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1. Inledning  

 

Även om Sverige följt och engagerats i den utveckling som lett till Andra världskrigets utbrott, 

kom kriget särskilt nära först i och med Sovjets invasion av Finland, vilken den 1 december 

1939 utvecklades till det så kallade Vinterkriget.1 Sverige och Finland hade i januari samma år 

skrivit på ”Stockholmsplanen”, som byggde på en överenskommelse om att Sverige i en 

konfliktsituation skulle bidra med försvarskraft till Finland.2 När situationen väl kom och Sovjet 

invaderade Finland ansåg dock den svenska regeringen att läget var för spänt, och risken för att 

Sverige skulle dras in i konflikten var för stor för att Sverige skulle stå fast vid 

överenskommelsen.3 Finland var i enormt underläge: landet stred i vinterkriget med nio 

divisioner mot Sovjets 28.4 Efter kriget uppgavs finländarna ha mist 23 576 man. 43 557 var 

sårade och över 3000 saknade. Enligt officiella siffror dog Sovjets sida dog 132 000 man och 

nästan 159 000 var saknade.5  

 Finlands situation engagerade svenska folket och tvingade fram insikten att kriget var 

nära. Därmed väcktes också ambitionen att Sverige som nation skulle stå i beredskap i det fall 

landet skulle dras in i världskonflikten.6 Sveriges enhet bakom sin försvarsberedda neutralitet, 

den så kallade Svenska linjen,7blev viktig. Detta syntes till exempel tydligt bland de kristna 

samfunden i Sverige som, tyst eller öppet, anslöt sig till denna linje.8 I november 1941 gjorde 

Svenska kyrkan ett officiellt ställningstagande för den Svenska linjen, då representanter för 

kyrkomötet och för riksdagen i Stockholms Stadshus möttes. Vid mötet slog man fast att Den 

svenska linjen var ”den kristna linjen”. Ställningstagandet undertecknades av 

ecklesiastikministern Gösta Bagge (1882-1951), riksdagens talmän och kyrkomötets presidium, 

däribland ärkebiskop Erling Eidem.9  

 Man brukar tala om två djursymboler, vilka under beredskapsåren användes för att 

beskriva Sveriges hållning. Det ena var igelkotten, vilken Gösta Bagge använde första gången 

första maj 1940.10 Den stod för en vilande försvarsställning; Sverige såg till att ordna sina 

                                                           
1 Sveriges historia, Urban Lundberg, Norstedt 2012 Sid. 309 
2 Lundberg 2012 Sid. 307 
3 Lundberg 2012  Sid. 309 
4 Lundberg 2012  Sid. 310 
5 Lundberg 2012 Sid. 312 
6 Lundberg 2012  Sid. 312 
7 Sveriges kyrkhistoria, Ingmar Brohed, Verbum 2005 Sid. 168 
8 Brohed, 2005 Sid. 168 
 9 Brohed 2012 Sid. 168 
10 Lundberg 2012 Sid. 343 
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resurser, så att de skulle vara beredda på en kris som utmanade dessa.11 Den andra symbolen 

var den svenska tigern, den gulblårandiga tigern som ritades av Bertil Almqvist (1902-72) på 

uppdrag av Statens informationsstyrelse (SIS) 1941.12 SIS instiftades 1940 som ett krisorgan 

och stod under Utrikesdepartementet.13 Tigern åtföljdes av parollen: ”en svensk tiger”.14 Med 

detta menade man att svenskarna inte skulle tala för öppet om sådant som kunde vara känsligt 

för Sveriges position i världskonflikten.15 SIS hade två uppgifter: att informera och att 

censurera.16 SIS fick också uppdraget att rå om den svenska ”folksjälen”, dess mentala hälsa.17 

Vid samma tid instiftades Sektionen för kulturell folkberedskap. Dess huvudsakliga uppgift var 

att genom ett ombudsnät som sträckte sig över landet genom över 2000 enskilda ”ortsombud”, 

främst lärare och präster, se över folkets stämningsläge och den folkliga beredskapen. De skulle 

också arbeta för att ”främja svenska folkets intellektuella och moraliska motståndskraft” i form 

av föredragskvällar, debattaftnar och statlig propaganda18.  

Som vi ser ovan var kyrkan en stor del av arbetet med den Svenska linjen. Hur påverkade 

det dem som verkade i kyrkan vid den här tidpunkten? Sken kriget och beredskapen igenom i 

prästens predikan och föredrag? Dessa frågor fångar väl vad jag försöker ta reda på i den här 

uppsatsen. Var ska man då börja? Ett undersökningsobjekt behövs, någon som var där och var 

involverad i såväl beredskap som kyrka. Vid närmare undersökning har jag funnit det lämpligt 

att inrikta mig på biskop Torsten Ysander, som under beredskapsåren var biskop i Visby stift 

och aktiv i SIS beredskapsarbete. 

 Före sin vigning till biskop för Visby stift 193619 hade Torsten Ysander (1893-1960) 

tjänstgjort som sjukhuspredikant vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, kyrkoherde i Vänge-

Läby, föreståndare vid Fjellstedtska skolan samt domprost i Göteborgs domkyrkoförsamling. 

Under denna period, som sträckte sig mellan prästvigningen 1919 och biskopsvigningen 1936 

disputerade Ysander i teologi (1933). Han fungerade under sin tid som biskop i Visby även som 

hovpredikant. År 1947 valdes han till biskop i Linköpings stift. Ysander föreslogs också till 

biskop i Härnösand 1934, Skara 1934, Luleå 1938, Stockholm 1942 samt till ärkebiskop 1950 

                                                           
11 Lundberg 2012 Sid. 343 
12 Lundberg 2012 Sid. 347 
13 Informationsstyrelsen, Nationalencyklopedin band 9 sid. 455 
14 En svensk tiger, Nationalencyklopedin band 5 Sid. 532 
15 Lundberg 2012 Sid. 363 
16 Lundberg 2012 Sid. 363 
17 Lundberg 2012 Sid. 362-363 
18 Lundberg 2012 Sid. 363 
19 Jarlert Sid. 78 
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och 1958.20 Utöver dessa tjänster var han i ett tidigare skeende även verksam som ordförande i 

Uppsala kristliga studentförbund (1916-1917), och var ordförande för Svenska- 

Israelsmissionen 1936-1946.21 Ysander var också engagerad i judisk teologi och judarnas 

situation. Han var vid ett par tillfällen publicerad i Judisk tidskrift: 1933 skrev han en recension 

av verket Grosse jüdische National-Biographie Cerăuţzi, 1925-1936,22 författat av Salomon 

Wininger, och 1935 skrev han en recension av den svensk-judiske historikern Hugo Valentins 

verk Antisemitismen i historisk och kritisk belysning.23 Den sistnämnda recensionen är särskilt 

relevant för denna uppsats, eftersom att Ysander där yttrar sitt motstånd till den nazistiska och 

antisemitiska ideologin. Nedan följer ett utdrag ur artikeln: 

 

Man får icke blunda för allmänhetens obehagliga böjelser att generalisera. Judarne, även de svenska, ha haft 

anledning att iakttaga den. När exempelvis en andlig stormvind blåser upp mot ett kulturens missförhållande 

eller en moralisk destruktion och skuggan av skuld kan kastas på någon av annan ras, är faran gruvsamt nära 

att den allmänhet, som önskar slippa tänka, generaliserar domen över en hel ras, hur högtstående, förfinad 

och etiskt föredömlig den än må vara. Var går vägen? Inga arierparagrafer i världen förmå att på nytt bygga 

ghettons murar eller för längre tid driva ett intelligensens folk i exil. Assimilationen är heller icke önskvärd, 

varken av jude eller german. Vi akta ömsesidigt helst den, som har aktning för sitt eget och icke förskingrar 

andligt arv. Den tredje vägen måste finnas- samliv, samförstånd, samarbete.24  

 

När Ysander 1942 blev kandidat i biskopsvalet för det nybildade Stockholms stift, vägdes 

kandidaterna emot varandra. I slutändan vann Manfred Björkquist. Ett av de argument som 

framfördes mot Ysander var att den utrikespolitiska situationen och beredskapsläget var sådan, 

att det ansågs oklokt att biskopsstolen i Visby skulle stå tom, eftersom regionen ansågs vara en 

särskilt känslig utpost med tanke på det utrikespolitiska läget.25 När SIS bildades 1940, som en 

del av den svenska beredskapen och därmed också dess kulturella utskott, valdes många lärare 

men också präster till ombud. En av dem som utsågs var just Torsten Ysander.26 Dessa två 

faktorer bidrar till att Ysander är en intressant person att utgå ifrån. Han var biskop i vad som 

betraktades som en utrikespolitiskt speciellt utsatt zon och han var involverad i arbetet med den 

svenska beredskapen. 

                                                           
20 Jarlert Sid. 78 
21 Jarlert Sid. 78 
22 Ysander 1933 Sid. 350-352  
23 Ysander 1935 Sid. 100-103  
24 Ysander 1935 Sid. 102-103 
25 Bexell 2008 Sid. 164 
26 Lindal 2004 Sid.45 
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2. Uppsatsens fokus och struktur 

 

2.1 Tidigare forskning 

 

Beredskapsåren har behandlats i exempelvis Norstedts bokserie Sveriges historia, mer specifikt 

i det band som behandlar 1920-1965. Svenska kyrkans agerande under perioden har behandlats 

i översiktsverket Sveriges kyrkohistoria, närmare bestämt dess åttonde band med Ingmar 

Brohed som huvudförfattare. Där beskrivs ingående hur kyrkans relation till staten såg ut, såväl 

som hur kyrkan behandlade ideologiska konflikter inåt, exempelvis i mötet med nazismen och 

kommunismen.   

Mer regionalt ingående perspektiv på beredskapen finns också att hitta i exempelvis Erik 

Norbergs Försvar och bygd i Ångermanland och Medelpad, där beredskapen mellan 1939-1945 

behandlats. Norberg berättar om hur Västernorrlands regemente 121 mobiliserades i september 

1939 i samband med Tysklands invasion av Polen, hur samma regemente fick uppdraget att 

bilda bakre försvarslinje då Sveriges gräns utmanades och hur det i krigets slutskede deltog i 

bistånd till Danmark och Norge.27 Ett annat sådant exempel är Agne Furingstens behandling av 

Värmlands beredskapssituation i Värmland i krigets skugga utav Suzanne Palmquist, Britt-

marie Insulander och Bertil Ludvigsson. Där skildras hur Värmland påverkades av Sveriges 

militära upprustning genom det under upprustningen enda inrättade militärområdet placerades 

i Bergslagen. Furingsten skriver också om hur Värmlands befolkning tvingades i en ny 

samvaro, där samarbete blev vitalt. Furingsten skildrar i sin artikel hur Värmland var en aktiv 

mottagare av flyktingar, både från Finland under vinterkriget och judiska överlevare från 

koncentrationsläger vid krigets slut.28  

Om Gotland under perioden 1938-1941, som står i fokus för denna uppsats, finns lite att 

tillgå. Gunnar Öberg vid institutionen för humaniora och samhällsvetenskap vid Högskolan 

Gotland har i sin C-uppsats ”Gotlandspressen och de grå lapparna: Statens 

Informationsstyrelses övervakning av de gotländska dagstidningarna under andra världskriget” 

behandlat omfattningen av SIS’ censur av den gotländska pressen. När det gäller mer ingående 

fördjupningar på enskilda aktörer i Svenska kyrkan under beredskapen har då sittande 

ärkebiskop Erling Eidem behandlats i Sveriges kyrkohistoria.  

 

                                                           
27 Norberg 1977 Sid. 329-363  
28 Furingsten 1991 Sid.8-18  



 
6 

 

2.2 Syfte 

 

Som visats ovan har både Sveriges situation i beredskapsåren politiskt och socialt 

bearbetats ingående. Vi ser också hur Svenska kyrkan till viss del berörts av frågan. Dock har 

Svenska kyrkans position under beredskapsåren, hur den reagerade och tog ställning bearbetats 

tämligen övergripande, och det finns många perspektiv att undersöka närmare. Erling Eidem 

var ärkebiskop, och därmed kyrkans högsta företrädare. Även om detta perspektiv täcker 

mycket av kyrkans verksamhet är det även intressant att se till hur beredskapen behandlades 

och bemöttes av en biskop ute i ett av kyrkans stift. Ett stift som just i denna kontext blir extra 

intressant genom sin speciella utsatthet för just kriget, och därmed beredskapen, är Visby stift. 

Stadens geografiska läge, som blev ett oerhört laddat maktföremål i Andra världskriget gjorde 

att Visbys invånare, och därmed församlingsbor, berördes direkt av kriget vare sig de var 

soldater, åldringar eller bönder.  

2.3 Frågeställning 

 

En sak som behöver undersökas mer ingående är hur en enskild biskop hanterade den svenska 

beredskapen under Andra världskriget, och jag har kommit fram till att en intressant sådan 

biskop att undersöka vore Torsten Ysander i Visby stift. Den övergripande fråga jag ställer, 

med Ysander som fallstudie är: Hur påverkade beredskapsåren och därmed Andra världskriget 

Svenska kyrkan. Denna fråga får i sin tur några underfrågor: 

 

1. Gjorde sig Sveriges och världskonfliktens omständigheter synliga i Ysanders ämbetsutövande? 

2. Om så är fallet: hur?  

3. Finns det paralleller att finna mellan igelkotten (Sveriges vilande försvarsberedskap) och/eller 

tigern (den folkliga beredskapen) och Ysanders formuleringar? 

 

Fråga 1 och 2 kommer att behandlas i hela uppsatsen, när olika texter behandlas, medan fråga 

3 kommer tillämpas i uppsatsens slutskede när vi fått en övergripande bild av texterna.  

2.4 Källmaterial 

 

Det material som jag kommer att använda mig av är de delar av Torsten Ysanders 

ämbetsutövande och förkunnelse som kom att tryckas under den avgränsade perioden, det vill 

säga 1937 till 1943, det vill säga två år före och två år efter, krigsutbrottet 1939. Källmaterialet 

innehåller en tryckt predikosamling, ämbetsberättelser, föredrag från ett prästmöte, föredrag för 
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Kristna Studentrörelsen, herdabrev, argumenterande artiklar, samt inlägg i svenskkyrkliga 

tidsskrifter. Källmaterialet bildar tre huvudkategorier, med utgångspunkt i vem de är riktade 

till. För att kunna placera Ysander i en nationell och internationell historisk kontext använder 

jag mig av det band i Sveriges historia som behandlar perioden 1920-1965. Jag använder mig 

av band 8 i Sveriges kyrkohistoria för att beskriva den kyrkliga kontexten, samt boken Om 

kriget hade kommit, vilken behandlar den svenska beredskapen. 

2.5 Metod och avgränsning 

 

För att svara på min frågeställning kommer jag att analysera de källor som nämnts ovan. Dessa 

kommer jag dela in i tre kategorier utifrån vem/vilka adressaten var: allmänheten, 

ämbetskollegor eller församling (från predikstolen). Jag kommer sedan att analysera dessa 

underkategorier var för sig, för att avslutningsvis söka förena dem i en sammanfattande bild av 

Torsten Ysander som biskop i krigsberedskapens Sverige. I min analys av de tryckta källorna 

identifierar jag såväl underliggande som framträdande yttranden vilka adresserar krigets 

situation som konflikt och möte av ideologier, det vill säga situationer där nationens identitet, 

gemenskap och enhet samt medborgarnas lojalitet får plats i resonemanget. Jag kommer också 

att analysera källorna i sin historiska kontext, och ställ beredskapsårens utveckling parallellt 

med källornas uppkomst. I slutet av varje kapitel kommer jag att göra en kort sammanfattning. 

Avslutningsvis kommer gör jag också en övergripande analys, för att se om några förändringar 

sker över tidsperioden, och vilka förändringar dessa då är.  

Denna uppdelning av texterna med utgångspunkt i vem källorna riktas till bör ställas emot 

en kronologisk uppdelning, och frågan bör ställas varför detta inte prioriterats. Svaret är att 

källmaterialet i min undersökning visat sig vara tämligen ojämnt fördelat över tid. För vissa år, 

som 1940 och 1941, finns mer att tillgå i en källkategori än 1939, medan en annan källkategori 

är överrepresenterad 1939. Detta skulle i ett kronologist tillvägagångssätt resultera i en obalans, 

och det skulle bli svårare att jämföra källmaterialet. Genom att istället utgå ifrån vem materialet 

är riktat till är det möjligt att göra kronologiska jämförelser men även mellan de olika 

adressaterna. Därigenom blir undersökningen inte strikt beroende kronologin, men kronologin 

spelar fortfarande en viktig roll i analysen så långt det är möjligt utifrån källäget. Dock kommer 

det inom ramen för varje kapitel att tillämpas en kronologi i det av kapitlet studerade 

källmaterialet. Den avgränsning som gjorts har främst med beredskapsåren att göra. Även om 

kriget fortsatte, och likaså oundvikligt beredskapen, så är det mellan 1939 och 1941 som 

Sveriges beredskapsarbete markant ökar och blir en nationell angelägenhet. Att inte enbart 
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fokusera på åren 1939-1941, utan också inkludera material från 1937 och 1938, åren efter 

Ysanders tillträde som biskop ger möjlighet att undersöka om det fanns någon skillnad mellan 

hans budskap under beredskapsperioden och tiden som föregick den. 

 

2.6 Disposition 

 

Uppsatsen kommer, utöver detta inledande kapitel, bestå av tre kapitel, som vart och ett 

behandlar var och en av de tre mottagargrupperna: allmänheten, församlingen och prästerna. 

De avslutas med korta sammanfattningar. I det avslutande femte kapitlet utgör en övergripande 

analys och sammanfattning. 

 

3. Allmänheten 

 

Detta kapitel behandlar de av Torsten Ysanders texter som riktade sig till den vanliga svenska 

kristna människan ute i samhället, det vill säga de källor som publicerats i sådana forum som 

var till för exempelvis kristna studenter eller vanligt kyrkfolk inom Svenska kyrkan. Detta rör 

dock inte bara inomkyrkliga källor; jag kommer även att bearbeta sådana källor som adresserat 

människor i andra sammanhang. 

 

3.1 ”Anden”, ett föredrag i Uppsala kristliga studentförbund publicerat i Ny kyrklig 

tidskrift, 1938 

 

Ysander tar i sitt föredrag utgångspunkt i Johannesevangeliet 3:8: ”Vinden blåser vart den vill, 

och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var 

och en som har fötts av anden.” Utifrån denna text problematiserar han hur Guds interaktion 

med människan genom anden sker, och hur det snarare är i själva vardagskampen som 

interaktionen sker: 

 

Guds ande låter sig icke beställas. Mycket sällan kommer han till de tre tusen, som i den första pingst. Oftare 

smyger han in till en ensam gamling, vars öga och finger ovant följa bibelbokens rad. Eller smyger han in, 

objuden, oväntad och icke alltid ens igenkänd till en bitterligt ensam själ på ett ödsligt ensamt studentrum. 

Den unge, som vandrar därinne, i både kammarens och tankarnas trötta ring- han känner henne bara till en 

sak, men den känner han olustigt och kvidsamt väl. Det är guds och Satans tvistande. Den tvekampen gör, 

att han frestas hånskratta hårt, när någon talar sorglöst och sentimentalt om det ljusa och ljuva ungdomslivet. 

Det låter rätt ofta för honom som om Satan skulle få rätt i sina argument mot både Guds ande och hans egen. 
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Han märker det icke. Han ser honom icke. Han tror sig ensam i rummet. Men själva den längtan, känslans 

självve, äro förklädda budbärare från segerns Gud. Ty kampen, han tror vara sin, är likväl icke hans. Den är 

Guds kamp om honom för honom. Han är besökt av Anden.29 

 

Ysanders resonemang mynnar ut i att Anden har två sidor: förlåtelsens Ande, och 

gemenskapens Ande.30 Med hjälp av en liknelse med en gammal triptyk (en tredelad altartavla), 

som med sitt bildspråk berättar om ett hjärta som renas av Kristus, beskriver han hur Anden 

verkar i renandet av människors hjärtan genom att de genom Kristus får ta emot syndernas 

förlåtelse.31 Gemenskapens Ande beskriver han som en förenande kraft, ”till sist och innerst 

endast ett: bandet mellan två som mottagit samma förlåtelse av samme Far och leva i den.”32 I 

stort är resonemanget avgränsat till att gälla pneumatologi (teologi fokuserad på Anden), och 

kontextualiserat för att relatera till denna grupp studenter. I denna situation är det därför svårt 

att finna undertoner som skulle kunna relatera till samhällskontexten. 

 

3.2 ”Nutidsmänniskan och bibeln”: Radiosamtal (1939) 

 

Detta radiosamtal hölls mellan fyra personer, som alla hade en egen rubrik att utgå ifrån: Biskop 

Yngve Brilioth (1891-1959), som utifrån sin rubrik ”Nutidsmänniskan och bibeln” 

problematiserade den pågående sekulariseringen och bibeln som en stor skatt, vilken 

”nutidsmänniskan” håller på att förlora, och söker kontextualisera, och motivera bibelns 

relevans i det moderna samhället. Utifrån rubriken ”Bibeln och den västerländska 

kulturhistorien” ville rektor Alf Ahlberg (1892-1979) visa på Bibelns och dess budskaps roll 

som grundfundament i den västerländska, och därmed också Sveriges, kultur. Professor 

Johannes Lindblom (1882-1974) utgår ifrån rubriken ”Bibeln från historisk synpunkt”, och 

söker utifrån den kort att sammanfatta bibelvetenskapens uppdrag, och vikten av att granska 

Bibeln som historiskt dokument. Slutligen talade Torsten Ysander under rubriken ”Bibeln ur 

andaktens och själavårdens synpunkt. 33Ysander menar att bibeln är ett viktigt verktyg i 

andakten. Detta motiverar han på följande sätt:  

 

                                                           
29 Ysander 1938 A Sid. 5 
30 Ysander 1938 A Sid.6 
31 Ysander 1938 A Sid.7 
32 Ysander 1938 A Sid.10 
33 Brilioth, Yngve (red.) 1939 
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Att hålla andakt, det är inre samling, där själen möter Gud, lyssnar efter vad Han vill säga och själv talar ut 

med Honom. Därför är Bibeln mitt dråpligaste sällskap och hjälpmedel vid andakten. Men är det också ett 

nödvändigt sällskap? Jag vet att svenskens klassiska andaktsbok knappast varit Bibeln, utan psalmboken. 

Och den är ingen dålig hjälp för själen att lyfta sig som fågeln mot himmelens höjd. Men jag kan icke riktigt 

förstå, varför man inte skulle- som mina gamla fäder i Bohuslän sade- gå till den källa, där vattnet är klarast 

och därifrån förresten alla de andra källorna få sitt vatten.34  

 

Ysander menar alltså att Bibeln, även om också psalmboken är ett kraftfullt verktyg för bön och 

andlig uppbyggelse, är ett skarpare verktyg i andakten i mötet med Gud, just därför att Ordet 

förmedlas rakt och tydligt i Bibeln, den källa där vattnet är klarast, för att använda Ysanders 

metafor. Hur förstår vi då Bibeln som Guds ord i vår egen läsning och andakt, inte bara de delar 

vi själva väljer ut, utan Bibeln som helhet? Ysander säger: 

 

Om någon vill göra-det är slagrutan. När jag ärligt, så långt jag själv förstår att vara ärlig, försöker att lyda 

och inrätta mig efter vad jag läser om evangeliets Herre och om och av Guds stridsmän och löpare i Bibelns 

värld, då förenklas och klarnar frågan om Ordet såsom Guds ord. Det blir inte bara Bergspredikan som blir 

väldig och inbjudande då. Jag är innerligt tacksam för det. Ty den är nästan svårast att hålla-riktigt-från kl.7 

på morgonen till 11 på kvällen- i tankar- ord- och gärningar- mot Gud- och min familj- och andra människor. 

35 

 

Om man försöker att leva efter det Bibeln berättar, så kommer man närmare att förstå Bibeln 

som Guds ord, menar Ysander. Men allt i Bibeln talar inte till vår fördel, utan Bibeln kan 

stundtals vara hård och fördömande gentemot människan. Detta behandlar Ysander också:  

 

Jag undrar om inte de flesta människor ha det så, att i var sin vrå i deras själ sitta tvenne-helgonet och narren. 

Den ena vill tro-som ett barn-och få frid med livets Gud. Den andre småler lite på hån: hur kan du vara viss 

om allt detta? Tänk om du bara bedrar dig själv. Om någon vill bli viss, måste han bestämt se upp vid 

vardagens och hjärtats alla vägskäl. Står där på vägvisaren, att det för till glad ro utan kamp, får du akta dig. 

Hittar du en vägvisare, där det står: misströstevägen, smal väg och lösa vägkanter-så är det rätt led.36  

 

Man kan sammanfatta detta så, att Ysander vill tydliggöra att livet och dess ständiga vägval vid 

”vardagens och hjärtats alla vägskäl” inte kan väljas utifrån vad som lovar minst prövning. Den 

väg som leder rätt går genom diffusa och hårda prövningar. Sammanfattningsvis kan man säga 

att Ysander i sitt bidrag till radiosamtalet talar om Bibelns roll i andakten som central. Genom 

                                                           
34 Brilioth(Red.) 1939 Sid. 31-32 
35 Brilioth(Red.) 1939 Sid. 33 
36 Brilioth(Red.) 1939 Sid. 34 
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sin trygghet och tydlighet blir den viktig i dialogen med Gud, och hur vi lever våra liv i enlighet 

med Guds ord. Ysander poängterar också vikten av att inte exkludera de delar av Bibeln som 

manar till självkritik och prövning.    

Detta radiosamtal hölls den 20 januari 1939 och denna tid är också väsentlig i 

krigsskeendet för Sverige. I januari 1939 godkände de svenska och finska regeringarna 

Stockholmsplanen, den överenskommelse som lovade militärt bistånd till Finland vid 

konflikt.37 Det var denna plan som Sverige övergav när Sovjetunionens påtryckningar blev 

starkare. Sovjetunionen visade dock från början sitt missnöje med detta, och vägrade acceptera 

planen. I Sverige fortgick debatten mellan de som menade att man, när situationen blev alltmer 

spänd, borde hålla sin del av avtalet ändå, och de som menade att man inte skulle göra det.38 

Kan vi på något vis se dessa utvecklingar i Ysanders resonemang om den egna andakten i 

direktsänd svensk radio? En formulering fångar omedelbart uppmärksamheten. I citatet om 

”hjärtats vägskäl” beskriver Ysander det felaktiga vägvalet som ett som lovar ”ro utan kamp”. 

Livet innehåller många olika sorters kamp, och det finns många olika definitioner av den 

kampen som Ysander skulle kunna syfta på. Lyfter vi detta i ljuset av omvärldssituationen och 

det som hände december 1939, då det finska vinterkriget exploderade,39 blir en sådan 

formulering intressant. Den kristna vägen är den hårda vägen, som går igenom prövning och 

kamp. Det är dock svårt att förankra detta ytterligare; Radiosamtalet handlade om Bibeln, och 

Ysander talade om andakten i den kristna vardagen. I första rummet är resonemanget teologiskt, 

och även om formuleringen gällande kampen som den kristna vägen blir intressant i 

samhällskontexten, finns inget annat att stötta upp den med.  

 

3.3 ”Landet och personligheten”- Tal av Torsten Ysander vid högerns riksstämma 1940 

  

I detta publicerade tal behandlade Ysander nationen Sverige och landets roll i individens och 

folkets liv. I talet ställde Ysander ett antal frågor till sig själv.40 Den första av dessa är: Vad är 

mitt land? Här utgick han från påståendet att Sverige inte bara är ”ett stycke jord”.41 Ysander 

resonerar vidare:  

 

                                                           
37 Lundberg 2012 Sid. 307 
38 Lundberg 2012 Sid. 307 
39 Lundberg 2012 Sid. 309 
40 Ysander 1940 C Sid. 1-14 
41 Ysander 1940 C Sid. 4 
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Måhända kunna vi också- fastän något tveksammare- bliva överrens om att landet icke är det materiella i 

välfärd och strävan, som flätar oss samman i gemensamma vardagsöden. Landet är förmer än allt detta. Det 

är hela mitt folks andeliv samt de yttre materiella möjligheterna för detta livs bestånd och utveckling. Så 

visst som andelivet hör med och är det väsentliga, har jag icke råd och rätt att tappa bort siktet på den enskilde. 

Det är heller icke tillåtet att välja ett antingen-eller och taga som översta sikte antingen landets, folkets och 

det helas väl- eller också den enskilda personlighetens fria och rika växt. Här måste det vara ett både-och, ty 

de bero av varandra.42  

 

Ysander beskriver alltså landet som en helhet, där individen och folket är ett, där folkets andeliv 

och materiella omständigheter möjliggör landets existens. Att välja det ena och strunta i det 

andra är en omöjlighet. Aspekterna är tätt sammanflätade. Ysander formulerar sig på också ett 

annat, mer sammanfattande sätt:  

 

Landet är mitt arv och eget. Det är icke bara ett arv, som skall bevaras. Det är icke bara det egna, som skall 

bevakas. Men sådan som vi, var och en, äro eller bliva i personlighetens innersta halt, sådan blir den andliga 

och timliga gemenskap vi kalla Sverige.43 

 

Alltså: Såsom vi, i vår personlighets innersta är, så blir gemenskapen Sverige. Ysander 

kontextualiserar detta med det senaste decenniets politiska och ideologiska skeenden: ”Det har 

blåst över världen under sista decenniet en kollektivismens vind.”44 Han ställer sig frågan om 

den nya tyngd som gemenskapen har fått är något helt och hållet dåligt, och kommer fram till 

att det beror på vilken form av gemenskap det är. Enligt Ysander är den typ av gemenskap som 

är hållbar den som inte enbart ser landets gemenskap som en stat, eller summan av individer. 

Här lyfter han Sveriges ”omistliga ideal av en gemenskap, grundad på fria och självständiga 

individers rådslag och samverkan.”45 Nästa fråga han ställer sig är vilken betydelse den 

enskilde har för landet och Ysander svarar såhär: 

 

Vi behöva personligheter, som äro självständiga nog att aldrig gå in under andlig likriktning, icke ens i sitt 

eget partis. När det andliga livet blir kollektivt, förtjänar det intet bättre namn än epidemi. Det är farligt att 

springa i kapp med den allmänna opinionen av fruktan att inte bli nyttjad till annat än kulturens eftertrupp 

och ambulans. De verkliga ledarna i ett folk bliva frontsoldater icke genom att avlyssna utan genom 

inspirerande signaler.46 

                                                           
42 Ysander 1940 C Sid. 4 
43 Ysander 1940 C Sid. 5 
44 Ysander 1940 C Sid. 5 
45 Ysander 1940 C Sid. 5-6 
46 Ysander 1940 C Sid. 7 
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Ysander menar alltså att den enskilde, genom att vara just vara en individ, på så vis upprätthåller 

den här ordningen som han tidigare nämnt där personer som fria självständiga individer formar 

landet Sverige. Man skulle kunna förkorta det till att individen tillför en mångfald. Vad betyder 

då det gemensamma för den enskilde? På denna fråga svarar Ysander: 

 

Gemenskapen hos ett folk kan emellertid också vara en märkelig hjälp för den ensamme och enskilde. Detta 

visar sig redan i det andliga klimatet. Och det röjes i den allmänna opinionens betydelse. Det är 

mänsklighetens lycka, att det inte bara är ont, som smittar, utan också det, som är gott. Så lika äro vi 

människor dessutom varandra, att det, som klingar med äkta ton ur ett inspirerat hjärta, det svarar slag också 

hos andra.47 

 

Ysander resonerar alltså så, att det gemensamma kan inkräkta på den enskilde, och därmed bli 

något mycket destruktivt. Men med samma medel kan det också bli något väldigt kraftfullt och 

gott, just därför att det gemensamma också kan förmedla och sprida sådant folket mår bra av. 

Vidare tar Ysander också upp kyrkans roll i sammanhanget: 

 

Kyrkan måste som sådan höra till politikens Röda Kors. Intet parti kan eller får göra anspråk på att särskilt 

hägna det religiösa samfundet. Men liksom kyrkan är hela folkets representant och tjänare, är det också hela 

folkets och varje partis ansvar, såvitt det icke hopplöst förträngt sina ideal till det materiella, att giva rum för 

dess budbärartjänst och annan uppbyggande gärning.48 

 

Kyrkans målgrupp är hela folket. Därför är den inte att göra politiska anspråk på. Däremot är 

det allas ansvar att se till att kyrkan får utrymme att verka i det svenska samhället, bland det 

Svenska folket. Slutligen tar Ysander tag i en sista underrubrik: ”Nationell väckelse och 

personlig”. I detta sammanhang talar han om att han börjat kunna urskilja ett nationellt 

vaknande. Han knyter an till de omskakande krigshärjade år som de tagit sig förbi: ”Alla veta 

vi att det är ond och hård tid som framtvingat vår självbesinning.”49 Ysander pekar på hur 

världskonflikten fört Sverige samman. Han problematiserar utifrån detta det möjliga scenariot 

att det blir världsfred och lägger tonvikt vid att ”Den syn vi sett av gemensamt ansvar och 

inbördes förpliktelse måste etsas så djupt att den icke kan utplånas.”50 Ysander förklarar hur 

Sverige, inte bara i den fysiska världen, utan också i den andliga står mellan två stormakter. 

                                                           
47 Ysander 1940 C Sid.10-11 
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Dessa makter ”äro gott och ont, korsmärkt och demoniskt.”51 I ett avslutande stycke tar Ysander 

itu med detta påstående: 

 

Allt är möjligt i denna hetslöpning om folksjälen. Allt är möjligt i denna gungande tid. Vem skall hinna först? 

Det beror på oss, som i dag veta ansvaret. Äro vi beredda för det? Misströstan har alltid fel. Frimodig tro har 

rätt. Den har både framtid och evighet. Möjligheter finnas tillräckliga hos vårt folk för att ge både trohet och 

karaktär den äkta guldklangen.52 

 

När detta föredrag hålls har Finska vinterkriget kommit och gått. Sovjetunionen har gått in i 

Finland med enormt övertag och segrat. Det är till stor del i och med engagemanget i Finlands 

sak som svenska folket börjar diskutera sin egen beredskap. I Ysanders tal är denna 

gemenskapskänsla, denna tyngd på förening inåt för att vara beredd på hot utifrån tydligt 

framträdande, och det är med största sannolikhet medvetet i samband med den svenska 

beredskapen. Som jag också nämnt tidigare var Ysander ett av många ombud vilka verkade 

regionalt för Statens Informationsstyrelse genom att rapportera det ideologiska läget, arbeta 

med folksjälens uppbygglighet, och sprida statlig propaganda. Detta tal är med största 

sannolikhet en manifestation av denna kraftansträngning, att rusta det svenska folket både 

själsligt och fysiskt. 

 

3.4 ”Arv och eget”: Föredrag vid Kyrkliga Förbundets möte i Skara 1940  

 

I detta föredrag utgår Ysander från begreppet arv och eget. Begreppet har sina rötter i Gustav 

Vasas (1523-60) tid som regent, då ”arv och eget” var benämningen av den riksomfattande 

centraliseringen av gods och kyrkliga tillgångar kungen genomförde. I detta sammanhang, 

Ysanders kontext, behöver det dock också förstås som det vi har för oss själva, det som finns i 

vår privata sfär, i det här fallet med fokus på det kristna arvet. Vad är då arv och eget för 

Ysander? Han utgår från att det finns en allmän uppfattning av detta som ”[…]någonting, som 

ingen kan eller får taga ifrån oss, och vars förvaltande ingen mer än vi själva har med att göra.”53 

Denna definition håller inte för Ysander. Det finns inget obestridbart vi kan vara helt säkra på 

att vi får behålla, och den kristne förvaltar alltid med ”ansvar och räkenskap”.54 Ysander 

tillämpar begreppet på sin tid, och pekar på en ”viss förvirring” i det svenska samhället. Å ena 
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sidan lyfter han den relativt nyfödda starka viljan att enas som ett land, som ett folk med 

gemensam egenart, och ett gemensamt ansvar.55  Å andra sidan: 

 

Har jag tyckt mig förnimma, att allt fler stämmor, mest unga, men icke mindre hetsiga, tala föraktfullt om 

detta arv. Dessa talesmän se mest och klarast, vad som brister hos vårt svenska folk, och på vilka punkter 

det förspillt och förspiller rätten att ostört av omvälvningar och nydaningar fortsätta sitt fäderneärvda 

vardagsliv.56 

 

Ysander hör alltså en röst som viljestarkt vill stärka Sveriges enhet bakom sitt arv, sin 

gemensamma egenart, och å andra sidan en röst som viljestarkt söker höja kritik mot denna, 

och det gamla. Dessa röster finns enligt Ysander även i kyrkan, och han önskar en ordning där 

Guds lag sammanfaller med Sveriges, och ”[…]där med makt och myndighet mycken andlig 

smuts kunde sopas ut.”57 Ysander tar reflektionen till Gotland, där kyrkans historia är mycket 

lång, och kopplar tillbaka på de tingslag, för tusen år sedan, som anammade den kristna tron 

och förkunnelsen, men också i Ysanders mening ”Den urgermanska rätten att ha en egen 

mening och våga säga den rakt fram till konung och överhet.”58 Sedan tar han ett kliv fram i 

historien genom de revolutioner Sverige har upplevt. Den ena i det skede då kristendomen slog 

rot i det Svenska samhället, och den andra, ”då reformationen infördes och evangeliet friades 

från mänskliga band och mänsklig besmittelse.”59 Genom alla dessa skeenden Ysander tar upp 

som skett i kristendomens ljus, menar han att det svenska folket genom kristendomen 

omvärderat det egnas rätt, och lärt sig begreppet rättfärdighet. Han knyter samman allt detta i 

slutsatsen att: ”Sveriges folk och Sveriges allmoge genom seklen och tiden haft och ännu i 

denna stund ha en gemensam känsla av, att det finns och måste finnas någonting som är höjt 

både över regering och folk, över stat och enskilda.”60
  

Detta, att den svenska människan genom den svenska kristendomens skeenden fått en 

högsta referenspunkt bortom alla avgränsningar, gemensamt och eget, stat och individ, är för 

Ysander något centralt i det svenska historiska arvet. Det handlar för Ysander om frihet att leva 

under Guds regemente, och ingen annans.61 Ysander utvecklar detta vidare till att ”det kristna 

arvet” är vitalt för den Svenska enheten och ”den sanna inre motståndskraften mot orostiders 

                                                           
55 Ysander 1940 A Sid. 1 
56 Ysander 1940 A Sid. 1 
57 Ysander 1940 A Sid. 1 
58 Ysander 1940 A Sid. 2 
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påfrestningar.”62  Folkets egenart, och dess handlingskraft inåt, och därmed också utåt, vilar 

alltså enligt honom på den kristna tron. Detta använder Ysander för att legitimera en ökad 

auktoritet åt kyrkans folk: 

 

Med värdigt allvar och med hjärtats myndighet, som förr en gång, när sköldar slogo på tinget, skall kyrkans 

folk begära av riksledning och statsmakt, att sådant mönstras ut och förhindras, som icka kan förlikas med den 

gudomliga rättfärdighetens ordning. Och att sådant blir helhjärtat främjat och stärkt, som hör till ett folks 

kristna fostran och till Guds kyrka i Sverige.63 

 

En ytterligare aspekt av det kristna arvet som Ysander lyfter fram är förkunnandet av det rena 

Ordet, vilket getts till Svenska kyrkan genom reformationen.64 Detta gäller dock inte enbart de 

av evangelium uppbyggliga och bekräftande delarna: ”Till ett oavkortat evangelium höra också 

de Herrens ord, som ha lagens sälta och kraft.”65 Ysander problematiserar en förkunnelse som 

exkluderar dessa aspekter av evangeliet. ”Kyrkan måste giva klara och tydliga vittnesbörd 

också om livets fruktansvärda risk, om förförelsens och förförarens makt och om förtappelsens 

fara.”66 Vad gäller då det egna? Hur ska man förhålla sig till det personliga kristna? Ysander 

har ju hittills talat om arvets omfattande struktur kring den kristna svensken.  Jo, Ysander 

resonerar så, att arvet inte räcker: 

 

Vi växa upp i kristna, stilla, fromma hem. Vi ha kunskap om himmelen, ja, kanske mer än många av dem, 

som en gång skola komma dit. men det är ändå en sak, som felas, som ännu inte är påbegynt. Det är andens 

verk i det egna hjärtat. Det är den levande Andens förvandlande verk i vår egen vardag och genom oss i 

den.67 

 

Man kan alltså sammanfatta Ysanders resonemang om arv och eget så, att det är i vårt 

kristna arv. Vi har fått en värdegrund i vilken vi får ha en egenhet, och en gemenskap, en 

grundstruktur att bygga vidare på. Men detta kristna arv måste levas, det måste bli vårt liv. Då 

vi anammar detta, och lever i det, lever vi också i ett starkt svenskt samhälle.  

Ysander kontextualiserar med den turbulenta situationen som lett till en svensk 

beredskapsvilja, och i sitt teologiska resonemang gör han kyrkan och ”Kyrkans folk” till en 

stark och relevant aktör i detta verkande för ”arv och eget”, omsorgen för kyrkan just därför att 

                                                           
62 Ysander 1940 A Sid. 2 
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64 Ibid.  
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den Svenska friheten och egenarten, och därmed förmågan och viljan till beredskap, vilar på 

kyrkans värderingar.   

 

3.5 ”Kyrkans folk och kyrkans framtid”: Föredrag vid Kyrkliga Förbundets möte i 

Skara 1940  

 

Detta föredrag börjar med ett problematiserande: Vad är egentligen kyrkan? Vilka hör dit? 

Ysander menar att kyrkan påfallande ofta i vardagstal beskrivs som något helt för sig, som man 

kan stå innanför eller utanför. Dock är det inte kyrkorummet man syftar på, menar han, utan de 

klerikala; prästerna, biskoparna, ecklesiastikministern, kanske också kyrkvärdar och kyrkoråd. 

Detta reagerar Ysander på, och lägger den största tyngden vid lekmännen, de vanliga kristna 

svenskarna, kyrkans folk och förhoppningsvis ”Guds folk”: 

 

En kyrka kan i nödtid och martyrtid reda sig utan präster, men den kan aldrig reda sig utan de där lekmännen. 

De likgiltiga och de ringaktande skulle heller aldrig ha råd varken till så mycken likgiltighet eller ringaktning 

om icke dessa fackelsebärare funnos, som bära trons och trohetens låga vidare.68  

 

Vilka Gud i slutändan räknar till ”Guds folk”, det kan vi enligt Ysander inte veta förrän det 

uppenbarar sig i evigheten.69 Men i den Svenska kyrkan finns ett särskilt medel för evangeliets 

frambärande, menar han. Där evangeliet får slå rot och verka ställer det människor tillsammans, 

och skapar gemenskap. Vi påminns om vårt ansvar ”för varandra och med varandra.”70 Här 

passar Ysander på att förtydliga vad han menar med ”kyrkfolk”, en term han ofta använder. 

Kyrkfolket är för Ysander helt enkelt de som vakar över evangeliets frihet och möjligheter där 

de finns.71 Denna definition av Kyrkans folk för Ysander fram, därför att hans resonemang leder 

fram till en förmaning: ”Kyrkans folk måste vara och nu än mera bliva ett verkligt Herrens folk. 

Det viktigaste är icke att tillsammans leva för Evangeliet. Det viktigaste är att vi var för sig leva 

av Evangeliet.”72 Här knyter Ysander an till föredraget han hållit dagen innan. Där förde han 

resonemanget att det delvis handlar om att slå vakt om sitt kristna arv, men det måste åtföljas 

av att den kristna Svensken lever i det. Här förespråkar Ysander så kallad ”Vardagskristendom”, 

                                                           
68 Ysander 1940 B Sid. 1 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
72 Ysander 1940 B Sid. 1 



 
18 

 

det vill säga en kristendom som rotar sig i den vanliga människans vardagsupplevelse.73 

Ysander utvecklar vidare sitt resonemang kring detta: 

 

Visst är det sant att den gamla människan alltid finnes kvar och att skötesyndens frestare alltid håller sig i 

grannskapet, även av en omvänd kristen. Han anfaller honom i bakhåll, om han blir bekämpad framifrån. 

Men vi få heller icke tröttna att leva i andligen förstärkt försvarsberedskap-i hela guds vapenrustning.74 

 

Det handlar alltså om en andlig disciplin, att leva i andlig beredskap att ta itu med de utmaningar 

vårt inre kan tänkas möta, inte bara i kyrkan utan där vi är. Gör vi detta, menar Ysander, visar 

vi inte bara för oss själva att vi, det svenska kyrkfolket är ett Guds folk; Vi visar världen.75 

Ysander ställer dock vissa krav på att få kallas ett Guds folk. Här lyfter han enhet och 

problematiserar hur relationen i kyrkan inåt på många håll i Sverige spretar, och präglas av 

konflikt:  

 

Det är snart ett år sedan vårt land fick uppleva ett politiskt enande, som även om det föddes i nödtvång och i 

somligt smakar konstgjord kärlek, dock har haft och har en vittomspännande betydelse. Skall det verkligen 

kunna sägas, att det i detta partiförgiftade Sverige är lättare att åstadkomma en politisk enhet än en kristen 

enhet och en luthersk kyrkofront.76 

 

Alltså: Vill vi åstadkomma något som kyrkans folk, måste vi också verka som sådant; vi måste 

verka som ett Guds folk, enade under Gud, ett folk som tror på sin kyrka. Gör vi detta är det 

mesta möjligt, menar Ysander.77 Han placerar detta resonemang i sin nutidskontext, det vill 

säga beredskapen inför möjliga oroligheter. Detta fångar han med en poetisk formulering:  

 

Jag tror tillika, att den väktarkedja som skall kunna möta morgondagens storm, måste vara, icke kretsarnas 

länkar var för sig- utan länkarna smidda samman till en kyrkans kedja. En gång förr har kyrkans torn och 

murar varit skydd och försvar mot yttre fiender. Mot de fiender som kanske nu nalkas, behöva vi åter en 

trosstarkt murad andlig kyrka.78  

 

Kyrkan behöver stå enig och stark som Sveriges värdegrund, och frambäraren av evangeliet i 

det svenska samhället, särskilt inför den påfallande möjligheten att Sverige utsätts för stora 

                                                           
73 Ysander 1940 B Sid. 2 
74 Ysander 1940 B Sid. 2 
75 Ysander 1940 B Sid. 2 
76 Ysander 1940 B Sid. 3 
77 Ysander 1940 B Sid. 3 
78 Ysander 1940 B Sid. 4 



 
19 

 

moraliska och fysiska påfrestningar. Vad gör man då, om detta händer? Ysander ställer sig 

frågan om kyrkan är beredd, ja, om han själv är det?79 Detta blir en retorisk slutkläm i 

föredragets sista del. Huvudsaken är, enligt Ysander, två saker: Kyrkans folk måste göra sig av 

med föreställningen av att saker och ting kommer bli så som det var innan oroligheterna. Men 

oavsett hur illa det blir, så måste kyrkans folk alltid påminna sig själva om att Kristus är med 

dem: ”Äro vi Guds kyrkofolk i Sverige, berör icke heller vår framtid av några yttre stöd och 

anstalter. Då skall än en gång kyrkans folk våga och kunna tro sig igenom.”80
   

 Detta publicerade föredrag och det ovan hölls med en dags mellanrum, och Sveriges 

tillstånd var detsamma. Den 18 juni 1940 har den svenska regeringen efter starka påtryckningar 

från Tyskland gått med på att låta Tyskland frakta soldater och andra förnödenheter för att hålla 

kriget vid liv emot exempelvis Norge.81 Detta anses vara ett enormt nederlag, kanske främst för 

dåvarande statsminister Per Albin Hansson (1885-1946): Sveriges stolthet och motståndsvilja 

som blommade i samband med Finska vinterkriget hade mött en utmaning. Men som jag också 

nämnt tidigare är det också året då Sverige på allvar börjar arbeta med det svenska folkets 

beredskap. Förmodligen är det också därför Ysander fokuserar så mycket på folk-begreppet i 

sina kyrkligt relaterade föredrag. Att han talar om behovet av ”en trosstarkt murad andlig 

kyrka”, och uppmanar Kyrkans folk ” att leva i andligen förstärkt försvarsberedskap-i hela Guds 

vapenrustning” är utan tvekan medvetna formuleringar, med syfte att väcka och mana till 

beredskap i kyrkan, som 1940 var ett oerhört viktigt organ i det svenska samhället, och därmed 

också viktigt att förena med den svenska beredskapen. I detta anser jag att Ysanders ombudskap 

för SIS syns särdeles tydligt.  

 Sammanfattningsvis kan man se gradmässig förändring i vad Ysander säger, och vem han 

säger det till. 1938 och 1939 har publikationerna en tydligare teologiskt präglad struktur än de 

som gavs ut 1940. I de senare intar teologin snarare rollen som förstärkare av, och som 

grundstenen i det svenska folkets enande och beredskap utåt, inför det som står vid fronten, och 

snart kan drabba landet Sverige.   
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4. Församlingen 

 

I detta kapitel kommer jag att studera den predikosamling som publicerades 1941 och innehöll 

framförallt predikningar hållna i S:ta Maria i Visby, men ibland också på andra platser.  

 

4.1 ”Från Visby Sancta Maria: Predikningar” (1941) 

 

I dessa predikningar möts vi av Ysander som biskop i Visby. Ska man söka bilda sig en 

helhetsbild av Ysander som just predikant utifrån denna samling, kan man utgå ifrån vad som 

prioriteras, vad som frekvent lyfts fram i hans predikan. Ett genomgående element i Ysanders 

predikningar är den kristna tron i vardagslivet, samt utmaningen och vikten av att aktualisera 

och leva den. Ett tydligt exempel på detta är Ysanders predikan över 23:e söndagen efter 

Trefaldighets evangelietext, Matteus 17:24-27. Ysanders reflektion över texten leder in i frågan 

om den kristnes förhållande till det världsliga: 

 

Så är det alltid för en kristen. Vardagen och det timliga kan icke frigöras från hans hjärtas gudstjänst, hans 

trohetstjänst inför Gud. Min tempelskatt åt gud blir alltid också en nogräknad trohet i vardagens småting. 

Just den, som har himmel och trohet till sitt fädernesland, måste med samvetets nogräknade ömhet göra 

medborgartjänst i det land och i den bygd, som Gud har givit honom på jorden. Vardagen blir även den en 

Guds dag. En kristen tar emot den av Gud. Han förvaltar den åt Gud. Han vill att Gud skall se den. Alla dessa 

småting från morgon ända till kväll få då ett ansvar inför Gud och bli ett tjänande av Gud.82  

 

Något annat som är genomgående i Ysanders förkunnelse är vikten av att våga låta evangelium 

vara både allvar och glädje, tröstande och dömande. Detta blir särskilt tydligt en predikan han 

hållit första söndagen i advent: 

 

Den som ser, vill se sanningen om sig själv, upplever ett under. Han märker, hur Herren, som blivit honom 

övermäktig, icke blott är förtärande sanning, utan också är en Konung, en Segrare för honom. Denne konung 

har makt, kärlekens allmakt, och kan därför allt förvandla. Han kan lägga ditt livs bok tillhopa och myndigt 

säga: ’Idag är det fullbordat för dig. Nu är ditt liv nytt.’ Detta är den enda lyckan, att bli så liten, att Kristus, 

Konungen, blir stor.83 
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Alltså: Den som vågar se sanningen om sig själv, både på gott och ont, och sin egen oförmåga 

inför Gud ser också hur Gud för den goda kampen för honom/henne.  

 Hur behandlar då Ysander omvärlden i sin predikan? Även om han i predikosamlingen 

genomgående fokuserar på hur den kristna människan inrikta sig på Gud, istället för att fastna 

med sin fokus på det världsliga, så får också den relevanta omvärldskontexten ta plats vid några 

tillfällen. Ett sådant är 1:a söndagen efter påsk, där en fotnot anger att gudstjänsten firats i 

Messiaskapellet i Stockholm i samband med Svenska Israelsmissionens årsmöte. Där säger 

Ysander84 

 

Herren upplåter sin kyrka stängda dörrar, också där människor i blindhet och vrånghet söka stänga dem. Där 

hat och själviskhet, där rasmaterialism och folkegoism stänga dörrar mellan människor, där skall och måste 

Kristus än få bevisa sin makt, sin närvaro och sitt under. Hans kärlek är den enda makt, som kan spränga 

både band och portar, både gräns och murar och ställa kristna bröder tillsamman i ödmjuk bot för skuld och 

försummelser och i gemensam ny iver att rätt tjäna och förhärliga sin herre.85  

 

Vi vet att Ysander redan 1935 tagit avstånd från antisemitismen.  Dock blir det intressant att 

det, även i detta medium, från predikstolen, lyser igenom. Kriget och Sveriges situation då? 

Tilldelas det något utrymme i Ysanders predikningar? ”Soldaten i guds armé” är en metafor för 

den kristna troende som dyker upp på ett par ställen. Denna metafor är väl etablerad, och har så 

varit länge i det kyrkliga språket. Dock finns det tre ställen i predikningarna där den svenska 

situationen och kriget får ta större plats i likhet med predikan för Israelimissionen. Dessa ställen 

råkar även vara de tre predikningar som är daterade med årtal. Den första av dessa är en 

predikan vid 13:e söndagen efter Trefaldighet. En fotnot berättar även här om 

omständigheterna: ”Predikan hölls den 3 sept. 1939 vid mobilisering.”86 Den mobilisering 

noten syftar på här är den svenska mobilisering som skedde under de första dagarna i september 

1939,87 då Tyskland invaderade Polen.88 Ysander fördömer det som skett:  

 

Bland oss är det icke kärlek och självförglömmelse utan blodiga bajonetter, förödande bomber och 

sönderslitna kvinnor och barn till några fås ära. Så långt har världen och människorna kommit, sedan 

kärlekens herre gick på vår jord och gav sitt liv för att varda till människors frid.89  
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Ysanders dramatiska formulering åtföljs av en förmaning om att låta Gud stå ovan konflikten: 

 

Stormen blåser upp. Orkanen skall följa, icke vindarnas, men lidelsernas. Vågorna slå, snart skola de dåna, 

icke havets, men hatets. Detta är vad vi äga och vad vi förmå. Jag är nödgad att säga detta för att vi idag 

tillsammans skola göra en fast överenskommelse, den nämligen att låta Gud vara neutral i kriget. Hatets 

helvete, vars portar öppnats, är vad människor förmå, icke vad Gud har velat. Det är just och jämnt 

slutsumman av vad människor förmå utav Gud.90 

 

Nästa predikan har också den daterats till 1939, och hölls över första bönsöndagens texter.  

Ysander talar om vårt ansvar som kristna att inte bara bygga upp oss själva med evangelium, 

utan också att dela med oss av det. Detta sätter han i samband med nutidssituationen: 

 

Vi tro, att Guds regemente är världens frälsning. Vi se för våra ögon vårt folk och andra folk på glid mot 

avgrunden, på glid bort från Gud. Vi se för oss själva, för vårt folk och för världen en väg till lycka och 

gemenskap. Det är vägen hem. Det är vägen att vända om till Gud igen.91 

 

Ysander beskriver hur ”vi”, de svenska kristna han adresserar, ser hur världen går ned sig i 

konflikten, och samtidigt hur detta ”vi” ser en väg till stark gemenskap igenom tron på Kristus, 

och därmed Gud. Den sista predikan är daterad till 1941, och även denna hölls på första 

böndagen. Man kan sammanfatta predikans budskap som vikten av att hålla tron vid liv. 

Ysander beskriver, än en gång, vikten av detta inte bara i kyrkan, utan också i det vanliga kristna 

livet med en problematisering: 

 

Visst äro vi kristna. Varenda en har ju en ganska stor och personlig vördnad för bergspredikan och dess 

konungslige herre. Särskilt i denna tid, när vårt folks historiska arv är i gungning och fara, vill man också ha 

med kristendomen som en stödjande kolonn. Men hur är det? Hur mycket betyder innerst kristendomen i 

vårt offentliga och privata liv? Var och en vill, att vårt folk skall vara kristet och var stad vara kristen, blott 

han själv slipper att ta något besvärande och avgörande steg in i Guds rike. Hur mycket finns det av kristet 

mod och kristen syn och kristet sanningssägeri i vår värdering av den kultur, vi berömma oss av, t.ex. av 

böckerna vi läsa eller filmerna vi se?92   

 

Det är alltså med en kritisk, näst intill retorisk, fråga som Ysander problematiserar detta; Visst 

är vi kristna, men hur mycket skiner det igenom i vår kultur, och vårt samhälle? Trots detta är 

Ysander hoppfylld: 
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Trots allt vågar jag bekänna min frimodiga tillit, att Gud här har mycket kvar, och att Han här bland oss 

håller på med något nytt och nådefullt. Vi äro visst icke de sista på Sions murar. Vi äro Kristi frontsoldater i 

det nya, som kommer. Ung tro och ny hänförelse skola åter bära Kristi namn. Bekännelsen till Kristus, 

Konungen, har framtidens vind i sin fana.93  

 

Det är ett framtidshopp Ysander förmedlar. Trots denna minskande närvaro av evangelium i 

det svenska samhället, så bär vi Kristus kärleksbudskap in i framtiden. Det är något nytt som 

kommer ske, och in i det nya, kommer vi att föra evangelium. Bekännelsen till Kristus, och 

därmed Gud, är vägen dit. Det är en rad intressanta formuleringar som här används. ”Vi”, de 

kristna svenskarna, som Ysander talar till, beskriver han som ”Kristi fotsoldater i det nya”. 

Fotsoldatsmetaforen för genast tankarna in i kriget, och vad är då detta nya? Det är vad som 

kommer efter omvälvande förändring: Den omvälvande förändring som befinner sig i hela 

Sveriges fokus är stridigheterna, och beredskapen. Även om det inte är nationen Sverige som 

har ”framtidens vind i sin fana”, utan Kristus, så är det inte utan retorisk medvetenhet man 

använder ett sådant grepp i krigstider. Tesen att detta verkligen är ett sådant medvetet retoriskt 

grepp relaterat till Sveriges situation stärks också av hur Ysander i början av predikan beskriver 

den som särskilt relevant ”… i denna tid, när vårt folks historiska arv är i gungning och fara”.  

För att sammanfatta det som Ysander säger: I denna tid, 1941, står det Svenska folkets 

historiska arv i gungning och fara. Det är ett problem inför detta, att så lite av evangelium skiner 

igenom i samhällets kultur och situation. Detta betyder dock inte att det Svenska folkets arv 

gått förlorat; svenskarna är Kristi fotsoldater som går in i det nya, framtiden, med hjälp av tron 

på den treenige guden. Sammanfattas resonemanget på detta vis ser vi tydliga drag av 

beredskapsmentaliteten: Sveriges arv och folk står hotat. Genom att enas under en tro, en 

gemenskap, kan svenskarna skydda sig emot hot utifrån.  

 Sammanfattningsvis ger predikosamlingen en bild av predikanten Ysander som medveten 

om utmaningen att leva Kristi kärleksbudskap i ett modernt, föränderligt samhälle, som 

förkunnar och förespråkar tillit till Gud, att vända sig från det världsliga, mot Gud och inse att 

det är Gud som verkar i oss, med oss, inte tvärtom. För att visa på detta är Ysander inte 

främmande för att sätta sina predikningar i samband med den rådande nutidssituationen, och att 

starkt engagera sin predikan i den, som vi så tydligt ser den 3 september 1939. Det finns viss 

skillnad i bildspråk, och hur dessa metaforer förekommer mellan de tre daterade predikningarna 
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och bokens övriga odaterade predikningar. Under hela Ysanders tid som biskop i Visby fram 

till 1941, då denna publiceras är dock kriget alltid fullt närvarande i Europa. Det är också så, 

att Ysander varit engagerad mot den antisemitiska ideologin redan innan sin ämbetsperiod. 

Trots detta sticker dessa tre predikningar från 1939 och 1941 ut i sammanhanget. Kort sagt; 

något förändras även i predikanten Ysanders sätt 1939 och 1941.  

 

5.  Prästerna 

 

I detta kapitel kommer jag att undersöka två publicerade källor i vilka Ysander riktar sig till 

sina präster. Den ena är ett herdabrev publicerat 1937. Det andra är tryckta texter från ett 

prästmöte i Visby, vilket ägde rum 1941. I den sistnämnda publikationen kommer min fokus 

att ligga på de föredrag som hållits av Ysander, och den ämbetsberättelse han har författat.  

 

5.1 ”Herdabrev till min ämbetsbroder i Visby stift” (1937)  

 

Det är tradition att man som nyvigd biskop skriver till prästerna ute i stiftet, där man berättar 

om sig själv, sina rötter och bakgrund, hedrar de som gått innan, och reflekterar den värdegrund 

man som biskop står på samt i viss mån vilka förväntningar man har på sina ämbetskollegor i 

stiftet. Ysanders brev är inget undantag. Det publicerade brevet på cirka 200 sidor består i sin 

tur av sex mindre kapitel, eller ”brev”, som de kallas här. I det första brevet, ”Minnet och 

uppgiften”, ägnar Ysander uppmärksamhet åt dem som tidigare tjänstgjort i det ämbete han nu 

intagit, och berättar sin egen berättelse om sina både andliga och sociala rötter. Andra brevet, 

”Kyrkans nu”, ägnas åt att reflektera över kyrkans nutidssituation, var den är och behöver vara. 

Tredje brevet, ”Verbi divini minister”, ägnar Ysander åt att ta upp de handlingar man i den 

vigda tjänsten får utöva, såsom predikan, förrättande av nattvarden. Ysander diskuterar mer 

specifikt vad detta innebär för honom, vad han förväntar sig av en ”ämbetsbroder”, och vad han 

tror att församlingarna på Visby behöver. Fjärde brevet, ”Objektivt och subjektivt”, viger 

Ysander åt att resonera kring vilken relation den subjektiva tron och den objektiva ska ha 

gentemot varandra. Mer specifikt talar han till exempel om ”upplevelsefromhet” i relation till 

den liturgiska kyrkan, och dess tradition (om nu något objektivt ens finns att tala om, vilket 

också är en fråga Ysander ställer).94 Femte brevet ägnas åt att diskutera bibelteologins roll i 
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visbyprästens ämbetsutövande. Det sjätte och sista brevet, ”Medhjälpare och hjälpmedel” 

avhandlar i sin tur lekmannaskapet i Visby stift, och om prästens relation till lekfolket.  

Uppsatsens frågeställning behandlar kyrkans möte med världskrigets och beredskapens 

Sverige. Därför kommer jag här att avgränsa mig till det brev som adresserar just denna fråga, 

nämligen brev två, ”Kyrkans nu”. 

  Ysander börjar sitt brev med att ställa sig frågan: ”Vart äro vi på väg? Vilket är mitt eget 

delansvar i den vånda, som världen just nu genomgår?”95 Vidare resonerar han kring hur den 

moderna världen blivit allt mindre, genom att avstånden successivt blivit utplånade, och genom 

”folkens intressesammanflätning med varandra.”96Även om politikerna sökt hålla Sverige 

utanför världskonflikten, resonerar han vidare, har den kristne ingen rätt att avsäga sig ansvar 

för den situation världen befinner sig i. alla har ett ansvar.97 Ysander fortsätter: 

 

Det sista året har ju varit bräddat av konkreta situationer, där vi var i sin stad, med eller mot vår vilja, känt 

oss engagerade med heta känslor i världshändelserna. Det som från kristen synpunkt fått oundkomlig 

aktualitet är ju spörsmålet, huruvida makt eller rättfärdighet är eller skall få vara den högsta ledstjärnan i 

mänsklig umgängelse i världen.98  

 

De händelser Ysander talar om här, som enligt honom tar plats 1936, är med största sannolikhet 

den mark fascismen vann då. I fascismens ideologier utmanas rättfärdigheten av makten. 

Ysander kommenterar även judeförföljelsen: 

 

Religionsförföljelsernas historia har visat oss, att av de tre eller fyra stora förföljelserna i kyrkans liv, från Nero 

och till 1900-talet, är utan all jämförelse den blodigaste, grymmaste, meningslösaste och till offrens antal mest 

omfattande den som ägt rum efter 1910.99 

 

Ysander beskriver vidare hur människan igenom dessa stridigheter blivit besviken på sig själv 

och sin egen kompetens. Därmed, menar han, har en oro fötts över ledarnas kompetens och 

framtiden: ”Och så ha vi sett våra små barn leka i solstrimman på golvet och med ångest i hjärtat 

frågat oss: vad skola dessa få uppleva?”100 Men det är inte bara hopplöst. Den kristna etiken 

har, menar Ysander, fått ett allt starkare inflytande på samhällets lagar och regler.101 Det stora 
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problemet för Ysander, är att ”den viktigaste revolutionen ännu icke ägt rum i världen-icke hos 

något folk och icke i någon kyrka – Guds Andes revolution.”102 På så vis har alla del av skulden 

i det som hänt; Hade de kristna varit de renaste helgon och haft sitt på det torra, hade inte 

materialismen och själviskheten slagit rot i hela världen. Då hade Guds Andes revolution varit 

här. Ysander aktualiserar detta genom att förklara hur den kristna bönen även måste innefatta 

dem vi hatar, till och med de som stått längt fram i stridigheterna och tvingat fascismen på 

världen.103 Varje person måste se att självupptagenheten är det verkliga hotet i sitt eget 

individuella liv. Detta sätter han in i en internationell kontext: 

 

Vidgar jag perspektivet till makternas spel därute i världen, så är det, som om själviskheten också vidgades 

till stora nationella sammanhang. Man kan kalla det vid många namn, totalismen, den nationella egoismen, 

den statliga despotismen eller annat. Namnet betyder föga.104 

 

I och med 1900-talets revolutioner menar Ysander att individen allt mer har glömts bort. Detta 

är ett problem för honom: ”Vi måste överallt och på alla områden draga ut linjen, klart och 

skarpt. Överallt måste vi slå vakt om individens värde, rätt och frihet. Detta bottnar nämligen 

innerst i vår kristna syn på själens evighetsvärde.105 Var och en är, också i den stora 

samhällsorganismen viktig just som individ, i kampen mot kollektiv egoism. Ysander pekar på 

ett samband mellan detta och själva själens varande. Ysander resonerar vidare, in i kyrkans 

ställning i folk- och kulturliv. Detta gör han med en grundton av hopp: 

 

Ser man blott till de yttre dragen och till folklivets yttre reaktioner, så saknas ingalunda hoppfulla tecken. 

Kristendomen har blivit avpolitiserad, samtidigt som de politiska partierna söka monopol på att vara dess 

väktare och värn. En avspänning har inträtt i jämförelse med den tid, då Sveriges arbetarparti hade kyrkans 

avskaffande som aktuell programpunkt.106 

 

Situationen i stort må vara utmanande för kyrkan, både i hopp och handling, men nationellt har 

kyrkan vunnit tillbaka en del mark den tidigare förlorat åt starka religionskritiska röster. Det 

dröjer dock inte länge innan Ysander understryker allvaret i situationen. I kulturen märks inte 
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mycket av kristenheten. Här lägger Ysander stor tyngd vid ”att möta varje människa, icke som 

en präst möter en lekman, utan som en kristen människa möter en medmänniska.”107  

Ysander tar även upp sekulariseringen, som hade gjort sig ordentligt synlig i det svenska 

folklivet, enligt honom. Detta betyder dock inte för Ysander att kyrkan ska ta avstånd från allt 

vad den ökade sekulariseringen kan innehålla: 

 

Kyrkan kan icke begå ödesdigrare misstag, än om hon räknar kulturens forskande och skapande såsom något 

det religiösa livet ovidkommande eller motsatt. Det är en hopplöst ohållbar och hjärtligt onödig position att 

förankra trons postulat på de vita fläckar, som kultur och forskning ännu lämnat orörda. Den kristna tron har 

en tryggare grund än okunnigheten. Den måste tvärtom med glädje och frimodighet hälsa allt ärligt 

sanningssökande. Sanningen gör fri.108  

 

Även det sanningssökande som kan tyckas utmana tron, är något gott, om det sker i ärlighetens 

namn. I slutändan ska kyrkans gärning, enligt Ysander, inte bli den folkuppfostrande, utan den 

själavårdande.109 Därför blir det för Ysander särskilt viktigt att Svenska kyrkans präster visar 

att också de är vanliga kristna människor: ”De tro kanske, att de äro ensamma om att veta, ’hur 

de ha det’. Som präst är det min plikt att visa, att jag också känner hemligheten genom att våga 

visa, att jag själv är en, som behöver förlåtelse.”110
  

Sammanfattningsvis är detta brev på många sätt lika mycket en kommentar om samhällets 

och världens situation som en vägledning i hur prästerna och kyrkan ska bemöta den. När det 

gäller konflikten som pågår i världen, sticker Ysander inte under stolen med vikten av att även 

i kyrkans tjänst lyfta detta. I detta skeende syns inte mycket av folkberedskapen i Ysanders 

resonemang; Även om det går att se beståndsdelar i dess grundvallar, såsom bevarandet av 

individens fria roll i samhället, så saknas formuleringarna, metaforerna som manar till 

vaksamhet och beredskap i Sveriges namn, eller kyrkan som landets samvete.  

 

5.2  ”De hundra kyrkornas ö”: Ämbetsberättelse vid Prästmötet i Visby 1941 

 

Ysanders ämbetsberättelse, ”De hundra kyrkornas ö”, som avgavs vid prästmötet i Visby 1941, 

och senare publicerades, är indelad i en rad underrubriker: ”Stiftets egenart”, ”Stiftsstyrelse och 

kyrklig indelning”, ”Gudstjänstrum”, ”Kyrkogårdar”, ”Gudstjänstlivet”, ”Kyrkan och 
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ungdomen”, ”Pastorsexpeditionen”, ”Pastor och det pastorala”, ”Fromhetslivet” samt slutligen 

”Det moraliska läget”. I likhet med de flesta ämbetsberättelser, så innehåller denna mycket 

statistik. Under vissa rubriker redogörs för väldigt praktiska uppgifter, såsom restaurering av 

kyrkor. Detta har lett till att en viss avgränsning behövt göras. Jag kommer därför här endast 

fokusera på de yttranden Ysander gör i ämbetsberättelsen som rör stiftets, kyrkans och Gotlands 

situation i sin nutid.  Under rubriken ”Stiftets egenart” beskriver Ysander hur Gotland särskilde 

sig från andra stift. Här lägger han mycket tyngd vid Gotlands historiska relevans, och höga 

ålder: 

 

Den forntida samfärdseln förde Gotland nära den stora världens kulturcentra. Konst, rikedom och kultur 

präglade öriket. Inflytelser från östan och västan och från grannvärlden söderut ha satt spår i den långa raden 

av sköna medeltida tempel.111 

 

Detta är dock ett dubbelsidigt mynt. Denna långa rad sköna medeltida tempel är också något av 

en utmaning att se efter och vårda, påpekar han, ”när de nittiotvå församlingarnas sammanlagda 

invånarantal oväsentligt överskrider Katarina församlings i Stockholm.”112 Ysander tar också 

upp Gotlands isolerade position, och resonerar kring om detta är ett problem, men kommer fram 

till att ön just på grund av sin isolering ”fått behålla en från yttervärlden fredad utveckling”113, 

och därför ”… har råd och möjlighet att odla sin särart.”114 Under rubriken ”Gudstjänstlivet” 

kommenterar Ysander det faktum att den kyrkliga verksamheten hade försvagats: 

 

Vad säga oss dessa siffror om det kyrkliga läget, om vår egen gärning och om oss själva? Alla ha vi gjort 

samma iakttagelse och reflexion. Under förra storkriget förmärktes en andlig livaktighet och uppryckning. 

Den utvärtes nödtiden skapade en ökad mottaglighet för evangelium. Under högkonjunkturen omkring år 

1930 försämrades det andliga och det kyrkliga läget. Brottsligheten tilltog på samma gång som materialismen 

fick hårdare grepp om människorna. Man kunde ha väntat, att den nya farotiden skulle medföra en ny 

uppryckning och besinning. Därav har emellertid föga spår kunnat iakttagas på Gotland. Vi berömmas-icke 

utan fog- för vårt politiska lugn, för den nästan fatalistiska frånvaron av psykos och oro, trots politiskt utsatt 

läge. Man har någon gång sökt motivera detta med, att Gotlands folk blivit vant att räkna med fara och oviss 

framtid. Man har hårdnat och härdats mot oron. Månne detta är tillämpligt också på det andliga?115 

 

                                                           
111 Ysander 1941 A Sid. 3 
112 Ibid. 
113 Ysander 1941 A Sid. 4 
114 Ibid. 
115 Ysander 1941 A Sid. 29 



 
29 

 

Ysander hävdar alltså att gotlänningarna utsatts för emotionella påfrestningar i och med pressen 

från den omvärdssituation som rådde. Han undrar om detta också har påverkat deras inre. 

Under rubriken ”Pastor och det pastorala” redogör han bland annat för de initiativ som tar 

plats utanför gudstjänstrummet. Där skriver Ysander om så kallade ”församlingsveckor”, ett 

initiativ med syfte att vara uppbyggande för församlingen. Ysander tar här även upp sina 

ämbetsbröders initiativ att sprida litteratur av ”uppbygglig och instruktiv art” i stiftet, och hur 

han själv anser att ”detta arbetsfält inom vårt stift både kan och behöver uppodlas långt mer än 

vad som hittills skett.”116  Under samma rubrik tas också kyrkans sociala arbete upp. Här manar 

han till en stark medvetenhet om vad kyrkans sociala arbete är: 

 

Kyrkans tjänare må icke låta förvirra sig. Vårt sociala välfärdsarbete får icke vara någon hjälpaktion åt 

kyrkan, som om det hade till syfte att visa kyrkans aktivitet och nyttighet. Det skall vara en hjälpaktion åt 

nöden och till uteslutande syfte att lindra denna. Dess innersta motiv är emellertid lika fullt det innersta 

kristna, ”den kärlek som icke söker sitt”. Kyrkan vet, att något annat bärande motiv icke finnes för något 

välfärdsverk på jorden. Kyrkan vet också, att likgiltighet för andras, även timliga, nöd är olydnad mot 

kyrkans herre.117  

 

Ysander uppmuntrar alltså en slags opartiskhet, med lindrandet av lidande och en utåtriktad 

kärlek, inte fylld av självbekräftelse utan omsorg, i första rummet. Slutligen har vi rubriken 

”Det moraliska läget”. Här beskriver Ysander sin bild av gotlänningarna som han fått genom 

visitationer och dylikt: 

 

Förhållandet mellan olika folkskikt är friktionsfritt. Gemenskapslivet mellan äldre och yngre, mellan 

husbondefolk och tjänare i gotländska allmogehem är det bästa. Med trohet och något av stolthet bevara 

bondehemmen arv och sedvänjor från fordom, med ”bruttbonde” och ”bruttöverska” vid bröllopsfester och 

med gammaldags sirlighet och framför allt frikostighet vid hemmens högtidssamvaro. Vardagen är enklare, 

men den har stil och värdighet. Man är hjälpsam mot varandra och medkännande i olycka. Man är 

fosterländsk till hela sin själ. Ännu en grad varmare är man gotländsk. Och med sin socken hör man samman 

oupplösligt. Jag vet ingen provins i Sverige, där sockengränsen är så markerad, liksom med pallisad och 

stenmur, som på Gotland.118  

 

Slutligen kommenterar Ysander också de föregående årens prövningars inverkan på kyrkans 

arbete: 
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De sista årens farotid och kristid har satt också kyrkans arbete på nya prov. Uppgifterna ha ökats. Ömtåliga 

och kritiska ting i församlings-och folkliv ha givit vånda. Den pastorala oron ha fått nya föremål, förbönen 

nya ämnen, uppsökandet nya vägar. Stundom och i somliga hänseenden kan läget ha tett sig mörkt för oss. 

Och dock våga vi säga varandra, att vi stå i en daggryning. Jag glädes med Er och jag lyckönskar.119 

 

Trots att de senaste årens omständigheter prövat kyrkans arbetare hårt, så står de än, och hoppet 

lever.  

 

5.3 ”Folkkyrka och folkgemenskap”: Föredrag vid prästmötet i Visby 1941 

 

Inledningsvis handlar Ysanders föredrag om betydelsen av begreppet ”rätt” i föredragets tema, 

som i sin tur är begreppen folkkyrka och folkgemenskap. På detta vis beskriver han här 

förhållandet dem emellan: 

 

Enligt den svenska linjen i seklernas tradition kan en sund och fast folkgemenskap aldrig skiljas från rätten 

som en individens tillhörighet och uppgift och samtidigt som en statens och regeringsmaktens grundval och 

ansvar. I Sveriges historia bestämmes emellertid icke rätten av maktresurs, icke av riksnytta, icke av antalet 

bejakare, icke av den sociala välfärd den kan medföra. Den har en annan, tyngre och omutligare karaktär. 

Den har kristnats och korstecknats. Den har karaktären av rättfärdighet och har gudomlig auktoritet. Vi 

svenskar kunna därför icke utan vidare skilja Sveriges majestät och Guds kyrka som därutinnan vilar.120 

 

Den svenska linjen beskrivs alltså av Ysander som beroende av rätten att var och en ska få vara 

en egen individ, och att de som har makten tar ansvar för detta. Den svenska linjen får ett till 

plan: Den har genom sin rättfärdighet sin grund i den kristna tron, och därmed hos Gud. Ysander 

sammanfattar kyrkans dåvarande utmaningar till två faktorer: den nya enheten mellan folken, 

och den nya splittringen mellan folken.121 Denna nya enhet har dock, poängterar Ysander, inte 

individens rätt i fokus, utan samhörigheten och statens samlade kraft.122 Splittringen kopplar 

Ysander samman med förändringen av gränser, både genom rasering och spärrning.123 Vidare 

beskriver Ysander hur det i och med dessa rörelser i världen uppstått ett förvärldsligande. Men 

i det av Finland utkämpade vinterkriget förändrades något: 
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Sekulariseringen hade skapat ett andligt vacuum. Nationalismen bryter fram som en magnetisk kraft med, 

från psykologisk synpunkt, vissa religiösa drag och kan därför tjäna som religionssurrogat. Det verkliga 

krigsdramat med spelet om liv och död medför icke blott en förtätad kris för religionen utan också en plötslig 

och dramatisk klarhet om den kristna trons centrala innehåll och omistliga uppgift.124 

 

Den pågående sekulariseringen, i samverkan med nationalismen, hade enligt Ysander tryckt 

undan religionen. Men inför kriget har människorna tvingats till insikten om hur viktig den 

kristna tron egentligen är, menar Ysander. Var kommer då kyrkan in i detta?  För Ysander är 

den centrala frågan hur förändringarna påverkar relationen till ”de kristna livsvärdena och 

kyrkans anspråk att fritt få hävda dessa.”125 Ysander menar vidare, att kriget har tvingat kyrkan 

till fyra huvudsakliga insikter: att kyrkan i sitt prioriterande av intellektualism framför tydlighet 

förlorat styrka, vikten av gränsdragning mellan stat och kyrka, att kyrkan har ett eget behov av 

bot samt idealet i katakombkyrkan (benämningen av den hemliga ortodoxa kyrkan i 

Sovjetunionen, det vill säga en kyrka som vågar agera i trots) som eftersträvansvärt.126 Ysander 

gör en särskild koppling till den Svenska folkkyrkan i samband med katakombkyrko-idealet: 

 

Det råder för mig intet tvivel om, att icke även en folkkyrka, som vill vara religiöst trogen, har mycket att 

lära av katakombkyrkan och bekännelsekyrkan. Vi äro skyldiga denna vår vördnad för dess oförskräckta och 

energiska allvar. Folkkyrkan måste för sin egen skull här hämta föredömets lärdomar om personligt kristet 

mod och om oviklig trohet vid bekännelse och tro. Folkkyrkans beständiga fara är att den förslappas till 

ytlighet och bristande missionssinne, till för ringa andlig nitälskan.127 

 

Bekännelsen och tron måste gå före allt. I detta är katakombkyrkan ett gott ideal för folkkyrkan, 

menar Ysander. När han sedan söker sammanfatta relationen folkkyrka-folkgemenskap i 

Sverige gör han det på följande sätt: 

 

Kyrkans livsvillkor är en människogemenskap som ytterst bygger på den kristna trons praktiska tillämpning 

av kärleken. Därför är kyrkan i Sverige i dag djupt medansvarig för vakthållningen om det svenska 

samhällsarvet. Skulle kyrkan eller dess präster glömma detta, spränga de den mark, på vilken kyrkan själv 

är byggd. Med all energi må vi göra detta klart för oss. Det är icke en medborgareplikt utan en kristen 

plikt.128 
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Det är alltså inte bara det svenska samhället som behöver kyrkan; Kyrkan behöver och består 

av människogemenskap byggd på kristendomens kärleksbud. Kyrkan står på denna grund, 

liksom Ysander tidigare beskrivit hur samhällets grund vilar på kristendomen.  

 I dessa uppgifter gör sig beredskapen och medvetenheten om krigets allvar påtaglig. I 

ämbetsberättelsen läggs mycket tyngd vid att berömma och lyfta fram den gotländska 

befolkningen som en nästintill idyllisk idealgemenskap, och att stärka de gotländska prästernas 

känsla av tillhörighet. Detta rimmar väl med beredskapsårens strävan efter att bereda folksjälen 

genom att täta dess gemenskapskänsla och dess motståndsanda. Att Ysander väljer den 

infallsvinkel som han gör vid sitt föredrag klingar även det mycket väl hos beredskapstanken, 

särskilt tydligt blir det i hans fokus på den kristne och kyrkans ansvar för Sverige. Föredragets 

inledning, där Ysander näst intill poetiskt beskriver den svenska linjens mäktighet och styrka, 

som står i allians med kristendomen kan också det vara ett i beredskapen medvetet grepp, att 

öka känslan av nationstillhörighet, att påminna om varför Sverige är värt att enas kring, och 

försvara. Dock finns det något som inte blir tydligt i detta möte. Prästmötet hölls 5-7 augusti 

1941. I mars 1941 deltog Ysander i ett sammanträde gällande folkberedskapen i Stockholm. 

Där redogör han för Gotlands politiska situation. Han berättade att det nazistiska Sveriges 

Nationella Förbund verkade på flera orter, och att det fanns yngre officerare samt präster som 

till viss del hade blivit hänförda av Tysklands makt. Istället för Tyskland är det Sovjet som 

upplevdes som den riktiga fienden.129 Detta togs dock inte upp på prästmötet.  

 

6. Slutsatser 

 

Jag har nu redogjort för de undersökta källorna. I detta skede kommer jag att göra en 

sammanfattande analys av de bilder källorna ger, och därigenom svara på uppsatsens 

frågeställning. Vad kan vi då med hjälp av det källorna berättat om Torsten Ysander berätta om 

honom? Vi kan urskilja en biskop som vigs till tjänst i Visby mitt i en stegrande världskonflikt 

som rör sig allt närmare Sverige. Hur hanterar Ysander detta? Redan före sin tid som biskop 

vet vi att han varit engagerad i, och vågat yttra sig offentligt emot den rasbiologi som Tyskland 

byggt sin ideologi kring, och det är inte mycket som ändras på den punkten. Under stegringen 

som leder fram till vinterkriget 1939 ser vi en sida av biskop Ysander, som håller föredrag om 

den heliga Ande för kristna studenter i Uppsala, radiosamtal om Bibeln, den personliga 
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andakten samt utmaningarna i att förmedla evangelium, och kyrkans budskap på ett sådant sätt 

att det slår rot hos den enskilde. Ysander lägger stor tonvikt vid gemenskapen i Kristus och 

vikten av att leva med Honom i vardagen.  

 I källorna under denna period hittar vi några tillfällen då det blir relevant att knyta an till 

krigets parallella skeenden, men de är snarare parenteser än överhängande teman såsom 

fördömandet av egoism och självupptagenhet, med ”Rasegoism” som exempel, eller metaforer 

med krigskonnotationer.  Senare, under senare halvåret 1939, händer något. I samband med 

Tysklands invasion av Polen, och därmed också mobiliseringen av de svenska trupperna inrikes 

den 3 september och Finska vinterkrigets utbrott den 1 december, får Ysander ett tydligt nytt 

fokus: kriget, landets egenart och vikten av att försvara den tar plats i hans offentliga 

förkunnelse; från predikstolen talar han om ”blodiga bajonetter” och ”sönderslitna barn till 

några fås ära”, samt vikten av en återgång av kristendomens roll i den svenska kulturen i ljuset 

av det vi står inför. Föredragen riktas till nya åhörare såsom Högerns riksorganisation, och i 

tidningen Kyrka och folk publiceras föredrag av Ysander som specifikt handlar om hur kyrkan 

kan, och bör agera inför nutidssituationen och beredskapen. Man kan sammanfatta det så att 

Ysander får ett tydligare fokus på samband mellan samhället och världssituationen från och 

med år 1939. Även om vikten av att sätta Kristus över det som händer i samhället alltid är 

central, blir frågan om tron i vardagen, som genomgående är så viktig för Ysander, koncentrerad 

på just krigets konsekvenser och behovet av beredskap.  

 Med Ysander som undersökningsobjekt har jag sökt svar på frågan hur Svenska kyrkan 

hanterade Andra världskriget, och den svenska beredskapen. I min analys av källorna har jag 

kommit fram till att kriget till en början inte påverkade förkunnelse och utsagor allt för mycket, 

men att kriget i det att det kom allt närmare Sverige, och blev ett allt större hot också blev ett 

viktigare fokus även för kyrkan. Kriget och beredskapen fick ta plats i predikstolen, vid föredrag 

och i prästmöten. Det tog plats, inte enbart som en varning eller förmaning, utan som ett led i 

den riksomfattande kraftansträngning som den svenska beredskapen var. Kyrkan tog sig an 

beredskapsarbetet som ett samhällets samvete, och som en del av den gren som såg efter 

folksjälen och dess motståndskraft, med ett starkt fokus på individens själsliga och praktiska 

värde i det svenska folksamhället.  

 Så har vi då slutligen landat där vi började; med Den Svenska Tigern och Igelkotten. Om 

vi tänker oss att Tigern står för lojalitet inåt och ett avståndstagande i förhållande till ett hot 

utifrån och Igelkotten för en vilande försvarsberedskap, en stärkt inre gemenskap i beredskap 

på svårigheter och tunga utmaningar som vi såg i inledningen, kan vi se dem i Ysanders 
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förkunnelse och verksamhet? Visserligen adresserar och problematiserar Ysander ofta frågor 

om de kringliggande nationernas agerande, exempelvis tyskarnas intåg i Polen. Men är det 

verkligen människorna i sig Ysander uppmanar ett avståndstagande ifrån? Snarare anser jag att 

det är ondskan i handlingarna som fördöms. I sin förkunnelse målar inte Ysander upp en fysisk 

fiende att uppmuntra avståndstagande ifrån, utan fördömer snarare i dessa fall ondskans 

tendenser i mänskligheten och alltså inte i några människor eller en människa; ”Kollektivismens 

vind” har blåst över hela världen och inte över enskilda individer. Detta avståndstagande från 

ondskan, och påpekandet av människans fallenhet för denna blir svårt att tilldela Tigern då det 

är en vedertagen byggsten i den kristna tron.  

 Hade det funnits ett tydligare utkristalliserat budskap om att vara på sin vakt emot 

främmande makt i vårt land, en karaktär som hotar oss hade det varit enklare; Snarare tar 

Ysander avstånd ifrån att peka ut individer. Som vi sett ovan är det ofta gemenskapen av 

individer, det hela som problematiseras. Däremot är det ofta Ysander lyfter vikten av ett enat 

land, en enad gemenskap klädd i ”hela Guds vapenrustning”. Vapenrustningen som metafor är 

i sig rätt tilltalande att knyta an till den ständigt rustade Igelkotten men även i det att Ysanders 

fokus så ofta ligger vid att stärka och ena Sverige inte som ett vapen, utan som en sköld, som 

en enda gemenskap under Kristus, en stark enad luthersk kyrkofront. Medan de sekulära 

auktoriteterna arbetade med att rent materiellt resursmässigt bereda Igelkottens ståtfulla pansar, 

så lade även Ysander i statens tjänst sin hand vid det, och försökte förankra det kring kroppen 

genom att söka ingjuta tro på den svenska folksjälens motståndskraft, det Svenska folkets 

egenart och dess orubbliga enhet under Kristus.   
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