-

skapen och slutade vara aktiva i respektive församling.253 

Redan 1980 diskuterades Tureborgsgemenskapen i Frikyrkliga samarbetskommittén och ett 

möte mellan frikyrkopastorerna och ledarna i Tureborgsgemenskapen planerades till septem-

ber.254 Håkan Gniste menar att gemenskapens ledare hela tiden sökte tillfällen att prata med 

pastorerna. De sökte i första hand möjligheter till att ha gemenskap, på att bygga relationer och 

förtroende. Ledarna i gemenskapen var relativt unga och Håkan ser idag att pastorerna var 

… mer slipade än vi var och kunde se konsekvenser på ett annat sätt än vad vi kunde se där. 

Det förorsakade väldiga spänningar. Jag tror att de upplevde det väldigt obehagligt att träffa 

oss. De drog sig för att göra det. Det fanns en pastor som orkade med det här och som tog 

emot oss. Det var Ingemar Svensson i dåvarande Saron, som tog emot oss, lyssnade. Han … 

längtade efter gemenskap och fann någonting i den här gemenskapen. Vi gick ju ganska ofta 

till Saron och fanns med där för det fanns en mjukhet, en vänlighet där.255 

Under höstkonferensen 1982 sattes relationerna på prov. Håkan Gniste berättar: 

En bit i det framväxande gemenskapslivet var ju också den karismatiska sidan av gudstjänst-

livet. Därför var ju tungotal och det vi kallade för sång i Anden något som vi levde i och läng-

tade efter och något vi sökte i gudstjänsten av en gudsnärvaro. Det här ville ju vi också på de 

gemensamma gudstjänsterna, så önskade vi ju att sådant här skulle ske. I någon mån hade 

det gjort det i vissa mindre sammanhang. Men jag kommer särskilt ihåg en gudstjänst – och 

det var faktiskt i Pingstkyrkan – det var nog när David Kjellgren var här. Han var ju då i den 

karismatiska förnyelsen.256 

Det hade varit Frälsningsarméns tur att kalla predikant till den årliga höstkonferensen och i Tu-

reborgsgemenskapens kontakter med ledaren för frälsningsarmékåren hade David Kjellgrens 

namn kommit på tal. Kjellgren blev också hennes förslag till de andra pastorerna. Så utvecklades 

mötena under veckan utifrån det möte som beskrivs i kapitlet Prolog – 1982 i denna uppsats. 

Initiativet till sången i Anden togs i samförstånd med Kjellgren, som flera i gemenskapen kände. 

Han önskade skapa utrymme för karismatiska uttryck. Det blev flera diskussioner mellan frikyr-

kopastorerna och ledarna i gemenskapen under veckan. Håkan Gniste menar att denna typ av 

konflikt i den karismatiska väckelsens spår var vanlig i hela landet vid denna tid. Efter dessa 

händelser blev pastorerna i frikyrkorna mer vaksamma för att förhindra karismatiska uttryck av 

detta slag. Reaktionerna inom Filadelfiaförsamlingens ledarskap var kraftiga.257  

                                                             
253 Gniste, intervju (2011:12) 

254 Fsk 1980-08-26, §5. Mötet planerades till onsdag 3 september. 

255 Gniste, intervju (2011:9) 

256 Gniste, intervju (2011:8) 

257 Informantintervjuer (2012:04.04.20, 04.08.45) 
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I Frikyrkliga samarbetskommitténs AU, strax efter konferensen, dryftades frågan: 

Ingående samtal fördes angående ’Tureborgsgruppens” agerande under alliansveckan och 

dess syften i allmänhet. B-O Gustavsson [senare Mellergård] redogjorde för Filadelfias ställ-

ningstagande angående gruppens verksamhet. Fortsatta samtal bör enligt arbetsutskottet 

äga rum med gruppens medlemmar och dess ledare för att klara ut relationerna till försam-

lingarna. Tills detta är klarlagt bör återhållsamhet visas när det gäller medverkan i allians-

möten.258 

Hösten 1983 hölls också ett möte mellan ledarna för Tureborgsgemenskapen och Missions- och 

Baptistförsamlingarnas pastorer, där även dessa två församlingars distriktsföreståndare deltog. 

Efter ett samtal i Frikyrkliga samarbetskommitténs AU om Tureborgsgemenskapen  

… konstaterades samfällt att denna fungerar som en egen friförsamling. Detta bör framhållas 

eftersom gemenskapen drar till sig medlemmar från övriga församlingar under bl.a. före-

spegling att man är en ekumenisk gemenskap. Beslutades att föreslå församlingarna att ta 

upp detta problem för att sedan vidare behandlas i samarbetskommittén.259 

Frikyrkopastorerna uppskattade gemenskapen och det som hände där. De såg något positivt och 

gott. Men de hade också frågor om ledarskapet, om de var kontrollerande, om det fanns sekte-

riska tendenser. En fråga som de ställde var varför inte gruppen kunde ha den där goda gemen-

skapen på Tureborg, men ändå vara med i församlingarnas verksamhet. Detta försökte man från 

gemenskapens sida under flera år och besökte då de olika kyrkornas gudstjänster.260 

Här fanns en strävan från såväl gemenskapen som församlingarna, att bygga upp det jag skulle 

vilja kalla ett mäklarskap med överbryggande socialt kapital, vilket ledde till viss framgång i 

relationsbyggandet. 

Hösten 1985 hölls samtal mellan Södertullskyrkans styrelses arbetsutskott och ledargruppen i 

Tureborgsgemenskapen. I Södertullskyrkans protokoll står att läsa att ett  

givande samtal fördes, därvid man från gruppens sida framförde en önskan från några av 

dess medlemmar dels att få deltaga i församlingens körverksamhet, dels medverka i försam-

lingsarbetet som organister liksom i någon av serveringsgrupperna.261 

Flera medlemmar i Tureborgsgemenskapen kom sedan under några år att vara aktiva i kör- och 

ungdomsverksamhet, samt i gudstjänstlivet i Södertullskyrkan. Håkan Gniste reflekterar: 
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Men på något sätt så rörde vi oss på så olika nivåer, där vi samtalade förbi varandra. Vi tyckte 

ju absolut på den tiden att de inte förstod över huvud taget vad vi gjorde. Men det fanns nog 

ett mått av det hos oss också, att vi inte kunde förstå.262 

Den upplevelsen hade uppenbarligen också styrelsen i Södertullskyrkan, som i maj 1986 proto-

kollförde rapporter från kontakter med Tureborgsgruppen, liksom det samtal som följde. Sam-

manfattningen blev att 

… inga vidare samtal bör föras med s k företrädare för gruppen. I stället bör församlingen se 

vännerna som enskilda individer och hälsa dem välkomna just som enskilda trossyskon att 

delta i församlingens arbete och gemenskap och församlingsansvar.263 

När de personliga engagemangen avslutades i samband med Fristadens församlingsbildning 

sörjde medlemmarna i Södertullskyrkan detta och styrelsen protokollförde att  

… körens omtyckte dirigent avsagt sig körledarskapet, då hon numera är medlem i försam-

lingen Fristaden och där önskar göra sin insats. Styrelsen mottog beslutet med förstämning 

inte minst med tanke på den förnämliga insats Carina Larsson under sin tid utfört i försam-

lingen.264 

Håkan Gniste menar att gemenskapen inte ansåg att engagemanget i andra kyrkor gav så myck-

et, att gemenskapen t.o.m. förlorade på det, men kanske främst: 

Vi var rädda att pärlan som vi upptäckt och funnit skulle försvinna ut i en verksamhet.265 

Mötesplatsen för frikyrkopastorerna i Uddevalla kallades Kamratkretsen. Det var protokollförda 

sammankomster. Av Kamratkretsens stadgar framgick att om någon pastor stannande kvar i 

Uddevalla, utan att vara i aktiv pastorstjänst, skulle den ändå vara välkommen att vara med. Hå-

kan Gniste valde att fortsätta att vara med tills dessa samlingar upphörde. Där uppstod en del 

krockar, eftersom gemenskapen och frikyrkorna stod för så vitt skilda åsikter. Men där skapades 

också en ömsesidig respekt, menar Håkan.266 

Ledarna i gemenskapen tog också andra initiativ för att skapa goda relationer till frikyrkorna. 

Dess ledare inbjöds t.ex. i maj 1984, dels till ett ”studiebesök” på Tureborg, dels till en söndagsef-

termiddag till ett torp på Orust, med lunch och gemenskap. Inga anteckningar fördes och inga 

beslut togs vid dessa tillfällen. Det var själva mötet och den möjlighet att skapa förtroende som 

det gav, som var det viktiga för gemenskapens ledare. 
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Försöken att skilja på begreppen organisk, resp. organisatorisk enhet gav inte den möjlighet till 

konsensus som ledarna i Tureborgsgemenskapen hoppades. När gemenskapen talade om en 

andlig enhet, som var spontan och relationsbaserad, talade frikyrkorna om medlemskap, styrel-

ser och verksamhet. 

Det här som vi såg som enheten, det sågs ju av de andra bara som ytterligare en liten grupp, 

en splittring.267 

Frohm skriver om gemenskapsgrupperna att  

[m]an såg församlingen som en territoriell enhet bestående av alla kristna på orten och ge-

menskapsgrupperna som ett konkret gudsrikesuttryck.  

Detta praktiserades genom koinonia och husförsamlingar.268  

Som jag ser det krockade både Tureborgsgemenskapens församlingssyn och syn på enhet med 

den frikyrkliga, där man gick till en viss lokal utifrån en konfessionell övertygelse och möttes då 

och då i alliansens tecken. Det gjordes många försök från båda sidor till dialog, men med klena 

resultat. Om det fanns vad jag kallar mäklare med i de samtal som fördes, så var ”språksvårig-

heterna” ändå för svåra för att någon form av konsensus skulle kunna uppnås. Även här märks 

svårigheterna att förena den spontana, subjektiva gemenskapsupplevelsen med strukturernas 

normativa och mer objektiva syn på koinonia. Tureborgsgemenskapens grad av liminalitet var 

högre än frikyrkornas grad av acceptans av denna. 

MÖTEN MED SVENSKA KYRKAN 

Till kyrkoherden i Uddevalla församling, Yngve Birging, utvecklades goda personliga relationer. 

Efter hand fick gemenskapen kontakt med dem som var involverade i den karismatiska rörelsen 

i Svenska kyrkan, såväl i Bäve församling, som på Åh stiftsgård, där man från gemenskapens sida 

såg en stark, andlig rörelse. Relationerna till kyrkoherden i Bäve församling, Svante Enander, 

och till Åh stiftsgård med kontraktsprost Bengt Pleijel var varma och vänliga.269  

Tidvis fanns ett samarbete med Åh stiftsgård där gemenskapen deltog och även medverkade i 

lovsångs- och förbönskvällar. UMU, Ungdom med Uppgift, som 1980 hade köpt Restenässkolan, 

några kilometer från Åh, var med vid dessa tillfällen. Under hösten-vintern 1982-1983 gjordes 
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också försök att hålla lovsångsgudstjänster i Uddevalla församlingshem, Mikaelsgården, men 

dessa kom att skapa oro inom Uddevalla församling och fick ingen fortsättning. 270 

I juni 1984 hölls två vigslar i Uddevalla kyrka med två veckors mellanrum. Brudparen önskade 

att vigselförrättaren skulle vara ur gemenskapens ledarskap, men ingen av dem hade vigselrätt. 

Genom personliga relationer till prästen Rune Olofsson, stiftsadjunkt med placering i Uddevalla, 

blev det uppgjort att han skulle stå för den formella delen, medan han, tillsammans med en eller 

två av ledarna i Tureborgsgemenskapen skulle dela upp övrigt innehåll i vigselakten. 

Solveig Lagergren berättar att hon i början av 1980-talet arbetade på stiftsexpeditionen i Udde-

valla. En dag kom några av ledarna från Tureborgsgemenskapen på besök, eftersom det var 

några som skulle gifta sig. Solveig reagerade över att inte brudparet själva kom. 

Och jag tänkte: Nej bevare mig väl, vad är detta? Ja, men de ville då vara en gemenskap om-

kring brudparet. Jag förstod att det var ett syfte, men jag tyckte det gick lite väl långt. Det var 

inte positivt, det första mötet med gemenskapen.271 

Ledarskapet i Tureborgsgemenskapen sökte under de första åren ecklesiala lösningar i olika 

frågor, eftersom t.ex. ingen av ledarna hade vigselrätt. De hade tidigare använt sig av den ord-

ning som var vanlig innan frikyrkopastorer fick vigselrätt – först borgerlig vigsel och sedan kyrk-

lig välsignelse, i det fallet utförd i en av Svenska kyrkans kyrkor. Nu kunde de genom personliga 

relationer till Rune Olofsson pröva möjligheten att utföra en kyrklig vigsel där några av Ture-

borgsgemenskapens ledare aktivt medverkade. Omsorgen när det gällde såväl själavård, som 

äktenskapsförberedande undervisning låg redan i praktiken hos gemenskapsledarna. Den eckle-

siologiska frågan var ju å ena sidan vilka dessa brudpars reella andliga ledare var, å andra sidan 

hur frågan om vigselrätten skulle lösas. Situation var inte var olik den som frikyrkorna levde 

med fram till några decennier tidigare. 

Runt årsskiftet 1984/85 mötte kyrkoherde Svante Enander i Bäve församling några ur Ture-

borgsgemenskapens ledarskap. Samtalen upplevdes av båda sidor som positiva och klarläg-

gande, men fick inga omedelbara praktiska konsekvenser. Svante Enander blev också till hjälp 

när gemenskapen skulle formulera sin dopsyn för en introduktionskurs. Gemenskapen önskade i 

det arbetet beskriva både dop av barn och medvetet dop på ett positivt sätt, utan att ta ställning 

för det ena eller det andra.272 

När det gällde gemenskapens ledarsyn fanns det fler som hade synpunkter. Per Lagergren: 

                                                             
270 Lovsångsgudstjänster på Åh där Tureborgsgemenskapen var engagerade hölls t.ex. 25/10, 29/11 1981, 
28/3, 25/4 och 23/5 1982. Lovsångsgudstjänsterna i Mikaelsgården hölls söndagskvällarna 31/10 1982 
och 23/1 1983, 20.00. (Förf. anteckningar) 

271 Lagergren, intervju (2011:7) 

272 14/11 1984 och 23/1 1985, enligt telefonsamtal med och mail från Svante Enander, 2012-01-10. Se 
även bilaga 2: Tureborgsgemenskapens undervisning om dopet. Ur introduktionskurs från mitten av 
1980-talet. 
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Vi märkte att man hade en annan syn på ledarskap än vad vi hade, som vi uppfattade som 

mera diktatoriskt, styrande ledarskap. Det stämde ju inte med våra tankar.273 

Problematiken med tendenserna att allt för mycket lägga sig i människors privatliv togs upp 

under ett gemenskapsläger 1986. Knut Frohm från gemenskapen i Malmö var inbjuden att un-

dervisa och tog upp frågan med Tureborgsgemenskapens ledare. Det resulterade i att man ge-

nom bl.a. drama försökte göra gemenskapen uppmärksam på att det är i första hand inför Kris-

tus som varje människa är ansvarig – det är han som skall ”sitta på tronen”, inte någon ledare. 

Det var ett initiativ för att tona ner undervisning som kommit från Shepherding-rörelsen.274 

En annan besvärande fråga handlade om proselytism. Tureborgsgemenskapen – och senare 

Fristaden – fick kritik för att medlemmar från andra kyrkor gick över till dem. Från Fristadens 

sida menar man dock att det inte var fler än tolv som kom från de övriga kyrkorna, men p.g.a. 

Tureborgsgemenskapens ekumeniska prägel, var flera av dess medlemmar också tidvis aktiva i 

olika kyrkor, vilka förmodligen såg dem som medlemmar där. Flera av informanterna berättar 

dock om händelser som visar att det fanns personer i gemenskapen, som ”drog i” olika försam-

lingars ungdomar, men att det ändå inte var så många som gick med i gemenskapen.275 

TUREBORGSGEMENSKAPENS BETYDELSE FÖR DESS MEDLEMMAR 

Livet i Tureborgsgemenskapen var på många sätt positivt betydelsefullt för såväl vuxna som 

barn, även om jag i intervjuer funnit negativa övertoner. Den spontana och subjektiva koinonia 

som levdes formade människornas vardagslivskristendom. Det fanns nästan alltid någon att 

prata med. Bön- och måltidsgemenskap mellan två eller flera hushåll förekom ofta flera gånger i 

veckan. Informanten Anna i Therese Nestors uppsats var en av dem som mindes positiva upple-

velser från gemenskapstiden. Hon menade att det gällde både nära relationer och andlig utveckl-

ing.276  

Nestor avslutar sin uppsats med ett personligt minne av vad vi kan kalla vardags-koinonia, eller 

med hennes egna ord communitas: 

När min familj lämnade Uddevallagemenskapen var jag bara sex år gammal, men det tog flera 

år innan jag kommit över min saknad efter communitas, efter alla barnen som sprang in och 

ut ur lägenheterna och alla de vuxna som fanns överallt och som barnen kunde ty sig till, cell-

gruppssamlingarna i vardagsrummen med lukten av te…277 
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1987-1995 TURBULENS, SPLITTRING OCH NYORIENTERING 

FÖRSAMLINGEN FRISTADEN ETABLERAS 

1987 bildades församlingen Fristaden av praktiskt taget hela den tidigare Tureborgsgemen-

skapen. Församlingsbildandet hade föregåtts av en intensiv diskussion, främst inom gemen-

skapens ledarskap. Samma frågeställning fanns där, som i de andra gemenskaperna i Sverige vid 

denna tid.  

I England fanns gemenskapsgrupper både inom och utom samfunden. Det var främst de som var 

utanför samfunden som kom att ha inflytande på de svenska gemenskapsgrupper som fanns på 

flera platser, menar Knut Frohm. Han har i sin avhandling undersökt dessa gemenskapsgrupper, 

bl.a. genom en enkät till medlemmarna.278  

I Frohms enkät fanns frågan om gemenskapsmedlemmarna ansåg att de var en församling. I 

Uddevalla och Malmö var det få som svarade entydigt ja på den enkätfrågan, medan huvuddelen 

i Handen och Bro ansåg att de var en församling. I Uddevalla var svaren ”Ja”: 2, ”Till viss del”: 21, 

”Nej”: 14. De flesta i gemenskaperna såg det som fullt möjligt att förverkliga gemenskapsidealen 

inom en församling och såg ingen större skillnad mellan gemenskap och församling. Den senare 

utvecklingen blev att gemenskapen antingen blev församling, eller att medlemmarna anslöt sig 

till existerande församlingar.279 Utifrån tidigare diskuterade teorier skulle man kunna säga att 

spontan koinonia etablerades antingen som ideologisk, eller som normativ koinonia. 

I kontrast till gemenskapen i Malmö valde Handengemenskapen en egen linje i frågan om för-

samlingsbildande. Namnet de valde blev Brandbergens frikyrkoförsamling. För att markera och 

stärka Malmögemenskapens linje mot Handengemenskapens, skrev Peter Ögren i Exodus 1986 

en artikel om uddevallagemenskapen under rubriken ”Kan man ha gemenskap utan att bilda 

församling?”. 1987 bildade dock Tureborgsgemenskapen församlingen Fristaden. Utvecklingen 

gick mot att liknande grupper konstituerade sig som församlingar.280 

Frohm kommenterar: 

Det är kanske lite förvånansvärt, när man vill ge uttryck för ett ”radikalt annorlunda liv”, att 

man ändå så ofta ger efter för omgivningens tryck och gängse traditioner. Alla grupperna har 

senare endera konstituerat sig som församlingar eller som Malmögruppen gått upp i redan 

etablerade församlingar. Efter en kort tid har de funnit det allt svårare att hävda sin ideologi 

och egenart i det svenska samhället.281 
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Det fördes under flera år samtal med frikyrkopastorerna i Uddevalla om Tureborgsgemenskap-

ens identitet. En fråga var ansvaret, t.ex. själavårdsmässigt, för människorna som var medlem-

mar i en församling, men också var med i gemenskapen. Håkan Gniste menar att han inte först, 

men efter hand såg att det var en viktig fråga. En annan fråga gällde hur gemenskapen skulle 

ställa sig till den ideologi, som de tagit till sig från Watchman Nees undervisning om att det bara 

finns en församling på varje plats; är det då möjligt att starta en ny församling på en plats där det 

redan finns en församling? Det fanns de som ansåg att det var bättre att gemenskapen bildade en 

församling, så de visste var de hade den. För Håkan blev det till slut en omöjlig sits: ”Bilda för-

samling: Nej, kanske ja. Fortsätta som det var: Nej. Lägga ner: Nej det vore väl tråkigt.” 282 

I Peter Ögrens artikel 1987 uttalar sig en präst och tre pastorer. En av dem ansåg att Tureborgs-

gemenskapen borde kunna fungera som en bönegrupp, där medlemmarna också var aktiva i 

församlingarna, en ansåg att det skulle vara lättare om de bildade församling och två ansåg att 

gemenskapen hade tillfört något positivt till kristenhet och stad och sökte vägar till samverkan. 

Alla ansåg att de hade fått en mer avspänd relation till gemenskapen eller menade att gemen-

skapen under den senaste tiden hade blivit mer öppen i relationen till kyrkorna.283 

Ledarskapet i Tureborgsgemenskapen var inte enigt om vilken väg de skulle gå, men efter med-

lingssamtal med ledare i den karismatiska förnyelsen, vilka de hade förtroende för, valdes ändå 

vägen mot församlingsbildande. Detta tillkännagavs officiellt under allhelgonahelgen 1987. 

Om man ser gemenskapsgrupperna som spontan liminal communitas utifrån Turners teorier, är 

deras korta livslängd kanske inte så förvånande som Frohm anser. Men kanske den spänning 

mellan dynamisk liminalitet och stabil struktur, som Turner såg som god, gick förlorad. Frågan 

är om det hade varit möjligt för församlingarna att legitimera och stödja det liminala experiment 

som Tureborgsgemenskapen utgjorde och därmed behålla detta spänningsfält. Den ideologiska 

communitas som blev frukten av Tureborgsgemenskapen kom att förvaltas av den nybildade 

församlingens struktur. Enligt min uppfattning tonades den ideologiska, särpräglade koinonian 

ner när Fristaden efter hand närmade sig de övriga församlingarna. Den blev normativ till sin 

karaktär och kunde efter hand berika de övriga församlingarna i Uddevalla. 

REAKTIONER PÅ FÖRSAMLINGSBILDANDET 

När församlingen Fristaden bildades under en konferens med Roger Larsson i Gamla idrottshal-

len i Uddevalla var ledarna i församlingarna, som vi sett under rubriken ”Samfundsledningarnas 

makt”, inte entydigt positiva till församlingsbildandet. Många av kyrkornas medlemmar besökte 

                                                             
282 Gniste, intervju (2011:14) 

283 Ögren (1987:12) Intervjuerna gjordes med Beo Mellergård, pingstpastor, Svante Enander, kyrkoherde, 
Ingemar Svensson, ÖM-pastor, Ingemar Svensson, pastor i Uddevalla frikyrkoförsamling (SBF, SMF). In-
tervjuerna gjordes under sommaren 1987. Se även analysen i Frohm (1995:172) 
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mötena, men det fanns ingen officiell representation från någon av kyrkorna i Uddevalla – konfe-

rensen uppfattades av många starkt negativt.284 

Per Lagergren, som själv var med vid något möte under konferensen, uttrycker sin åsikt: 

Min teoretiska inställning till det här, när det var Tureborgsgemenskapen, var att det var nå-

got bra och positivt för att det var en så tydlig ekumenisk inriktning på det. Man sa att ”vi är 

inte med i den eller den församlingen, utan vi är de kristna i Uddevalla”. Eftersom jag alltid 

har haft med mig en stark känsla för ekumeniken så tyckte jag ju att det var bra. Därför sörj-

de jag lite grann sedan när det blev församling… [D]et var ett steg som inte jag tyckte var po-

sitivt. Samtidigt som man kan se att Fristaden som församling har betytt väldigt mycket.285 

Björn Bäckersten, som vid tiden för församlingsbildandet var stiftsadjunkt, med placering i Ud-

devalla, och hade goda relationer till Tureborgsgemenskapen menade, att den profetiska udd, 

som han hade upplevt hos gemenskapen, bröts av med församlingsbildandet. Han var besviken 

över att gemenskapen nu hade tagit den vanliga, enkla vägen och blivit en frikyrka.286 

Några församlingar i Uddevalla blev efter församlingsbildandet mer reserverade mot Fristaden. 

Det sociala engagemanget gjorde dock att gruppen, även som församling, allmänt uppfattades 

positivt. Man fortsatte att driva t.ex. barnarbete med parklek och sommarläger, samt öppnade 

själavårdscentrum med pastoral och kurativ verksamhet. Knut Frohm skriver: 

Denna nya utåtvändhet uppfattades olika av olika församlingar, präster och pastorer, men 

den fick gemenskapen i Uddevalla att börja forma ett nytt sätt att leva. Man bevarade vissa av 

de kännetecken man hade haft som gemenskap, men man var också självkritisk, speciellt 

ifråga om den inåtvändhet man tidigare visat. I och med församlingsbildningen skedde också 

en förskjutning från ett kollektivt ledarskap till en mer traditionell pastorsstruktur.287 

Enligt intervjuerna i Exodus, vilket också protokollen från frikyrkoråd och Södertullskyrkan 

visar, hade dock öppenheten inte direkt samband med församlingsbildandet, utan var en del av 

en process som startat tidigare. 

Talet om pengar, ”prosperity”-budskap, som förekom inom trosrörelsen, skapade blandade 

känslor, främst i Europa. I USA, utifrån det man såg som ”den amerikanska drömmen”, var män-

niskor mer öppna för talet om framgång. Öppenheten mot den karismatiska rörelsen minskade 

när detta framgångsbudskap predikades.288  

                                                             
284 Gniste, intervju (2011:15, 18), Informantintervjuer (2012:04.24.45) 

285 Lagergren, intervju (2011:7) 

286 Bekräftat i mail från Björn Bäckersten 2012-08-04. 

287 Frohm (1995:172-173) 

288 Frohm (1995:39-40), Informantintervjuer (2012:01.44.35) 
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Jag menar att en av orsakerna till motståndet bland några Uddevallas församlingar mot att ha 

relationer till den nybildade församlingen Fristaden var dess koppling till Livets ord och den 

framgångsteologi som fördes fram där, vilket vi också kommer att se i redogörelsen av samtalen 

under åren 1998-2000 mellan Fristaden och Södertullskyrkan. 289 

FRISTADENS EKUMENISKA RELATIONER 

Efter församlingsbildandet, berättar Håkan Gniste, kom det en tid då Fristaden inte hade mycket 

kontakt med de andra församlingsledarna. Kamratkretsen möttes ytterligare en tid, då och då, 

och vid dess möten var han visserligen med, men han menar att de mer djupgående samtalen 

hade avstannat.290 När Anna-Lena Lagergren intervjuade kyrkoherde Stig Walldin i Bäve försam-

ling för sin uppsats 1994, trodde han att skälet till att de stod utanför det ekumeniska arbetet 

berodde på en osäkerhet från båda sidor.291  

Christer Tornberg, då pastor i Pingstkyrkan säger: 

Fristaden… har en markerad och jobbig framtoning. För ungefär tre år sedan var deras pas-

tor Håkan Gniste med på pastorssamlingarna under ett års tid, men han valde att sluta. De 

ville ha frihet. Det var en del saker som man inte var överens om, men man var överens från 

båda sidor att de skulle lämna det ekumeniska samarbetet.292 

Yngwe Svensson berättade i intervjun 1994 – då komminister i Bäve församling – att han minns 

smärtan från tiden då Tureborgsgemenskapen bildade Församlingen Fristaden (1987). Yngve 

trodde att Fristaden gärna skulle vilja vara med i det ekumeniska samarbetet… 

… men när de kommer vill de gärna mästra situationen. De har inställningen att de har rätt 

och vi har fel.293 

Anna-Lena Lagergren reflekterar i uppsatsen: 

De [Fristaden] uttalade, innan församlingen bildats: "Vi erkänner bara en församling, nämli-

gen alla kristna i Uddevalla.” De gick på så sätt ekumeniken i förväg. Fristaden är nu inte med 

i det ekumeniska samarbetet i Uddevalla. Håkan Gniste, församlingens pastor, deltog under 

en kortare tid i pastorssamlingarna, men det fungerade inte så bra. Det gör ont att inte alla 

kan vara med.294 

                                                             
289 Walan, Bror (1987:55-60) visar på liknande reaktioner i Hedemora vid denna tid beroende på kopp-
lingen mellan den lokala förnyelseföreteelsen och Livets Ord. Detta speglades även i lokalpressen genom 
SDT (Södra Dalarnes Tidning), resp. TTELA (Trollhättans tidning/Elfsborgs Läns Allehanda) 

290 Gniste, intervju (2011:19) 

291 Lagergren (1994:9) 

292 Lagergren (1994:10) 

293 Lagergren (1994:4) 

294 Lagergren (1994:2) 



95 

 

En praktisk konsekvens av den komplicerade relationen till Fristaden var att konsensus inte 

kunde uppnås om att de kunde vara med i ekumeniska arrangemang. Vid annonsering kunde det 

t.ex. inte stå att det var ett ekumeniskt arrangemang eller undertecknas med ”Kyrkorna i Udde-

valla”. I annonseringen för Elida-besöket 1-6 september 1992 skrev man: ”Arr: Svenska kyrkan 

och Frikyrkorådets församlingar i Uddevalla.”295 

SAMMANBINDANDE SOCIALT KAPITAL SOM SKYDD FÖR KOINONIA 

Åren närmast före 1987 fanns det, som jag ser det, många personliga relationer – ett rikt över-

bryggande socialt kapital – mellan Tureborgsgemenskapen och samtliga kyrkor i Uddevalla. För-

troendet från kyrkornas sida hade, som vi sett, förbättrats innan församlingsbildandet. Engage-

manget från gemenskapens medlemmar i de olika kyrkorna upphörde i samband med bildandet 

av församlingen Fristaden. Håkan Gniste motiverar detta med att de var rädd att pärlan som de 

funnit skulle försvinna ut i en verksamhet. Det har också framgått, att den pärlan – hjärtefrågan 

för Tureborgsgemenskapen – kunde beskrivas som koinonia, vilken alltså behövde skyddas. 

Detta skedde, menar jag, genom att det sammanbindande sociala kapitalet stärktes lokalt på 

bekostnad av det överbryggande. Det omfattande nätet av lokala mäklare avvecklades därmed 

och de engagerades för att skapa Fristadens sammanbindande sociala kapital. 

Visserligen skriver Frohm att gemenskapen upplevde situationen så att de gick från en slutenhet 

till en större öppenhet. Genom mötesverksamheten och det ökande sociala engagemanget blev 

kontaktytan såväl mot samhälle, som mot församlingar på andra orter större, men informanten 

Anna i Nestors uppsats om Tureborgsgemenskapen upplevde att gränserna samtidigt blev tydli-

gare mellan dem som var med och dem som inte tyckte och tänkte enligt ”den nya ordningen och 

allt vad den nye ledaren sade”. Lokalekumeniskt har vi ju sett att relationerna avtog.296 

Även så sent som 2005 finner Holmberg i sin undersökning av Fristaden att det sammanbin-

dande sociala kapitalet övervägde, även om församlingen då åter var involverad i det ekume-

niska arbetet. Överbryggande socialt kapital fanns enligt Holmberg utifrån Fristaden i just eku-

meniska tilldragelser, samt kontakter med arbetskamrater och släktingar.297 

Utifrån teorierna om socialt kapital skulle man tentativt kunna säga att Tureborgsgemenskapen, 

åren före bildandet av Fristaden, hade goda förutsättningar för att kunna verka effektivt för det 

de såg som sin uppgift; att utveckla koinonia-liv, eller som jag vill uttrycka det, en subjektiv, upp-

levd koinonia. Det sammanbindande sociala kapitalet var starkt, det överbryggande omfattande. 

Jag menar att ett flertal mäklare var aktiva och mäklarskapet under utveckling. Om de valt en 

något lägre egen profil i relation till de övriga kyrkorna, hade dialogen sannolikt kunnat fort-

sätta. Risken fanns, där ger jag Håkan Gniste rätt, att gemenskapen kunde ha assimilerats av 

                                                             
295 Broschyr Kyrkornas gemensamma ELIDA-vecka 1-6 september 1992. 1992Elidabroschyr.pdf hos förf. 

296 Nestor (2004:21) 

297 Holmberg (2005:35) 
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samfundsförsamlingarna. Så skedde i andra liknande grupper, som valde att inte bilda försam-

ling vid denna tid. Om så hade skett, hade gruppen då förlorat pärlan, eller hade den sått ett ve-

tekorn? En analys utifrån Turners teorier indikerar att under Tureborgsgemenskapens sista och 

Fristadens första år skapades en ideologisk communitas, en form av koinonia, som var en ansats 

att skapa en ny struktur utifrån den spontana, subjektiva koinonia som pionjärtiden hade karak-

täriserats av. Den starka reaktionen från övriga församlingar i Uddevalla kan delvis förklaras av 

att denna, som jag väljer att kalla ideologiska koinonia, profilerades i den nya församlingsbild-

ningen. 

ELIDA 

Missionsbåten Elida hade redan under 1970-talet etablerat ett förtroende utmed Västkusten. Det 

fanns ett visst ifrågasättande av dess verksamhet, men för det stora flertalet var deras bryggmö-

ten välkomna och samlade mycket folk. Företrädare för de flesta kyrkor var med ombord då 

deras orter besöktes, hälsade Elida välkommen och uttryckte sig positivt om deras verksamhet. 

Förutom det publika arbete som de utförde, gjorde de också seglingar för utvalda grupper. Det 

var t.ex. pastorer från olika samfund. Pratstunder med skepparen, Lennart ”Tarren” Abrahams-

son (1927-1997), som jag och andra ledare fick, avslöjade ett engagemang för pastorer och deras 

arbetssituationer, men också för enheten mellan församlingarna. Under många seglingar hade 

han långa samtal med präster och pastorer om relationerna mellan kyrkorna. Under slutet av 

1980-talet kompletterade Tarren sin strategi och började ordna seglingar under en eller två 

veckor på höstarna utifrån olika orter på Västkusten och i Vänern. Konceptet var att kyrkorna 

inom sina nätverk skulle inbjuda till seglingar för företagare, skolor, flyktingförläggningar, etc. 

Förväntan från Elidas besättning var att veckorna skulle ha en så bred ekumenisk bas på varje 

ort, som det var möjligt. 

EN JÄMFÖRELSE MELLAN ”TARREN” OCH HENRY LUNN 

”Tarren” är ett exempel på mäklare/ireniker, som avviker något från dem vi tidigare tittat på. 

Det finns paralleller i arbetssätt mellan honom och en pionjär inom den ekumeniska rörelsen, 

Henry Lunn (1859-1939). Båda förde samman ledare, som hade olika uppfattning och utmanade 

dem till dialog. 

Lunn var ordinerad metodistpastor, medicine doktor och journalist. Mellan 1891 och 1896 pub-

licerade han i sin tidning Review of the Churches möten mellan olika kyrkor. I dessa togs frågor 

upp som kyrkans natur, episkopatet, apostolisk succession, celibat, bibelkritik och religiös 

undervisning i grundskolan. Men Lunn nöjde sig inte med detta, han ville att ledarna skulle mö-

tas ansikte mot ansikte. Genom sin resebyrå erbjöd han vinter- eller sommarsport kombinerad 

med återföreningsdiskussioner. Vid dessa tillfällen möttes ledare från kyrkor som inte mötts 

sedan reformationen. Det gav resultat. Intresset för återförening ökade markant. Efter hand 
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uppmanade kyrkoledare i England till bön för dessa konferenser i Grindelwald. Konferenserna 

utmynnade i den önskan om officiella möten mellan kyrkor, som vid konferensen i Edinburgh 

ledde till Faith and Order-rörelsen. Även om Lambeth-konferenserna och andra initiativ också 

medverkat till detta, var Grindelwald-konferenserna viktiga.298  

Vare sig Henry Lunn eller ”Tarren” Abrahamsson använde sin mäklarroll främst för relationen 

mellan sin egen grupp och andra grupper. Båda agerade utifrån en egen verksamhet som de 

kunde använda sig av för att bjuda med ledare från olika traditioner till något, som inte enbart 

var ”arbete”. I deras miljöer kunde ledare få koppla av och bara vara. Men där kom också viktiga 

samtal att föras. Bådas mål var att ledare skulle finna varandra och bygga relationer. I båda fal-

len förekom dogmatiska samtal. Attityden var irenisk. Det överbryggande sociala kapitalet växte 

sig i båda fallen allt starkare år från år. De agerade inte utifrån något speciellt samfund eller en 

viss församling och de hade inget officiellt mandat att göra det de gjorde. Bådas arbeten visade 

varaktiga resultat, i Lunns fall i form av konferenser och Faith and Order-rörelsen, i ”Tarrens” 

fall i form av fördjupat lokalt ekumeniskt arbete, som vi nu skall se mer av. 

OM-SKEPPET LOGOS I UDDEVALLA 1983 

Operation Mobilisations missionsbåt Logos besökte Uddevalla i maj 1983.299 Såväl Svenska kyr-

kan som frikyrkorna var inbjudna som medarrangörer. Kyrkoråden i Svenska kyrkan tackade 

dock nej. I Bäve församling hade en av ungdomarna varit ute med båten en period och engage-

manget för besöket var stort inom KU. En av informanterna berättar om frustration, om samtal 

med kyrkoherden och om det kontroversiella beslut han tog, som resulterade i att det på affi-

scherna kom att stå: ”Arrangörer Frikyrkorna i Uddevalla och Kyrkans ungdom i Bäve försam-

ling.” 

Det begriper jag fortfarande inte att inte Svante [Enander] drev igenom att kyrkan skulle 

ställa upp. Men jag tycker att det var väldigt stort att han kunde acceptera och säga att då gör 

vi på det här viset. Så där blev ju en punkt där det blev tydligt för många orimligheten av den 

ekumeniska rädslan. Utan vi måste på något vis börja göra det här tillsammans.300 

Tarren med Elida förtöjde bakom Logos. Vid summeringsmötet för dem som arrangerat veckan 

möttes kårledaren på Frälsningsarmén och Tarren. Han var som vanligt högljudd: ”Åh, halleluja, 

syster. Kommer du ihåg när jag döpte dig?” Sedan tystnade han tvärt. Informanten berättar vi-

dare att Tarren måste gå innan mötet var slut. Tarren bad honom då följa med ut. 

Och jag tänkte, vad ska lille jag med Tarren? Vad vill han nu? Då säger han: ”Gjorde jag er 

ledsna?” Vadå? ”Men jag förstår att det är ni som är från Svenska kyrkan och ungdomsgrup-

pen där och det där med dop och grejer och när jag ropar halleluja och är som jag är – då är 

                                                             
298 Rouse (1954:338, 339-340) 

299 Enligt protokoll Fsk AU 1982-09-22 16-31 maj 1983. 

300 Informantintervjuer (2012:02.47.50) 
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ju hon döpt som vuxen av mig – blir ni ledsna då, så ni känner att ni inte vill vara med 

längre?”… [F]ör mig blev det, när jag fick reflektera över det lite senare, på något vis vad 

ekumenik är. Att vi är rädda om varandra. Vi begriper inte varandra och vi har olika åsikter 

och uttryckssätt. Men den här omsorgen om varann och bekymret med att när jag säger så 

här, blir du ledsen då? Och så får vi prata om det; nej, jag blev inte ledsen, eller jag blev lite 

ledsen. … För mig personligen blev det en brytpunkt varför vi har ekumenik, varför vi sysslar 

med det, att det inte är en aktivitet utan det är en livsnödvändighet. Och hela grejen med Lo-

gos blev en punkt där vi hade öppnat en damm, så det var omöjligt att hejda vattnet.301 

I citatet kan vi spåra dels Tarrens ireniska attityd – hans iver att ena och inte splittra, dels den 

påverkan han hade på människor han mötte att tänka ekumeniskt. 

ELIDA I UDDEVALLA 1990 

I en intervju utförd av Anna-Lena Lagergren 1994, berättade Solveig Lagergren: 

I september 1990 låg missionsbåten Elida i Uddevalla hamn i två veckor. Det började med en 

segling från Göteborg till Uddevalla, med övernattning i Marstrand, för alla anställda. Sedan 

fortsatte det i 14 dagar med gudstjänster och bryggmöten. Kommunalpolitikerna var ute och 

seglade, skolorna var ute och seglade och man hade ett flertal "bjud med en vän-seglingar", 

dit vem som helst var välkommen att anmäla sig. Man hade en särskild dag för barnen och 

alla körer hade en stor gemensam satsning. Det var två ungdomsseglingar, en med och en 

utan övernattning. Både förarbetet och genomförandet ledde till att, kanske framför allt de 

anställda, kom varandra mycket nära. Det är samtidigt det som betytt absolut mest för eku-

meniken på församlingsplanet. Elida banade väg för samarbete på ungdomssidan och för kö-

rer och barnarbete. Många lärde känna varandra och nya kontakter skapades.302 

Anna-Lena Lagergren ger sin egen bild av Elida-besöket: 

Det som har betytt absolut mest, anser jag, är Elida-veckorna 1990. Den starka gemenskap 

som skapades hos de anställda, på deras segling från Göteborg, spred sig till alla närvarande 

och minnet av den rör mig idag nästan till tårar. Man var så lycklig de där två veckorna, för 

att ha träffat massor av kristna människor, bosatta i Uddevalla, som man aldrig hade vetat 

om förut. De två ungdomsseglingarna, tillsammans med Ungdomsfestivalen, har varit vägba-

nande för ekumenisk gemenskap på ungdomssidan.303 

Under Elida-besöket hölls de första mötena i Uddevalla som arrangerades av Svenska kyrkan 

och frikyrkorna tillsammans, i Bäve kyrka 15/9 och i Södertullskyrkan 16/9.304 

                                                             
301 Informantintervjuer (2012:02.49.00) 

302 Lagergren (1994:3) Seglingen genomfördes 11-23 september 1990. 

303 Lagergren (1994:18)  

304 Mail från Svante Enander 2012-01-10, Södertull årsberättelse 1989-12-01--1990-11-30 
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Även Södertullskyrkan skrev om besöket i sin årsberättelse för 1990: 

På det ekumeniska området har under hösten en stor händelse inträffat. I samarbete med 

missionsbåten Elida och pastor Lennart Abrahamsson genomfördes under september en 

evangelisationskampanj. Förutom Elida med grundbesättning deltog Svenska kyrkans för-

samlingar liksom de församlingar, vilka ingår i Uddevalla Frikyrkoråd. Ett stort antal segling-

ar från Uddevalla inre hamn och ut mot Sunningen och tillbaka utfördes, där Tarren Abra-

hamsson, präster och pastorer medverkade i samlingarna ombord på båten… sista söndagen 

i kampanjen fylldes Uddevalla kyrka, där förutom kyrkoherde Yngve Birging även Tarren Ab-

rahamsson talade och den gemensamma kören sjöng. Det som våra trossyskon för några de-

cennier sedan inte vågat tro eller hoppas på, var nu en verklighet. Så har Kristi Ande förenat 

Guds folk och idag finns en längtan om fortsatt gemenskap och samarbete...305 

Ett nytt besök av Elida 1992 fick inte samma genomslag. Bäve församling (Svenska kyrkan) 

valde att inte vara med vid detta besök. Men besöken och fler seglingar med församlingsledare i 

Uddevalla de kommande åren, var en bidragande orsak till en långsiktig förändring av relation-

erna, framför allt mellan Svenska kyrkan och frikyrkorna.306 

Under seglingarna med präster och pastorer från Uddevalla var uppslutningen stor – de flesta 

var med. Från en segling, förmodligen 1993, minns Per Lagergren att deltagarna beslutade sig 

för att låta var och en berätta om sitt liv, hur de kom till tro och varför de blev präster/pastorer. 

Som Per minns det var Stig Walldin och Håkan Gniste de som var först ut och båda gjorde så 

att de inte bara tog ”hurra vad jag är bra” utan de tog också kriser och svårigheter. Det öpp-

nade upp väldigt starkt, så att alla sedan vågade göra det väldigt personligt. Jag tror att det 

var väldigt betydelsefullt. Jag tror att de två som började satte nivån på det hela.307 

Lunn och ”Tarren” ser jag som exempel på mäklarskap, som skapade överbryggande socialt ka-

pital. Elida kan i sig betraktas som ett liminalt fenomen. I båda sammanhangen bjöds på liminala 

upplevelser av spontan och subjektiv koinonia. ”Tarren” påverkade genom sin attityd och sina 

initiativ församlingarnas normativa koinonia, inte minst i den ekumeniska gemenskapen. 

FÖRÄNDRINGAR I RELATIONEN KYRKA - FRIKYRKA 

Under 1990-talet knöts allt fler kontakter mellan kyrkan och frikyrkorna. Det skedde genom 

personliga relationer mellan t.ex. ungdoms- och körledare, mellan präster och pastorer. Kören i 

Bleketkyrkan i Bäve församling samarbetade med Södertullskyrkans kör. I de ungdomsfestivaler 

som hölls drog Pingstkyrkan det tyngsta lasset, men Bäve församling och de övriga frikyrkorna 

                                                             
305 Södertull årsberättelse 1989-12-01--1990-11-30, sidan 4-5 

306 Elida-seglingar med Uddevallas präster och pastorer genomfördes t.ex. 31/8-1/9 1992, 26-27/9 1993, 
11-12/10 1996 och 3-4/10 1997, enl. förf. anteckningar 

307 Lagergren, intervju (2011:9)  
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var aktiva.308 Från 1996 och framåt var tidvis ungdomscaféet i Saronförsamlingens källare en 

samlingspunkt för gymnasieungdomar i Uddevalla och ungdomar från flera av församlingarna 

tog ansvar i den verksamheten. Under en tid (2001-2003) drevs caféet av ungdomar från Bäve 

församling.309 Efter 2005 blev denna verksamhet genom Saronhuset helt ekumenisk. 

PRÄST- OCH PASTORSMÖTEN  

Historiskt sett, sedan frikyrkornas etablering i Uddevalla, möttes präster, resp. frikyrkopastorer 

var för sig. I september 1984 beslutade Frikyrkorådets AU att 

… inbjuda Svenska kyrkans präster till gemenskap och samtal i Södertullsgården förslagsvis 

17/10. Ordf. kontaktar.310 

Det blev inget möte då, men under 1985 fördes samtal mellan kyrkoherde Svante Enander och 

några av frikyrkopastorerna om ett forum för möten mellan alla stadens präster och pastorer. 

Det resulterade att frikyrkopastorerna, tillsammans med prästerna från Bäve församling inbjöds 

hem till Svante Enander 20 januari 1986. Därefter kom präster och pastorer att mötas ungefär 

en gång per månad. Till de gemensamma präst- och pastorsmötena inbjöds också den katolske 

prästen och Uddevalla församlings präster. Kamratkretsen, det forum för frikyrkopastorerna 

som funnits under många år, avvecklades därmed 1988.311 I Frikyrkorådets årsberättelse 1987 

står det: 

Pastorer och präster i Uddevalla har under året träffats till sex studiesamlingar om dop, natt-

vard och ämbete utifrån det ekumeniska s.k. Limadokumentet i dessa frågor. Dessa hele-

kumeniska samlingar kommer förmodligen helt att ersätta de frikyrkliga samlingarna i den 

s.k. Kamratkretsen som också träffats några gånger under året.312 

Präst- och pastorsmötena var informella samlingar, där gemenskap och bön var viktiga ingredi-

enser. Planeringen av gemensamma arrangemang och gudstjänster kunde delvis utföras i denna 

gemenskap, men i regel uppdrog pastorsmötena denna planering åt en arbetsgrupp om två till 

fyra pastorer och präster. Arrangemang anordnades dessutom ibland av en eller flera försam-

lingar, då övriga inbjöds och gavs möjligheten att annonsera på sina anslagstavlor och i predi-

koturer. Några protokoll fördes inte vid pastorsmötena, men vid behov skrevs minnesanteck-

ningar.313 

                                                             
308 Lagergren (1994:16-17) 

309 Filen ”2006 Cafehistorik.doc”, författarens arkiv. 

310 UFri AU 1984-09-20, §5 

311 Uppgifterna enligt mail från och telefonsamtal med Svante Enander 2012-01-10. Beo Mellergård ”har 
varit angelägen om det gemensamma arbetet och varit mycket aktiv i vårt tillskapande av samrådsforu-
met med Svenska kyrkan”, skrevs det i UFri:s årsberättelse 1988, sidan 2, i samband med att Mellergård 
avslutade sin tjänst som pastor i Pingstkyrkan. Se även UFri årsmöte 1988-02-17, §10 

312 UFri årsberättelse 1987 

313 UFri årsberättelse 1988, sidan 2 
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Ibland diskuterades om avsaknaden av formalisering var en tillgång eller ett problem. Frågan 

om behovet av ett ekumeniskt råd fanns också tidvis på agendan, Den lyftes t.ex. i samband med 

Frikyrkorådets upphörande 1994 och av Södertullskyrkan, som i sin verksamhetsberättelse för 

1996 skriver: 

Något formellt organiserat samarbete mellan kyrkorna i Uddevalla förekommer inte för när-

varande. Styrelsen har dock beslutat att under år 1997 söka åstadkomma formaliserat sam-

arbete genom lokalt samarbetsråd med mönster från riksnivå. Informellt har stadens präster 

och pastorer under året samlats regelbundet till samråd och bön.314 

En majoritet ansåg dock att den informella karaktären på pastorsmötena var att föredra. Att 

bilda ett ekumeniskt råd fanns det inget stöd för vare sig bland präster och pastorer, eller i de 

flesta församlingarna. 

Inför Elida-seglingarna 1990 ökade intresset och prästerna från Uddevalla församling blev mer 

aktiva. Vid präst- och pastorssamlingen 4 april 1990 i Bäve församling deltog många av präster-

na och pastorerna. 

FRIKYRKORÅDET UPPLÖSES 

Under början av 1990-talet fördes ett samtal mellan frikyrkopastorerna om det relevanta i att 

fortsätta verksamheten i Uddevalla Frikyrkoråd. Å ena sidan var detta det enda råd av ekume-

nisk karaktär som hade en lekmannarepresentation. Å andra sidan planerades det mesta av det 

som skedde mellan kyrkorna i huvudsak i den relativt informella präst- och pastorsgemenskap, 

som vuxit fram. 

Uddevalla Frikyrkoråd upplöstes 1994-02-16. I protokollet från det sista årsmötet står det: 

Förslag förelåg från Saron och Pingstförsamlingen om upplösning av rådet, då praktiskt taget 

allt som tas upp ändå hänförs till församlingarnas pastorer. Södertullskyrkans representan-

ter såg detta som ett steg tillbaka och ansåg att rådet är utvecklingsbart. Beslut fattades att 

upplösa rådet med omedelbar verkan då Frälsningsarméns, Pingstförsamlingens och Saron-

församlingens ståndpunkt var att så skulle ske.  

Därefter samtalades om behovet av ett bredare samtalsforum där frågor kan behandlas med 

stadens alla församlingar, d.v.s. även Adventistförsamlingen, Evangelieförsamlingen, Frista-

den och Svenska kyrkan. Beslöts att söka möjligheter till ett sådant samtalsforum.315 

Ett möte som senare hölls i Pingstkyrkan med representanter för kyrkorna i Uddevalla resulte-

rade dock inte i att något ekumeniskt råd bildades. 

  

                                                             
314 UFri verksamhetsberättelse 1996, sidan 5, under rubriken Ekumenik 

315 UFri årsmötesprotokoll 1994-02-16, §8. Rapport i Protokoll Södertull styrelsemöte 1994-05-26, §5.  
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1995-2001 FÖRSONINGSARBETE OCH RELATIONSBYGGANDE 

FÖRÄNDRINGAR I ATTITYDER OCH RELATIONER 

Under några år var det lättare för Fristadens ledarskap att ha relationer till andra orter än till de 

andra församlingarna i Uddevalla – och då inte bara till de församlingar som tillhörde trosrörel-

sen. Pastorsparen fick möjligheter att predika och undervisa i såväl frälsningsarmékårer, som 

pingstkyrkor och bibelskolor.316 Samtidigt ökade arbetstrycket på församlingsledningen, ef-

tersom församlingen växte snabbt. Under åren 1992-93 anslöt sig närmare 150 nya medlemmar, 

och även om alla kom att tillhöra en cellgrupp med eget ledarskap, så kom mycket att vila på de 

två pastorsparen. De slog i taket, menar Håkan Gniste: 

Så det var en ledarfråga… [att] vi inte kunde relatera till och betjäna de människor som kom, 

på det sätt vi skulle, vilket gjorde att det var människor som troppade av och vi kom i ett läge 

där vi blev ödmjukade, tror jag vi kan säga. Vi behövde ändra på saker och ting. I den här ve-

van så började vi få mer kontakt: Där kom Stig [Walldin, kyrkoherde i Bäve församling] in 

och han började vara med på några tidiga bönesamlingar… Vi märkte att han kom och visade 

ett intresse, ett vanligt normalt intresse, att bara vara med utan att ha någon position, bara 

komma och vara med. I det läget kom ju Mark Ericson [ledare för Ungdom med Uppgift, Res-

tenäs] in. Han visade ett genuint intresse och kärlek. Han ställde sig vid sidan och stöttade.317 

Det fanns fortfarande i mitten av 1990-talet ett motstånd bland de andra kyrkorna att inlemma 

Fristaden i den ekumeniska gemenskapen. Behovet var förmodligen inte heller i första hand 

formell ekumenik, utan personliga relationer. Dessa fick möjlighet att utvecklas under fredagar-

nas ledarbönesamlingar. 

GEMENSKAP I BÖN 

Inför november 1995 inbjöd några präster och pastorer till bön i Saron på fredagar, varje vecka. 

Dessa bönesamlingar har fortsatt med kortare avbrott sedan dess. Tiden på dagen och platsen 

har skiftat, men var oftast 8.15–9.00 i Saron. Någon gång fick en pastor eller präst be ensam, men 

oftast var det 2-5 ledare samlade, ibland fler. Hur tiden användes växlade från gång till gång. 

Tidvis lästes den kommande söndagens texter. De fick ge tankar att be utifrån. Det var naturligt 

att ledarna också bad för varandra, för relationerna mellan de kristna och för Uddevalla och det 

som hände i staden. Nära, personliga samtal i angelägna frågor avslutades med att frågorna 

överlämnades till Herren Jesus. Ibland var bönen av karismatiskt slag, med tungotal, eller sång i 

Anden; ibland mer stilla och meditativ. Dessa bönetillfällen medverkade till de nära relationer 

                                                             
316 Gniste, intervju (2011:19) 
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som utvecklades mellan många präster och pastorer i Uddevalla. Håkan Gniste anser att det var 

dessa fredagsböner som gjorde att de reguljära pastorsträffarna tog fart. 318 

Vi började öppna upp. Även om inte alla kom öppnade det ändå för flertalet till bön… jag tror 

att det här låg i botten för mycket. Det var en sorts bönemotor.319 

Per Lagergren ser gemenskapen som formades där som något mycket betydelsefullt. 

Framför allt att de var så fria från direktiv. Man möttes bara för att be, vara inför Herren och 

lyssna in hans tilltal, men också be för staden och be för ekumeniken och enheten. Be för 

väckelse. Jag tycker att det var väldigt starkt. Lite tycker jag att det är det vi gör i pastorsbö-

nen idag. För vi har ju pastorsbön på fredagar, som just nu är i Bäve.320 

Från början blev det en ganska liten och, utifrån ekumeniskt perspektiv, knappast representativ 

grupp som möttes regelbundet. Relationerna mellan två av pastorerna hade varit spänt sedan 

församlingen Fristaden bildades, men båda valde att mötas tillsammans med de andra ledarna 

till samtal och bön. Under en av de här fredagsmorgonbönerna under november 1996, då de 

hölls i Bäve kyrka, togs ett första steg mot en mer djupgående försoning. Per Lagergren menar 

att kyrkoherde Stig Walldin hade en viktig roll i det försoningsarbete som utfördes under slutet 

av 1990-talet. Han fungerade som en fadersgestalt, anser Håkan Gniste.321 

KYRKOHERDEN I BÄVE PREDIKAR I FRISTADEN 

Två rubriker fanns på Bohusläningens löpsedlar måndagen den 4 november 1996. Med största 

möjliga stil, som om det handlade om ett krig, stod: ”Kyrkoherden i Bäve predikar i Fristaden.” 

Med mindre stil: ”Kyrkorådsledamot avgår”. 

Allhelgonahelgen hade Fristaden en konferens under titeln ”Rusta mitt folk”. Genom den relation 

som skapats under bönen på fredagsmorgnarna hade en relation byggts mellan Håkan Gniste i 

Fristaden och Stig Walldin i Bäve. De hade också haft tillfälle att diskutera teologiska frågor. När 

Stig Walldin fick förfrågan om att predika under konferensen tackade han ja. Han skriver: 

Jag upplevde också att församlingen Fristaden ville betjäna allt Guds folk i Uddevalla.322 

Reaktionerna blev blandade. Stig Walldin berättar vidare: 

Jag glömmer aldrig, när jag på tisdagen efter nämnda predikan, kom in i personalrummet i 

Bäve. Det klirrade av istappar och någon sa: “Du är ju i alla fall vår präst!”.  Det ekumeniska 

                                                             
318 Gniste, intervju (2011:27), Lagergren (2011:10) 

319 Gniste, intervju (2011:26) 

320 Lagergren, intervju (2011:10) 
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322 Mail från Stig Walldin 2012-01-03 
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klimatet var ganska svalt, och många kände sig osäkra. På ett sätt kan jag förstå det. Många 

människor behöver tydliga ramar, och den gemensamma tron (lutherska) var en sådan ram. 

Stig Walldin hade hösten 1992, när han tillträdde som kyrkoherde, förklarat för kyrkorådet att 

han trodde sig ha en uppgift på det ekumeniska planet. Trots att både ordförande och vice ordfö-

rande i kyrkorådet stödde honom i det, kände han inte att han kunde representera församlingen 

när han deltog i ekumeniskt arbete.323 Per Lagergren kommenterar: 

Stig Walldin… har betytt jättemycket för ekumeniken, för han har ett starkt och varmt hjärta 

för den. Han har inte minst öppnat upp för kontakter med Fristaden. Han har gjort saker 

som… när han var nere och predikade i Fristaden. Det var ju många som reagerade.324 

Det som hände gav två konsekvenser: dels gjorde det nödvändigt bland Uddevallas församlings-

ledare att ta upp samtalen om hur de skulle hitta kommunikationsvägar till Fristaden, dels skap-

ade det frustration, särskilt bland dem i kyrkorna som arbetade med själavård. De upplevde att 

det fanns problem med Fristadens behandling av människor, som skapade sår hos dem. Bland 

annat handlade det om upplevelsen att det gjordes intrång i den personliga integriteten. När en 

kyrkoherde predikade i Fristadens gudstjänst såg de detta, som att han bekräftade och legitime-

rade den församlingen, inklusive dess negativa sidor. Enligt en informant var många kritiska till 

Walldins agerande och till att han förklarade sitt beteende med att det skedde på hans lediga 

dag, ett försvar många inte köpte. Flera som då var negativa kan dock idag uttrycka uppskatt-

ning av den utveckling som skett och förbise att de tycker att hans tillvägagångssätt var klum-

pigt.325 

Händelseutvecklingen i Bäve församling ser jag som exempel på svårigheten att i vissa skeden 

vara både mäklare och församlingsledare. 

BÖNEVECKAN FÖR KRISTEN ENHET 1997 MED BÖN OM FÖRLÅTELSE 

Sedan följde tre händelser vid offentliga tillfällen i kyrkorna i Uddevalla. Den första inträffade 

vid den samling med lovsång och bön i Pingstkyrkan, som hölls under Böneveckan för kristen 

enhet i januari 1997. Stefan Arvidsson, som var nytillträdd pastor i Pingstkyrkan326 ledde sam-

lingen och den relativt nytillträdde kyrkoherden i Uddevalla församling, Uno Ivarsson, predi-

kade. Efter predikan kallade kyrkoherden fram de närvarande prästerna och pastorerna för att 

församlingen skulle se och be för sina ledare. Detta var inte planerat, lika lite som att Håkan 

Gniste skulle be de andra församlingarna om förlåtelse. Per Lagergren minns hur 

                                                             
323 Mail från Stig Walldin 2012-01-03. Även citatet ovan är ur detta mail. 

324 Lagergren, intervju (2011:8-9) 

325 Lagergren, intervju (2011:11) och Informantintervjuer (2012:03.19.00) 

326 Stefan Arvidsson tillträdde 12/1 1997. Förf. kalender. 
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Håkan offentligt bad om förlåtelse för det som Fristaden hade gjort fel bakåt. Missar och 

misstag. Det blev väldigt starkt. Jag har sagt det senare, att för det andliga i läget i Uddevalla 

så betydde det jättemycket.327 

Efter bönen inbjöd Stefan Arvidsson pastorerna att följas åt fram till korset i kyrkan. Många av 

församlingens medlemmar följde dem och podiet fylldes av bedjande människor, som bad för 

såväl sina ledare som för Uddevalla. Per Lagergren anger känslan av det människor upplevde: 

Ju närmare vi kom intill korset, desto närmare kom vi till varandra.328 

Det som hände i Pingstkyrkan upplevdes av många som positivt och skapade en förväntan om en 

fortsatt förändring i relationerna mellan kyrkorna, inte minst i relationen till Fristaden. Men det 

fanns också de som undrade över Håkan Gnistes avsikter. Det fanns en misstänksamhet, utifrån 

allt som skrivits om Trosrörelsen i pressen – och Fristaden associerades i människors tankar till 

Trosrörelsen, vad som än sades från deras sida. Dessutom fanns lokalt en otrygghet inför det 

som hände i Fristaden. Ingen respons gavs på Håkans bön om förlåtelse under mötet i Pingst-

kyrkan. Men under de följande månaderna samtalade pastorer och präster sinsemellan om det 

som hade hänt och om att någon form av respons borde ges. Det var en offentlig bön om förlå-

telse från en församling till de övriga församlingarna i staden. Borde inte detta följas av att det 

offentligt också gavs förlåtelse? 

FRISTADEN FÅR ABSOLUTION. BÖN OM FÖRLÅTELSE I RELATIONEN KYRKA – FRIKYRKA 

Några månader senare möttes kyrkorna åter till ekumenisk bön- och lovsångsgudstjänst. Det var 

Per Lagergren, som ledde gudstjänsten i Bäve kyrka.329 Utifrån de samtal med kollegor som han 

haft, tog han initiativ till att följa upp Fristadens bön om förlåtelse. Han ställde frågan till de för-

samlade om de ansåg att Fristaden skulle förlåtas och när de instämde i detta, tillsade han syn-

dernas förlåtelse för Håkan Gniste och församlingen Fristaden.330 Håkan minns att Per sa så här: 

Håkan bad om förlåtelse för en tid sedan, men ingen av oss gav gensvar till det, så det är tid 

att göra det nu. Därför vill vi uttrycka det att vi förlåter dig och er.331 

Detta blev ännu ett steg i försoningsprocessen mellan Fristaden och de övriga församlingarna. 

Särskilt bland de äldre i frikyrkorna fanns fortfarande sorg, även själsliga sår, på grund av de 

hårda ord som sagts från Svenska kyrkans sida mot frikyrkorna långt in på 1900-talet. Vid präst- 

och pastorsträffarna hade detta ämne kommit upp några gånger. Per Lagergren ledde återigen 

                                                             
327 Lagergren, intervju (2011:10) 

328 Lagergren, intervju (2011:10) 

329 Ekumenisk bön- och lovsångsgudstjänst i Bäve kyrka 1997-04-27, enligt förf. kalender 

330 Lagergren, intervju (2011:10) 

331 Gniste, intervju (2011:25) 
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en ekumenisk bön- och lovsångsgudstjänst hösten 1997, denna gång i Bleketkyrkan.332 Solveig 

Lagergren minns att Per bad om förlåtelse för kyrkans översitteri. De hade sett ner på frikyrkan. 

Det var värre att vara frikyrkoansluten än att vara hedning i det gamla Bohuslän.333 

Håkan Gniste anser att det var denna försoningsprocess under fredagsbönerna och de ekume-

niska mötena under 1997 som satte stenen i rullning för det utveckling av gemenskap mellan 

kyrkorna som sedan kom.334 

MÄKLARSKAP OCH LIMINALITET SOM VERKTYG FÖR HELANDE EFTER SPLITTRING 

Den bönegemenskap som växte fram under 1990-talet betraktar jag som en mäklarfunktion, 

som enligt Burts teorier skapade överbryggningar över de strukturella hål, som fanns mellan 

Fristaden och övriga församlingar; ett överbryggande socialt kapital skapades. En spontan, sub-

jektiv koinonia, med tid för gemenskapsbyggande, kan betraktas som näringskällan för denna 

utveckling. När förtroendekapitalet blivit tillräckligt omfattande kunde också information börja 

flöda genom de olika ledarna till och från deras respektive församlingar. 

Mötesplatser som fredagsbönen och de olika ekumeniska samlingarna förefaller ha gett ut-

rymme för spontan och subjektiv koinonia. Initiativen skapade viss oro och skulle kunna betrak-

tas som liminala i någon mening, genom dess något främmande form. Genom ett relativt enat 

och tryggt ledar- och mäklarskaps agerande förefaller initiativen ha fått ett övervägande positivt 

mottagande. 

FRISTADEN OCH EKUMENIKEN 

Under försoningsprocessen kom Fristaden också att knytas till den ekumeniska gemenskapen 

genom att inbjudas att delta i präst- och pastorsgemenskapen i Uddevalla. De problem som upp-

stått där i början av 1990-talet återkom inte. Orsaken var förmodligen att en större trygghet 

mellan ledarna hade skapats. Redan i början av 1996 kom frågor upp när det gällde dels Frista-

dens medverkan i en ungdomskörsfestival, dels Fristadens inbjudan till kyrkorna att delta i en 

väckelsekampanj de planerade. Detta ledde till diskussioner i flera av kyrkorna.  

Södertullskyrkan tog tydligt ställning genom att i styrelsen besluta att man inte var ”beredd att 

ha ett ekumeniskt samarbete med församlingen Fristaden”. Till styrelsemötet hade det kommit 

en inlaga, som utifrån Torbjörn Swartlings bok Trosrörelsen – inget evangelium ansåg att försam-

lingen borde betrakta Fristaden som en destruktiv sekt. En sådan borde Södertullskyrkan inte 

ha något samröre med. Dessutom beslutades att vid nästa pastorsmöte påverka de församlingar 

som skulle delta i ekumeniska arrangemang 

                                                             
332 Möjligen ekumenisk bön- och lovsångsgudstjänst i Bleketkyrkan 1997-09-10 

333 Lagergren, intervju (2011:11) 
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att inte underteckna kampanjen med ”Kyrkorna i Uddevalla” eller motsvarande som kan ge 

intryck av att också Södertullskyrkan deltar.335 

Frågan om relationen till Fristaden togs upp i ytterligare ett styrelsemöte 1996, då gällde det 

frågan om arbetsgruppen för det kristna skolarbetet. Styrelsen beslutade dock att låta sig repre-

senteras i den gruppen. I december 1998 var frågan om samarbete, där Fristaden också deltog, 

uppe. Styrelsen beslutade då att man i församlingen 

i nuläget är beredda att samarbeta med Svenska kyrkan, Pingstkyrkan, Saronförsamlingen 

och Katolska kyrkan. Styrelsen beslutade även att ta kontakt med Fristaden och inbjuda dem 

till samtal om bibelsyn, Gudsbild och människosyn.336 

Under 1999-2000 fördes samtal mellan Södertullskyrkan och Fristaden utifrån detta beslut. 

Samtalen redovisades i styrelse- och församlingsmöten.337 Under hösten 2000 arbetade styrel-

sen, efter samtal med Fristaden och inom Södertullskyrkan, fram ett förslag till policy för sitt 

ekumeniska engagemang. Förslaget omfattade följande punkter: 

• Församlingens pastor ska ingå i det ekumeniska arbetet. 

• Församlingen ska delta i den årliga ekumeniska böneveckan 

• Vid övriga ekumeniska arrangemang beslutar styrelsen om deltagande. 

• Deltagande i ungdomsarrangemang beslutas av ungdomsrådet. 

• Församlingen ska arbeta för att ett ekumeniskt råd bildas där även lekmän ingår. 

Förslaget diskuterades vid församlingsmötet i oktober och vid församlingsmötet 7 februari 2001 

kunde beslut enligt förslaget tas, med reservationer från några församlingsmedlemmar.338 

GRÄNSSÄTTNING FÖR ATT SKYDDA KOINONIA 

De motsättningar som skapades mellan Fristaden och Södertullskyrkan, menar jag, bottnade i en 

vilja hos Södertullskyrkans ledarskap, att skydda den gemenskap, den koinonia, som de hade 

ansvar för. Syftet med agerandet var, som jag ser det, därmed detsamma som Fristaden hade vid 

församlingsbildandet. I båda fallen stärktes det sammanbindande sociala kapital inom försam-

lingen. Södertullskyrkan skapade en tydlig gräns mot Fristadens ideologiska koinonia. Men ge-

nom att pastorerna i Södertullskyrkan och Fristaden möttes i präst- och pastorsgruppen, utöva-

des av dem ett mäklarskap, där båda församlingarna kunde få del av information från varandra. I 

processen fick också medlemmar i Södertullskyrkan tjäna som fredsmäklare. 

                                                             
335 Protokoll Södertull styrelsemöte 1996-02-26, §9, samt 1996-03-06, §7 

336 Protokoll Södertull styrelsemöte 1996-09-23, §5, 1998-12-09, §92 

337 Protokoll Södertull styrelsemöte 1999-04-28, §49-50, 1999-05-26, §64, 1999-09-29, §100, 1999-10-25, 
§107-108, 1999-11-29, §122, 2000-03-22, §25, samt församlingsmöte 2000-03-30, §5. 

338 Protokoll Södertull församlingsmöten 2000-10-25, §4 och 2001-02-07, §5. 
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En av informanterna menar dock att det hos Södertullskyrkans medlemmar fanns mycket ska-

dor, psykiska eller förtroenderelaterade, som hanterades allt för ytligt i denna process. Läk-

ningsprocessen kom därför att bli onödigt utdragen.339 

NYTT UTTRYCK AV KARISMATISK FÖRNYELSE I SLUTET AV 1990-TALET 

Det som hände i Fristaden skapade en återhållsamhet när det gällde den karismatiska förnyelsen 

i de andra kyrkorna. Det fanns ändå en längtan hos många, inte minst unga människor i de andra 

kyrkorna att få se mer av de karismatiska gåvorna i funktion, även utanför Fristaden. 

Några unga vuxna som tillhörde Pingstkyrkan tog 1999 ett initiativ tillsammans med några nyin-

flyttade kristna som de kommit i kontakt med. Utifrån en längtan efter nära vardagsgemenskap, 

koinonia, formulerades visionen att det genom församlingsplanteringar skulle bli möjligt för alla 

att ha tillgång till en församling på gångavstånd. Den grupp som började mötas, kallade sig King-

dom Center. De bosatte sig i det invandrartäta området Dalaberg i norra Uddevalla, började ha 

samlingar i hemmen och i en hyresgästlokal, ordnade läxhjälp för områdets barn och engagerade 

sig socialt även på andra sätt. Gruppen växte snart till ett 20-tal. 

Initiativet skapade oro, främst i Pingstkyrkan. Pastorn tog upp frågan vid präst- och pastorssam-

lingar. Genom personliga samtal mellan några av pastorerna och ledare såväl för gruppen, som 

för Pingstkyrkan, blev tonläget mjukare från båda håll. En viss acceptans från Pingstkyrkans sida 

uppnåddes, men det ansågs från flera håll att arbetet i stället borde vara en gren av Pingstkyr-

kans verksamhet. Gruppens arbete i norra Uddevalla uppskattades i varierande grad av stadens 

församlingar. I praktiken fungerade gruppen som en församling, till funktion och tanke inte helt 

olik Tureborgsgemenskapen 20 år tidigare. 

MÄKLARSKAP OCH MÖTE MELLAN OLIKA FÖRSTÅELSER AV KOINONIA 

Åter kan man se svårigheten att förstå den spontana och subjektiva koinonian, särskilt den limi-

nala aspekten, önskan att få agera självständigt ”utanför lägret”. Synen på koinonia och dess för-

verkligande i praktiken förefaller ha varit en av orsakerna till såväl uppkomsten av den förnyel-

serörelse som Kingdom stod för, som svårigheterna i samtalen med Pingstkyrkans församlings-

ledning. I fallet Kingdom Center ser vi dock ett exempel på mäklarskap, där ett etablerat över-

bryggande socialt kapital gav möjlighet till tolkning mellan olika gruppers ”språk”. Inte heller 

tycks Kingdom Center ha uttryckt en särskilt hög grad av liminalitet. Den möttes av en relativt 

hög grad av acceptans. 

                                                             
339 Informantintervjuer (2012:01.48.20) 
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2001-2010 KONSOLIDERING OCH SAMARBETE 

Under 1990-talets sista år förändrades samtalsklimatet mellan församlingarna i Uddevalla. 

Fristaden representerades vid pastorssamlingarna och efter hand i olika gemensamma ar-

rangemang. De intog en mjukare hållning i mötet med övriga församlingar. De församlingsle-

dare, som hade de starkaste invändningarna mot Fristaden, hade fått tjänst på andra platser. 

Dessutom ökade det ekumeniska engagemanget från Uddevalla församlings sida. Svenska kyr-

kans församlingar utanför centrum, i Lane Ryr, Herrestad och på Bokenäset, började delta i pas-

torsmöten och gemensamma arrangemang. Att bygga och upprätthålla relationer av mäklar-

skapstyp tycks ha blivit en allt viktigare och självklarare funktion i kyrkornas liv. Arbetet med 

att öka respekten och uppskattningen av olikheterna har fortsatt. Som jag ser det har det över-

bryggande sociala kapitalet stärkts och det sammanbindande sociala kapitalet har fortsatt att 

växa främst genom att utrymme ges för spontan och subjektiv koinonia. Tydligast ser jag denna 

tillväxt i Uddevalla församling.340 

Exempel på samarbetsformer av ekumenisk karaktär som har växt fram sedan 2000 är Bönens 

hus och Uddevalla bönenätverk, Pingstkyrkans Second hand, Passionsspelet på Uddevalla torg 

under påskhelgen, Saronhuset – kyrkornas diakonala centrum, Saron Service AB. I nattvardsfrå-

gan har en gemensam lösning skapats. Mer om detta finns i uppsatsens appendix. 

Två nya församlingar har tillkommit i Uddevalla sedan 2000: Församlingen Kingdom utan sam-

fundsanknytning och Elsebergskyrkan, som står nära Missionsprovinsen. Det har inte skett helt 

utan spänningar och oro. Jag menar att båda ryms inom ramen för min definition av förnyelserö-

relser. Här följer korta redogörelser av dessa församlingar och deras plats i ekumeniken: 

FÖRSAMLINGEN KINGDOM 

Samtal fördes i flera olika konstellationer om vilken identitet gruppen i norra Uddevalla, som 

kallade sig Kingdom, kunde tänkas ha. Det fanns en medvetenhet, både från dem som ledde 

gruppen och från präst- och pastorsgruppen, att det inte fick bli något upprepande av de konflik-

ter som uppstod i relation till Tureborgsgemenskapen och vid Fristadens församlingsbildande. 

Särskilt medvetet arbetade Fristadens pastorer med att Kingdom inte skulle få samma behand-

ling av övriga församlingar som Fristaden fick – och de inte heller skulle bete sig som Fristaden 

gjorde i förhållande till de andra. Inför församlingsbildandet kom några medlemmar ur Frista-

den att ansluta sig till Kingdom, bland andra de, som kom att bli Kingdoms pastorspar.341 

                                                             
340 Enligt en informant skedde det i Uddevalla församling många förändringar sedan kyrkoherde Ingvar 
Andersson (senare Humlén) tillträtt: Kyrkkaffe, en intimare veckomässa bakom altartavlan, Alpha- och 
smågrupper. Informantintervjuer (2012:05.03.50) 

341 Gniste, intervju (2011:30-31) 
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Församlingen Kingdoms officiella invigning hölls 9 september 2006. De fick då ta emot väl-

gångsönskningar från stadens församlingsledare, även om det fanns frågetecken om det verklig-

en behövdes ytterligare en församling och varför. Per Lagergren ser den mest som en avknopp-

ning från Pingstkyrkan och tycker att det bästa hade varit om det hade varit en Pingstförsamling. 

Solveig Lagergren har noterat att de gör ett jättestort och fint arbete diakonalt på Lillbräckega-

tan, där många av dem bor. De hjälper många med stort engagemang: invandrare, asylsökande 

och gömda. Men hon efterlyser också ett närmare samarbete med Dalabergskyrkan, som gärna 

skulle vilja ha mycket mer kontakt med dem för samråd, så att de kunde koordinera arbetet med 

de olika familjer i området som behöver hjälp.342 

Församlingen har en nära relation till övriga församlingar i Uddevalla och dess pastor har sedan 

starten varit med vid präst- och pastorssamlingarna. Från början hade församlingen Kingdom 

tre ledarpar, men 2009 kallades Dan Blessed som pastor till Pingstkyrkan i Uddevalla, efter flera 

samtal mellan församlingarnas ledarteam. Håkan Gniste anser att det måste ses som anmärk-

ningsvärt att en etablerad pingstkyrka kallar en pastor ur en nystartad församling i samma stad. 

Någon större reaktion på detta blev det dock inte eftersom Dan och Johanna Blessed anses ha ett 

stort förtroende i bygden.343 

Församlingen har drag av förnyelserörelsetyperna karismatisk, diakonal och relationell, utifrån 

min definition av förnyelserörelse. I sitt inledningsskede utgjorde den en liminal företeelse, men 

har på kort tid integrerats i den ekumeniska gemenskapen i Uddevalla. 

ELSEBERGSKYRKAN 

Elsebergskyrkan ser sig som ”en fri församling i Svenska kyrkans andliga tradition”. Formulering 

bygger på hur biskop Bengt Wadensjö valde att beteckna Stigens kyrka.344 Församlingen har 

gemensam ekonomi och pastoral ledning med Stigens kyrka och Kyrkliga Förbundets grupp i 

Södra Bohuslän. Elsebergskyrkan är, enligt den definition jag tidigare föreslagit, ett uttryck för 

en förnyelserörelse främst av dogmatisk typ med restaurationistiska drag. Som en del av det 

från Svenska kyrkan fristående icke-territoriella stiftet Missionsprovinsen vill den  

föra vidare den gamla Svenska kyrkans allmänneliga arv, reformatoriska bekännelse och de 

evangelisk-lutherska väckelserörelsernas omistliga gåvor.345 

Kyrkliga förbundet, som bildades 1923 och fick sin lokalavdelning i Uddevalla 1985, kan ses som 

en del av samma förnyelserörelse. Den betraktar sig som inomkyrklig och har inför olika steg 

sökt dialog med Svenska kyrkans ledning. Så skedde 2002 för att eventuellt kunna finna en lös-

                                                             
342 Lagergren, intervju (2011:15-16) 

343 Gniste, intervju (2011:31) 

344 Enligt mail från Per-Anders Grunnan 2012-12-13, 

345 Från hemsidan: http://www.elsebergskyrkan.se/missionsprovinsen/ 2012-11-14 

http://www.elsebergskyrkan.se/missionsprovinsen/
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ning där enhetens kunde bevaras. Något samtal kom inte till stånd och Missionsprovinsen bilda-

des 2003 av bland andra församlingarna i Stigen och Uddevalla.346 

Till Elsebergskyrkan kommer många av de gammalkyrkliga i Uddevalla. En del av dem alterne-

rar mellan Svenska kyrkans gudstjänster och Elsebergskyrkans.347  

När Kyrkliga Förbundet önskade hålla gudstjänster centralt i Uddevalla gick frågan till Uddevalla 

församling om möjligheten att hyra någon av deras lokaler. De hade dock upplevt sig ifrågasatta 

av Kyrkliga Förbundet och hade svårt att tillmötesgå deras önskan. Frågan gick då vidare till 

Fristaden som tog upp den i präst- och pastorsgruppen. Prästerna hade då inga starka invänd-

ningar mot att Fristaden skulle låna ut sina lokaler på söndagseftermiddagarna. Efter samtal 

mellan Fristadens pastorer och prästerna i Kyrkliga Förbundet kom de fram till att de i den 

grundläggande läran inte stod långt från varandra. Även om pastorerna i Fristaden kan tycka att 

Kyrkliga Förbundet lägger för stor tonvikt på vissa frågor och på så sätt lätt isolerar sig från 

andra, så menar Håkan Gniste att de uppskattar dem och ser dem som ”oerhört fina människor”. 

Det var lättare för Fristaden än för Svenska kyrkan att relatera till dem.348  

En tid hyrde Kyrkliga förbundet Katolska församlingens kapell, men har sedan 2010 sin egen 

kyrka inrymd i en villafastighet. Vid invigningen Annandag påsk, förrättad av biskop Roland Gus-

tafsson, var Fristadens pastor och Katolska församlingens kyrkoherde närvarande med häls-

ningar. En av Elsebergskyrkans präster har varit med vid en präst- och pastorssamling. De ser 

den ekumeniska gemenskapen som viktig och har sett över möjligheten att prioritera upp den. 

En medlem deltar aktivt i Saronhusets arbete.349 

MÄKLARFUNKTIONEN I RELATION TILL DE NYA FÖRSAMLINGARNA 

Det förefaller som om mäklarfunktionen i fallet Elsebergskyrkan inte har varit lika aktiv, som 

när det gällde församlingen Kingdom, vilken varit tydligt inbjuden till den ekumeniska pastors-

gemenskapen, med på mail-listan för träffarna och representerad i präst- och pastorsrådet. Min 

bedömning är att det inte främst är orsakerna till församlingsbildningen som gjort att Else-

bergskyrkan fortfarande har en perifer position i relation till övriga kyrkor, utan på att mäklar-

funktionen i relation till dem varit allt för svag. I fallet med Kyrkliga Förbundet initierades ingen 

lokal ekumenisk process; försöken att bevara enheten skedde mellan Kyrkliga Förbundet och 

Svenska kyrkan på stifts- och riksnivå. Frågan är om en tidig dialog i den lokalekumeniska kon-

texten hade gett en annan utgång. 

                                                             
346 Enligt mail från Per-Anders Grunnan 2012-12-13, samt från hemsidan: 
http://www.missionsprovinsen.se/component/content/article/111 2012-11-14 

347 Lagergren, intervju (2011:13) 

348 Gniste, intervju (2011:20) 

349 Från hemsidan: http://www.elsebergskyrkan.se/om-forsamlingen/ 2012-01-10 och enligt mail från 
Per-Anders Grunnan 2012-12-13 

http://www.missionsprovinsen.se/component/content/article/111
http://www.elsebergskyrkan.se/om-forsamlingen/
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IDENTITET –  KYRKLIG, FRIKYRKLIG, ELLER ”EN KYRKA”  

Denna korta beskrivning av den ekumeniska situationen i Uddevalla efter 2000 ger en bild av 

förändrade attityder. Jag menar att bilden visar ett mäklarskap i funktion, både kollektivt i form 

av den mötesplats som präst- och pastorssamlingarna utgör och genom personligt engagemang. 

Hur förändras då identiteten som medlem i en samfundsförsamling när en ekumenisk process 

för kyrkorna allt närmare varandra? Under en samtalseftermiddag i januari 2006 om nattvarden 

vidrördes frågan om vilken identitet församlingsmedlemmar och -ledare har, hur de ser på kyr-

korna med dess olika uttryck och hur de ser på helheten. Uttrycket ”Vi är en kyrka, men vi möts i 

olika församlingar” fick ett positivt gensvar från de närvarande prästerna och pastorerna. Håkan 

Gniste menar att man i Uddevalla numera tänker ”en kyrka”. Han säger: 

Ja, jag tror faktiskt att det finns den tanken. Kanske inte högljutt bullrande, men den finns där 

någonstans att vi ser oss som det.350 

En av informanterna berättar om hur ledare i olika församlingar har bett för och stött varandra i 

personliga kriser som uppkommit och sammanfattar: 

Jag är mer kristen med mina bröder än att jag är representant för Svenska kyrkan. Även om 

jag är representant för Svenska kyrkan så är den poängen starkare att jag är kristen med 

mina bröder och systrar i tron, i gemenskapen här.351 

I ett samtal mellan några präster berättade en av dem om upplevelsen från Dalabergskyrkan av 

att människor från andra församlingar, även frikyrkor, allt oftare deltog i deras mässor. Lik-

nande iakttagelser har gjorts av flera församlingsledare i olika kyrkor. Bedömningen var att rör-

ligheten mellan kyrkorna har ökat. Gemensamma åtaganden som Saronhuset och Passionsspelet, 

liksom engagemang i Pingstkyrkans second hand, har gjort att gränserna mellan församlingarna 

blivit otydligare. I och med att församlingarna kommer nära varandra har troheten mot sitt eget 

samfund blivit svagare inte bara bland ungdomar, utan också bland äldre.352 

Är inte kyrkorna i Uddevalla rädda att förlora sina medlemmar? Per Lagergren berättar att Bäve 

församling har sett familjer som gått över till Pingstkyrkan, därför att de där har en fungerande 

söndagsskola. 

Det är klart att det känns smärtsamt på ett sätt, men det är kanske något som man får lära sig 

mer och mer. Om vi nu tänker att vi är en gemenskap och ett sammanhang så betyder inte 

det så mycket.353 

                                                             
350 Gniste, intervju (2011:30) 

351 Informantintervjuer (2012: 03.23.10) 

352 2012-04-26 i Bäve kyrka 

353 Lagergren, intervju (2011:14) 
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Solveig Lagergren tycker inte det är särskilt smärtsamt, men det blir det däremot när de som går 

till Pingstkyrkan döps om där. Då känner hon att det är lång väg kvar att gå. Följden av tidigare 

förnyelserörelser gör sig fortfarande påmind, mäklare och uthålligt ekumeniskt arbete till trots. 

En annan fråga är vad som händer med de svaga överbryggande band som Granovetter såg som 

effektiva, när församlingar kommer närmare varandra. Å ena sidan ökar informationsflödet när 

fler församlingsmedlemmar närmar andra kyrkor (fler mäklare), men å andra sidan kan svaga 

överbryggande band övergå till att bli starka. Därmed tar kontakterna mer tid och andra inform-

ationsgivande relationer kan då komma att prioriteras ned. 

RELATIONELL EKUMENIK? 

Det ekumeniska samarbetet i Uddevalla förefaller bygga på förtroendefulla relationer mer än på 

formella strukturer. Det handlar inte om en alliansekumenik, där kyrkorna möts vid några till-

fällen per år för att markera att de hör samman. Å andra sidan har man inte byggt upp någon 

stark gemensam struktur. Den övergripande administrativa strukturen består av ett präst- och 

pastorsråd (PPR) med kyrkoherdarna och frikyrkornas pastorer. De har mandat från sina re-

spektive församlingar att fatta beslut inom vissa ramar. Inga beslut i PPR är bindande, men det 

finns en ömsesidig förpliktelse, en överlåtelse, byggd på förtroendefulla relationer. Det visar sig i 

de gemensamma projekten, som Passionsspelet, Saronhuset och Saron Service AB. För varje 

enskilt projekt finns dock en tydlig struktur med en styrelse eller arbetsgrupp.  

Inför en strukturförändring 2014 där Bäve, Lane Ryr och Uddevalla församlingar skall bli ett 

pastorat, eventuellt en församling söker pastoratet en ny kyrkoherde. I annonsen på hemsidan 

anges som ett av kriterierna för tjänsten: ”Vi har ett omfattande ekumeniskt samarbete i staden 

och söker en kyrkoherde som vill bygga vidare på detta.”354 Ytterligare frågor uppstår när för-

samlingar relationellt kommer allt närmare varandra. Om det sociala kapitalet förändras från 

svagt överbryggande till starkt sammanbindande, kommer mäklarens roll då att förändras? Ut-

gör församlingsledarnas gemenskap en intern mäklarfunktion? Kommer denna grupp att kunna 

mäkla när nya relationsmönster i form av förnyelserörelser uppträder? För att få svar på dessa 

frågor finner jag skäl att vidare följa utvecklingen, samt att söka kunskap från den ekumeniska 

utvecklingen på andra platser.  

Kan det vara så att när allt fler och närmare relationer knyts mellan församlingarna på en ort, 

skapas utifrån dessa relationer ett ekumeniskt engagemang, där befintliga strukturer får betjäna 

initiativ som växer fram? Kan detta vara ett skäl till att använda begreppet relationell ekumenik 

– jämsides med begreppen alliansekumenik, funktionell och strukturell ekumenik – för reflexion 

över möjliga vägar till ekumenisk utveckling? 

                                                             
354 Från hemsidan: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=643226 2012-11-05 

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=643226
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SAMMANFATTNING OCH REFLEXION 

I denna uppsats inledning ställde jag frågan om vad som gör att en förnyelserörelse leder till 

enhet eller till splittring när den möter församlingarna på en ort. Historiskt sett förefaller de 

flesta förnyelserörelser ha lett till splittring snarare än enhet. Ändå är den karismatiska förnyel-

sen inte den enda förnyelserörelse, som – åtminstone initialt – lett till att kristna som har varit 

åtskilda närmat sig varandra. 

Aktivt försoningsarbete, antingen omedelbart, eller genom en senare process, var ett förslag till 

förutsättning för att förnyelserörelser skall leda till enhet. Jag antog att en struktur för förso-

ningsarbete, anpassad till ortens ecklesiala situation skulle behövas. En sådan försoningsstruk-

tur skulle tentativt kunna beskrivas grafiskt som i figur 8, som är en komplettering av figur 4. 

Figur 8 är ett försök att grafiskt beskriva de teorier som framförts och utvecklats i denna studie. 

När en förnyelserörelse når en ort kan fyra av de faktorer som avgör hur den kommer att tas 

emot och hanteras antas vara 

1. det överbryggande sociala kapitalet, förtroendet, mellan de existerande kyrkorna, 

2. mäklarnas position, auktorisation, attityder och uthållighet, dels i de existerande kyrkorna, 

dels i förnyelserörelsen, 

3. möjligheten att kommunicera en förståelse av koinonia och dess skilda uttryck inom och mel-

lan olika grupperingar, samt 

4. grad av liminalitet hos förnyelserörelsen och kyrkornas grad av acceptans mot denna. 

  

Figur 8. Grafisk översikt över studiens begrepp – sammanfattning 
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MÄKLARSKAP, SOCIALT KAPITAL, LIMINALITET OCH KOINONIA 

1980-TAL 

I Bäve församling utvecklades från slutet av 1970-talet, enligt min mening, bland ungdomarna 

en spontan, subjektiv koinonia med liminala drag. Den grad av liminalitet som utvecklades före-

faller ha varit tillåten, eller åtminstone kunde församlingen överse med den. Koinonia fick i stort 

sett utrymme inom den rådande strukturen, om än i dess utkant. Efter hand tycks den spontana 

och subjektiva koinonian ha påverkat den normativa. Det gav i församlingen upphov till förny-

else av liturgi, lekmannamedverkan i gudstjänsterna, samt smågrupper. I församlingen förefaller 

såväl det sammanbindande, som det överbryggande sociala kapitalet ha utvecklats. Mäklarfunkt-

ionen fungerade både i relation till frikyrkorna och till Tureborgsgemenskapen. 

Det kan vara rimligt att anta att Bäve församling från andra delen av 1970-talet och under 1980-

talet genom att utveckla såväl överbryggande som sammanbindande socialt kapital skapade 

utrymme för församlingens mäklare. Genom en relativt stor acceptans mot spontan koinonia och 

liminalitet undveks större motsättningar mellan det gamla och det nya. Förnyelsen ledde alltså 

inte till splittring, utan snarare såväl till förnyelse av normativ koinonia inom församlingen, som 

till ekumeniska utmaningar, vilka efter viss tvekan antogs. 

Bland församlingarna i övrigt i Uddevalla förefaller det överbryggande sociala kapitalet ha varit 

övervägande svagt medan det sammanbindande sociala kapitalet var starkare och möjligen kon-

trollerande. Mäklarrelationerna mellan församlingarna var få, utom i någon mening bland ung-

domarna. Tillämpningen av koinonia får anses som ensidigt objektiv och normativ, vilket kan ha 

skapat jordmån för den karismatiska förnyelsens spontana och subjektiva koinonia. Trots att 

bön om väckelse förekom, åtminstone i frikyrkorna, finns inte några tecken på beredskap inför 

sådana liminala företeelser, som ofta beskrivs i samband med väckelse- eller förnyelserörelser. 

I Tureborgsgemenskapen odlades också spontan och subjektiv koinonia. Gemenskapen var i sig 

en liminal företeelse, som inte lät sig styras av de omgivande församlingarna. Även om det sam-

manbindande sociala kapitalet prioriterades, skapades ett stort mått av överbryggande socialt 

kapital såväl i relation till människor i stadens församlingar, som till grannar och samhällsaktö-

rer. Fram till 1987 utvecklades också ett nätverk av mäklare, även om dessa i vissa fall upplev-

des ”dra i” medlemmar från flera församlingar och därmed förbrukade sitt överbryggande soci-

ala kapital. Under senare delen av 1980-talet övergick, enligt min mening, den spontana koino-

nian till att bli vad jag kallar ideologisk koinonia, utifrån Turners term ideologisk communitas, en 

yttre form skapad ur en upplevelse av spontan, existentiell communitas. Den ideologiska ligger, 

som vi sett, enligt Turner i konflikt med normativ communitas eller koinonia, vilket delvis kan 

förklara konfrontationerna mellan Fristaden och övriga församlingar.355 

                                                             
355 Turner (1969:132) 
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Frukten av Tureborgsgemenskapens utveckling som förnyelserörelse blev under 1980-talet 

splittring. Orsaker till detta kan vara ett ganska starkt, kontrollerande och sammanbindande 

socialt kapital inom såväl Tureborgsgemenskapen, som frikyrkorna och Uddevalla församling. 

Spänningen var dessutom stor mellan Tureborgsgemenskapens spontana och subjektiva koino-

nia och de övriga församlingarnas mer normativa och objektiva koinonia. Mäklarfunktionen var i 

de flesta kyrkorna svagt utvecklad. Detta sammantaget torde ha gjort det mycket svårt att und-

vika den splittring som blev. Den höga graden av liminalitet kom i konflikt med den ringa grad av 

acceptans som fanns inom kyrkorna av liminalitet. 

Trots kyrkornas olika förhållningssätt till Tureborgsgemenskapen förefaller detta inte ha med-

fört några svårigheter för deras inbördes relationer. Förnyelsen i Bäve församling tycks ha på-

verkat ekumeniken positivt. 

1990-TAL 

Med en ny kyrkoherde i Bäve under 1990-talet kom det sammanbindande sociala kapitalet tidvis 

i konflikt med det överbryggande på grund av hans relationer till Fristaden, vilka etablerades 

utifrån hans ekumeniska engagemang. I Fristaden förefaller det sammanbindande sociala kapi-

talet lokalt ha varit dominerande i jämförelse med det överbryggande. Mäklarskapet var i funkt-

ion, dock inte lokalt. Både vad gäller Bäve och Fristaden kan man se det som att koinonia allt 

mer utvecklades i normativ riktning, men med utrymme för subjektiv koinonia. 

Under 1990-talet finner vi i Uddevalla att ett aktivt mäklarskap formas, både när det gäller relat-

ionen mellan Svenska kyrkan och frikyrkorna och relationen mellan Fristaden och övriga för-

samlingar. För ett helande av kyrkans splittring påbörjade mäklare under perioden ett förso-

ningsarbete, som sedan har fortsatt under 2000-talet. Från omkring 2000 var mäklarskapet ak-

tivt när den nya gruppering som kallade sig Kingdom Center utvecklades till en församling. Re-

lationer och ömsesidig påverkan förefaller under hela processen i huvudsak varit positiva, vilket 

sannolikt medverkade till att Kingdoms grad av liminalitet inte blev större än att kyrkornas nivå 

av acceptans kunde ta emot den. I huvudsak var församlingarna ense om hur de skulle relatera 

till Kingdom. 

Från slutet av 1990-talet finns tecken på en ökande öppenhet för subjektiv och spontan koinonia i 

kyrkorna. Rörligheten över församlingsgränserna ser jag som exempel på en liminalitet som 

blivit en accepterad del av livet i kyrkan. Att denna typ av rörlighet är positivt för kyrkan som 

helhet förefaller det finnas relativt stor konsensus om, åtminstone bland kyrkornas ledarskap.  

Som vi tidigare har sett menar sociologer att en balans mellan överbryggande och sammanbin-

dande socialt kapital skapar förutsättningar för optimal trivsel och produktivitet. En ökning av 

antalet ekumeniska initiativ under 2000-talets första decennium kan ses som en frukt av en så-

dan balans. Man skulle kunna uttrycka det som att förnyelse som leder till enhet också skapar en 

plattform för ytterligare förnyelse. Dessa samband behöver dock ytterligare undersökas. 
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Olika förhållningssätt till Fristaden medförde svårigheter i ekumeniken, eftersom Södertullskyr-

kan och i någon mån Uddevalla församling under en tid inte önskade delta i de ekumeniska ar-

rangemang som Fristaden var med om att arrangera. Även här var mäklare aktiva. 

UTVECKLING AV MÄKLARROLLEN 

En viktig funktion i förnyelse- och enhetsprocesser förefaller vara mäklaren. Låt mig göra ytter-

ligare några reflexioner runt denna. En ort kan behöva hantera en flera hundra år gammal kon-

flikt mellan en förnyelserörelse och dess moderkyrka. Församlingarna kan också ha motivation 

utveckla och fördjupa relationer som redan finns, eller att forma redskap att möta nya förnyelse-

rörelser med, eller rent av bilda sig en uppfattning om det nya, som ännu inte kommit till orten. 

Mäklarrollen förefaller i samtliga dessa fall fylla en funktion som kan vara viktig att stödja och 

utveckla. Om detta görs medvetet är det möjligt att de svårigheter med konflikter och splittring, 

som historiskt sett återkommit med skilda tidsintervall kan motverkas. Studier av fler orter än 

Uddevalla skulle kunna bekräfta mäklarens funktion och betydelse. 

Inom socialkunskapen har det utvecklats instrument för att kartlägga relationerna mellan nyck-

elpersoner (mäklare) i samverkande organisationer. Dessa förefaller vara användbara i fördju-

pade studier av mäklarfunktioner inom ekumeniken på olika orter.  

Samfundsledare och andra nyckelpersoner kan utgöra externa mäklare, förutsatt att de har 

byggt upp det erforderliga överbryggande sociala kapitalet (förtroendet) i såväl församling som i 

förnyelserörelse.  

Om en förnyelserörelses ankomst leder till splittring, finns det skäl att se över mäklarfunktion-

erna i såväl församlingen, som i förnyelserörelsen, samt återremittera arbetet för enhet till 

dessa. Mäklare kan välja den tidvis otacksamma uppgiften att bevara relationer till aktörer inom 

en förnyelserörelse som av olika skäl inte kan accepteras av kyrkorna på en ort. När en grupp 

eller församling inom förnyelserörelsen på grund av till exempel ”växtverk” eller kris ser sig om 

efter stöd, finns ett förtroende uppbyggt som kan skapa öppningar till försoningsarbete. Så 

skedde i Uddevalla under 1990-talets andra hälft. 

MÄKLARE OCH FÖRSAMLINGSLEDARE I EN PERSON ELLER FLERA 

Utifrån uddevallaberättelsen förefaller det vara rimligt att kunna skapa en teori om mäklarens 

relation till församlingsledaren. Vi har kunnat se tre olika konstellationer: 

1. Mäklare och församlingsledare har varit en och samma person. Mäklarskapet gav då gott re-

sultat i relationer mellan olika grupper, men osäkerhet och splittringstendenser kunde uppstå 

inom församlingsledarens egen församling. I vissa lägen kan dock denna modell vara den enda 

möjligheten. (Exempel: kyrkoherden i Bäve och pastorn i Södertullskyrkan under 1990-talet) 

2. Mäklare och församlingsledare har varit olika personer, men mäklaren har inte varit auktori-

serad, eller bekräftad, möjligen beroende på bristande förtroende dem emellan. Det har varit 
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svårt att se vilket resultat denna rollfördelning fått. Mäklare har inte kunnat urskiljas med sä-

kerhet i de fall splittring uppstått. Dock torde de skarpa motsättningarna mellan Fristaden och 

övriga församlingar åren runt 1990 ha kunnat mildras, om den mäklarverksamhet som utveck-

lats under Tureborgsgemenskapens tid inte hade avvecklats. 

3. Mäklare och församlingsledare har varit olika personer med väl definierade roller, där försam-

lingsledaren gett mandat och förtroende till mäklaren att företräda församlingen i samtal och 

verksamhet med andra kyrkor involverade. I de fall mäklaren inte tillhörde någon av de försam-

lingar som konflikten berörde har ändå förtroendet från respektive församlingsledare funnits. 

Detta förefaller vara den modell som gett flest goda resultat: minst splittring eller sår, men ändå 

steg framåt i en enhetsprocess. (Ex. relationen kyrkoherde - komministrar/diakoner i Bäve på 

1970- och 80-talen, Tarren Abrahamsson på 1990-talet och Håkan Gniste på 2000-talet) 

STRUKTURENS FÖRMÅGA ATT ACCEPTERA, ELLER UPPMUNTRA LIMINALITET 

Att enligt Turner/Starkloff tillåta eller till och med uppmuntra spontana och subjektiva koino-

nia-företeelser kan ses som att utrymme ges för enskilda eller grupper att frivilligt genomgå 

liminala faser, förnyelserörelser. De kan bidra till att göra strukturerna mindre rigida. Möjligen 

visar själva tillåtandet av och/eller uppmuntran till liminalitet på en mjukhet i strukturen. Vi 

mötte tidigare Starkloffs fråga om hur långt den strukturellt präglade kyrkan kan sträcka sig för 

att godkänna, samarbeta med och mogna genom relationer till grupper i faser av liminal com-

munitas. Kan man i 2010-talets församlingar finna spår av uppmuntran till liminal, spontan ko-

inonia? Några exempel som jag hört informanter och församlingsledare tala positivt om: 

 Kommunitetsliv eller andra former av kollektivt liv. Taizé-upplevelser och retreater skulle 

kunna ses som smakprov. 

 Spontant/planerat deltagande i andra traditioners gudstjänster, läger och andra aktiviteter. 

 Pilgrimsvandringar 

 Smågrupper över konfessionsgränser 

Teologisk grund för liminal, spontan koinonia skulle kunna vara texten i Hebreerbrevet om att 

”gå utanför lägret” med Kristus. Förutsättningar på en ort för goda relationer till de liminala fö-

reteelserna är sannolikt ett tryggt och enat ledarskap, som inte tävlar om de största egna fram-

gångarna, utan ser församlingen som en helhet. 

MAKT 

Närhet som blir följden när socialt kapital bildas, liksom när subjektiv koinonia utvecklas, leder 

till ökad inbördes påverkan och skapar potential för starkare (informella) maktstrukturer. Detta 

är ett område som ytterligare behöver beforskas när det gäller förhållandet mellan förnyelse och 

enhet. En förnyelserörelse leder till ändrade maktstrukturer som riskerar att äventyra enheten. 

Här kan även mäklaren, i stället för att vara en ”enhetsapostel”, genom att låta sig berusas av 
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makt, bli den som splittrar. Potential för maktkamp finns också mellan församlingsledaren och 

mäklaren. En teori som redovisats är att ett frivilligt avstående från makt möjligen skapar en bas 

för en nära gemenskap, utan att den enskildes frihet och integritet tar skada. Ledarna i förnyel-

sen i Bäve under 1970- och 80-talen förefaller i högre grad än ledarna i Tureborgsgemenskapen 

och senare Fristaden ha lyckats med att frivilligt avstå makt – i båda fallen förmodligen omed-

vetet. Kritiska rapporter finns om människor i Tureborgsgemenskapen/Fristaden som for illa – 

självständigheten begränsades och välbefinnandet minskade. Någon liknande information har 

inte getts om förnyelsen i Bäve. Varken kunskapen om aktörernas hantering av makt eller kon-

sekvenserna är dock säkerställda, varför saken behöver undersökas närmare innan någon gene-

ralisering kan ske. 

Samfundsledningarnas inflytande på utvecklingen i Uddevalla förefaller inte ha varit särskilt 

stor. ”Makten” verkar ha legat hos respektive församlingsledning, även om samfunden, genom 

sina attityder och initiativ påverkat genom att ge såväl positiva som negativa signaler om hur de 

betraktade de samtida förnyelserörelserna. 

ANALYSINSTRUMENTET 

De tre delarna av det analysinstrument som är under konstruktion har i denna studie prövats i 

olika omfattning. De är i skilda utvecklingsfaser. 

LIMINALITET 

Förnyelserörelsernas behov av att avskilja sig från eller kritisera kyrkorna, samt dessas tolerans 

mot detta beteende kan beskrivas i grad av liminalitet, respektive grad av acceptans av denna. 

Tureborgsgemenskapen och Fristaden visade prov på en högre grad av liminalitet än förnyelsen 

i Bäve församling. Graden av tillåtlighet från kyrkornas sida var högre mot Bäve-förnyelsen. 

Hos gruppen som senare bildade församlingen Kingdom fanns från början en viss kritik mot 

kyrkorna i Uddevalla, men den var inte stark och tonades efter hand ned. Toleransen mot för-

samlingen Kingdom har varit stor, även under processen mot församlingsbilande, förmodligen 

för att kyrkorna inte upplevde den som allt för avvikande från rådande normer. För Elsebergs-

kyrkan har det främst varit fråga om liminalitet i vissa dogmatiska frågor i relation till Svenska 

kyrkan. Ställningstaganden i dessa frågor har dock upplevts utmanande från båda sidor. 

Den del av analysinstrumentet som handlar om liminalitet är ännu outvecklat och alltför grovt 

kalibrerat. Här finns behov av ytterligare utvecklingsarbete. 

KOINONIA 

Gemenskapens form har analyserats genom variablerna subjektiv-objektiv och spontan-

normativ koinonia. Denna del av analysinstrumentet har visat sig användbar för att klargöra 

skillnader i uppfattning och betoning av gemenskapsföreteelser, men behöver utvecklas och 

prövas ytterligare. 
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SOCIALT KAPITAL 

Relationsmönstren kyrkorna emellan, samt mellan dem och grupper inom förnyelserörelserna 

har analyserats utifrån teorier om socialt kapital. Dessa är väl utvecklade inom socialkunskapen, 

men har i denna studie bara i begränsad omfattning kommit till användning – verktyget som 

skapar en bild av mönster och intensitet i relationer inte alls. Tillämpningen i en lokal ekume-

nisk kontext behöver prövas och utvecklas ytterligare i kommande undersökningar. 

NYA FORMER FÖR FÖRNYELSERÖRELSER 

1950- och 60-talens förnyelseförväntan ledde inte till förnyelse på det sätt kyrkorna hade vän-

tat. Så tycks det också ha varit tidigare i kyrkohistorien. Sannolikheten för att en förnyelserö-

relse skall stämma med de förväntningar som fanns innan den kom förefaller inte vara stor. Teo-

rierna i detta arbete är skisser till möjliga förhållningssätt, vilka skulle kunna bidra till att lokala 

församlingar skapar en bättre beredskap för det oväntade. Jag finner därför anledning till att 

ytterligare studier görs av lokala församlingars olika sätt att hantera mötet med rörelser som för 

med sig förändrade sätt att se på t.ex. ecklesiala strukturer, liturgi, bibeltolkning, ämbete, miss-

ion, gemenskap och karismatik. 

DE SMÅ VÅGORNAS FÖRNYELSERÖRELSER 

Det finns skäl att anta att förnyelserörelsernas återkommande vågrörelser genom historien inte 

är ett avslutat kapitel. Möjligen kan vågrörelsernas storlek minska och frekvens öka, vilket man i 

den ekumeniska utvecklingen i Uddevalla efter 2000 möjligen kan se spår av i form av nya för-

samlingsbildningar som snabbt integreras, samt liminala aktiviteter som inte skapat oro eller-

konflikter. Orsaker kan vara den snabba informationsspridningen i dagens samhälle som kan 

låta ny information snabbare ”pytsas” ut och få konsekvenser, eller att kommunikationen lättare 

går i riktningen från gräsrotsnivå och uppåt i strukturernas hierarkier än tidigare. ”Känna för”-

attityderna i det postmoderna samhället kan skapa allt snabbare trendvändningar som inte 

strukturerna förmår, eller ens vill bromsa. Kyrkornas grad av rigiditet påverkar sannolikt. Bety-

delsen av ökad spontan koinonia i den vertikala dimensionen, inte minst bland ledare, torde inte 

kunna förbises, men låter sig inte enkelt empiriskt verifieras.  

Är det möjligt att just en uppmuntrad liminalitet, med en spontan/subjektiv koinonia i balans 

med en normativ/objektiv, som förmedlas av ett mäklarskap med överbryggande socialt kapital, 

kan skapa de små vågornas förnyelserörelse inom ramen för en strukturell kyrka, som annars 

tenderar att prioritera en stabiliserande objektiv, normativ koinonia? Ytterligare fördjupande 

och vidgande studier erfordras för att kunna säga mer om detta. 
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BILAGOR 

BILAGA 1: INTERVJUGUIDE 

Följande punkter har varit underlag vid intervjuer med församlingsmedlemmar och -ledare, som 

aktivt följt den ekumeniska utvecklingen i Uddevalla under hela, eller delar av nedanstående år. 

De intervjuade har uppmanats att berätta om sina upplevelser och intryck av de olika situation-

erna. 

1975-1980: 

Den ecklesiala kartan under dessa år. 

Förnyelsen i Bäve församling och dess ursprung. 

Tureborgsgemenskapens rötter, influenser från England och USA, samt ekumenisk ideologi 

1980-1986: 

Tureborgsgemenskapen och alliansmöten 

Mötesplatser för skol- och annat ungdomsarbete 

Relationerna pastorsförbundet/frikyrkorådet – Tureborgsgemenskapen – Svenska kyrkan. 

Förnyelsen i Bäve och dess betydelse för ekumeniken – präst- och pastorssamlingar 

Bildandet av den ekumeniska församlingen Södertullskyrkan 

1987-1989: 

Fristadens bildande, diskussioner för och emot, såväl inom som utanför gemenskapen. 

Influenser utifrån, t.ex. från Trosrörelsen. 

Effekter av församlingsbildandet bland övriga församlingar. 

Motsättningarna inom Fristaden, hantering av intern kritik, medlemsgenomströmning. 

Förändringar i relationerna mellan församlingarna, Saronförsamlingens förändrade roll, debat-

ten om parakyrkligt. 

1990-1994: 

Gemensamma bönetillfällen, samtal och möten för kyrkans präster och frikyrkornas pastorer 

Nedläggning av frikyrkorådet, orsaker och konsekvenser. 

Mediebevakningen av kyrkorna, framför allt Fristaden och särskilt Bäve församlings kyrkoher-

des predikan i Fristaden. 

1995-2000: 

Försoningsarbete bland präster och pastorer med offentliga böner om förlåtelse. 

2000-2010: 

Samarbete och växande vi-känsla med passionsspel, ungdomscafé, Saronhuset, konsensus om 

gemensamt nattvardsfirande, second hand och gemensamt aktiebolag. Relationerna till de nya 

församlingsbildningarna Kingdom och Elsebergskyrkan (Missionsprovinsen). 
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BILAGA 2: TUREBORGSGEMENSKAPENS UNDERVISNING OM DOPET 

Ur Tureborgsgemenskapens introduktionskurs från mitten av 1980-talet. Kapitel 4, avsnitt 6-7, 

som behandlar olika dopsyn. 
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BILAGA 3: EXEMPEL PÅ MÖJLIGA ENKÄTFRÅGOR OM KOINONIA 

Så är det i den församling jag besöker: 

  När man kommer in i kyrkan hälsar 
någon mig personligt välkommen 
med handslag. 

Ja När det är så i en 
församling tycker 
jag att det är: 

Bra 

Nej Tveksamt 

Vet ej Dåligt 

Människor sitter helt tysta i kyrkan 
innan gudstjänsten börjar.  

Ja När det är så i en 
församling tycker 
jag att det är: 

Bra 

Nej Tveksamt 

Vet ej Dåligt 

Det är inte bara prästen, utan också 
andra som ber högt och läser texter 
under gudstjänsten. 

Ja När det är så i en 
församling tycker 
jag att det är: 

Bra 

Nej Tveksamt 

Vet ej Dåligt 

När prästen/pastorn förbereder natt-
varden ser man inte nattvardsbordet 
och det som händer där särskilt bra. 

Ja När det är så i en 
församling tycker 
jag att det är: 

Bra 

Nej Tveksamt 

Vet ej Dåligt 

Det förekommer att man ber för 
sjuka eller att någon talar i tungor. 

Ja När det är så i en 
församling tycker 
jag att det är: 

Bra 

Nej Tveksamt 

Vet ej Dåligt 

Efter, eller före gudstjänsten inbjuds 
till kyrkkaffe eller liknande. 

Ja När det är så i en 
församling tycker 
jag att det är: 

Bra 

Nej Tveksamt 

Vet ej Dåligt 

Under nattvardsfirandet önskar man 
varandra Guds frid också genom 
handslag eller en kram. 

Ja När det är så i en 
församling tycker 
jag att det är: 

Bra 

Nej Tveksamt 

Vet ej Dåligt 

Den församling jag besöker har sällan 
gudstjänster tillsammans med andra 
församlingar. 

Ja När det är så i en 
församling tycker 
jag att det är: 

Bra 

Nej Tveksamt 

Vet ej Dåligt 

Församlingen inbjuder till bön, bibel-
studier i mindre grupper, till cellgrup-
per eller andra smågrupper. 

Ja När det är så i en 
församling tycker 
jag att det är: 

Bra 

Nej Tveksamt 

Vet ej Dåligt 

Det förekommer att kristna från olika 
hushåll äter tillsammans. 

Ja När det är så i en 
församling tycker 
jag att det är: 

Bra 

Nej Tveksamt 

Vet ej Dåligt 

Det finns personer i församlingen 
som lever i någon form av kollektivt 
boende. 

Ja När det är så i en 
församling tycker 
jag att det är: 

Bra 

Nej Tveksamt 

Vet ej Dåligt 

Det förekommer att människor ber 
om och får personlig förbön för sjuk-
dom eller personliga behov. 

Ja När det är så i en 
församling tycker 
jag att det är: 

Bra 

Nej Tveksamt 

Vet ej Dåligt 

Det förekommer att människor be-
känner synder för varandra eller ber 
varandra om förlåtelse. 

Ja När det är så i en 
församling tycker 
jag att det är: 

Bra 

Nej Tveksamt 

Vet ej Dåligt 
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BILAGA 4: REDSKAP FÖR ENHET I DEN EKUMENISKA HISTORIEN 

PÅVE INNOCENTIUS III 

Redan korsfararna hade genom erövringen av Konstantinopel visat hur lätt det var för kristna 

att använda vapen mot sina bröder, skriver Stephen Neill i A History of the Ecumenical Movement 

1. 1208 inledde påve Innocentius III ett korståg mot heretikerna i södra Frankrike. Det kom att 

vara i 120 år och förstörde hela landsdelen – men kyrkans ”enhet” återställdes. För att möta 

Albigensernas heresi formades dominikanerorden, med ett liknande fattigdomsideal. Debatter 

mellan präster och heretiker förekom. Lyckades det inte med övertalning, tog man emellertid till 

våld: Inkvisitionen blev vägen i södra Frankrike då heretiker skoningslöst brändes. 1320 ansåg 

den kyrkliga ledningen att enheten hade återställts.356 

Förnyelserörelsen var en protest mot en, som anhängarna tyckte, korrumperad och maktfull-

komlig kyrka och med önskan om återgång till den tidiga kyrkans livsstil. Som mål i enhetspro-

cessen framskymtar dogmatiskt samförstånd, men ytterst förefaller det vara att befästa makt-

koncentrationen.  Maktspråk och distans är de tydligaste attityderna. Genom maktmedel lycka-

des kyrkan genomdriva en yttre enhet som i realiteten var en djupare splittring än tidigare. Den 

enheten uppehölls länge, men med maktmedel. Det sammanbindande sociala kapitalet kan ha 

varit avsevärt inom respektive fraktion. Inför fiender nybildas detta snabbt. Även om överbryg-

gande socialt kapital tycks ha funnits och mäklare var i funktion var sannolikt detta sociala kapi-

tal alltför svagt. Möjligen har mäklarfunktionen legat alltför långt ned i hierarkierna. 

THOMAS CRANMER 

1548-1550 gjorde Thomas Cranmer (ärkebiskop av Canterbury 1533, död 1556) ett försök att 

träffa Melanchton som ställt sig positiv till ett möte, men ville avvakta. Möjligen har en andra 

inbjudan från Cranmer inte nått Melanchton, kanske beroende av politiskt ingripande från en 

tysk furste som inte önskade en fortsättning på samtalen.357 Calvin, Bullinger och Melanchton 

kom aldrig att mötas samtidigt. Om det skett tillsammans med Cranmer, hade möjligheter fun-

nits att komma överens om eucharist och andra lärofrågor. Cranmers mål, som var en integre-

ring av alla reformationens kyrkor i Europa, menar McNeill, ”… is evidence of a sincere ecumen-

icity and of a certain noble grandeur of design challenging to later generations”.358 

1500-talets stora förnyelserörelse ledde till splittringen från den Romerska katolska kyrkan till 

en rad protestantiska kyrkor. Bland förnyelsens mål fanns både dogmatisk och strukturell för-

nyelse. Hos Cranmer ser jag främst enhetsmålet som dogmatiskt samförstånd. Den metod han 

sökte var dogmatiska samtal. I Cranmers engagemang anar man också en irenisk attityd. Resul-

tatet blev inte framgångsrikt, sannolikt beroende på bakomliggande politiska motiv. Detta kan 
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uttryckas som ett starkt sammanbindande social kapital inom respektive länder, ett till furstarna 

koncentrerat och kontrollerat överbryggande socialt kapital, samt ett mycket litet handlingsut-

rymme för mäklare/ireniker. 

Som en marginalanteckning kan här noteras det Martin Smidt skriver: Där betoningen lades på 

tillbedjan och bön, som Thomas Cranmer i anglikanska kyrkan, liksom där mystiken och dess 

spiritualism fick utrymme, t.ex. Pierre Poiret, blev motsättningen till Katolska kyrkan svagare.359 

Kan det vara så att överbryggande socialt kapital genereras där tid till kontemplation och efter-

tanke ges, att mäklarskap stärks i gudsgemenskap – koinonia? 

GREVE ZINZENDORF 

Greve Nicolaus Ludwig von Zinzendorf (1700-60) växte upp på barnhemmet i Halle. Där fick han 

sin första ekumeniska inspiration och idén till sin ekumeniska organisation ”Order of the Mus-

tard Seed”. Zinzendorf såg den Augsburgska bekännelsen som främsta ekumeniska bekännelse, 

men han menade också att det var en skyldighet att lära något från varje kyrka.360 Schmidt skri-

ver också att Zinzendorf gjorde många försök till ekumeniska insatser, men med mycket begrän-

sad framgång.361 

I Pennsylvania pågick en ekumenisk rörelse 1741-1748. Relationerna mellan samfunden där var 

mycket splittrade, men många av dem hade tagit emot ett pietistiskt inflytande. Genom besök av 

Zinzendorf kom de att mötas. En serie av synoder anordnades i Pennsylvania. De samlade luthe-

raner, reformerta, presbyterianer, episkopaler, kväkare, mennoniter, brödrasamfundet och 

andra. Unionen de symboliserade var andlig – en Guds församling i Anden. Medlemmarna upp-

manades genom Zinzendorfs principer att behålla sitt samfundsmedlemskap, men gemensamt 

evangelisera bland indianerna.362 Tyvärr gick utvecklingen åter mot markeringar av samfundsi-

dentiteten. Delvis berodde det på misstankar om att Zinzendorfs syfte var att samla alla under 

sin egen rörelse. Även om det inte blev något konkret resultat under 1800-talet kom Zinzendorfs 

inflytande att förbereda marken för 1900-talet, menar Schmidt.363  

Förnyelserörelsen vi möter här var pietistisk och främjade närhet och lekmannamedverkan. 

Arvet från Spener och Francke gjorde att även Zinzendorfs främsta mål blev samarbete. Hos ho-

nom finns också den ireniska attityden. Resultatet av Zinzendorfs insatser blev begränsat till att 

relationer började byggas mellan samfunden med syfte att sprida evangeliet. Orsaken till den 

detta kan man möjligen finna i brist på socialt kapital. 
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THOMAS OCH ALEXANDER CAMPBELL – DISCIPLES MOVEMENT 

Far och son Thomas (1763-1854) och Alexander (1788-1866) Campbell utvecklade i början av 

1800-talet ett speciellt amerikanskt sätt att närma sig kristen enhet. Men det gav också impulser 

in i 1900-talet, anser Donald Yoder. Grunden var att gå tillbaka till Nya testamentet. Bara det 

skulle vara grunden för tron. ”Tillbaka till den primitiva kyrkan.” ”Restaurera kyrkan till dess 

primitiva enhet, renhet och välstånd.” Trosbekännelser och doktriner såg de bara som hinder för 

kristenhetens utveckling.364 

De kallade ledarna för äldste och medlemmarna för lärjungar. Dessa ”Disciples”, ”dialect of 

Campbellism”, blev den tredje största rörelsen i Västern, efter metodister och baptister. Deras 

demokratiska betoning gjorde att de inte ville dra någon skarp gräns mellan prästerskap och 

lekmän. Alexander Campbell kom med en vädjan om enhet i sin Christianity Restored 1835: 

Ingenting är väsentligare för att omvända världen än kristen enhet, och ingenting är viktigare för 

enhet än apostlarnas undervisning och vittnesbörd. ”…truth and union combined are omnipo-

tent”. Rörelsen har senare blivit kallad ”Churches of Christ”. 

Det karaktäristiska för den amerikanska ”Disciples movement” är 

 – en varmhjärtad informell tillbedjan 

 – deras misstänksamhet mot klerikalism 

 – deras fasthållande vid kongregationellt oberoende. 

Tanken med Campbells enhet var att kristna skulle komma ut från sina samfund och förenas 

under bibeln. Möjligheten till enhet såg Campbells på ett personligt plan. Ett viktigt bidrag från 

Disciples movement blev initiativet från deras konvent 1910 att utlysa ett massmöte för kristen 

enhet. Det hölls 1911 och ledde till en kommission för kristen enhet med representanter från 

baptister, disciples, episkopaler och presbyterianer.365 Disciples-rörelsen har fört tanken vidare 

om enhet genom lojalitet mot Kristus, men frihet i teologiska uppfattningar. Det är historiens 

ironi, skriver Yoder, att alla rörelser som startat med inriktning på att återställa enheten själva 

har blivit samfund.366 

Denna förnyelses drivkrafter förefaller ha varit både dogmatiska och organisatoriska. Enhetens 

syfte var nya kyrkostrukturer, ett nytt sätt att se på kyrkan, men enheten var också ett självän-

damål.  Metoden förefaller ha varit främst relationsbyggande, med en irenisk attityd. Inom rörel-

sen förefaller det sammanbindande sociala kapitalet ha varit starkt t.ex. genom närheten mellan 

präster och lekmän, men framför allt skapades ett överbryggande socialt kapital. Den ireniska 

attityden och mäklarskapet för att bygga relationer till andra kyrkor hade hög prioritet. 
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”Disciples movement” är intressant också för att den på flera sätt påminner om ”Shepherding 

movement”, vilken som en del av den karismatiska rörelsen kom att påverka Tureborgsgemen-

skapen i Uddevalla. Dessutom finner vi både i ”Disciples movement” och i Tureborgsgemenskap-

en, tanken att söka sig tillbaka till den första församlingens sätt att fungera, i kombination med 

viljan och visionen att ena den splittrade kyrkan. 

ARTHUR PENRHYN STANLEY 

Broad Churchmen i England ägnade sig mycket åt att tänka kring kyrkans natur. Alla människor 

är skapade i Kristus och har återlösts av honom. Alltså är alla i någon bemärkelse en del av kyr-

kan. En sådan tanke är inklusiv, och den gav växt åt enhetsarbetet.367 De flesta bland Broad 

Churchmen tog dock inga praktiska steg för enhet. Arthur Penrhyn Stanley (1815-1881) var ett 

undantag. Han ägnade sitt liv åt att bryta ned barriärer mellan medlemmar från olika kyrkor.368 

Han öppnade predikstolen i Westminster Abbey för alla sorters anglikaner och även andra tros-

bekännare. Ett av hans steg var att inbjuda alla i revisionskommittén av Nya testamentet till 

kommunion i Westminster Abbey innan de började sitt arbete. Detta gav en publicitet som 

gjorde att Stanley fick mycket kritik för sitt handlande. Stanley hade ingen konkret plan för en-

het. Han ansåg att  

… true union is union of better knowledge and mutual appreciation, and frank recognition of 

the different vocation of various Churches, and that it is the duty of Churches to build each 

other up.369 

Stanleys såg ett självändamål med enhet, men ville också finna samarbetsformer. Hans metod 

var relationsbyggande och hans attityd irenisk. Han skapade ett starkt överbryggande social 

kapital. Effekten av hans initiativ kom att påverka framväxten av den ekumeniska rörelsen. 

W. J. BIRKBECK 

W.J. Birkbeck (död 1916) var lekman, som blev av stor betydelse för relationerna mellan den 

anglikanska och den ortodoxa kyrkan. Hans största betydelse låg inte i det han skrev, utan det 

han var. Han lyckades sammanföra de två kyrkorna genom sin person. Hans stora kunskap om 

ryska affärer gjorde att han inte bara anlitades av kyrkan utan också av brittiska regeringen.370 

Birkbecks metod i sitt enhetsarbete var relationsbyggande. Hans attityd var irenisk och det 

överbryggade sociala kapital han skapade var stort. Det förtroende han hade i de båda kyrkorna 

vittnar också om att han lyckades använda det sammanbindande sociala kapitalet i respektive 

kyrka, utan att låta sig bindas av det. Han var en mäklare, en ireniker. 
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WILLIAM CAREY 

Missionsutbildningar kom till stånd redan innan behovet och organisationen av mission var helt 

klarlagd. Missionärer utbildades i Tyskland, Schweiz och England. När missionen tog fart sökte 

man ofta stöd hos varandra, oavsett samfund och organisation. I Calcutta möttes missionärer 

från baptistisk, kongregationalistisk och anglikansk mission för gemensam bön. William Carey 

(1761–1834) skriver: 

The utmost harmony prevails and a union of hearts unknown between persons of different 

denominations in England.371 

Samma sak hände mellan missionssällskapen på hemmaplan. I London började missionärer 

1819 mötas från de olika missionssällskapen och -skolorna till månatlig bön och rådplägning. 

Detta kom att pågå i över 100 år. Sådan gemenskap var omöjlig mellan kyrkorna vid denna tid, 

men naturlig bland dem som arbetade med mission.372 

William Carey var bara en av många i de olika missionssammanhangen som såg syftet med en-

hetsarbetet både verksamhets- och övertygelserelaterat. Sannolikt fanns inom organisationerna 

ett rikligt sammanbindande socialt kapital, men det fanns också incitament till att bygga upp ett 

överbryggande socialt kapital. Många inom missionssällskapen hade en roll av ireniker och mäk-

lare. Allt detta ledde till ett långsiktigt, väl förankrat och genomtänkt ekumeniskt arbete. 

FORSKARE I BIBELÖVERSÄTTNINGSARBETE 

Forskare möttes under senare delen av 1800-talet och delade med sig av sin förståelse. De arbe-

tade tillsammans för en ny engelsk bibel, först NT, sedan GT. De hade upprepade möten i Jerusa-

lem Chamber i Westminster Abbey, intima samlingar, då de visade stor uppskattning för varand-

ras forskning och religiösa kvalité. Detta är ett tydligt exempel på ekumeniska erfarenheter. 

Rouse skriver:  

Their repeated meetings in the Jerusalem Chamber in Westminster Abbey, their intimate 

conference, the wonderful harmony which prevailed among them, their appreciation of each 

other’s scholarship and still more of each other’s religious quality, made their work together 

a deep spiritual and ecumenical experience.373 

Syftet med den enhet som byggdes mellan dessa forskare var dogmatiskt samförstånd. Deras 

attityder var ireniska, med intellektuella drag. De lät omfattande sammanbindande socialt kapi-

tal växa fram, som skapade både förtroende och effektivitet i arbetet. Det uppnådda resultatet 

fick lång varaktighet – detta ekumeniska arbete har aldrig avstannat. 

                                                             
371 Rouse (1954:310-311) Brev från Carey till Dr Ryland 20 jan 1807, citerat i George Smith William Carey, 
s 190 

372 Rouse (1954:312) 

373 Rouse (1954:336-337) 



129 

 

JOHN R MOTT 

Student Christian Movement, SCM, kom att samla män från alla samfund, inklusive romersk-

katolska kyrkan. En stor insats genom resor i många länder gjorde John R Mott (1865-1955) vid 

Cornell University. Han blev 1888 generalsekreterare för YMCA. Han var också den drivande 

bakom konferensen i Konstantinopel (1904?) där en representation från de östliga kyrkorna 

deltog.374  

Det var naturligt att Mott blev ordförande vid konferensen i Edinburgh 1910 och ordförande i 

Internationella Missionsrådet som bildades 1921.375 Rouse skriver att John R Mott i sitt ledar-

skap kombinerade en värdig, kommenderande närvaro, djup religiös tro, evangelisk iver, kapa-

citet att kunna urskilja unga människors förmåga och uppmuntra denna. Han hade administrativ 

förmåga och auktoritet som ledare i stora samlingar, samt var en övertygande talare.376 Edin-

burghkonferensen var främst konsultativ, till skillnad från tidigare samlingar vars syfte var att 

utbilda och informera. Konferensen gav möjlighet att finna former för samarbete inför nya steg i 

att sprida evangeliet. Mott var ordförande i den förberedande kommissionen och sände person-

liga brev till 600 personer för att samla in material och tankar som skulle främja en ekumenisk 

atmosfär. Det skapade en kommunikation som kom att kallas ”ekumenisk konversation”. 377 

Pionjärarbete utfördes vid ortodoxa universitetscentra i Ryssland av Dr John R Mott och hans 

kollega Ruth Rouse. Motts första besök i Ryssland var 1899. 1909 återkom han till universiteten 

i S:t Petersburg och Moskva. När han kom var intresset från studenterna främst politiskt, men 

det förändrades mer och mer mot religiösa frågor. Från 1903 växte en rysk kristen studentrö-

relse fram. Den samlade både ortodoxa och icke-ortodoxa.378  

1912-13 höll Mott 18 konferenser i Asien, på det sätt som var karaktäristiskt för honom: Han 

sammanförde t.ex. missionärer och nationella ledare till samtal för att lösa problem.379 

Motts syfte anser jag var en kombination av att vilja skapa gemensamma verksamheter och en 

övertygelse om vikten att arbeta i enlighet med Jesu förbön – enhet som självändamål. Hans me-

tod var relationsbyggande och hans attityd var tydligt irenisk. Som ireniker och mäklare skapade 

han själv ett stort överbryggande socialt kapital, men initierade också mäklarfunktioner bland 

representanter för de olika organisationer han mötte, t.ex. under konferenser. Hans arbetssätt 

var väl genomtänkt och fick långvariga positiva konsekvenser. 
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APPENDIX: 2000-TALETS EKUMENISKA ARBETE I UDDEVALLA 

ARBETET MED NATTVARDSFRÅGAN 

NYÅRSKONFERENSER OCH GEMENSAM VECKOMÄSSA I SARONHUSET 

Flera präster i Uddevalla som engagerat sig ekumeniskt har en högkyrklig ämbetssyn. Detta har 

inneburit en tveksamhet inför vilka som skulle anses kunna leda en mässa. Också med tanke på 

de spänningar som fanns mellan kyrkorna valde man därför länge att avstå från gemensamt 

nattvardsfirande, även om det fanns en önskan om att tillsammans få ta del av detta sakrament. 

Frikyrkopastorerna intog en pragmatisk hållning, och när frågan väcktes om att fira nattvard när 

präster och pastorer möttes, som under Elida-seglingarna, blev det en präst som celebrerade. 

På nyårsdagen 2005, liksom även nyårsdagen 2006 firades ekumenisk mässa i Agnebergshallen i 

Uddevalla, som en del av Credos nyårsläger. Mässorna annonserades offentligt och många av 

Uddevallas präster och pastorer deltog vid dessa tillfällen aktivt, liksom många av församlingar-

nas medlemmar.380 Dessa gemensamma mässor gav mersmak och har sedan fått efterföljare från 

nyårsdagen 2007 och framåt, då ekumeniska mässor firats i Uddevalla kyrka. 

Ganska snart efter Saronhusets öppnande kom det önskemål om att kunna fira mässa där. 

Många av dem som kommer dit går inte till någon kyrka. De flesta av dessa skulle inte känna sig 

bekväma i den kyrkliga miljön och inte ha intresse av att ens ge det ett försök. I Saronhusets 

miljö känner de sig hemma och deltar gärna i sånger och psalmer under andakter. Borde inte 

också de erbjudas möjlighet att ta emot nattvarden? 

FORTSATT DIALOG OCH NY FÖRSTÅELSE 

Varken när det gällde de ekumeniska mässorna eller mässor i Saronhuset ansågs det tillfredstäl-

lande ur ekumeniskt perspektiv att enbart Svenska kyrkans präster skulle kunna celebrera eu-

charist, även om en präst och en pastor under de ekumeniska mässorna i och för sig kunde dela 

på ansvaret. De olika traditionerna hade olika stötestenar. Per Lagergren kommenterar: 

För Pingst är ju dopfrågan en svårighet och för oss, eller för mig … så är mera ämbetsfrågan 

en svårighet. Hur ser man på det? Vem har ämbetet? Där är ju vår [syn] samma som katolska 

och ortodoxa kyrkorna att det är präst/pastor som förvaltar sakramenten. Prästvigningen är 

viktig, då man får uppdraget att vara herde i församlingen och att förvalta sakramenten.381 

Det fanns heller inte möjlighet att både ha präst och pastor närvarande vid veckomässorna i 

Saronhuset, varför en lösning behövde sökas. Eftermiddagen 18 januari 2006 möttes flertalet av 

prästerna och pastorerna i Uddevalla under fem timmar till bön och samtal runt nattvardsfrå-
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131 

 

gan. Det var ett öppet och respektfullt samtal. Håkan Gniste menar att denna dag gjordes ett 

oerhört framsteg och att poängen var 

att vi orkade sitta och lyssna på varandra och slutföra samtalet och komma fram till, på 

grundval av detta, en lösning av nattvardsfrågan. Jag tror att det både var en teologisk fram-

gång och en relationsmässig, försoningsmässig, att vi kunde ödmjuka oss under varandra... 

Inte minst Svenska kyrkans präster med [kyrkoherde Ingvar] Humlén i spetsen, där han sa: 

”Ja men, vi kan ju späda ut vinet.” För det var ju en stor fråga för flera av dem: alkohol i vi-

net… ”så det fortfarande är vin, men det är så utspätt att det inte är någon fara för en alkoho-

list.”  

De frikyrkligas roll, menar Håkan Gniste, var att de ödmjukade sig genom att säga: ”Bara vi får 

fira nattvard tillsammans så gör vi det på det lutherska sättet.” Samtalet växte fram utifrån dessa 

attityder. Håkan Gniste ser också ett uppvaknande när det gäller nattvarden, att den inte bara är 

en åminnelsehögtid, som är ju den mer reformerta varianten som 

… vi har varit mer påverkade än vi trott av i frikyrkan. Att vi kan ta in det, att det är ”mitt kött 

och blod”. Det är ju en sorts mystisk erfarenhet som vi kan uppleva, erfara. Det är vårt rat-

ionella sinne som vill beskriva det fullständigt, vad det skulle kunna vara. Att det här reso-

nemanget fick vara. Så växte det fram något där som jag tror är både teologi och försoning.382 

Under mer än ett års tid pågick processen med fler samtal under de månatliga pastorsmötena, 

samt ett arbete med formuleringar, där pastor Pär Arkbro i Södertullskyrkan gjorde förarbetena. 

Vid pastorsmötet i juni 2007 kunde deltagarna enas om en målskrivning och anta en nattvards-

ordning, som sedan har använts i Saronhuset och under ekumeniska mässor, främst på nyårsda-

gen och under midsommardagens gemensamma högmässa i Kongresshallen i Folkets park.383 
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383 Pastorsmöte i Pingstkyrkan – anteckningar från 2007-06-05. Beslut om nattvardsordning: 

Ekumenisk nattvard 
Vi ägnade ett oss åt ett öppet samtal omkring frågan att fira nattvard tillsammans. 
Vi konstaterade att vi vill fira nattvard tillsammans men att vi också vill vara trogna den kyrka vi tillhör. 
Vi gjorde också tydligt att det är viktigt med ett pågående samtal. 
 
Vi enade oss om följande: 
1. Vi ska visa respekt för varandras dopsyn och för varandras olikheter.  
2. Vi ska sträva efter tydlighet mot varandra.  
3. Vi skall utgå från en gemensam ordning.  
4. Vi erkänner varandras av församlingen utsedda pastorer och präster att leda nattvarden. Vi strävar vi efter att 

tjäna tillsammans från minst två kyrkor. 
5. Vid nattvard i ex. Saronhuset utlyses den som ekumenisk nattvard även om bara en pastor eller präst leder 

nattvarden. Om man inte kan vid ett sådant tillfälle byter man med annan präst eller pastor. 
6.  Vi strävar efter att använda vin med låg alkoholhalt och det skall alltid finnas ett alkoholfritt alternativ.  
7.  Brödet vi använder skall vara glutenfritt. Vi accepterar oblater som bröd. 
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INITIATIV TILL EKUMENISKA ARBETEN I UDDEVALLA EFTER 2000 

BÖNENS HUS OCH UDDEVALLA BÖNENÄTVERK  

Under 2000-2001 fördes samtal i Saronförsamlingen om den framtida inriktningen. Under 

många år hade församlingens huvudsakliga inriktning varit bön, även om också många initiativ 

tagits bland annat till diakonala verksamheter, både för ungdomar, med t.ex. caféverksamhet, 

och för äldre. Redan under Ingemar Svenssons tid som pastor under 1980-talet gjordes ansatser 

till regelbunden bön med tanke att samla människor från olika kyrkor till bön för Uddevalla. En 

tanke framkom att förändra församlingen till en ekumenisk förening med inriktning på bön. Ett 

första steg i en sådan riktning blev att, tillsammans med de präster och pastorer som mötts till 

bön på fredagsmorgnarna, inbjuda till söndagskvällar under rubriken ”Bönens hus”. Detta sked-

de från 4 februari 2001. Uppropet inleddes med:  

Vi är några präster, pastorer och ledare i församlingar och kristna gemenskapsgrupper i Ud-

devalla, som utifrån en vision, som gavs under Ekumeniska Böneveckan (Pingstkyrkan i jan 

2000), känt en kallelse till utvidgad och fördjupad förbön för Guds folk i Uddevalla, för vår 

stad och våra församlingar. Visionen har vi kallat "Ett Bönens Hus för Alla Folk”. Med den be-

nämningen vill vi uttrycka … att vi tror att Gud just nu kallar allt sitt folk till att be Endräktigt 

och Enträget tillsammans. 384 

Dessa samlingar fortsatte en gång i månaden under några år. I oktober 2003 kom ett mail från 

Peter Ljunggren, medlem i Bäve församling, till initiativtagarna till Bönens hus. Brevet avhand-

lade tankar om ett bönenätverk i Uddevalla. Tankarna med bönenätverket låg nära dem för Bö-

nens hus. Liksom Bönens hus vände sig bönenätverket till alla kristna oavsett samfundstillhö-

righet. Peter Ljunggren skrev: 

Jag tror att Gud just nu kallar samman till ett medvetet bönearbete och bönegemenskap över 

samfunds- och traditionsgränser. Jag tror att Gud vill mer med Uddevalla än vi idag kan tro är 

möjligt… Du som säger ditt ja till detta upprop kommer med på en lista som kommer att vara 

synlig för alla andra som finns på den.385 

Förslaget från Peter Ljunggren togs emot positivt från Bönens hus och de möttes för att dra upp 

riktlinjer och för att stödja varandras initiativ. Ganska snart kom Uddevalla bönenätverk och 

Bönens hus att smälta samman, så att samlingarna på söndagskvällar också blev en mötesplats 

för bönenätverkets medlemmar, liksom de som tidigare varit med om Bönens hus blev en del av 

bönenätverket. Peter Ljunggren har sedan dess uthålligt arbetat vidare med böneinitiativ och 

med att hålla kontakter med både ledare och andra bedjare. Vid flera tillfällen har han varit med 

under pastorssamlingar för information och rådplägning. 

                                                             
384 Filen 2000-01-16 Bönens hus Visionen!.doc. Finns hos författaren.  

385 Mail från Peter Ljunggren 2003-10-28 
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PINGSTKYRKANS SECOND HAND 

Vid ett pastorsmöte i början av 2003 ställdes frågan från Pingstkyrkan om det fanns ett intresse 

från övriga församlingar att vara med att öppna en second hand-butik i Uddevalla. Det fanns en 

arbetsgrupp i Pingstkyrkan som hade börjat dra i trådar för ett sådant arbete och de välkom-

nade de övriga kyrkorna att ta del i detta. Det visade sig att ett sådant intresse inte fanns, men 

alla önskade Pingstkyrkan Guds välsignelse över deras initiativ. 

Pingstkyrkans Second Hand öppnade sin butik i en stor källarlokal i centrala Uddevalla april 

2003. Pingstkyrkan hela tiden varit huvudman för verksamheten. Butiken har fått bidra till både 

ekumenisk samverkan och relationer till samhället. Ekonomiskt stöd har, förutom till Pingströ-

relsens missionsarbete, kunnat ges till lokala projekt i Uddevalla, både inom och utom kyrkorna. 

Pingstkyrkans Second Hand har blivit en mötesplats för människor, inte minst från de olika kyr-

korna i Uddevalla. Uddevallabor har fått praktikplatser och även anställning i butiken, även om 

en stor del av arbetsinsatserna görs ideellt.  Samverkan finns med såväl Saronhuset som Saron 

Service AB. 

PASSIONSSPELET 

Vi pastorssamlingen 5 december 2002 samtalades om att ha ett ”Långfredagsspel” på Uddevalla 

torg. Det var kyrkoherde Kurt Olsson i Herrestad, som hade fått tanken när han besökte pass-

ionsspelen i Oberammergau några år tidigare. Spelet där engagerar över 2000 aktörer, men tan-

ken var att man i Uddevalla, gemensamt från kyrkorna, skulle kunna bli ett 100-tal. Tiden fram 

till påskhelgen ansågs knapp och det fanns ingen ordnad budget. Förslaget väckte dock intresse 

och engagemang. Vid pastorsmötet i januari 2003 samtalades åter om frågan.386 Kurt Olsson 

väntade emellertid inte in besked, utan ordnade på egen hand finansiering och inledde repetit-

ionsarbetet, till vilket han engagerade Janne Sääf, pastor i Fristaden och Siv Silver, dramapeda-

gog och medlem i Katolska församlingen. 

2012 spelades Passionsspelet för tionde gången och för varje år har det kommit allt mer folk. På 

långfredagens eftermiddag har Uddevalla torg varit välfyllt, vilket innebär ett par tusen åskå-

dare, vid lunchtid på påskaftonen något färre. Antalet medverkande har varit omkring 100. Såväl 

kommunen, som näringslivet i Uddevalla har bidragit till och marknadsfört passionsspelet och 

uddevallaborna har börjat se det som ”sitt”, vilket t.ex. innebär att en bild från detta har funnits 

med i kommunens allmänna informationsbroschyr.387 Per Lagergren anser att 

[d]els är det betydelsefull mellan församlingarna, inåt, för den skapar en självklar, naturlig 

gemenskap. Man ser att vi kan jobba ihop och gör något så centralt och viktigt tillsammans. 

Dels är det väldigt betydelsefull som ett evangeliserande instrument. Det här äger rum mitt 

                                                             
386 Minnesanteckningar från pastorsmötet 5 december 2002 finns i mail från Per Lagergren 2002-12-31 
till prästerna och pastorerna i Uddevalla. Där finns också kallelsen till 8 januari 2003, där det gemen-
samma påskfirandet är en av punkterna. 

387 Informantintervjuer (2012:00.51.20) 
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på torget i Uddevalla i påskhelgen. Jag tror det är otroligt viktigt. Det växer ju mer och mer. 

Folk känner ju till det nu. Det drar folk utifrån.388 

Håkan Gniste ser Passionsspelet som en frukt av försoningsarbetet som gjorts och görs. Han 

syftar på att spelets tema är just försoning. De två saker, som han trycker på när det gäller så-

dant som gjort intryck på människor i Uddevalla är Passionsspelet och Saronhuset. Han menar 

att det också beror på att Svenska kyrkan, med sitt förtroende bland folk, varit så engagerade.389 

SARONHUSET 

Som ny kyrkoherde i Uddevalla församling kom 2004 Ingvar Andersson (senare Humlén). Hans 

erfarenhet som kyrkoherde i Lysekil var att arbeta både ekumeniskt och diakonalt. Ända sedan 

Yngve Birgings tid som kyrkoherde i Uddevalla hade det funnits tankar på att kyrkan skulle in-

rätta en diakonal tjänst för de mest utsatta i Uddevalla. Det var inte svårt för den nye kyrkoher-

den att få gehör för sina tankar. Under ett pastorsmöte hösten 2004 presenterade han dem. Ud-

devalla församling skulle anställa en diakon. Det Uddevalla församling nu önskade var ett eku-

meniskt samarbete kring en diakonal verksamhet, samt ett hus att bedriva verksamheten i. 

Förutom inriktningen på bön, var det just den diakonala sidan av evangeliet som legat Saronför-

samlingen varmast om hjärtat. Flera initiativ under årens lopp hade blivit relativt kortlivade 

eftersom församlingen inte hade de resurser som behövts. Att Saronförsamlingens byggnad 

skulle kunna användas som ett diakonalt centrum mötte positivt gensvar från såväl de andra 

kyrkorna, som från Saronförsamlingens medlemmar, även om man kunde se svårigheter. Från 

kyrkorna i Uddevalla restes frågor om ekonomi. Uddevalla församling skulle stå för lönekostna-

derna, men hur skulle kostnader för verksamhet och fastighet betalas? Det skulle behöva göras 

rätt omfattande ombyggnader för att få huset ändamålsenligt. Hur skulle avtalsfrågan lösas?  

Lösningen blev att Saronförsamlingen ombildades till den ideella föreningen Saronhuset. I den 

föreningen kunde alla som önskade stödja den diakonala verksamheten vara stödmedlemmar, 

utan rösträtt, men bara kyrkorna, genom ett representantskap, kunde vara medlemmar. Detta 

innebar ju att Saronförsamlingens knappt 30 medlemmar skulle ”utesluta” sig själva. Intensiva 

samtal inleddes under en serie församlingsmöten, medlemmar som bodde på andra platser kon-

taktades och vid det extra årsmötet 13 november 2005 kunde de nya stadgarna godkännas ge-

nom att alla närvarande, samt genom fullmakter de frånvarande, röstade för ändringen. De flesta 

medlemmarna blev aktiva i olika församlingar i Uddevalla och Trollhättan, samt kom att regel-

bundet mötas till bön och gemenskap i hemmen. 

Förslaget till budget för drift, underhåll och investeringar blev positivt mottaget av församling-

arna. Till de första investeringarna kunde Uddevalla församling avsätta trehundratusen kronor 

                                                             
388 Lagergren, intervju (2011:13) 

389 Gniste, intervju (2011:29) 
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av testamentsmedel. Driftskostnaderna, fördelat på församlingarna, och med bidrag från Pingst-

kyrkans Second Hand, ansågs acceptabla. 

Saronhuset invigdes 23 november 2005. Tidigare hade Svenska kyrkan haft sopplunch i en hyrd 

lokal en bit från centrum på torsdagar och Fristaden bjöd till sopplunch i sin lokal på måndagar. 

Under våren 2005 hade Fristaden, som då var utan egen lokal, hyrt Saronförsamlingens lokaler, 

dels för gudstjänster, dels för sin sopplunch. En naturlig start för Saronhuset blev nu att båda 

soppluncherna anordnades på samma tider som tidigare, men i Saronhuset. 

Håkan och Gunilla Gniste anser att Ingvar Humléns roll var mycket viktig och att den hade apo-

stoliska drag. Han var visionär och inspiratör för projektet och fick personal och förtroendevalda 

att se möjligheterna.390 Per Lagergren säger: 

Alla de här tre sakerna [Passionsspelet, Saronhuset och Saron Service AB] är ju så att de inte 

är på pastorsplanet, utan där är det på församlingsplanet, så att vanligt folk möter varandra i 

det. Det är det vi har sagt att dels är det ju fortfarande så i Bäve att det är ett litet fåtal som 

verkligen känner för och brinner för ekumeniken. På ekumeniska böneveckan tänker man ju 

ibland, varför kommer de inte, varför bryr de sig inte? Men här ser man att detta [med den 

praktiska ekumeniken] är en bra och viktig grej.391 

Arbetet har utvecklats så att det 2012 fanns någon form av aktiviteter alla vardagar. Det före-

kom arbetsträning, man firade ekumenisk mässa en dag i veckan, det var frukost på fredags-

morgnar, kören Sarons liljor hade repetitioner, café var öppet i källaren och på sommaren i den 

fint upprustade gårdsmiljön från 1800-talet. 

SARON SERVICE AB – HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER 

Samarbetet mellan Saronhuset och Pingstkyrkans Second hand växte efter hand. Bland Saronhu-

sets gäster fanns de som hade varit utanför arbetsmarknaden länge. Pingstkyrkans Second hand 

fick ofta förfrågningar från t.ex. dödsbon, när de hämtade inventarier, om de skulle kunna, mot 

betalning, även göra efterarbetet med städning och transport till återvinning. Det hade de inte 

möjlighet till. Saron Service AB:s ”affärsidé” blev att ge bland andra några av Saronhusets gäster 

möjlighet till arbete, samtidigt som de utförde detta efterarbete i samarbete med Pingstkyrkans 

Second hand. 

Inför företagsstarten tecknade församlingarna i Uddevalla A-aktier för 10 000 kronor vardera 

och det fanns möjlighet för allmänheten att teckna B-aktier. 

Kyrkorna i Uddevalla äger alltså 2012 gemensamt en fastighet och ett aktiebolag. 

                                                             
390 Gniste, intervju (2011:28) 

391 Lagergren, intervju (2011:13) 
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