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1. Inledning 

 
 

1.1 Bakgrund och tidigare forskning 
 

 

 

Fredagen den 24 oktober 1952 stod kyrkoherde Douglas Edenholm tillsammans med 

kyrkovärdar och kantor utanför Gottröra kyrka och väntade på att ärkebiskop Yngve Brilioth 

skulle anlända för att genomföra en visitation av pastoratet. Edenholm skildrade något senare 

det inledande mötet med att ”på hans kalla och kraftlösa handslag märks redan från början den 

negativa inställningen”.1 Under dessa visitationsdagar kom en motsättning kring kyrka och 

lära upp till ytan inom Svenska kyrkan som även gav ett eko i den samtida dagspressen. 

          Vid Brilioths visitation var Douglas Edenholm en av få kvarvarande liberalteologer i 

Sverige. Han hade varit en av Emanuel Linderholms (1872-1937) lärjungar och medverkat i 

dennes skapelse Sveriges Religiösa Reformförbund (SRR) redan från starten 1929. Fram till 

1952 hade han även blivit förbundets vice ordförande och redaktör för dess tidskrift Religion 

och kultur (RoK). På 1950-talet hade liberalteologin emellertid förlorat mycket av sin tidigare 

ställning och betraktades av många som en föråldrad teologisk lära.   

          Liberalteologin hade uppstått i Tyskland under 1800-talet och anses ha Albrecht Ritschl 

(1822-1889) och hans båda lärjungar Adolf von Harnack (1851-1930) och Wilhelm Herrmann 

(1846-1922) som förgrundsgestalter. Samtidigt uttryckte begreppet liberalteologi hela tiden 

mer en teologisk tendens än en avgränsad och enhetlig skola. En liberalteologs ståndpunkter 

kan förvisso bestämmas men dessa kan innehålla inslag som inte kan återfinnas hos en annan 

inom samma liberalteologiska idéströmning.2 Den liberalteologiska åskådningen motiverades 

från första början av föresatsen att försöka överbrygga den alltmer vidgade klyftan mellan 

tron och en av modern vetenskap präglad samhällskultur och kristendomen. Målet 

definierades som en kultursyntes, en med den kristna läran sammanlänkad världs och 

livsåskådning och ett av kristen etik (åter) genomsyrat samhällsliv.3 Om detta lyckades kunde 

                                                 
1 Edenholm 1953a, s 46. 
2 Hammar 1972, s 10. 
3 Den liberalteologiska riktningen har av sina kritiker emellanåt fått benämningen ”idealistisk teologi”. Detta 

eftersom dess företrädare ansågs läsa in idéer i kristendomen som från början inte fanns där, utan kom från annat 

håll. I denna beskrivning kännetecknas idealistisk teologi framför allt av att den satte människan i centrum. Den 

avgränsade sig från den traditionella teologin genom att den lämnade ett traditionellt kyrkligt område och 



 

6 

 

också andra negativa konsekvenser av pågående samhälleliga förändringar motverkas, 

menade man.4 I Sverige hade det tankegods som liberalteologin representerade först 

introducerats av pastor primarius Fredrik Fehr (1849-1895) och något senare, oberoende av 

Fehr, domprosten i Lund Pehr Eklund (1846-1911).5 Eklunds lärjunge och efterträdare som 

domprost, Magnus Pfannenstill (1858-1940), samlade kring sig en grupp anhängare av den 

liberalteologiska åskådningen.6 De började 1906 att ge ut tidskriften Kristendomen och vår tid 

(KVT). Kretsen kring KVT i Lund blev den första liberalteologiska plantskolan i Sverige och 

hade sin storhetstid fram till Första världskrigets slut.7 

          Krigsslutet innebar ett teologiskt paradigmskifte.8 Att den ledande protestantiska staten, 

Tyskland, lett nederlag mottogs med stor bestörtning på många håll i den reformatoriska 

världen och gjorde samtidigt abrupt slut på föreställningar om en möjlig enhet mellan religion 

och kultur. Harnack kom själv att ompröva delar av sitt teologiska program efter kriget genom 

att inta en märkbart förändrad människo- och kultursyn.9 

          Även i Sverige gav Första världskriget och dess följder upphov till en allmän 

villrådighet inom teologin. Det gällde inte minst inom den första liberalteologiska 

strömningen. Orsakerna var dock inte bara att söka i utgången av kriget. Flera av de äldre 

liberalteologerna i kretsen kring KVT hade efterhand reviderat sina tidigare ståndpunkter och 

ansåg att den yttre situationen nu hade förändrats så att de grundförutsättningar, som hade 

skapat behovet av en bestämd liberalteologisk kyrkopolitik, hade minskat i betydelse.10 

                                                                                                                                                         
formulerade idéprogram som liknade politiska partiers program. Det är främst i linje med denna förståelse som 

uppsatsens användande av begreppet ”idealism” har utgått ifrån. Jfr Gunnarsson 1995, s 54f. Det kan i 

sammanhanget också lyftas fram att SRR med Linderholm i spetsen hävdade sig bygga vidare på den gamla 

svenska 1800-tals idealismen från bland andra Christopher Jacob Boströms (1797-1865). Denna betydelse av 

begreppet ”idealism” har jag i någon mån också använt mig av, detta huvudsakligen vid skildringen av 

Edenholms och kretsen kring SRRs egen läromässiga förförståelse. Se nedan s 24f, 41. 
4 Aronson 2008, s 121. Brohed 2005, s 19f. Hammar 1972, s 9-11. Persson 1994, s 167-171. Tergel 2001, s 508-

516. Inför den kommande genomgången av Douglas Edenholms teologi kan det vara värt att lägga på minnet att 

Ritschl i sin lära betonade människans (rätta) livsinställning för att följdriktigt kunna möta Gud. Aspelin 1955, 

488f. Persson 1994, s 176f. Det kan även noteras att en av Edenholms inspirationskällor – Nathan Söderblom – 

anses ha vidareutvecklat delar av Ritschls tänkesätt. Andrae 1968, s 62.    
5 Hammar 1972, s 14, 19. 
6 Hammar 1972, s 20. 
7 Hammar 1972, s 11. Under denna tid reste också ett antal svenska teologistudenter till Tyskland för att studera 

för bland andra Harnack. Hammar 1972, s 20. Hans teologi som till stor del byggde på en bearbetning av 

ritschlianismen, utgick från vad som benämndes ”Jesu enkla lära”. Tergel 2001, s 512. Harnack sammanfattade 

sina teorier i en bok som på svenska fick titeln Kristendomens väsen. Harnack 1900. Bokens huvudtanke var att 

den lära som Jesus från Nasaret förkunnade, kraftigt skiljde sig från det dogma som senare växte fram i kyrkan 

alltifrån aposteln Paulus. Teologins uppgift blir därför, enligt Harnack, at med exegetikens hjälp återställa ”Jesu 

enkla lära”. Nylund 1999, s 81. På flera sätt närmast förkroppsligade Harnack och hans lära liberalteologins 

storhetstid fram till Tysklands nederlag i Första världskriget.  
8 Hammar 1972, s 305, 332. Hägglund 1981, s 379. Jensen 2007, 115f. Radler 1995, s 429. 
9 Radler 1995, s 429f. Hammar 1972, s 305-307. 
10 Hammar 1972, s 329f. 
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Parallellt hade ett visst närmande och begynnande samförstånd börjat äga rum mellan denna 

krets och en mer traditionellt inriktad kyrklig majoritet.11 

          Även efter krigsslutet fanns teologer och lekmän i landet som ville fortsätta det 

liberalteologiska reformarbetet. Denna minoritet (nu inom den liberala minoriteten) ansåg att 

behovet av en förening mellan grundläggande kristendom och det omgivande kultursamhället 

om möjligt var större nu än tidigare. Den mest namnkunnige företrädaren för den andra 

strömningen av liberalteologin i Sverige var utan tvekan Emanuel Linderholm som mellan 

1919 och 1937 var professor i kyrkohistoria vid Uppsala universitet. Omkring 1920 hade 

liberalteologins centrum flyttats från sammanslutningen kring KVT i Lund, till Uppsala och 

Linderholm och hans anhängare.12 

          Linderholm brukar allmänt beskrivas som en radikal företrädare av liberalteologi.13 

Själv ansåg han sig tillhöra den religionshistoriska skolan och distanserade sig emellanåt 

gentemot den liberala teologin såsom alltför kompromissinriktad.14 Linderholm kom ända till 

sin bortgång 1937 i kraft av sin ställning som teologiprofessor, domkapitelsledamot, medlem i 

Kyrkomötet och inte minst genom sitt författarskap att fortsatt verka som en radikal 

liberalteologisk röst i Sverige.15 Emellertid lyckades han aldrig grunda någon bestående 

radikal kyrkohistorisk forskningstradition och hans idé om en genomgripande 

kyrkoreformation får i historiens backspegel också anses ha runnit ut i sanden. Detta betyder 

inte att han saknade anhängare och lärjungar, vilka i varierande grad delade hans teologiska 

tänkesätt och reformatoriska föresatser.16 

          Emanuel Linderholms liv och verksamhet har belysts av tidigare forskning. När det 

gäller Linderholm som kyrkohistoriker utgör Anders Jarlerts bok med samma namn en 

milstolpe.17 Den har ett biografiskt anslag, då den låter Linderholm personliga utvecklingsväg 

                                                 
11 Hammar 1972, s 11, 328. Den äldre, och i förhållande till senare tolkningar mer moderata, riktningen av 

svensk liberalteologi har under årens lopp fått jämförelsevis mycket skrivet om sig och kommer inte vidare 

beröras i föreliggande arbete.   
12 Hammar 1972, s 327. 
13 Berggren 1999, s 177-180. Gunnarsson 1995, s 56-58. I denna uppsats beskrivs genomgående den 

liberalteologi som bland andra Linderholm och Edenholm omfattade som just ”radikal”. Med detta vill jag 

framför allt särskilja deras tolkning av liberalteologin från föregångarnas, men också peka på den utpräglade 

radikaliteten i deras kristendomstolkning. 
14 Linderholm 1926, s 5. Måhända hade Hammar rätt när han positionerade honom mitt emellan liberalteologin 

och den religionshistoriska skolan. Hammar 1972, s 327. 
15 Brohed 2005, s 56. Linderholms insats inom det kyrkohistoriska specialområdet anses inte ringa. För 

exempelvis den frikyrkliga historieskrivningen har hans arbeten haft stor betydelse. Jarlert 1987, s 118-135, 142. 

Svärd 2007, s 12. 
16 Jarlert 1987, s 153. Jarlert beskriver i mycket Linderholms anhängare som antingen trogna kopior av sin lärare 

(Gustaf Brandt 1883-1972), eller som utvecklandes åt ett alltför självständigt håll för att kunna räknas som 

efterföljare (Gösta Kellerman 1898-1972).   
17 Jarlert 1987. 
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vävas samman med hans roll som kyrkohistoriker och kyrkoreformator.18 Björn Svärd har 

skrivit en studie om Linderholm, som dock begränsas till dennes strikt vetenskapliga 

textmaterial.19 Däremot saknas det till stor del fortfarande forskning om andra framträdande 

representanter för den andra, eller yngre, strömningen av liberalteologi i Sverige från 1920 

och framåt.  

          En svensk gestalt som under hela sin livstid stod stadigt fast i den senare 

liberalteologins lära med inspiration från Linderholms idéarv, men som samtidigt 

självständigt vidareutvecklade den var just prästen och teologen Douglas Edenholm. Om 

honom saknas mer heltäckande tidigare forskning. I vissa verk har någon enstaka gång 

Edenholm förts fram i samband med skildringar av händelseförloppet kring Andra 

världskriget och Svenska kyrkans förhållande till de olika inblandade makterna.20 En något 

mer omfattande undersökning har gjorts av Anders Gerdmar i samband med hans arbeten om 

de svenska teologer som under ledning av Hugo Odeberg (1898-1973) hade kontakter med 

nazityskland inför och under kriget.21 Vidare kan hans namn ibland dyka upp i biografer om 

Yngve Brilioth (1891-1959). Detta som deltagare i den inledningsvis berörda stiftsvisitation 

Brilioth genomförde under sin tid som ärkebiskop.22 Edenholm kom att verka i en för 

liberalteologin väsentligt svårare akademisk och kyrkopolitisk situation än Linderholm. Att 

Edenholm som Jarlert skriver ”ej var mäktig att föra Linderholms verk vidare”, menar jag har 

mindre med hans personliga egenskaper att göra än med den avgörande maktförskjutning som 

ägde rum inom Svenska kyrkan och inom svensk universitetsteologi under 1930- och 1940 

talet.23 

          Det är ingen hemlighet att föregångaren Linderholm, liksom flera andra radikala 

liberalteologer i Sverige, mer eller mindre öppet tog ställning för Tyskland under dessa 

konfliktfyllda år. Detta gällde inte minst Edenholm som i politiskt avseende låg mycket nära 

Linderholm. Samtidigt hade vid tidpunkten mer tongivande kretsar inom Svenska kyrkan i allt 

                                                 
18 I Jarlerts undersökning framträder på så sätt hur den ena intressesfären hos Linderholm påverkade den andra, 

eller t.o.m. införlivades i varandra.   
19 Svärd 2007. 
20 Appelqvist 1993. Brodd 2004. Junginger 2008. Gunnarsson 1995.  
21 Gerdmar 2012. Gerdmar belyser framför allt Edenholms nazistiska förflutna och hans kontakter med 

organisationer som befrämjade samarbete med nazityskland. Dock diskuteras i betydligt mindre utsträckning 

Edenholms religionstypologi på ett mer djuplodande plan och hans egentliga församlingsverksamhet berörs i 

liten omfattning.  Min nu föreliggande uppsats har en annan ingång och huvudfrågeställning, vilket gör att den 

mer kan betraktas som ett komplement till Gerdmars arbete.  
22 Bexell 1997. Hallencreutz 2002. 
23 Jarlert 1987, s 153. Sakläget inom Svenska kyrkan gjorde att självaste Linderholm en kort tid innan sin 

bortgång 1937, erkände sig teologiskt besegrad. Se Sandegård 1939, s 70.   
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högre grad börjat orientera sig åt den anglosaxiska kultursfären.24 Detta fick konsekvenser 

både teologiskt och för kyrkans förhållande till det omgivande samhället. 

          En historisk förändring som samtidigt manar till ett förnyat studium av den senare 

liberalteologin i Sverige. Denna gång genom att rikta blicken mot den efterföljande idékretsen 

av Linderholm inspirerade teologer som över tid också fortsatte att frambringa 

liberalteologins teoribildning. En sådan föresats bör även innefatta en undersökning av om 

akademiskt verksamma liberalteologer som samtidigt var verksamma som präster inom 

Svenska kyrkan, också praktiserade sina teologiska ideal i det vardagliga församlingsarbetet. 

En undersökning med denna dubbla inriktning har heller aldrig tidigare utförts och skulle 

därmed bli den första i sitt slag, vilket gör den än mer motiverad. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Med syftet att se hur den sena radikala liberalteologins teori och i synnerhet praktik fördes 

vidare av Linderholm inspirerade teologer och präster har jag specifikt valt att undersöka 

Douglas Edenholms teologi och praktiska församlingsarbete inom Svenska kyrkan. 

Anledningen till valet är flerfaldig. Edenholm har tidigare beskrivits som Linderholms 

närmaste lärjunge, samtidigt som han erkändes ett betydande mått av oberoende i förhållande 

till föregångaren.25 Edenholm införlivade en slags estetisk idealism i sin teologiska 

förkunnelse som inte har någon motsvarighet hos andra svenska liberalteologer, Linderholm 

inkluderat.26 Det finns fog för att hävda att Edenholm också vidareutvecklade det 

liberalteologiska idéarvet i Sverige. När det sedan gäller avsikten att undersöka de 

liberalteologiska idealens praktiska förverkligande i Svenska kyrkans 

församlingsorganisation, är Edenholm en synnerligen lämplig kandidat eftersom han innehade 

tjänsten som kyrkoherde för Närtuna och Gottröra församlingars pastorat i hela 32 år, mellan 

åren 1933 och 1965.  

          Uppsatsens huvudfråga är således – Hur förhöll sig Douglas Edenholms teologiska 

åskådning till den praktiska församlingsverksamheten han förestod i sin prästtjänst inom 

Svenska kyrkan? Denna övergripande frågeställning är i sin tur uppdelad i delfrågor vilka 

riktas mot de två relevanta och samtidigt tätt förbundna områdena, teologisk teoribildning 

respektive praktik.  

                                                 
24 Brohed 2005, s 160-191. 
25 Jarlert 1987, s 153. 
26 Jarlert 1987, s 153. 
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          Med avseende på Edenholms teologiska uppfattningar ställer jag frågorna – Vilka var 

Edenholms läromässiga inspirationskällor? Vad kan anses som grundvalen i hans teologiska 

tänkesätt? Förändrades Edenholms teologi över tid, och i så fall hur? Vidare kommer hans 

mer kritiska synpunkter gentemot element i Linderholms lära att studeras. Avsikten gällande 

detta moment är både att ytterliggare något exponera Edenholms teologiska tänkesätt och att 

belysa graden av hans självständighet i förhållande till sin föregångare och tidigare lärare.  

          För praktiken gäller framför allt frågeställningen – Hur fungerade Edenholms 

församlingsorganisation samt hur manifesterades hans teologi i verksamheten vid tiden för de 

tre visitationerna av hans pastorat som utfördes åren 1933, 1943 och 1952? Frågornas 

brännpunkt är placerad på centrala församlingssysslor som sakramentsförvaltning, 

undervisning och förkunnelse. Sammanlänkade mindre frågor att besvara tar sikte på den 

eventuella graden av påverkan och vidrör exempelvis – Inom vilka områden var det 

liberalteologiska tänkesättet, i förekommande fall, som mest synliggjort? Förändrade 

Edenholm sin församlingspraktik över tid? Vidare undersöks hur rådande praktik bemöttes av 

kyrkliga överordnade, liksom hur Edenholm i sin tur besvarade den visitationskritik som 

riktades mot verksamheten.  

 

1.3 Källmaterial 

 

Mina källor till Edenholms biografi är huvudsakligen de minnesteckningar som utgavs i 

samband med hans bortgång 1971. Uppsala ärkestifts herdaminnen har varit en annan källa, 

men också de texter om Edenholm som publicerades i tidskriften Religion och Kultur (RoK). 

          För min undersökning av Edenholms teologi har jag framför allt studerat hans 

föreställning om ”den tragiska religiositeten” vars huvuddrag presenterades i en artikel i 

Svensk Teologisk Kvartalskrift (STK), redan år 1928. I ett något senare föredrag utvecklade 

Edenholm begreppet ytterliggare. Det utgavs senare i RoK med namnet ”Germanskt och 

Kristet”. Annat källstoff som i sammanhanget speciellt bör uppmärksamas är hans avhandling 

Das germanische Erbe in der schwedischen Frömmigkeit (1943).27 Vid skildringen av 

Edenholms kritik gentemot Linderholms lära, har jag framför allt använt ett i RoK ingående 

särtryck från år 1947 med rubriken ”Emanuel Linderholms Religiösa Apell”. 

                                                 
27 Avhandlingens fullständiga titel lyder: Das germanische Erbe in der schwedischen Frömmigkeit: eine Studie 

über den Einfluss der nordischen Seele auf das religiöse Leben, Theologie und Kirche in der Schweden mit 

besonderer Berücksichtigung des althergebrachten Brauchtum der schwedischen Julfeier. Det germanska arvet i 

den svenska fromheten: en studie över den nordiska själens inflytande på det religiösa livet, teologin och kyrkan 

i Sverige med särskild hänsyn till ålderdomliga bruk i det svenska julfirandet (fri övers). 
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          Granskningen av Edenholms pastorala verksamhet bygger huvudsakligen på skriftligt 

underlag från stiftsvisitationerna åren 1933, 1943 samt 1952, i form av visitationsprotokoll 

och ämbetsberättelser. Detta material står att finna i Uppsala domkapitels arkiv (UDA), som 

deponerats av Uppsala Landsarkiv (ULA). Vid specifika församlingsrelaterade teologiska 

frågor, såsom nattvardsbegåendet, har även hans i RoK publicerade arbeten använts. Särskilt 

bör uppsatsen ”Nattvardens ställning inom kyrkan”(1962), framhållas. 

          Uppgifter om Edenholms församlingsförvaltning har också mottagits från annat håll. 

Tidigare kyrkovärden i Gottröra, Kurt Jansson, vars far Sigurd Jansson höll tal under 

Edenholms begravning år 1971, har varit behjälplig med muntlig information. Vidare kan 

nämnas intressanta upplysningar från Bengt Stolt, som en kort tid innan 

ärkebiskopsvisitationen år 1952 bevittnade en av Edenholms nattvardslösa högmässor. 

          Från den sista visitationen som utfördes under Edenhoms prästerliga tjänstgöringstid, 

hösten 1952, har annat källmaterial med koppling till skeendet och dess efterspel begagnats. 

Främst handlar det om den polemiska brevväxling som uppstod mellan Edenholm och den 

dåvarande stiftsledningen, men också artiklar som senare kom att införas i RoK och i övrig 

samtida press.  

 

1.4 Metod 

 

Uppsatsen utgör en empiriskt inriktad undersökning och dess metod baseras på en historisk-

hermeneutisk analys av tillgängligt källmaterial som samtidigt är anpassad till den ovan 

beskrivna tvådelade uppgiften. Genomgången av Edenholms teologi bygger framför allt på ett 

litteraturstudium då källorna främst består av artiklar och uppsatser. Granskningen av 

materialet har ägt rum med en tematisk återgivning av centrala motiv i hans lära som 

övergripande tillvägagångssätt. Samtidigt sker detta i en viss kronologisk ordningsföljd, då 

läran framfördes under mer än fyra decennier och på några punkter skiftade karaktär under 

tiden. Biografiska partier i uppsatsens första del är i sin helhet avfattade med ett strikt 

deskriptivt, kronologiskt tillvägagångssätt som ledstjärna. Undersökningskapitlen om 

Edenholms teologi kan naturligtvis läsas fristående, men avser först och främst att utgöra 

teoretiskt underlag för att kunna besvara uppsatsens huvudfråga vilken leder fram till hans 

praktiska församlingsverksamhet.    

          När vi kommer till uppsatsens andra arbetsuppgift ändrar jag i viss mån 

tillvägagångssätt. För att nå kunskap om Edenholms pastorala verksamhet har tre 
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stiftsvisitationer mellan åren 1933-1952 ingående studerats. Undersökningen blir därmed 

naturligt kronologiskt upplagd men har även en tematisk hållpunkt i det att framför allt 

pastoratets sakramentsförvaltning, undervisning och förkunnelse står i centrum för 

undersökningen 

          Visitationsprotokoll och Edenholms ämbetsberättelser har under processen omväxlande 

jämförts. Även Edenholms teologiska arbeten med beröring till församlingsrelaterade 

åtaganden såsom exempelvis nattvardens ställning i svensk kyrkliga församlingar, har ställvis 

använts med avsikten att i lämpligt sammanhang belysa hans tänkesätt i frågan liksom 

inställning till stiftsledningens kritik.    

          Då visitationsprotokollens anmärkningar till en inte ringa del sammanföll med de tre 

visitatorernas egna läromässiga utgångspunkter, ingår också en smärre jämförelse mellan 

Edenholms och respektive visitators kyrkliga-teologiska profil i samband med varje undersökt 

visitationstillfälle.    

 

1.5 Begrepp                

 

En mycket viktig föreställning inom liberalteologin var tron på att en enhet mellan kristendom 

och kultur var möjlig att förverkliga. Utgående från bland annat Ritschls tankar om den etiska 

plikten att verka för Guds rike blev dess främsta målsättning att med en idealistiskt tolkad 

kristendom försöka dominera kulturen. Samtidigt var det en kristen lära som tydligt 

förespråkade en anpassning till rådande kulturella förutsättningar. Anpassningen gällde tidens 

naturvetenskapliga landvinningar, men också i förhållande till särdragen i varje kultur.  

          Flera tongivande liberalteologer, bland annat Linderholm, hade införlivat Darwins 

utvecklingslära i sitt teologiska system. I linje med tänkesättet lärdes i stora drag att 

människosläktet dels hade gått från ett lägre till ett högre stadium. Dels att de skilda folkens 

kulturyttringar befann sig på olika nivåer i utvecklingsprocessen. En konsekvens blev att varje 

kultur betraktades som ett sammanhängande helt och utan en egentlig förbindelse med andra 

kulturer.28 I denna bemärkelse kan man tala om en ”kulturpartikularism”.29 

Överensstämmande med denna uppfattning ansågs det samtidigt självklart att kulturens 

                                                 
28 Linderholm 1916, s 297f. Svärd 2007, s 40-43. Den från liberalteologin utgående Ernst Troeltsch (1865-1923), 

menade även att kristendomen hade blivit så präglad av västerländsk kultur att kristen mission bland orientaliska 

kulturfolk förblir lönlöst. Jfr Holmquist 1926. 
29 Vissa liberalteologer, bland andra Harnack, drev en kulturpartikularistisk uppfattning slutligen så långt att de 

under Första världskriget förespråkade en Tysk seger med tron att det kunde frambringa det jordiska Gudsriket. 

Hill 2008, s 413.     
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specifika drag avspeglade det folk som frambringat den. Genom att förena utvecklingslära och 

luthersk teologi blev det möjligt för Linderholm att hävda att varje folkslag har av Gud fått ett 

gudomligt kallelseuppdrag att förverkliga sin egen inre nationalkaraktär.30 På så sätt går det 

att i sammanhanget även att ge bild åt en ”folkpartikularism”. Ett begrepp som också tydligt 

sammanföll med nazismens senare uppfattning om etnicitet och raser. 

          En i uppsatsen förekommande tolkning av begreppet ”folkpartikularism” är hämtad från 

Martin Linds avhandling Kristendom och nazism.31 Detta har varit ändamålsenligt för att 

kunna beskriva Edenholms antropologiska utgångspunkt i sina teologiska arbeten från 1930-

och 1940 talen, liksom beröringen med nazismens idévärld. Enligt Linds definition av 

begreppet tillhör varje människa ett folk och kan endast finnas till som del av ett folk. Man 

kan därmed inte utgå från den enskilda individen, eller från en abstrakt mänsklighet, när man 

avgör det för människan bestämmande. Folket förstås som ursprungliga enheter som 

sammanhålls av en gemensam etnisk egenart, historia, språk och geografisk utsträckning. Till 

följd av samtidens överbetoning av en universellt uppfattad mänsklighet går, i 

överensstämmelse med tänkesättet, det verkligt mänskliga, det vill säga folkgemenskapen och 

förbindelsen med folkets egenart, förlorad. I Linds beskrivning av ett folkpartikularistiskt 

synsätt måste det sant mänskliga, i stället bestämmas utifrån medvetandet om naturens absolut 

artskiljande karaktär.32  

          I den föreliggande uppsatsen har begreppet ”folkpartikularism”, i förhållande till Linds 

beskrivning, använts med en något vidgad tolkning. Enligt min ståndpunkt går en 

folkpartikulär hållning, det vill säga att anse sig tillhöra en avgränsad etnicitet, att finna i en 

mycket större verkanskrets i den kristna europeiska historien än att enbart vara begränsad till 

Tyskland mellan åren 1933-1945.               

 

1.6 Disposition 

 

Den mer teoretiskt inriktade första delen av uppsatsen (kapitel 2), som har avsikten att sätta 

fokus på Edenholms teologi, inleds med kapitelavsnitt 2.1, vilket skildrar Edenholms 

personliga bakgrund och hans tidiga läromässiga prägling. 

 

                                                 
30 Linderholm 1916, s 299. 
31 Lind 1975, s 15-19. Lind menade att begreppet ”folkpartikularism” är ett av tre karakteristiska drag för 

nazismen. De andra två angavs vara ”Elitprincipen” och ”Ledareprincipen”.  
32 Lind 1975, s 15f. 
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I efterföljande kapitel 2.2, återges grunddragen i Edenholms föreställning om ”den tragiska 

religiositeten”. Häri ingår även en översiktlig återgivning av Nathan Söderbloms begreppsliga 

förlaga. Kapitel 2.3, belyser den förändring som läran om den tragiska religiositeten 

genomgick under 1940-talet. Kapitlet omfattar även en studie av Edenholms 

doktorsavhandling Das germanische Erbe in der schwedischen Frömmigkeit (1943), liksom 

hans beröring med samtidens extremnationalistiska yttringar och Deutsche Christens teologi. 

Kapitel 2.4, behandlar den kritik som Edenholm riktade gentemot delar av Linderholms 

teologi, men också deras samsyn i politiska frågor. Kapitlet innehåller också en beskrivning 

av Edenhoms fortsatta teologiska skriftställarskap och engagemang för RoK och SRR. 

          Huvudtextens andra, och mer praktiskt inriktade undersökningsdel (kapitel 3) inleds 

med ett kort kapitelavsnitt 3.1, som med en överskådlig ambition preciserar granskningen av 

Edenholms församlingsverksamhet. Sedan följer kapitel 3.2, i vilket jag gör en närläsning av 

bevarat visitationsunderlag och bland annat uppsatser i RoK analyserar och diskuterar 

skeendet vid ärkebiskopsvisitationen år 1933. Nästa kapitel (3.3), utgår från samma premisser, 

men med fokus på 1943 års prostvisitation.   

          I kapitel 3.4, förmedlas en översikt av ärkebiskop Brilioths teologiska bakgrund, sedd i 

förhållande till Edenholms. Denna del bildar underlag till förståelsen av den senare schismen 

under 1952 års ärkebiskopsvisitation. Kapitel (3.5), beskriver kort och gott genomförandet 

och resultatet av denna visitation, som också blev den sista, och samtidigt mest omfattade, 

som genomfördes i Närtuna och Gottröra församlingars pastorat under Edenholms 

tjänstgöringstid. Det avslutande kapitlet 3.6, skildrar visitationens efterspel och senare 

kontroverser mellan Edenholm och Svenska kyrkans ledning.  

          Efter detta kommer ett sammanfattningsavsnitt (4), där undersökningens resultat 

summeras och uppsatsens huvudfråga rekapituleras och besvaras (4.1).  
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2. Teologi 

 

2.1 Personlig bakgrund och tidig påverkan 

 

Douglas Edenholm föddes i Oskars Fredriks församling i Göteborg den 6 maj 1898. Han var 

son till rederichefen Carl-Johan Edenholm (1856-1915) och hans maka Hilma, född 

Danielsson (1859-1936).33 Faderns släkt kom ursprungligen från småländska Tjust och hade 

sedan medeltiden räknat både rusthållare och präster i sina led.34 Efter skolgången i Göteborg, 

med avklarad studentexamen 1917, kom Edenholm 1919 till Uppsala där han påbörjade 

teologiska studier. Ursprungligen hade han tänkt ägna sig åt språk och filosofi, men efter sin 

fars hastiga bortgång hösten 1915 ändrade han sig. Han bestämde sig nu för att anta 

prästkallet.35 

          Redan i unga år verkar Edenholm ha funnit den teologiska-filosofiska färdriktning som 

han följde tämligen troget genom livet. Som vuxen man, flera decennier senare beskrev 

Edenholm hur han som gymnasist slukade verk av bland andra Adolf von Harnack, Harald 

Höffding, Viktor Rydberg, Auguste Sabatier och den senare ofta åberopade inspirationskällan 

Nathan Söderblom.36 

          Att notera är att han enligt egen utsaga vid samma tidpunkt också intresserade sig för 

naturvetenskapligt inriktade verk och teoribildningar. Här framskymtar författare som Charles 

Darwin, Thomas Henry Huxley, Herbert Spencer, John Stuart Mill, Ludwig Büchner, Ernst 

Haeckel samt den svenske läkaren och folkbildaren Anton Nyström.37 Det kan således 

konstateras att Edenholm redan innan han påbörjade sina högre studier blivit bekant med den 

klassiska liberalteologins religionsuppfattning samt med betydande sannolikhet också 

genomgående anslutit sig till naturvetenskapens lärodoktriner som utgångspunkt för 

uppfattningen om människans livsvillkor.38 

          I början av sin tid som student i Uppsala kom Edenholm i kontakt med den person som 

jämte Söderblom blev hans kanske största teologiska förebild: Emanuel Linderholm. 

                                                 
33 Hylander 1971. Internetreferens; Sveriges dödbok 1901-2009. Sveriges släktforskarförbund. (2014-11-14).  
34 Rydeman 1963, s 40. Stig Rydeman, som var lantmätare till yrket, framförde vid olika tillfällen 

biografideklamationer i tidskriften.  
35 Prästmötet i Uppsala 1974. 2, minnesteckningar. UÄ. 1975, s 100-101. 
36 Edenholm 1947, s 7. Edenholm förde i RoK fram Söderblom och hans teologiska tankar vid ett flertal 

tillfällen. Se exempelvis: Edenholm 1928. Edenholm 1940. Edenholm 1946. Edenholm 1950. Edenholm 1954.  
37 Edenholm 1947, s 7. I sitt första publicerade arbete i RoK från år 1931, behandlade Edenholm nämnde 

Nyström och hans lära.    
38 Edenholm 1947, s 8. 
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Edenholm deltog i dennes kyrkohistoriska seminarium och lade år 1922 fram 

kandidatuppsatsen ”Pingströrelsens föregångare i kyrkans historia”.39 I uppsatsen framträder 

en märkbar återspegling av Linderholms religionsideal med sin tydliga kritik av det 

mirakulösa inslaget i studieobjektet.40 Linderholm hade en rationell men samtidigt idealistisk 

utgångspunkt på kyrkohistorieämnet och lärde att tron på mirakel, med sina avvikelser i 

förhållande till av modern vetenskap fastställda naturlagar, tillhörde äldre tiders lägre grad av 

verklighetsförståelse. Detta gällde även de mirakel som omtalas i Bibeln.41 

          För Linderholm var det allt överskuggande målet att försöka förena religiös och 

specifikt kristen tro med en modern evolutionsbiologisk åskådning. I linje med Rudolf 

Euckens, idealistiska tänkande åstadkom han detta genom att religiös tro avskiljdes från den 

faktiska historien. Tron var för Linderholm enbart överhistorisk.42 Människan förtröstar, 

menade Linderholm, på Gud och Guds rike, inte på någon historisk person eller händelse, 

såsom Jesu försoning och uppståndelse.43 Tron gjordes därmed samtidigt oåtkomlig för  

historieforskningens kritik. I stället blev det möjligt för Linderholm att bygga upp ett slags 

syntestänkande mellan tro och vetande och mellan religion och kultur, eftersom det inte 

längre fanns någon motsättning mellan tron och vetenskapen. På så sätt menade han att 

kristendom och kristna värden kunde räddas över till en ny tid. Utgående från detta hade han 

också kommit till slutsatsen att tidens utvecklingsidé var den princip som rätt kunde 

värdesätta all religiositet och dess sammanlänkade läror. Utvecklingsidén ställde Linderholm 

senare mot uppenbarelsetron och dess sammanhängande historiesyn.44  

          Edenholm hävdade själv i en artikel från 1931 att kombinationen av utvecklingslärans 

tänkesätt och den framträngande moderna bibelkritiken inte innebar något mindre ”än ett 

raserande av hela det gamla dogmats kosmologiska, antropologiska och historiska 

förutsättningar”.45 Sammantaget kom Linderholms lära i flera avseenden att överensstämma 

                                                 
39 Kyrkohistorisk uppsats Edenholm 1922. LES 122. TFA. Handskriftsavdelningen, UUB. Edenholm godkändes 

för en Teologie kandidatexamen i Uppsala den 15 september 1924. Fakultetens protokoll 1927-1928. A1:21. 

TFA. Handskriftsavdelningen. UUB.  
40 Kyrkohistorisk uppsats Edenholm 1922, s 20f. LES 122. TFA. Handskriftsavdelningen, UUB. Jarlert 1987, s 

120, 141f, 153.  Detta även om en viss kritik från Linderholm framskymtar. Kyrkohistoriska seminariet 20/3 

1922. prot A3:1, TIA. UUB. Det kan i sammanhanget omnämnas att Linderholm vid tidpunkten själv arbetade 

intensivt med just Pingsrörelsen och dess förelöpare. Mer om Edenholms avikelser i förhållande till Linderholms 

teologi i kapitelavsnitt 2.4.   
41 Linderholm 1918, s 185f.  
42 Jarlert 1987, s 51. 
43 Jarlert 1987, s 77f. 
44 Jarlert 1987, s 45 -50. 
45 Edenholm 1931, s 229. 
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med den teologiska position som Edenholm själv senare antog.46  De två förenades längre 

fram i arbetet för en kyrklig och läromässig förnyelse i Linderholms skapelse Sveriges 

Religiösa Reformförbund (SRR),47 ett samarbete som kom att fortgå ända till Linderholms 

bortgång år 1937.48  

          När det gäller den radikala bibelkritiken var Gillis P:son Wetter (1887-1926), professor 

i Nya Testamentet exegetik i Uppsala, en konsekvent representant för riktningen. Denne 

utövade också ett inflytande på den unge teologistudenten Edenholm.49Wetter företrädde en 

radikalt avvikande ståndpunkt i förhållande till gängse uppfattning om urkristendomens 

framväxt. Enligt honom rådde en avsevärd distans mellan den historiske Jesus och den senare 

hellenistiska missionskyrkan. För Wetter var framför allt kyrkans karaktär av kultgemenskap 

det väsentliga och Jesus och hans lärjungar tillmättes härigenom en närmast sekundär 

betydelse för kyrkans utveckling. Den historiske Jesus verkanskrets ansågs vara högst 

begränsad. För Wetter var kyrkan i stället en produkt av den hellenistisk-orientaliska 

kultförsamlingens upplevelse av kultgudomens död och uppståndelse i nattvarden.50  

          I Wetter fann Edenholm en företrädare för en likartad religionshistorisk uppfattning 

som hos Linderholm, i det att båda hade anammat den historicistiska synen på Nya 

testamentet, vilken, utgående från Adolf von Harnacks lära tydligt skiljde mellan Jesu etiska 

budskap och en av Paulus konstruerad kristologi.51 Linderholm hade vid tiden för Edenholms 

uppsalastudier gett ut en uppmärksammad uppsats med namnet ”Från dogmat till evangeliet”. 

Där hävdade han att med Paulus framträdande började Jesu teocentriskt inriktade budskap, 

inom de framväxande församlingarna, övergå till att bli kristocentriskt.52 Den nya tidens 

teologi hade då, menade Linderholm, sin fulla rätt att åter ”skilja mellan Jesu evangelium om 

Gud och Guds rike å ena sidan och Pauli evangelium om Jesus såsom Kristus och Guds son 

m.m. å den andra”.53  

                                                 
46 Det fanns dock läromässiga avvikelser dem emellan som vi avser att söka utreda i samband med den 

fördjupade genomgången av Edenholms teologiska lära. Se särskilt kapitelavsnitt 2.4.  
47 RoK. 1930. Fjärde häft, s 251.  
48 Se exempelvis bevarad brevkorrespondens mellan Edenholm och Linderholm i LES. TFA. 

Handskriftsavdelningen. UUB.  
49 Brandh 1958. Första häft. s 31f.   
50 Bexell 1997, s 56f. 
51 Bexell 1997, s 57. Jarlert 1987, s 30. Wetters respektive Linderholms uppfattning, skiljde sig samtidigt åt på 

flera punkter. Linderholm menade bl.a. att Wetters radikala religionshistoriska textkritik emellanåt slog över i 

”hyperkritk”.  
52 Linderholm 1926, s 28-31.  
53 Linderholm 1926, s 31.  
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          Även denna uppfattning, om att en ursprunglig Jesustro- och lära som senare blivit 

förvanskad, inspirerade Edenholm och kommer till uttryck i flera av hans egna arbeten.54 

Senare utvecklades dessa teorier ytterliggare genom att radikala liberalteologer både i Sverige 

och Tyskland spekulerade omkring Jesu rasliga härstamning och dennes med specifikt 

germansk-nordiska folkslags sammanfallande dygder.55 Ämnet nådde för Edenholms del sin 

kulmen med den doktorsavhandling han disputerade på 1943 vid universitetet i Jena. 

Avhandlingen Das germanische Erbe in der schwedischen Frömmigkeit, betonar en tydlig 

raslig och teologisk partikularism och kommer att beröras något senare.  

          Det motiv som annars mer än något annat kom att sysselsätta Edenholm i hans senare 

arbeten och på flera sätt också bestämde hans teologiska utgångspunkt sammanföll med 

Linderholms. Det handlade om hur religiös och specifikt kristen tro skulle kunna förenas med 

den livssyn som en modern världsåskådning framkallar. Denna frågeställning löper som en 

röd tråd genom hela hans skriftställarskap. 

          Tanken på en alltigenom iskall materialistisk värld och uppfattningen om en blind och 

mekanisk utvecklingsväg genom historien oroade många andligt reflekterande människor före 

och efter det förra sekelskiftet.56 Edenholm var på intet sätt ensam om att ha funderingar kring 

ämnet, men han uttryckte sig ofta mer engagerat och pregnant än de flesta. I sina tidiga 

betraktelser över motsatsspelet mellan människans livsvilja och hennes placering i en värld 

tillsynes styrd av diffusa ödeskrafter fann Edenholm slutligen ett, som han menade, adekvat 

och samtidigt fullt modernt religionsideal. 

          Till stor del hämtades inspirationen till att formulera idealet från Nathan Söderblom. 

Denne hade i sina arbeten Uppenbarelsereligion (1903) och Religionsproblemet (1910), delat 

upp religionerna i två till bestämningen skilda huvudtyper som han kallade oändlighetsmystik 

respektive uppenbarelsereligion.57Delvis i polemik, delvis som en vidareutveckling av 

Söderbloms begrepp, framförde Edenholm, att det även föreligger en tredje religiös 

grundform.  

          Denna tredje form, hävdade han, hade sitt ursprung i det gamla Grekland, men att den i 

den moderna samtiden, åter börjat framträda i en närbesläktad gestaltning.58 Edenholm 

menade att religionstypen framför allt utgick ifrån en inre livshållning och attityd och gav den 

                                                 
54 Utöver de av hans arbeten som mera ingående kommer att behandlas kan framhållas: Edenholm 1941a, s 66 - 

76. Edenholm 1942, s 88-92. Edenholm 1943b, s 135-143.  
55 Bergen 1996, s 154-164. Heschel 2008, s 58-63. Lind 2011. 
56 Jonsson 1987, s 14f, 168f, 175-181. Persson 1994, s 118-122, 173-176.  
57 Brohed 2005, s 376. Söderblom 1903. Söderblom 1910. Tergel 2001, s 578.  
58 Edenholm 1928, s 133. 
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namnet den tragiska religiositeten. En benämning som tydligt avspeglar dess implikation 

vilket min fördjupade undersökning också kommer att visa.  

          Edenholm presenterade denna sin, genom åren bibehållna, religionstolkning för första 

gången i en uppsats som publicerades i Svensk Teologisk Kvartalskrift (STK) 1928. Samma år 

avlade han också sin teologie licentiatexamen för Linderholm och som berörde två ämnen: 

Teologisk encyklopedi och teologisk prenotioner samt Dogmatik.59 

          Under denna tid lärde Edenholm känna Nathan Söderblom. De träffades, enligt honom, 

vid flera tillfällen för personliga samtal. Kontakten upprättades, hävdade Edenholm i en 

artikel i RoK från 1950, huvudsakligen på Söderbloms initiativ med anledning av att denne 

önskade få in honom som präst i ärkestiftet.60 Tio år tidigare, 1940 nämnde Edenholm inte 

vem som först tog kontakt, men betonade att Söderblom uttryckte en ”intresserad 

uppskattning” av hans religionsdefinitioner.61 

          Vid ett av deras möten diskuterade de SRR:s nyantagna handlingsprogram och 

Edenholm hävdade senare att Söderblom ansåg reformförbundets anspråk var både ”riktiga 

och nödvändiga”.62 Om detta är korrekt återgivet är det klart intressant. Söderblom hade själv 

utgått från ett teologiskt tänkande med tydlig inspiration från Albrecht Ritschl och var därmed 

ideologiskt besläktat med Edenholm.63 Under sin tid som ärkebiskop med tillhörande ansvar 

för hela Svenska kyrkan hade han dock kommit att inta en mer kompromissinriktad position.64 

          Huruvida Söderblom även hade värdesatt reformförbundets fortsatta verksamhet om 

han fått leva längre in på 1930-talet kan vi naturligtvis inte veta. Det är ändå ingen överdrift 

att tänka sig att Edenholm vid tidpunkten såg ett handlingsutrymme för liberalteologins 

kristendomstolkning, såsom förankrat också hos överordnade personer inom stift och 

akademiska fora. Klart är att denna teologi fortfarande hade ett visst stöd inom svensk 

kyrklighet under 1920 och 1930-talet.65 I och med Söderbloms och Linderholms bortgång 

                                                 
59 Teologiska Fakultetens protokoll 1927 - 1928. A1:21. TFA. Handskriftsavdelningen. UUB. Hylander 1971. 

Edenholms licentiatämne Teologisk encyklopedi och Teologisk prenotioner (och dogmatik), hade sitt 

akademiska ursprung i apologetik, i vilket man bl.a. studerade främmande religioner för att bättre kunna försvara 

den kristna läran. I Sverige går dess historia tillbaka till år 1754. Under 1900 – talets senare hälft splittrades 

ämnet upp i Religionshistoria, Religionsfilosofi och Religionspsykologi och förlorade gradvis sin 

kristendomsförsvarande roll. Internetreferens: SV. Wikipedia. Org/…/teologiska _ prenotioner _ och teologisk _ 

encyklopedi. 2014-12-13.  
60 Edenholm 1950, s 145. 
61 Edenholm 1940, s 117. Vid denna tidpunkt framförs inte heller Söderbloms påstådda önskan att få in 

Edenholm i ärkestiftet. Hans eget prästförordnande verkar i stället närmast beröras i förbigående.  
62 Edenholm 1940, s 117.  
63 Holmström 1937, s 21 - 34. 
64 Aronson 2008, s 124. Hammar 1972, s 264, 305. Jarlert 1987, s 160f. Brohed 2005, s 378f. Tergel 2001, s  

577f. 
65 Brohed 2005, s 52-56. 



 

20 

 

några år senare ändrades förutsättningarna för Edenholm. Förändringen, som också hade 

andra orsaker, utgick såväl från ledande kyrkliga kretsar, som från akademisk teologi.66  

 

Vid en rekapitulation av detta kapitel kan det särskilt framhållas att Edenholm tidigt hade 

påverkats av den klassiska liberalteologins sammansättning av naturvetenskapens 

utvecklingslära och idealistiskt tolkad kristendom. Det framgick att han i Uppsala hade 

studerat för lärare vilka hade en likartad läromässig bakgrund. Här kan speciellt nämnas 

Emanuel Linderholm och Gillis p:son Wetter, men också Nathan Söderblom. Det var med 

utgångspunkt i den sistnämndes religionstypologi han senare kom att bygga upp sitt eget 

bidrag till liberalteologin i gestalt av den ”tragiska religiositeten”.   

          Låt oss nu övergå till att undersöka vad Edenholm menade med sin föreställning om en 

tragisk religiositet som, med sin utgångspunkt i Söderbloms religionsdefinitioner, avsåg att 

finna svar på den världsuppfattning som han ansåg att den moderna tiden frambringar. Denna 

teologiska genomgång är på flera sätt också avgörande för att kunna förstå Edenholms senare 

val och hållning i olika frågor. 

 

2.2 Den tragiska religiositeten 

 

Edenholm formulerade redan i slutet av 1920-talet sin föreställning om en speciell 

religionsform och inställning som han benämnde den tragiska religiositeten. Uppfattningen 

tog avstamp i Nathan Söderbloms uppdelning av religionshistorien i två definierade idélinjer. 

Edenholm framförde i sin uppsats från 1928 att Söderbloms typologi inte var fullständig utan 

att han hade förbisett en tredje självständig religiös grundtyp.67 

          Vad var det då Edenholm menade att Söderblom hade missat i sin analys? Vilken 

teoretisk förståelse utmärker denna tredje religionstyp? Låt oss inleda med att först studera de 

tänkesätt och framför allt vilken livshållning som Söderblom ansåg känneteckna de två 

avgränsade religionsbegreppen oändlighetsmystik respektive uppenbarelsereligion (eller 

                                                 
66 Brohed 2005, s 148-159. Hammar 1972, s 332-337. Tergel 2001, s 614. Edenholms senare omtalade konflikt 

med Uppsala ärkestift och Yngve Brilioth torde delvis haft sin upprinnelse i att betingelserna för liberalteologins 

åskådning så markant hade trängts tillbaka.   
67 Edenholm 1928. Edenholm uppgav i 1943 års ämbetsberättelse att han vid tidpunkten förberedde ett större 

arbete om ”Tragisk religiositet” och som inte heller förefaller åsyfta hans tyska avhandling från samma år. Av 

obekant anledning verkar planerna aldrig ha fullbordats. Visitationshandlingar 1943. F4:55, UDA 1, ULA.   
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personlighetsmystik).68 På så vis blir det möjligt att spåra hur Edenholm mottog och senare 

vidareutvecklade Söderbloms uppfattning.  

          I Söderbloms betraktelse utgick religionstypen oändlighetsmystik från vad han kallade 

”indisk munkfrälsning” och som fick innefatta både hinduistiska läror med dess utlöpare i 

buddism, men också antikt grekiskt tänkande samt viss kristen medeltidsmystik.69 

Religionsformens gudsbegrepp beskrev Söderblom som opersonligt och statiskt, närmast som 

en slags oändlighetens ”världssjäl utan form och tvåhet”.70 Med denna utgångspunkt sökte 

den troende, enligt Söderblom, Guds sanna vara bortom skapelsens tillfälliga och förgängliga 

illusionsformer. Vägen till Gud riktas således ut från det skapade och skapande livet. Den 

buddistiska skildringen om personlighetens upplösning i ett oskapat nirvana - tillstånd, blir 

därmed ett både följdriktigt och eftersträvansvärt slutmål. Eftersom historien i ett sådant 

religiöst system, enligt Söderblom, betraktades som förnuft- och ändamålslöst, får en 

personlig avgörelse avsevärt mindre betydelse. Alla naturliga mänskliga angelägenheter, 

samhällsliv och tid och rum ligger, menade Söderblom, ”utanför de grekiska och indiska 

frälsningsreligionernas sfär”.71 Religionsformen framkallade med Söderbloms definition i 

förlängningen en livshållning, som Edenholm senare liknade vid ren eskapism, utan sinne för 

”det socialas och kallelsearbetets och pliktlivets uppgifter och kärva fordran i världen”.72 

          Söderbloms egen analys motsäger inte en sådan beskrivning, även om han vanligtvis 

inte uttryckte sig så kategoriskt om religionssystemens konsekvenser för de troendes 

livshållning. Söderblom betonade dock att oändlighetsmystikens fromhetsideal och livssyn 

stod i tydlig motsatsställning till uppenbarelsereligionens sätt att påverka den troende.73 

          Enligt Söderblom möter i uppenbarelsereligionens form gudomen i stället den troende 

människan som ett personligt du som vill rikta henne in i historiens verksamhet och liv. Han 

beskrev hur religionstypen, med sitt ursprung i israelitisk profetism, låter; Jag – Du, 

förbindelsen mellan den fromme och Gud övergå i ett slags personlighetsmystik. 

          Centrum för uppenbarelsereligionens förståelse ligger, enligt Söderblom, i ett 

gudsbegrepp som inte bara uppfattas som ett evigt vara, utan framför allt som ett evigt 

                                                 
68 Ibland använde sig Söderblom av begreppet personlighetsmystik för att beskriva uppenbarelsereligionens typ. 

Något som framträder bland annat i boken Religionsproblemet (1910) och som sannolikt utfördes för att bättre 

kunna kontrastera de två religionsformernas individpåverkan. 
69 Söderblom 1910, s 448-453. Edenholm 1928, s 135. Söderblom beskrev vidare hur religionstypen kan anses 

representera en ”stegring” eller ”förfining” av naturreligiositet, vilka han menade befinner sig under en historisk 

förståelsenivå.   
70 Söderblom 1910, s 462.  
71 Söderblom 1910, s 450.  
72 Edenholm 1928, s 134. 
73 Söderblom 1903, s 221.  
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verkande. Jesusorden i Joh 5:17, om att ”Min Fader verkar intill nu”, skulle, även kunna vara 

ett motto för uppenbarelsereligionen och dess övergripande trosföreställningar.74 Eftersom 

historien därmed uppfattades som både ändamålsstyrd och meningsfull blev den troendes 

livssyn också präglad genom detta. Att sträva efter att bli en medarbetare i skapelsens 

pågående livsprocess beskrev Söderblom som ett utpräglat kännetecken för 

uppenbarelsereligionens fromhetsideal.75 

          Så här långt instämde Edenholm huvudsakligen i Söderbloms utläggning av de två 

religionstyperna och det bör i sammanhanget understrykas att Edenholm hela tiden visade stor 

vördnad för Söderblom som teolog, vilket tydligt framgår av hans återgivning av dennes 

tankar. I flera arbeten hyllade Edenholm också Söderbloms beskrivning av hur den kristna 

uppenbarelsereligionen ställde krav på den troende om att verka som en Guds medarbetare.76 

          Det som Edenholm menade komplicerade Söderbloms religionsutläggning var framför 

allt tidens naturvetenskapliga utvecklingsteorier, med bland annat Darwins lära som 

utgångspunkt. Det religiösa sanningsproblemet hade, enligt Edenholms tänkesätt, tillspetsats 

på ett hitintills oanat sätt och gjort Söderbloms definitioner otillräckliga. I ett år 1932 

publicerat arbete skildrade Edenholm naturvetenskapens djupgående konsekvenser. 

  
 Darwins epokbildande insats, krönet på hela den föregående tankeutvecklingen, låg där, att även den organiska  

 världens tillkomsthistoria, särskilt ändamålsenlighetens däri, som eljest alltid varit ett teologernas sannskyldiga  

 föreställningar, nu lät sig förklaras efter strängt vetenskapligt – mekaniska grunder: ändamålsenligheten i  

 naturen är ej final utan kausal, den gamla under – teleolologien får vika för en mekanisk.77  

 

 

Emellertid ansåg Edenholm att en sådan uppfattning inte behöver vara övermäktig för en 

religiös åskådning.78 Söderblom hade tidigare fört samman naturvetenskapens livsbetraktelse 

med naturreligion.79 I och med detta kunde analysen bibehållas i sina två grundbestämningar, 

även med de ändrade förutsättningar som den moderna tiden förde med sig. 

          Edenholms teologiska tänkande var till skillnad från Söderbloms nästan enbart inriktad 

på att kunna förena tanken på en mekanisk kausalitetsprocess i skapelsen, (vilken till synes 

saknar historisk ändamålsenlighet i religiös mening), med en kristen gudstro. Han beskrev 

naturvetenskapens förståelse av skapelsens historia på ett sätt som närmast påminner om 

antika föreställningar om en tillvaro styrd av dunkla ödesmakter.  

                                                 
74 Söderblom 1910, s 410.  
75 Holmström 1937, s 319-326, 423f. Söderblom 1910, s 434-442.  
76 Edenholm 1940, s 119-121. Edenholm 1946, s 153f. 
77 Edenholm 1932, s 150.  
78 Edenholm 1938, s 218.  
79 Holmström 1937, s 154. Söderblom beskrev samtidigt ”naturreligion”, som ett förstadium till 

”oändlighetsmystik”.  
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 /…/, att denna utveckling tar gestalten av en till synes alla värden övergripande oändlig process, som på sin 

 framförd genom kosmos otal av uppflammande och åter slocknande, dödsdömda världar, kanske i evig 

 återupprepning, kostat så mycket oförskyllt lidande och smärta i detta offrande av milliarder och åter milliarder 

 livsfrön och organismer i naturens stora makabert – grandiosa försökslaboratorium för att nå fram till  

 människan, dömd att med allt sitt verk och sin lysande kultur även hon offras på naturens stora molokaltare, då  

 solar slockna och gå i kvav – att förbinda en sådan tragisk livssyn, vartill den nya världsbilden syntes inbjuda, 

 med den kristna tron på en högsta förnuftig, allsmäktig, god gudomlig vilja som tillvarons grundmakt, ”den 

 himmelske Fadern”, vars väsen är kärleken, däri låg och ligger alltjämt för den bildade en nästan oövervinnelig 

 religiös svårighet. Ingår vår tillvaro blott som led i en evig kosmisk ödesutveckling ”Jenseit von Gut und Böse”?  

 Och vad betyder en människa i kosmos sjudande, gigantiska häxkittel, däri världar och solsystem med sina 

 Kulturer och civilisationer stöpas om som vax i Ödesgudinnans hand?80 

   

En mycket stympad gudsbild framträder samtidigt. Det är inte heller en allsmäktig gudom 

som Edenholm utmålar, utan en Gud i kamp. Med den livsbetraktelsen återkom 

teodicéproblemet med förnyad styrka. Frågan som tidens naturvetenskapliga tänkesätt 

framkallade hos många människor gällde dock inte längre huruvida Gud är allsmäktig eller 

inte, utan om han alls existerar och om det överhuvudtaget fortfarande fanns någon som helst 

högre mening i den mänskliga tillvaron och historien.81 

          Edenholm hävdade att tidens frågor och krav hade (åter) aktualiserat en från 

uppenbarelsereligion och oändlighetsmystik, ”artskild, självständig och karaktäristisk religiös 

grundtyp”.82 Den teologiska utgångspunkten för denna tredje religionsform, beskrev han som 

dels den eviga dualismen mellan människans personliga livsvilja och hennes 

levnadsbetingelser. Dels som en lika karaktäristisk, nära sammanhängande, ofta tragisk, 

själsstämning, vilken hos en särskild sorts människor ibland uppstår inför det förelagda livets 

alla tänkbara omständigheter. Det är samtidigt inte svårt att finna spår av en elitistisk 

föreställning i beskrivningen. Edenholm kallade den för Den tragiska religiositeten och 

menade att dess inre atmosfär också avspeglar en slags stoisk reaktion hos en, för det mesta, 

högre andlig och intellektuell kulturkrets.83 

          Betraktelser över en trotsig mänsklig attityd i förhållande till ett predestinerat öde har, 

enligt Edenholm, fått sin klassiskt utformade tolkning i Västerlandets livsfilosofiska 

tänkande.84 I det antika Grekland tragiska dramer urskiljdes dess mönstergilla form. Ända 

sedan renässansen och humanismens framträdande, som på flera sätt också återförde antikens 

ideal, har den, fortsatte han, existerat som en djup underström och har under senare 

                                                 
80 Edenholm 1932, s 151.  
81 Edenholm 1931, s 229. 
82 Edenholm 1928, s 135. 
83 Edenholm 1928, s 136 -138. 
84 Edenholm 1928, s 136f. 
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tidsperioder kommit att utgöra den allt behärskande religiösa reaktionsformen mot tillvaron i 

många utanför kyrkorna och deras konfessioner stående grupper.85 

          Eftersom den tragiska religionstypen framför allt uttrycker en livsattityd, har den ofta 

kommit att framträda inom konsten, musiken och skådespelandets värld. Edenholm räknade i 

sammanhanget upp ett antal gestalter inom europeisk konst- och musikhistoria, vars verk han 

menade återgav denna själsstämning. Där fanns konstpersonligheter som Michelangelo, 

Shakespeare och Rembrandt, men också kompositörer som Bach, Beethoven, Gluck och 

Wagner, för att nämna några av de namn som återkom i hans skrifter genom åren.   

          Speciellt klassisk musik ansågs kunna förmedla ett speciellt tragiskt stämningsläge, 

men också folkvisan med sitt ofta vemodiga sinnestillstånd och ”ruvande ouppfyllda längtan”, 

går, menade Edenholm, att återfinna bland den tragiska religiositetens uttrycksformer.86 Enligt 

honom reproduceras den tragiska religiositetens livsattityd så utomordentligt väl i viss musik, 

att typen till och med skulle kunna benämnas ”musikalisk religion”.87 

          Edenholm angav vidare flera skriftställare vars alster han också menade förmedlar ett 

likartat sinnestillstånd. Bland de uppräknade författarna, vilka han således ansåg anlägger ett 

sådant tragiskt livsperspektiv i sin litteratur, finner vi så skiftande personer som den tidige 

Nietzsche, Dostojevskij och Schiller. Men också Strindbergs och Pär Lagerkvists 

författarskap lyftes fram i sammanhanget. Bland de omnämnda filosoferna fanns Oswald 

Spengler och hans i samtiden mycket omdiskuterade historiemetafysiska verk Der Untergang 

des Abendlandes (1918-1922).88 Även dess pessimistiska budskap kan, menade Edenholm, 

eventuellt medräknas bland den tragiska religiositetens olika manifestationer.89  

          Liksom Spengler, beskrev Edenholm den tredje religionsformens förbindelse i känsla 

och tanke med ett slags genuin ”förgängelsemystik”, som förnimmer hur också kollektiva 

storheter som folkslag, nationer och kulturer, som del av en kosmisk - biologisk process 

”komma och gå, avlösa varandra, de träda fram ur det okända och uppslukas åter av mörkret – 

eller ljusnar det i fjärran”.90 Skillnaden i förhållande till Spengler bestod annars i att dennes 

historiesyn var mer irrationell och metafysiskt avgränsad än Edenholms.91 

          Ett begrepp som ”förgängelsemystik”, brukar emellanåt dyka upp som omdöme i 

samband med religiös diktning av den svenske skalden och biskopen Esaias Tegnér (1782 - 

                                                 
85 Edenholm 1928, s 136. 
86 Edenholm 1928, s 136. 
87 Edenholm 1928, s 136.  
88 I svensk översättning heter Spenglers arbete; Västerlandets undergång, band 1-2, Atlantis 1996, resp 1997. 
89 Edenholm 1928, s 136. 
90 Edenholm 1928, s 138.  
91 Ahlberg 1930, s 200-216. Ljunggren 2004, s 255-258.  
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1846). Edenholms redogörelse av en real tragisk religiositets uttryck påminner onekligen om 

det bildspråk som framträder hos Tegnér. I hans författarskap förekommer både bokstavligt 

och i form av metaforer uttryck för förgängelse, undergång och död, avsedda att beskriva 

människans utsatta och tragiska, ställning i kosmos.92 Edenholm var också medveten om 

denna affinitet. 93 

          Idéer om en tragisk livsgestaltning med religiösa förtecken var förövrigt inget ovanligt 

tidigare under 1800 - talets romantiska - idealistiska tidsepok. En mindre känd svensk skald, 

vilken tydligt omfattade detta tänkesätt, var den tidigt bortgångne docenten i estetik vid 

Uppsala universitet Daniel Klockhoff (1840-1867). Han disputerade år 1865 på en avhandling 

med namnet Om det tragiska, där han dels försökte åskådliggöra tragedin som ett estetiskt 

begrepp, dels förklara den utifrån en personfilosofisk utgångspunkt.94 Klockhoff, som var 

anhängare till Christopher Jacob Boströms (1797-1866) idealistiska filosofi, beskrev tragedins 

livsstämning som nära sammanhängande med en för människa hämmande yttre lagbunden 

ordning och som hade stora likheter med Edenholms tankar. I Edenholms skrifter förekommer 

inte Klockhoffs namn, men det finns utan tvekan en ömsesidig påverkan från samma 

idealistiska tradition.95 Den radikala liberalteologins förgrundsman i Sverige; Emanuel 

Linderholm, var influerad av ett med idealismen besläktat tankegods och samma omdöme kan 

med viss moderation anläggas även när det gäller Edenholms läromässiga utgångspunkt. 

          Enligt Edenholms uppfattning, hade alltså inte Nathan Söderblom vid analysen av 

religionshistoriens huvudtyper uppmärksammat den teoribildande förförståelse som var själva 

utgångspunkten för Edenholms egen föreställda, tredje, religionstyp.   

          Edenholm ansåg att den moderna tidens tänkesätt hade fört med sig en helt avgörande 

insikt om människans utsatta ställning i skapelsen. Det var enkelt uttryckt detta som 

Söderblom, enligt Edenholm, inte i tillräckligt hög grad hade beaktat. Det allt omfattande 

svaret är vidare att han till Söderbloms framställning primärt hade tillfört en speciell 

antropologi med utgångspunkt i samtidens naturvetenskapliga världsbild, men också i äldre 

tiders åberopade estetiska livsåskådning. På så vis kunde han låta den tredje religionstypen 

                                                 
92 Rudberg 1930, 44-54. 
93 Edenholm 1932, s 157.  
94 Klockhoff 1865, s 75f.  
95 C J Boströms namn och hans idealistiska filosofi framskymtar dock, både i Edenholms arbeten och hos andra 

av SRR skribenter. Självaste Linderholm hävdade att reformförbundet avsåg att söka fullfölja traditionen från 

bl.a. Boström. Se Brodd 2004, s 329. Edenholm 1964a, s 24. Ljunghoff 1936, s 146-153. 
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gestaltas. Samtidigt bör noteras att han betraktade sin egen utläggning som ett komplement till 

Söderbloms, inte som ett vederläggande av dennes lära.96 

          Söderbloms genomgång av uppenbarelsereligionernas föreställningsvärld hade till stor 

del vidarebefordrat Luthers bild av människan som en guds medarbetare (cooperator Dei), 

insatt i en universell kamp mellan Gud och djävulen.97 Utgångspunkten för en sådan tro var 

att Gud samtidigt uppfattas som en närvarande och aktiv upprätthållare av sin skapelse.98 

Söderblom hade tidigare också framfört att människans existentiella villkor i 

oändlighetsmystikens tolkning pendlar mellan begrepp som: ”Det oändliga- Det ändliga”, Det 

eviga- Det timliga”, ”Ande- Materia”. I uppenbarelsereligionernas form var huvudbegreppen: 

”Det rätta- Det orätta”, ”Synd- Nåd”, ”Skuld- Förlåtelse”.99  

          Den tragiska religiositetens föreställningsvärld i Edenholms tolkning, utgick från en i 

det närmaste helt avkristnad tillvaro, där Gud inte uppfattades som allsmäktig i förhållande till 

skapelsen. Detta är viktigt att ha i åtanke. Både Darwins lära om arternas kamp för tillvaron 

och antikens människosyn skymtar samtidigt fram i Edenholms fortsatta skildring av den 

tredje religionsformens förutsättningar och tankesätt.100 Edenholm hävdade att även den 

tragiska religiositetens livsförståelse, placerade människan i en dualistisk situation, men, till 

skillnad mot Söderbloms bestämningar, ansåg han att motsatsparet har sina ”metafysiska” 

beröringspunkter, dels i hennes egen inre ”självhävdelsedrift” eller livsvilja, dels i yttre 

”ödesmakter”.101 Han framställde förhållandet som livets egen frihetslängtan, eller hunger, i 

kamp för sitt eget förverkligande. I linje med sin immanenta religionstolkning placerade 

Edenholm detta dualistiska växelspel i historien, som samtidigt skildrades som en arena för 

strid och kamp där människan får möjlighet att förädlas. Historien är skådeplatsen för ”ödets” 

och frihetens eviga kamp, med utrymme för äkta mänsklig heroism, Människan skall under 

”skickelserna” luttras och renas från ”hybris”.102  

          Särskilt under 1940-talets första år drev Edenholm uppfattningen att den tragiska 

religiositeten, utöver ett estetiskt sinnelag, också kunde uttryckas genom ett heroiskt 

kampideal. Han beskrev nu religionstypens egenskaper i ordalag som ”heroisk-tragisk- 

sublim” och hävdade att den hade en tydlig förbindelse till en genuin och ursprunglig 

                                                 
96 Edenholm 1928, s 133, 152f. 
97 Holmström 1937, s 198-213.  
98 Ambjörnsson 1984, s 74f.  
99 Edenholm 1928, s 139. Söderblom 1910, s 427f, 442-471. 
100 Det tål ännu en gång att erinras att det från Edenholms sida huvudsakligen handlade om en uppfattad 

förlängning av Söderbloms undersökning med det uttalade syftet att göra den tillämpbar även för en modern tids 

ändrade förutsättningar, än en kritisk inställd polemik.   
101 Edenholm 1928, s 139. 
102 Edenholm 1928, s 139. 
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germansk livsuppfattning, vilken också framställdes som utpräglad manlig till karaktären.103 

Vid tidpunkten framlade Edenholm att även Jesu liv och gärningar kännetecknas av 

besläktade germanska dygder.104  

          Med uppfattningen närmade sig Edenholm onekligen den teologi som under samma tid 

bland annat förkunnades av den i Tyskland verksamma, nationalsocialistiskt influerade, 

kyrkorörelsen Deutsche Christen.  Det var en vanligt förekommande uppfattning bland 

Deutsche Christens teologer att Jesus framför allt var en manligt stark och pliktuppfyllande 

gestalt.105 I den avjudaiserade så kallade ”positiva kristendom” som denna kyrkliga rörelse 

förespråkade och som till stor del utgick från samma radikala liberalteologiska 

tolkningstradition som Edenholm, betonades särskilt människan Jesus heroiska ståndaktighet 

på korset såsom ett lämpligt föredöme för en tysk manlig kamp och offervilja.106 

Kristusbilden som framträder hade stora likheter med det aktivt handlande människoideal som 

fanns inom nationalsocialismen.107  

 

I detta kapitel har det framför allt påvisats hur Douglas Edenholm med utgångspunkt i en 

utläggning av Nathan Söderbloms religionstypologi, ansåg att tidens inbrytande 

naturvetenskapliga synsätt hade aktualiserat en nygammal religionsform vars avgränsade 

förutsättningar och uttryck Söderblom inte hade uppmärksammat. Denna hade tilldelats 

namnet Den tragiska religiositeten och hade, menade Edenholm, sin betingelse i divergensen 

mellan människans vilja att förverkliga sina tilldelade inre förutsättningar och hennes på 

samma gång anvisade yttre levnadsomständigheter eller ”öde”. I synnerhet var det 

utvecklingslärans teorier som ansågs ha bidragit till religionstypens framträdande under 

senare tid, genom att parallellt mobilisera en slags mental reaktion på den däri ingående 

skapelseberättelsen. Edenholm beskrev senare den tragiska religiositetens olika uttryck som 

en ”andlig motvikt och kompensation till den framträngande darwinska evolutionsläran och 

naturalismen”.108 Den teologiska utgångspunkten för tänkesättet var att Gud i förhållande till 

sin skapelse inte uppfattades som allsmäktig, utan mer som en kämpande vilja till liv. 

                                                 
103 Edenholm 1941b, s 186. 
104 Edenholm 1941b, s 180. 
105 Bergen 1996, s 63-68, 74-81. Heschel 2008, s 48-55.  
106 Gunnarsson 1995, s 126. Gunnarson menar vidare att Deutsche Christens ansträngningar för att åstadkomma 

en germanisering av kristendomen var utslag av en extrem liberalteologi. 
107 Bergen 1996, s 192-205. Berggren 1999, s 266. Rosenberg 2004, s 288-290. Adolf Hitler hade under samma 

tid bland annat framfört att det är endast i och genom striden som möjligheten att växa sig starkare består. Detta 

med en tydlig hänvisning till Darwins tes om att endast de mest lämpade överlever. Jfr Hitler 2010, s 37-65.  
108 Edenholm 1961, s 80. 
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Darwins utvecklingslära fick genom Edenholms framställning på så sätt en religiös 

tolkning.109  

          Det finns samtidigt anledning att närmare studera hur Edenholm vidareutvecklade den 

tragiska religiositetens lära, liksom hur han uppfattade och beskrev en historisk kristendoms 

förkunnelse och dess sammanhängande Jesustolkning (ar), men även hur han med 

utgångspunkt i den tragiska religiositetens tänkesätt och särskilda livsuppfattning, som motpol 

ställde fram en ytterst karakteristisk Jesusgestalt. En Jesus som samtidigt hade tydliga 

folkpartikularistiska drag. Genomgången kommer även att återge grunddragen från hans tyska 

avhandling från år 1943 liksom vidare beröringspunkter med nationalsocialistiskt präglade 

företeelser och personer under samma tid.    

 

2.3 Gestaltningen av en nordisk kristendom 

 

Utöver att religionsformen den tragiska religiositeten som namnet åskådliggör ofta gestaltas 

med ett melankoliskt eller tragiskt stämningsläge och som ibland finner uttryck genom musik, 

konst och litteratur, kan den också, menade Edenholm, framträda i en heroisk 

kampinställning. Denna uppfattning framträder tydligast i de arbeten han åstadkom vid tiden 

strax före och under det Andra världskriget. Parallellt blev det elitistiska draget i 

framställningen ännu mer markant.  

          Edenholm ansåg, i linje med Deutsche Christens åskådning, att den kristendom som 

vanligtvis förkunnas i kyrkor och samfund i alltför hög grad hade fått präglas av en tilltagande 

feminisering och ett småskuret borgerligt tänkande, något som beskrevs starkt avvika i 

förhållande till Jesus ursprungliga lära.110 Edenholms framställning av Jesu livshållning 

återspeglade vid denna tidpunkt på flera sätt också krigsårens anförda kampideal.  

          Hos flera framträdande liberalteologer fanns en uppenbar immanent tendens vid 

tolkningen av den kristna läran.111 Edenholm var härvidlag inget undantag. I ett av hans 

arbeten från år 1941 skildrades den historiska kristendomens förutsättningar och hård kritik 

riktades både mot katolicismen och pietistiska väckelsekretsar, för att de alltför ensidigt 

betonade en transcendent gudom. I och med detta har läran fått ”en alltför passiv-negativ 

                                                 
109 Edenholm 1932, s 150-157. Edenholm 1938, s 218-220. 
110 Bergen 1996, s 66-68. Edenholm 1941b, s 179. Under krigsåren var åsikten som mest pregnant i Edenholms 

olika framträdanden. Detta även om hans teologi bibehålls relativt oförändrad genom åren. Eftersom min avsikt 

har varit att försöka återge hans grundläggande teologi, vilken uttrycktes i form av den tragiska religiositetens 

lära, har ett särskilt studium av denna period i hans författarskap varit mest givande. Mera om förändringar över 

tid gällande Edenholms teologiska åskådning i kapitelavsnitt nedan. 
111 Gunnarsson 1995, s 56-58. Tergel 2001, s 508-516.  
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prägel”, vilket medfört att det verkliga livet med dess plikter och ansträngningar kommit att 

bli betraktat med misstro.112 Edenholm hävdade förvisso att han inte avvisade ett metafysiskt 

perspektiv på kristendomen men menade samtidigt, med hänvisning till Matt 6:26ff och 

10:29f, att ett sökande efter Gud, begränsat till enbart bortom den existerande världen, inte 

fann stöd i Jesu egen gudstro och gudsupplevelse. Liksom Israels profeter och psalmsångare 

upplevde Jesus den övervärldslige Guden i natur och historia.113 Utvecklingslärans 

uppfattning om en pågående kampfylld tillvaro i skapelsen fördes således samman med en 

starkt inomvärldslig betoning av den kristna förkunnelsen.  

          Edenholm ansåg vidare att en traditionell kristendoms uppfattning också hämmat 

handlingen som sådan, detta genom att lägga fokus på en hinsidesvärld och i alltför hög grad 

ägna sig åt frågor om synd och skuld, liksom förlåtelse och frälsning. Självprövning var en 

sak, om syftet var att medvetandegöra avståndet mellan ideal och verklighet, men att 

offentligt inför andra vältra sig i den egna synden, var, hävdade han, ett utslag av religiös 

exhibitionism och falsk ödmjukhet.114 Framför allt måste den enskilde stå för sitt eget 

handlingsliv: ”Här vore verkligen det manliga ordet på sin plats: ”Din sorg är din och du skall 

bära den”.115 De troendes förlitande på den teologiska idén om en såkallad objektiv försoning, 

representerat både genom Katolska kyrkans föreställning om ett mässoffer såväl som den 

lutherska läran om Kristi ställföreträdande lidande, hade, enligt Edenholm, bidragit till en 

utbredd moralisk bekvämlighet hos många kristna. Frälsning blev, fortsatte han, lätt en 

frälsning från och inte som sig bör till något, det vill säga till en ny Guds skapelse: ”Det blir 

för litet intresse och för litet allvar över åt pånyttfödelsen och helgelsens nödvändighet, åt det 

inre livets tillväxt i rättfärdighet och kärlek, i renhet och sannfärdighet, i positivt skapande.116 

          Som ett resultat av den historiska kristendomens negativa atmosfär hade passiva 

dygdeideal vuxit fram vilka även i samhällelig-social bemärkelse fått ett skadligt 

genomslag.117 Edenholm ansåg liksom Linderholm, att aposteln Paulus lära var den främsta 

anledningen till att kyrkornas förkunnelse fått en introvert karaktär.118 Att passivitet blivit till 

ett kristet samhällsideal hade, hävdade Edenholm, sin utgångspunkt i det paulinska budskapet 

om vikten av att i församlingarna ta hänsyn till ”de svaga i tron”, vilket i sin tur gett upphov 

                                                 
112 Edenholm 1941b, s 176.  
113 Edenholm 1941b, s 177. 
114 Edenholm 1941b, s 177. I synnerhet frälsningsarmén och den vid tidpunkten aktuella Oxfordrörelsen 

framhölls i sammanhanget.  
115 Edenholm 1941b, s 177. 
116 Edenholm 1941b, s 178. 
117 Edenholm 1941b, s 178. Bland de moraldygder som Edenholm räknar upp som passiva återfinner vi: 

”aktsamhet, varsamhet, försiktighet, lydnaden, vördnaden, hänsynen till etiketten och det allmänt vedertagna”.  
118 Edenholm 1941b, s 178. Heschel 2008, s 50-52. Linderholm 1926, s 29-32.  
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till uppfattningen att ”det starka, friska och sunda och trosmodiga”, tvingats till andlig 

nivellering för det ”nervöst-sjukligas” alla tänkbara invändningar.119 Han beskrev dess 

inverkan på ett mycket pregnant och talande sätt.  

 

 Kristendomen har, ej minst på lutherskt område, blivit en småborglighetens religion, en väl 

 ombonad och beskedlig idyll och en vältalig apologet för allt gammalt och bestående. Konjunkturhänsyn, 

 servilism och kryperi inför denna världens store och mäktige, vare sig i gestalt av världsliga furstar och klerikala 

 högheter, rikedom eller börd, ha här funnit en tacksam andlig jordmån. Även teologin har blivit menlös och  

 steril och ängsligt konfessionell, ett ofruktbart, verklighetsfrämmande sysslande och pysslande med symboliska 

 petitesser och dogmatiska museala antikviteter. Så har den förlorat alla heroiska drag. Var är den manliga  

 styrkan och självständigheten, den skapande kraften, frihetskänslan och den glada, öppna frimodigheten, 

 var den djupa lidelsen, oppositionen och protesten mot allt vrångt och orätt, instängt och kvalmigt, smått och 

 futtigt! Var stod kyrkan, när det gällde kampen mot de sociala orättvisorna! Och med all tom och högviktig 

 klerikalism, en anspråksfull och glänsande fasad kring ett ofta blott alltför torftigt innehåll (Matt 23), med allt  

 sådant är Jesu religion oförenlig.120     
     

I skildringen framstår historisk kristendom med sitt påbjudna anpassliga och fogliga ideal mer 

eller mindre som de besuttnas redskap. Detta sinnestillstånds utbredande var, enligt 

Edenholm, orsaken till kristendomens nuvarande belägenhet. En motsvarande hållning har 

också präglat kristusförkunnelsen. Den Jesusgestalt som kyrkorna framhäver dominerades av 

passiva egenskaper och blir ofta skildrad med en kvinnligt vek och känslosam framtoning.121 

Kyrkornas traditionella framställning av Jesus beskrevs därtill som avstötande för allt 

livsbejakande och handlingskraftigt och en orsak till att männen lyser med sin frånvaro under 

gudstjänsterna: ”Så har denna Kristusbild ensidigt fått över sig drag av stilla världsundflyende 

och allt dödens och förgängelsens vemod, som i längden verkat frånstötande på all sund och 

stark livsbejakelse och handlingskraft och drivit männen från kyrkan och hennes 

gudstjänster”.122      

          Med syftet att komma fram till en mer rättvis Kristusbild, måste vi, menade Edenholm, 

som kontrast till den katolska Kristusmystiken och den evangeliska pietismens Jesusbild med 

sina negationer, lyfta fram den som evangelierna själva förmedlar.123 Framför allt måste 

bilden av en kvinnligt vek och känslosam Jesus balanseras med karakteristiska manliga 

egenskaper och drag, vilka tidigare nedtonats eller helt negligerats. Vad var det då som den 

historiska kristendomen, enligt Edenholm, hade förbisett i sin framställning av Jesus? Hur 

beskrevs den Jesusgestalt som, enligt honom, också står att finna i evangeliet? Vilka 

                                                 
119 Edenholm 1941b, s 178f. 
120 Edenholm 1941b, s 179. 
121 Edenholm 1941b, s 179. 
122 Edenholm 1941b, s 179. 
123 Edenholm 1941b, s 179f.  
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avgränsade egenskaper hos Jesus vill Edenholm särskilt (åter) uppväcka hos de nordiskt – 

germanska mottagarna av budskapet? 

          Det var som redan antytts ett budskap om en mycket egenartad kamp- och offervillig 

Jesus som Edenholm vidarebefordrade. För att underbygga uppfattningen anförde han ett 

antal bibelpassager som stöd. Efterhand träder bilden av en Jesusgestalt fram som likt en 

soldat i krig offrar sig för Guds rike. Edenholm inledde med att gå igenom de nytestamentliga 

texter där Jesus uppvisar stark vrede riktad mot fariséer och köpmän. 

Bland dessa hänvisade han till Matt 3:7 och 21:12f, 23, men även passager som visar på en 

allmän stridsanda fördes fram till exempel Matt 10:34f, Luk 12:49ff. En uppmaning till att 

visa ståndaktighet och mod fann Edenholm stöd för i Matt 8:26 och 10:31. Han framhöll att 

Jesus, utan att svika eller svikta, verkställde det jordiska uppdraget för Fadern och menade att 

det i hans verksamhet även går att upptäcka en heroisk och tragisk inställning till livet.124 

          Man kan som jämförelse erinra om att Edenholms beskrivning av en Jesus med 

”manliga kampegenskaper” till stor del överensstämde med det budskap som Deutsche 

Christen rörelsen förde fram under samma tid. Som ett svar på anklagelser från nyhedniska 

grupper om att kristna dygdeideal befann sig i motsatsställning till nationalsocialistiska 

statens värdegrund, drev Deutsche Christen tesen att sann kristendom varken är feminin eller 

vek utan tvärtom genomsyrad av hård manlighet. En av rörelsens ledare Joachim 

Hossenfelder (1899-1976), pekade på att kristendomen vid sin tillkomsttid var allt annat än 

sentimental och hållningslös. Hossenfelder framhöll bland annat att Jesus Kristus stod helt 

ensam i sin livsgärning utan något yttre stöd. Jesu kampfyllda liv utgjorde därför ett lysande 

exempel på äkta heroiskt, mänskligt mod.125Även detta sammanföll på ett tydligt sätt med 

Edenholms uppfattning. För radikala liberalteologer som hade fört samman ras och religion 

handlade det väsentliga kristna budskapet om människan Jesus och hans jordiska 

förutsättningar och i betydligt lägre grad en gudomlig Kristus uppenbarelser.126 

          Som tidigare indikerats framstod gudomen för Edenholm i mindre grad som allsmäktig 

och mer som en kämpande vilja, vilken, i strid mot ”ödets kaosmakter”, realiserade livet 

självt. Han anförde Matt 5:48 med dess påbud om att sträva mot fullkomlighet.127 I hans 

teologi under denna tid knöts naturvetenskapliga teorier om det naturliga urvalet samman med 

en trosförståelse som dels betonade en gudom i kamp, dels hyllade målet om mänsklig 

                                                 
124 Edenholm 1941b, s 180, 186. 
125 Bergen 1996, s 66f.  
126 Edenholm 1941b, s 180. Heschel 2008, s 58-63.  
127 Edenholm 1941b, s 180.  
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fulländning. Det är i ljuset av detta tänkesätt som Edenholms skildring av Jesusgestaltens 

kampattityd också måste betraktas.   

          Jesu kampfyllda liv blev en förebild som efterhand sammanlänkades med det egna 

folkets samtida kamp för tillvaron. Eftersom Jesus rent mänskliga aspekter betonades blev 

samtidigt frågan om hans härstamning av ökande betydelse. Då hans jordiska liv och 

verksamhet tänktes understödja en mänsklig ”arternas kamp för överlevnad”, började en del 

radikala liberalteologer spekulera vidare i om Jesus personliga handlingsmönster även var 

betingad av den ”art/ras” som han själv tillhörde.128 

          Den Deutsche Christen anslutne teologen Emanuel Hirsch (1888-1972) hade i sitt 

arbete Das wesen des Christentums (1939), hävdat att Jesus med största sannolikhet inte var 

av judisk börd129. Han anförde en rad argument som stöd för uppfattningen. Genom att 

åberopa bland annat Joh 7:41f, ansåg sig Hirsch kunna fastställa Jesus födelseort till Nasaret i 

Galiléen och inte Betlehem i Judéen. Jesu genealogi, som det anges i Matteus- och 

Lukasevangelierna, bygger, menade han, på en senare historieförfalskning som avsåg att 

skapa argument för en davidisk härkomst. I stället ansåg han att Jesus var biologisk son till 

Josef och härstammade från en galileisk släkt och Galiléen under Jesu tid bestod, enligt 

Hirsch, till nio tiondelar av en ickejudisk befolkning.130 

          Hirsch hänvisade i sammanhanget vidare till en mytisk tradition som förekommer hos 

Eusebius (ca 265-340) och som menade att Jesus farfar burit namnet Jakob Panter.131 Namnet 

Panter är grekiskt och hade, enligt Hirsch, antagits i samband med mackabéernas 

tvångsomskärningskampanj som en medveten protest mot att tvingas inkluderas i den judiska 

gemenskapen. Slutsatsen Hirsch drog var att den teologiska forskningen inte hade någon 

anledning att förutsätta en annorlunda etnisk bakgrund för Jesus än den som gällde för övrig 

ickejudisk befolkning i Galiléen. 

          Edenholm hämtade till stor del sin egen argumentation från Hirsch. Han berörde frågan 

om Jesus genealogi så sent som i en uppsats från år 1966. Bortsett från ett omnämnande av 

”nazisternas” bruk av traditionen, vilket onekligen framstår som ett pliktskyldigt inskott, 

reproducerade Edenholm även nu Hirsch teser i väsentliga delar, men utan att ange hans verk 

som källa. Diskussionen om en icke-judisk befolkning i Jesu hemtrakter sammanfördes av 

Edenholm även detta år med en annan forntida föreställning som ville hävda att speciella 

                                                 
128 Bergen 1996, s 154-164.Heschel 2008, s 33-45, 152 - 164.  
129 Lind 1975, s 44. 
130 Lind 1975, s 233f (not 85). 
131 Lind 1975, s 233f (not 85). 
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karaktärsdrag utmärkte galiléer. Han skriver: ”om galiléerna heter det i Talmud, att de gjort 

sig kända för sin stridbarhet och tapperhet, de höll mer på sin ära än på sina pengar, medan 

invånarna i Judéen höll mer på sina pengar än på sin ära”.132 Med denna beskrivning menade 

Edenholm att Jesusgestaltens eget handlingsmönster fann sin förklaring och samtidigt stärktes 

bilden av hans ickejudiska härkomst ytterliggare. Skildringen av galiléernas karaktärsdrag är i 

linje med den kampattityd som han tillskrev Jesus själv.  

          Det går att läsa in en äldre stereotyp markör om det mammonstyrda judafolket i 

Edenholms textutläggning. I botten av uppfattningen ligger tankar att judar på grund av sitt av 

sitt materialistiska tänkesätt, inte heller kunde uttrycka en äkta religiositet, något som i stället 

var förbehållet mer idealistiska folkslag. Det bör i detta sammanhang ändå framhållas att jag 

inte har kunnat påvisa någon mer prononcerad antisemitism i Edenholms alster, ens under 

1930- och 1940-talet. Dock är det tydligt att redogörelsen uppenbart vill distansera 

Jesusgestalten från en judisk kontext. Eftersom galiléernas förmodade egenskaper samtidigt 

definierades som typiska germanska dygder, ligger det i återgivningens förlängning att Jesus 

själv tillhörde dessa folkslag. I Tyskland drev anhängare till Deutsche Christen 

spekulationerna om Jesu börd slutligen så långt att han framställdes som en människa med 

ariskt blod som härstammande från en vikingaklan.133 

          Uppfattningen pekar åter på att Edenholm utgick från samma teologiska-filosofiska 

teoribildning som Deutsche Christens anhängare hade gjort. Frågan om Jesu möjliga 

germanska härstamning fick i Edenholms framställning också en särskild betydelse: ”Den kan 

ju också religiöst avvinnas den djupa symboliska tanken, att Jesus även genom sin ras tillhör 

de folk, som fört fram Kristendomen till en världshistorisk insats”.134 I förlängningen låg att 

Europas germanfolk därmed kunde betraktas både som sanna ättlingar till kristendomens 

grundare och dess egentliga utbredare. Det var viktigt, fortsatte Edenholm, att kyrkorna åter 

förmedlade hela kunskapen om Jesus liv.  

 

 Betraktar vi – relative och proportionaliteter, ty de äro ju också allmänmänskliga – såsom germanska sådana 

 egenskaper och kvaliteter som frihetskänsla och frimodighet, sanningskärlek och öppenhet, oräddhet, tapperhet 

 och trohet, ridderlighet, hederskänsla och generositet, handlingskraft och realitetssinne, så behöva dessa  

 egenskaper åter komma till heders inom en kristendom, som såsom vi ovan sett i mycket förlorat desamma 

 genom att den förlorat evangeliernas verklige Jesus för en i dogmatikens och den vällovliga småborglighetens 

 tvångströja insnörd, bleksiktig och verklighetsfrämmande, kvinnlig och vek, ofarlig och vältempererad, kyrklig 

 och kyrksam Kristus. Den verklige Jesus var både god och stark, mild och sträng, vek och tapper.135       
         

                                                 
132 Edenholm 1966, s 33. 
133 Bergen 1996, s 155.  
134 Edenholm 1941b, s 185. 
135 Edenholm 1941b, s 185.  
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Då en raslig gemenskap mellan religionsgrundaren och mottagarna av hans lära, enligt 

Edenholm, ansågs följdriktig, blev den praktiska målsättningen med beskrivningen efterhand 

ännu tydligare.  

 

 Vi behövde få tillbaka något av de gamla germanernas Kristus hövdingen och hjälten, som det vore vår högsta 

 ära att få tillhöra och en heder att ej svika i manlig trohet och kamp mot allt som står hans rike emot. Vi ha  

 mycket att lära av Heliands och korstågstidens ridderliga och höviska dygder just såsom kristna och såsom  

 kyrkans medlemmar och tjänare. En kristen skalla var en riddersman ”utan fruktan och tadel”.136    
 

 

En kyrklig förkunnelse om att efterlikna Jesusgestaltens handlingsmönster förväntades få ett 

större gensvar hos åhörarna om denne samtidigt kunde framställas som en historisk anfader. I 

Edenholms skildring närmast förkroppsligade Jesu liv och verksamhet ett forngermanskt 

hövdingaideal som det nu gällde för hans sentida arvtagare att troget och med manlig kraft 

söka likna. Edenholm betonade att i synnerhet Jesus trohet mot sin tilldelade kallelse ända in i 

döden, visar på släktskapet med de germanskt - nordiska åhörarnas historiska dygder. Denna 

Jesu livshållning ägde, enligt Edenholm, gemensamma drag med ett urgermanskt-nordiskt 

ideal, vilket samtidigt beskrevs med orden ”heroisk-tragisk-sublim”.137  

          Edenholm framförde att moderna germaner, som tidigare fjärmat sig från den kristna 

läran på grund av en historisk överbetoning av passiva dygder, nu kunde, genom budskapet 

om den verklige Jesus från det etniskt närbesläktade Galiléen, förmås till att uppväcka sin 

egen ståndaktiga och stridbara folkkaraktär. Edenholms sammanfattande tankar om 

förhållandet ”germansk och kristet” är betecknande för hans uppfattning under 1940-talet. 

          Först upprepade han liberalteologins klassiska ståndpunkt om att det kristna inom 

kristendomen skall sökas hos den verklige Jesus och hans evangelium. Därefter, och här 

kommer det exceptionella, menade han att de germanska folken har en alldeles särskild 

uppgift inom kristenheten. Den var primärt att bejaka just de stridbara dragen hos den 

historiske Jesusgestalten. Det var ett budskap som samtidigt utgjorde en tydlig uppmaning till 

åhörarna; 

 

 (…) det germanska skall slå vakt om det heroisk- manliga hos Jesus och hans evangelium och bevara  

 kristendom och kyrka från att förvandlas till en verklighetsfrämmande, småskuren och oförarglig idyll.138     

             

                                                 
136 Edenholm 1941b, s 185f. Heliandverket är ett evangeliesammandrag från 800 - talet och som sannolikt 

avfattades i det dåvarande Frankerriket. Flera nationellt inriktade teologer brukade vid tidpunkten åberopa 

Heliandverket som särskilt genomsyrat av anförda forngermanska pliktideal likt trohet och heder, et cetera. Se 

Lindh 2011.     
137 Edenholm 1941b, s 186.  
138 Edenholm 1941b, s 187. 
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En liknande maning om den germanska uppgiften framförde Edenholm vid en föreläsning 

som hölls vid en religionsvetenskaplig kongress i Weissenfels 1941. Edenholm erinrade vid 

detta tillfälle även de tyska åhörarna om ”ein evangelisch germanisches Christentum in 

Schweden und in Deutschland, unserem alten und groben Bruderlande”.139 Några år senare 

disputerade Edenholm på sin tyska gradualavhandling Das germanische Erbe in der 

schwedischen Frömmigkeit vid universitetet i Jena år 1943.140 Även denna går i samma 

ideologiska fotspår. 

          Avhandlingen har en tydlig antropologisk ingång och författarens tes är att 

kristendomen i Nordens länder närmast utgör ett hölje för en mycket djupare gående 

urnordisk folkreligiositet. Att Edenholm vid tidpunkten samtidigt var starkt influerad av ett 

rasbiologiskt tankegods är inte svårt att påvisa. Redan i första kapitlet förklarar han att ett 

lands kultur är ett resultat av rasbestämning och den avgränsade geografiska och historiska 

miljön. Detta inbegriper också den religiösa kulturen.141 De nordiska folkens rasbiologiska 

och raspsykologiska kännetecken hade, menade Edenholm, på ett olyckligt sätt blivit 

förbigången i samtida svenska teologin. Dessa kännetecken är emellertid någonting som en 

seriös religionsforskning måste beakta då de, fortsatte han, vägleder all föregående historisk, 

kulturell och religiös erfarenhet.142 

          Med denna utgångspunkt hävdade han att de gamla nordiska traditionerna förblivit en 

levande realitet trots den moderna tidens förstörelseprocess. Det fanns, enligt Edenholm, 

anledning att anse att det urgamla inhemska sättet att tänka kring tillvarons mysterium aldrig 

avbröts. Detta eftersom den nordiska rasen och den nordiska traditionen i sig utgjorde en källa 

till ständigt nya andliga skapelser.143 

          Även kristendomens utifrån kommande religiösa tänkande omvandlades till någonting 

som bättre överensstämde med det egna rasliga kynnet. Till stöd för uppfattningen citerade 

Edenholm flitigt ur äldre landsskapslagar, till exempel Västgötalagen från tidig medeltid, men 

också folklivsberättelser med koppling till högtider som jul och påsk, valborg och midsommar 

anfördes.  

          Som ett axplock för det sistnämnda kan nämnas hans tolkning av luciafirandet, där 

denna visserligen ansågs ha fått en katolsk påverkan, men att den efterhand övergick till att bli 

                                                 
139 Edenholm 1941c, s 237. Texten fritt översatt lyder: ”En evangelisk germansk kristendom i Sverige och i 

Tyskland, vårt gamla och stora broderland”. 
140 Före 1969 användes i Sverige begreppet gradualavhandling för dagens doktorsavhandling. 
141 Edenholm 1943a, s 13. 
142 Edenholm 1943a, s 14.  
143 Edenholm 1943a, s 56.  
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en utpräglad nordisk ljusfest, där Lucia framför allt representerade den mänskliga längtan 

efter ljus och renhet.144 Ett kuriosum i sammanhanget är att Edenholm även framförde att 

lussekatten som brukar ätas i samband med högtiden egentligen föreställer ett fornnordiskt 

hakkors, vilket samtidigt ansågs bekräfta den nordiska ursprungligheten i firandet.145 

Edenholm lyfte vidare fram religiösa och kulturella personligheter ur den svenska historien 

som han hävdade uttryckte en särskild nordisk - germansk religiositet. Låt oss återge tre av 

dessa för att belysa hans tänkesätt i frågan. 

          Den heliga Birgitta (1303-1373), drevs, enligt Edenholm, i hela sitt liv av en äkta 

germansk känsla och trosiver. Hon utförde sin gärning i en katolsk miljö, men, tillade 

Edenholm, den ofördärvade nordiska människan i Birgitta reagerade starkt mot den påvliga 

dekadensen och krävde ständigt manlig ståndaktighet och hederlighet.146 

          En annan åberopad företrädare för en nordisk religiositet var skalden Johan Olof Wallin 

(1779-1839). Läran om den tragiska religiositeten ekar märkbart i redogörelsen av dennes 

naturpsalmer, men är denna gång mer explicit förenad med ett folkpartikularistiskt synsätt, då 

Edenholm samtidigt betonade att just den tragiska realismen i Wallins naturbetraktelse, är 

utslag av en typisk germansk (ras) anda.147 

          Ett tredje illustrativt exempel som fördes fram var naturforskaren Carl von Linné 

(1707-1778), som, i linje med Edenholms bedömning, med ett signifikant nordiskt drag 

förnam Gud i naturen. Detta hade, menade Edenholm, en direkt koppling till Linnes uppväxt i 

det bondska Småland och hans tidiga bekantskap med en urgammal nordisk folktro.148 

          Det är först värt att uppmärksamma att det genomgående är bonden och dennes lantliga 

trosuppfattning som står i centrum för Edenholms undersökning, medan stadsbon knappt 

förekommer alls. Föreställningar om att bondebefolkningen representerade det bästa 

folkmaterialet och att staden egentligen är en avart som degenererar befolkningen kulturellt, 

genetiskt och religiöst var inte heller ovanlig hos de personer i Sverige, och på andra håll som 

under dessa år både omfattade ett rasbiologiskt synsätt och samtidigt bejakade de tyska 

försöken att få till stånd en europeisk nyordning.  

          Det kan vidare konstateras att det sammanhållet tänkta begreppet ras- natur- historia, 

helt genomsyrar Edenholms religionsuppfattning år 1943. Man torde kunna sammanfatta 

avhandlingens disposition med att först presenteras idén om den nordiska folktypens speciella 

                                                 
144 Edenholm 1943a, s 64f.  
145 Edenholm 1941c, s 230. Edenholm 1943a, s 63.  
146 Edenholm 1943a, s 250-253. 
147 Edenholm 1943a, s 234-237. 
148 Edenholm 1943a, s 257f.  
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karaktärsdrag som ett postulat och därefter används exemplen av uppräknade företeelser och 

historiska personer i den resterande textmassan för att bekräfta dess sanningshalt. 

          Att den tänkte läsaren av avhandlingen i främsta rummet var tysk och inskolad i ett 

rasbiologiskt tänkande är ett rimligt antagande. En tysk som samtidigt behövde upplysas om 

att det nordiska folkmaterialet och dess religiositet var högkvalitativt. I avhandlingens 

avslutande del framträder också fyrtiotalets etniska chauvinism med full styrka: ”Die 

Schweden sind die rassenreinsten Germanen. Sie haben das älteste, noch bestehende, 

vielleicht dreitausend Jahre alte, frei und selbständig gewesene germanische königreich der 

Welt aufgebaut”.149 Denna rasliga utgångspunkt förenades i Edenholms fortsatta utläggning 

med en religionstolkning som omfattade både kristendom och fornnordisk asatro.  

 

 Die schwedische Fahne stammt aus der Zeit der Kreuzzüge. Ihr Kreuz hat die goldene Farbe der Sonne am  

 blauen Himmelszelt. So ist sie f¨r uns ein Symbol nordischer Naturliebe, nordischen Dranges nach freien 

 Horizinten, nordischer Lichtesehnens, alles geheiligt durch das christliche Kreuz. Aber die Fahne sagt uns 

 noch etwas mehr. Wie das christliche Kreuz auf ihr selbst die goldene Farbe der Sonne trägt, ebenso innig 

 ist in Schweden die Verbindung zwischen der alten nordichen Religion und dem Christentum gewesen.150 

 

 

 

I en långt driven radikal liberalteologi var det inte ovanligt att fornnordisk mytologi i grunden 

framstod som samma sak som kristendom.151 Med Edenholms starkt immanenta och närmast 

panteistiska gudsuppfattning torde en sådan religionssyntes framstått som en inte orimlig 

tolkningsförlängning.152 Som jämförelse och som en ett exempel på att liknande tankegods 

förekom inom samtida tysk radikal liberalteologi kan nämnas att i en rundskrivelse som 

utgavs av en kyrkogrupp med anknytning till Deutsche Christen, för övrigt samma år som 

Edenholm disputerade, framfördes att den fornnordiske Balder och Jesus tillsammans 

konstituerade den ”tyska frälsaren”.153 

          Edenholms handledare i Jena var Wolf Meyer-Erlach (1891-1982), som var verksam 

som professor i praktisk teologi från år 1934 och känd för eftervärlden både som stark 

                                                 
149 Edenholm 1943a, s 293. Texten fritt översatt lyder: ”Svenskarna är de rasrenaste germanerna. De har byggt 

upp det äldsta ännu bestående, kanske flera tusen år gamla, fria och självständiga levande kungariket i världen”. 
150 Edenholm 1943a, s 294. Texten fritt översatt lyder; ”Den svenska flaggan stammar från korstågens tid. Dess 

kors har solens gyllene färg på det blåa himlafästet. Den är för oss en symbol för nordisk kärlek till naturen, 

nordisk längtan efter fria horisonter, längtan efter det nordiska ljuset, allt helgat genom det kristliga korset. Men 

flaggan säger oss ännu något mer. Såsom det kristna korset bär (förenas med) solens gyllene färg, lika innerligt 

har i Sverige förbindelsen mellan den gamla nordiska religionen och kristendomen varit”.  
151 Berggren 1999, s 180.  
152 jfr Junginger 2008. Junginger menar att kombinationen protestantism och ett folkmytologiskt inriktat 

tankegods både karakteriserade Deutsche Christen rörelsens lära och Edenholms avhandling, s 564.  
153 Bergen 1996, s 160.  
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anhängare av nationalsocialismen och ledande medlem i Deutsche Christen.154 Meyer-Erlach 

var också den som, enligt Edenholm själv, hade föreslagit avhandlingsämnet. Han hade 

speciellt önskat en undersökning av det germanska arvet i nordiskt fromhetsliv och 

Edenholms avhandling får anses väl ha svarat mot denna inriktning.155 De två förefaller också 

ha utvecklat en personlig vänskap då Edenholm i förordet nämner att Meyer-Erlach hade 

besökt honom hemma i prästgården i Närtuna ett flertal gånger.156 

          Hur skall man då bedöma Edenholms tyska avhandling från år 1943? Det går 

naturligtvis att hävda att han drar för stora växlar på sitt insamlade material med det 

åberopade syftet att visa på ett särskilt nordiskt religionsuttryck. Vi tar inte ställning i 

sakfrågan, men klart är att avhandlingen är mycket tidstypisk och onekligen tendentiöst färgad 

av det nationalsocialistiska Tysklands rasbiologiska tänkesätt.157 Det är inte heller särdeles 

svårt att finna flera belägg för att Edenholms sympatier låg hos den tyska sidan både före och 

under krigsåren. Han var vid tidpunkten även medlem i Riksföreningen Sverige-Tyskland 

(RST).158 

          Den fullständiga orsaken till detta ställningstagande torde sannolikt aldrig helt gå att 

fastställa. Tyskland hade utgjort den idealistiska teologins hemvist alltsedan Ritschls och 

Harnacks dagar. Detta faktum torde ha haft viss betydelse för olika teologers positionering i 

förhållande till den tyska utvecklingen. Kanske menade Edenholm, i likhet med en del andra 

svenska liberalteologer, att en tysk seger i kriget kunde ge incitament till en fortsättning av 

Luthers reformarbete inom europeisk kristenhet. Det är vidare möjligt att han ansåg 

nationalsocialismens hyllande av kamp och offer överensstämde med hans egen teologiska 

                                                 
154 Bergen 1996, s 30. Heschel 2008, s 211 - 214. 
155 Edenholm 1943a, s 1. Gerdmar framhåller att teologiprofessorn i Lund - Hugo Odeberg, var den som av 

tyskarna hade fått uppgiften att i samband med disputationen fungera som en kritisk bedömare av Edenholms 

insamlade svenska religionsmytologiska material. Gerdmar 2012, s 276.  
156 Edenholm 1943a, s 2. Det kan vara värt att notera att Edenholm i samma förord även tackar Walter 

Grundmann (1906-1976), ”för allt främjande av mitt arbete” (fri övers). Denne var känd som en av de mer 

hårdföra Deutsche Christen ideologerna. Se Heschel 2008.  
157 En intressant passus att lägga märke till är att varken före eller efter sin framläggning omnämndes Edenholms 

avhandling i RoK. Vad detta berodde på har varit svårt att på ett tillfredställande sätt reda ut. Måhända var det så, 

som tidigare forskning har hävdat, att den mer utpräglat Deutsche Christen inriktade grupperingen inom SRR 

redan i slutet av trettiotalet hade trängts tillbaka eller omprövat sina tidigare ståndpunkter och att avhandlingens 

ämne därmed bedömdes som alltför kontroversiellt att öppet diskutera i dess tidskrift, i synnerhet under de sista 

krigsåren. Jfr Brohed 2005, s 173. Det måste samtidigt förmälas att någon egentlig rannsakningsdebatt inte heller 

fördes i SRR åren närmast efter världskriget. Först ett gott stycke in på femtiotalet började en ”antinazistisk” 

kritik mer på allvar sippra fram i RoK. Exempel på detta är Edenholm 1954, s 81-90. Under sextiotalet öppnades 

även vissa uteslutningsärenden pga tidigare politiska ställningstaganden. Se Brev dat maj 1965, Handlingar rör 

SRR 1949-1965, K129, Handskriftsavd, UUB.   
158 Brodd 2004, s 266 - 270. Enligt Brodd gjorde det svenska utrikesdepartementet den bedömningen att RST 

främst var ett forum för att främja nationalsocialistiska synpunkter i kulturella, ekonomiska och politiska frågor. 
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grundsyn och samtidigt utgjorde en kollektivt realiserbar väg ut ur det han betraktade som den 

moderna världens själsliga och materiella nödläge. 

          Vid tiden för bildandet av SRR 1929 medverkade flera präster och teologer som senare 

ställde sig avgjort positiva till Tyskland under den nationalsocialistiska eran. Detta gällde 

grundaren och förste ordförande Linderholm själv, som intog en aktiv roll i Per Engdahls 

(1909-1994), fascistiska sammanslutning Nysvenska rörelsen/Svensk Opposition och deltog i 

utformningen av rörelsens religionsprogram.159 Andra namnkunniga personer inom SRR, med 

en uttalad nationalistisk ståndpunkt och en teologisk grundsyn som liknade Edenholms, var 

Herman Neander (1885-1953) och Nils Hannerz (1866-1951).  

          Herman Neander, som var kyrkoherde i Gävle och 1925 blivit theol. Dr vid 

universitetet i Marburg, utnämndes till SRR förste vice ordförande och medverkade även i 

den krets som år 1937 stiftade RST.160 Han blev med tiden den reformförbundare som också 

drog till sig störst tysk uppmärksamhet.161 Pastor Nils Hannerz hade i ett antal publikationer 

utgivna under 1930-talet förfäktad en teologisk uppfattning som i mycket påminner om 

Edenholms. Hannerz ansåg att begrepp som ”heder”, ”offervilja”, ”pliktuppfyllelse”, 

ståndaktighet”, uttryckligen sammanfaller med kristna livsideal och motiv. I likhet med 

Edenholm skildrade även Hannerz Jesusgestalten som en stark, manlig och heroisk hjälte. 

Jesu uppmaning om att vara fullkomliga, tolkade Hannerz på samma bokstavliga sätt som 

Edenholm.162 Under krigsåren deltog båda i de konferensresor till Tyskland som arrangerades 

av den tyska religionsvetenskapliga organisationen Die arbeitsgemeinschaft Germantum und 

Christentum.163 

          Det är viktigt att i denna kontext understryka att SRR i första hand verkade som en 

teologisk förening med ett religiöst program. Den var som helhet betraktad inte pronazistisk. 

Däremot intog enskilda medlemmar en sådan ståndpunkt. Tidigare forskning har vidare berört 

den möjligheten att en radikal uttolkning av liberalteologi, i sig själv, kunde öppna upp för en 

                                                 
159 Brodd 2004, s 328. Engdahl 1979, s 96. Gunnarsson 1995, s 56.  Per Engdahl hade en fil. lic. examen i 

statsvetenskap från Uppsala Universitet. Han var sannolikt den svenska fascismens främste företrädare och 

ideolog ända fram till bortgång år 1994.  
160 Brodd 2004, s 290, 429. RoK 1930, s 251. Rosen 1953, s 116-125. 
161 Brodd 2004, s 328, 332, 427 - 429. Brodd menar att den troliga orsaken till att det förhöll sig sålunda, kan 

härledas till faktumet att Neander hade tillhört gruppen av personer som Nathan Söderblom omgivit sig med, 

vilket gjorde honom extra intressant för tyskarna.  
162 Gunnarsson 1995, s 126. Hannerz 1934, s 24f. Lindh 2011,  
163 Brodd 2004, s 266-270. Gerdmar 2012, s 265-284. Denna tyska sammanslutning stod i ett nära samarbete 

med RST och hade nämnde Hugo Odeberg som ledande svensk organisatör. Odeberg var från 1941 även 

ordförande för RST. Brodd hävdar att Edenholm åtminstone under år 1941 är bekräftad som medlem i RST. 

Enligt min mening är det inte osannolikt att tänka sig att Edenholm även innehade ett senare medlemskap, då 

detta torde ha underlättat kontakter i samband med hans tyska disputation år 1943.   
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sammankoppling av ras och religion.164 Denna hypotes har ett visst stöd i min undersökning 

av Edenholms teologiska uppfattning, speciellt som den framträder under de decennier av 

hans verksamhetstid, då frågor om ras och arv öppet kunde vädras i den europeiska diskursen.  

 

Om vi nu skall sammanfatta kapitlet på signifikanta områden kan det först sägas att min studie 

ännu en gång kunnat bekräfta att Douglas Edenholm var fast förankrad i sin övertygelse om 

vad människans livsvillkor innebär i den moderna världen. Brännpunkten i hans teologiska 

åskådning var hela tiden placerad på den livsinställning som naturvetenskapliga 

utvecklingsteorier om arternas kamp för tillvaron ansågs framkalla. Som föregående kapitel 

uppmärksammade hade Edenholm redan år 1928 i uppsatsen ”Den tragiska religiositeten”, 

presenterat huvudlinjen i sitt teologiska tänkande. Dess namn ansågs också återge den 

speciella livshållning som, enligt Edenholm, ibland kan uppstå när en högre människotyp 

konfronteras med en tillsynes gudlös värld, där en gång fastställda, emellanåt direkt 

ogynnsamma, naturlagar råder. Det var en slags attityd till livets skiftande omständigheter 

som, ofta med en agnostisk underton, kan visa sig både i en estetisk verksamhet såväl som en 

stoisk kampvilja.165 Begrepp som kamp och offer blev som vi såg i kapitelavsnittet mer 

framträdande i de alster som Edenholm frambringade under krigsåren. Parallellt gjorde sig 

också det folkpartikularistiska inslaget i hans lära om en tragisk religiositet allt mer gällande, 

vilket samtidigt utgjorde en viss förändring och delvis vidareutveckling av föreställningen. 

Både i Edenholms olika föreläsningar från denna tid och i den tyska avhandlingen från år 

1943 förkunnades en direkt sammanblandning av ras och religion. Detta fick bland annat den 

konsekvensen att diverse spekulationer framfördes över Jesusgestaltens folkliga härstamning 

och speciella etniska förbindelse till moderna germanska- nordiska folkslag. Hans 

ställningstagande i frågan visade sig även genom ett engagemang i organisationer som aktivt 

verkade för det nationalsocialistiska Tyskland.            

          Nu följer en undersökning av Edenholms förhållande till Linderholms lära och en 

skildring av hans fortsatta teologiska skriftställarskap och engagemang för SRR/RoK.   

 

 

 

 

 

                                                 
164 Berggren 1999, s 179.  
165 Edenholm 1928, s 137-139. 
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2.4 Förhållandet till Emanuel Linderholm och vidare teoretisk verksamhet  

 

Uppfattningen om att en idealistisk livshållning kan och borde återvitalisera en alltmer 

tillbakaträngd kristendom var utbredd i den liberalteologiska idémiljön. Inte minst Edenholms 

tidigare lärare vid Uppsala universitet, tillika den i Sverige under denna tid mest framträdande 

liberalteologen, Emanuel Linderholm, drev ståndpunkten i flera sammanhang.166 På 

Reformationsdagen den 12 maj år 1929 hade, på Linderholms initiativ, Sveriges Religiösa 

Reformförbund (SRR), grundats. Linderholms målsättning var explicit att uppväcka den 

gamla svenska idealistiska-liberala traditionen från 1800-talet, ”att försöka ta vid där Wikner 

och Norström borde ha fått fortsätta linjen från Geijer, Boström och Rydberg”.167 För att 

kunna realisera visionen, decennier senare och under helt andra förutsättningar, ansåg 

Linderholm och hans krets av likasinnade inom SRR efterhand, att inget mindre än en ny 

reformation inom svensk kristenhet var en nödvändig förutsättning. Ett krav som 

tydliggjordes i förbundets stadgar vid dess instiftande. 

 

 Såsom ett grundvilkor för bevarandet av en religiös livsåskådning hävdar Förbundet nödvändigheten av en ny  

 kyrkoreformation, utgående från Jesu eget evangelium om Gud och Guds rike, hans gudstro och gudstillbedjan, 

 under beaktande av det etiskt – religiösa tänkandets och livets utveckling i evangeliets anda till nybyggnad av  

 den kristna tros och världsåskådningen och dess nyorientering i nutidens tankeliv och världsbild.168  
 

Visionen om att bringa ett, som det ansågs, etiskt inriktat och samtidigt förenklat evangelium, 

definierat som Jesus eget evangelium, i samklang med tidens förutsättningar hade samma 

kännetecken som Linderholm tidigare fört fram i sina skrifter. Det teologiska budskap och 

sammanhängande krav är nästan ordagrant överensstämmande med de uppfattningar som 

uttrycktes i hans kampskrift Från Dogmat till Evangeliet, som hade utgivits första gången 

drygt ett decennium tidigare. Linderholm blev från starten den helt dominerande gestalten 

inom SRR från starten och under den första tiden fyllde förbundet närmast funktionen av att 

vara hans egen plattform för teologiska spörsmål i Sverige. Mer eller mindre betydande 

åsiktsskillnader och uttryck fanns dock inom SRR liberalteologiska läger under hela dess 

fortvaro. Detta blev efterhand också märkbart också när det gäller förhållandet mellan 

Linderholm respektive Edenholm.   

          I en skrift som utgavs som ett särtryck i RoK år 1947 vid tioårsminnet av Linderholms 

död, framförde Edenholm reservationer mot delar av Linderholms teologi. Kritiken utgick till 

                                                 
166 Se exempelvis Linderholm 1935b, s 205-210.  
167 Cit/eftr/Jarlert 1987, s 169.  
168 RoK 1930, s 7. 
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stor del från de föreställningar som han hade hävdat i samband med skildringen av den 

tragiska religiositeten. Betydande teologiska meningsskiljaktigheter mellan de två kom också 

ställvis att visa sig.  

          Edenholm identifierade tre kritiska punkter i Linderholms åskådning. De handlade i tur 

och ordning om (1,) Jesus självuppfattning om att vara Messias eller inte, (2,) Förståelsen av 

Gud som en allsmäktig eller som en kämpande Gud, och (3) Vilken livshållning/attityd den 

enskilde kristne bör inta till livets tillvaro och kravet om att leva i Kristi efterföljd.  

Linderholm hade lärt att Jesus i första rummet hade verkat som en lärare (rabbin), som genom 

sin undervisning önskade förmedla kunskap om Gud och Hans rike, men att han inte hade 

uppfattat sig som Messias och därför inte heller hade använt sig av titeln Människosonen.169 

          Edenholm inledde sin kritik av Linderholms uppfattning om Jesu självuppfattning, med 

att framhålla att det inte fanns anledning att utläsa någon annan innebörd om Jesu 

självuppfattning än den som traditionellt förmedlas. Jesus med sitt starka självmedvetande 

kunde för sin del mycket väl ha ansett sig vara den utlovade Messias-Människosonen. Detta 

genom att han hade antagit en personlig bestämning med utgångspunkt i inspiration från 

religiös hängivenhet och en sammanlänkad metafysisk tydning av sitt liv och verksamhet.170 

Edenholm framförde även att eftersom Jesus säkerligen också hade delat sin samtids 

demontro och eskatologi, kunde Linderholm synsätt; ”ej helt fritagas från en viss 

opsykologisk och ohistorisk betraktelse, så framstående historiker han var”.171 I Edenholms 

tolkning av Jesusgestaltens självuppfattning, som byggdes upp av en påtaglig polemisk 

tendens riktad mot Linderholm, återkom samtidigt hans egen lära om den tragiska 

religiositetens olika yttringar.  

 

 Messiasskapet (…) var enligt min mening den historiskt betingade psykologiskt – idealistiska form, i vilken  

 Jesus själv sökte förstå och uttrycka sitt utan tvivel av källorna mångfaldigt betygade oerhört starka 

 självmedvetande. Man jämföre de israelitiska profeternas kallelsemedvetande, Sokrates daimonien, 

 överhuvud skalders och författares, musikers och konstnärers inspiration och ”skapande fantasi”.172          
                

 Eftersom Edenholm lade så stor vikt vid den enskildes inre livshållning, handlade hans 

diskussion om huruvida Jesus uppfattade sig Messias eller inte, framför allt om graden av 

dennes ”starka självmedvetande”. Med en sådan självpsykologiskt reflekterande utgångspunkt 

blev det också nödvändigt att försöka förstå Jesus gärning genom andra tolkningsbegrepp än 

                                                 
169 Linderholm 1926, s 20-30.  
170 Edenholm 1947, s 12. Bakgrunden torde då, menade Edenholm, vara en egenartad tolkning av Jesaja 53 om 

den lidande tjänaren och Henoksbokens budskap om den himmelske Människosonen.   
171 Edenholm 1947, s 12.  
172 Edenholm 1947, s 12.  
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dem som Linderholm hade använt sig av. Gentemot Linderholms beskrivning av Jesus som en 

lärare (rabbin), hävdade Edenholm, att mer symboliska namn som ”uppenbararen” och 

”livsöverbringaren”, bättre avspeglade hans sanna verksamhet och funktion.173  

          Både Linderholm och Edenholm hade införlivat utvecklingslärans tänkesätt om en 

ständigt pågående process från det lägre till det högre, i sin teologiska åskådning. Hos 

Edenholm fick detta konsekvensen att han även omfattade åsikten att den historiska 

utvecklingen, också efter Jesu jordiska framträdande, hade frambringat ideal och värden som 

var väl i paritet med Jesusgestaltens egna.  

          Mänskliga verksamhetsområden där ett andligt släktskap till Jesus verksamhet ibland 

förelegat var, enligt Edenholm, ”vetenskap och filosofi, litteratur, musik och konst” och i 

sådant fall, fortsatte han, hör det till ”Jesu kristendom, om ock ej till den kyrkliga”.174 På 

samma sätt som Beethoven och hans musik kunde bli ett medium för det gudomliga, fyllde 

också Jesus uppgiften som ”den kanal, ej den enda men kanske den djupaste, genom vilken 

det gudomliga livet strömmat in i vår värld”.175 Jesusgestalten skildrades på så sätt som en i 

raden av historiens Gudsuppenbarare och utan att ha någon annan särställning, än att vara den 

främste bland likar; 

 

 Ej heller är Jesus med vår uppfattning den ende gudsuppenbararen, om ock den fullkomligaste. Begreppet 

 uppenbarelse har sin giltighet även för andra andelivets områden än religionens i inskränkt mening. Också en 

 Beethoven eller en Schubert, en Michelangelo eller Rembrant, en Goethe eller Tegnér äro uppenbarare och  

 Livsöverbringare, var och en inom sitt område och på sitt livsplan. ”Es war was Anonymes dabei”.176          
        

Detta tänkesätt avvek avsevärt från kyrkornas traditionella förkunnelse, som tvärtom brukade 

betona Jesus Kristus framträdande som en ojämförlig och unik händelse (uppenbarelse) i 

historien.  En Jesus vars livsgärning blev jämförd med musikers, konstnärer och diktares, 

förvisso inspirerande funktion, hade inte heller någon motsvarighet i Linderholms lära, något 

som, enligt min mening, bejakar den tolkningen att Edenholm inte kan reduceras till 

ställningen som en osjälvständig epigon i förhållande till Linderholm. Hans vidare polemiska 

utläggning stärker denna uppfattning. I och med att Linderholm på strikt akademiskt sätt 

begränsade området för Jesu verksamhet till skolans och undervisningens område gick han, 

menade Edenholm, inte fri från ”en viss intellektualistisk förträngning”.177  

                                                 
173 Edenholm 1947, s 13.  
174 Edenholm 1947, s 11.  
175 Edenholm 1947, s 13.  
176 Edenholm 1947, s 15.  
177 Edenholm 1947, s 13.  
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          Den huvudsakliga skiljelinjen mellan hur Edenholm och Linderholm uppfattade frågan 

om Jesusgestaltens självuppfattning och framträdande, bestod i att Edenholm med 

utgångspunkt i sin föreställning om den tragiska religiositeten, starkare betonade betydelsen 

av Jesu personligt tillägnade inspiration och en därmed förenad idealistisk livsinställning som 

en både följdriktig och nödvändig premiss för att kunna anta uppdraget som en mänsklig 

uppenbare av Gud. Linderholm å sin sida nöjde sig med att tolka Jesu verksamhet på ett 

mindre psykologiserande sätt och huvudsakligen genom konventionella karaktärsroller, främst 

lärarens. Det bör i sammanhanget samtidigt understrykas att bådas förståelse utgick från en 

typisk liberalteologisk immanent tolkning av Jesus livsgärning, vilken parallellt avvisade 

kristeologiska spekulationer med en metafysisk implikation.  

          Den andra punkten som Edenholm inriktade sig på gällde tvistefrågan om Gud skulle 

förstås som allsmäktig eller som en kämpande och därmed, enligt Edenholms uppfattning 

levande Gud. Jarlert har framhållit att Linderholm i unga år hade blivit präglad av en 

lågkyrklig väckelsekristendom.178 I denna tradition intar tron på Guds oomtvistliga allmakt en 

självklar teologisk plats.179 Måhända var detta en anledning till att Linderholm, som 

Edenholm påpekar, när det kom till frågan om varför sjukdom och död tillåts existera i 

skapelsen, förefaller tillfreds med förklaringen att ”de höra med till de villkor, som Gud från 

början bestämt för denna jordiska tillvaro”.180 

          Detta synsätt förutsätter samtidigt, menade Edenholm, ett slags självskriven 

valmöjlighet hos Gud som påminner om de omständigheter som avgör och verkställer en 

människas skilda handlingar. En sådan förståelse av gudomens relation till skapelsen riskerar, 

menade Edenholm, att hamna på ett alltför mänskligt, antropomorfiskt, plan. I stället är 

religiös agnosticism en mer passande position att inta inför frågeställningen huruvida Gud har 

möjlighet att styra världens samtliga skeenden.181 Intressant är att Edenholm samtidigt återgav 

det gamla akademiska stridsropet från förra sekelskiftet omkring år 1900 och som brukade 

uttalas såsom en uppmaning till den moderna vetenskapen att göra halt inför det ovetbara, likt 

betraktelser om Guds existens: ”Ignoramus, ignorabimus”.182 

                                                 
178 Jarlert 1987, s 18-22.  
179 Uppgift från Jarlert 2013 
180 cit/eftr/Edenholm 1947, s 15. Linderholm 1926, s 46.  
181 Edenholm 1947, s 15.  
182 Edenholm 1947, s 15. Den latinska maximen ”Ignoramus, Ignorbimus”, betyder i sammanhanget ungefär ”Vi 

kommer att förbli okunniga”. Dess innebörd sammanföll med en vetenskapsposition som bland andra den i sin 

samtid kände fysikern Emil du Bois Reymond (1818-1896), hade förespråkat i sin bok ”Über die Grenzen des 

Naturkennen” (1872). Jonsson 1987, s 26-47. Persson 1994, s 56-59.  
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          Tillvägagångssättet stärker också bilden av att Edenholm, så sent som 1947, fortfarande 

hämtade sina läromässiga influenser huvudsakligen från ett äldre vetenskapssamhälle. 

Edenholm hävdade i sin fortsatta polemik att en religiös tro inte heller med nödvändighet 

måste förutsätta Guds allmakt, i den betydelsen att denne skulle kunna utföra allt han vill. I 

Edenholms motivering återkom på ett mycket påtagligt sätt den ontologi som framfördes i 

samband med redogörelsen av den tragiska religiositeten och som utgick från en i skapelsen 

verklig, mot Guds vilja verkande kaosmakt.  

 

 Jag erinrar här blott om den moderna uppfattningen om Gud som den kämpande, lidande Guden. ”God the  

 invisible King”, ”den fångne Guden”, eller en Gud, vars allmakt gentemot rummets tröga makter och energier,  

 symboliserade i olika ödesföreställningar, särskilt grekernas Ananke, ”naturnödvändigheten”, sträcker sig så 

 långt som förnuftets eller kärlekens andliga makt eller åtminstone till området för en av somliga moderna 

 filosofer och biologer postulerad mental biologisk faktors organiserade aktivitet inom utvecklingsprocessen – 

 men ej längre. Mot Anankes kosmiska ödesmakter slår sig den gudomliga kärleken blodig. Det heter att ”I 

 begynnelsen var Logos”(Joh 1:1), men kanske vi måste tillägga för att med vår tanke något komma till rätta med 

 tillvarons, ej minst historiens till synes fundamentala dissonanser och disharmonier: ”Och Ananke,  

 Naturnödvändigheten”. Även en nutida kristen kan acceptera en sådan tragisk åskådning, då han naturligtvis ej  

 är bunden av den gamla judisk – kristna kosmologien, vilken för övrigt i själva verket förutsätter en ursprunglig 

 faktor, ett urämne, vid sidan av Gud: Tehom, ”urtidsdjupet”.183  

               

     

I och med att Edenholm framhöll ett mot Guds skapelseverksamhet stående, redan befintligt,  

element avvisade han även den gängse teologiska tolkningen om en skapelse ur intet (creatio 

ex nihilo). Med tiden har detta betraktelsesätt kommit att få ett visst genomslag även i större 

teologiska-kyrkliga kretsar, vilket visar att Edenholm emellanåt befann sig på en läromässig 

framkant.184 Föreställningen om en kämpande och lidande gudom som är indragen i en 

beslutsam kraftmätning med nedbrytande kaosmakter är både kompatibel med Darwins 

utvecklingsdoktrin och med den heroiska inställning till kamp och offer som Edenholm 

hävdade att den tragiska religiositetens attityd till livets omständigheter framkallar. 

          Förvisso hade även Linderholm, i princip, antagit naturvetenskapens utvecklingslära 

som grund för förståelsen av skapelsens uppkomst, men trots detta hållit fast vid den 

teologiska idén om Guds allmakt. På så vis bibehöll Linderholm i sin åskådning paradoxalt 

nog den gamla lutherska tvåregementeslärans tankegång om en helt transcendent, av 

skapelsen oberoende, Gud. Med en följdriktig liberalteologisk utgångspunkt hade både 

Linderholm och Edenholm avvisat den kristeologiska övertygelsen om Jesus Kristus som 

                                                 
183 Edenholm 1947, s 16.  
184 Se exempelvis Levenson 1994. Sedan kan naturligtvis uppfattningen anses som teologiskt oriktig, men en 

sådan diskussion ligger utanför ramarna för denna uppsats.    
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Gud. Hos Edenholm fick detta konsekvensen att uppgiften att hela och försona skapelsen nu 

överfördes från Sonen till Fadern. Förutsättningen var en fullt ut immanent gudsbild.  

          Genom att Edenholm sammanförde och närmast likställde gudomens verksamhet med 

skapelsens pågående utvecklingsprocess framträdde hans mycket radikalt tolkade 

inomvärldsliga teologi i fullt dager. Flera liberalteologer som under 1930 och 1940-talet blivit 

influerade av totalitära nationalistiska strömningar parallellt hade också anammat en närmast 

panteistisk religionsförståelse. Ett exempel är SRR medarbetaren Nils Hannerz, som bland 

annat hävdade att den nordiska människans trosuppfattning var särskilt disponerad för att i 

själva naturens utvecklingsprocess kunna förnimma den levande Guden.185 Hannerz som vid 

denna tidpunkt redan uppnått emeritiåldern hade större möjligheter att uttrycka sig 

självständigt än Edenholm, vilken innehade kyrklig tjänst. Det pekar ändå på förekomsten av 

en tendens hos några av SRR:s skribenter under dessa år att tolka både teologiska och aktuella 

politiska frågor med samma enhetliga inomvärldsliga syftning. 

          Edenholms tänkesätt om en tragisk religiositet med en speciell idealistisk livsinställning 

blev om möjlig ännu mer framträdande när vi kommer till det tredje, enligt hans uppfattning, 

klandervärda momentet i Linderholms lära. Denne hade, liksom Edenholm senare gjorde, fört 

ett existentiellt resonemang om den moderna människans möjligheter att finna mening i den 

tillsynes meningslösa tillvaro som en naturvetenskaplig förklaring hade framkallat. Med en 

personlig utgångspunkt hade han i sin utläggning formulerat en önskan om ett konkret 

gudsbevis som kunde skänka en oviss samtid en livsmening. Han hade därtill frågat sig något 

retoriskt med anledning av Jesu liv och verksamhet om vi skall ”akta det lönt att leva hans liv 

och vandra såsom han vandrade”.186 Linderholm hade på så vis låtit sina existentiella 

funderingar avspegla en vanligt förekommande och samtidigt mycket subjektiv undran hos 

breda befolkningslager. Måhända framskymtade även inslag från Linderholms frikyrkliga 

bakgrund. I vissa väckelsetraditioner förekom emellanåt en slags nytto- eller löneteologi med 

en liknande personlig implikation som den Linderholm lät antyda i sin kända skrift.187 

          Den exklusiva livsattityd som Edenholm menade att en utvald människotyp är kapabel 

att utveckla, förefaller Linderholm främmande. Det är också på denna punkt som Edenholm 

riktar in sin ganska syrliga kritik: 

 

 Ligger ej i dessa ord i själva verket en ganska fin egoism och eudaimonism dold, fråga vi. Är det ej förmätet av 

 oss små jordekryp att överhuvud kräva att för vår del få reda på, vilken livets, historiens, världsloppets, det 

                                                 
185 Hannerz 1934, s 3f, 12f. 
186 Linderholm 1926, s 36.  
187 Hambre 1983, s 26-39. 
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 oändliga kosmos mening är? Och dessutom fråga efter länen för ett liv i Jesu efterföljd? Jag anser i stället med  

 Kant, att vi skola göra det goda och rätta för dess egen skull utan tanke på lön eller egen vinning och med Kants  

 svenske lärjunge Benjamin Höijer, att vi skola söka sanningen, även om det förde oss tilldödsrikets portar. Även  

 om vårt eget liv liksom tillvaron i stort skulle sakna någon högre gudomlig mening, en högsta gudomlig 

 målsättning av något slag, så skulle vi ändå med ett leende på våra läppar åtminstone försöka göra vår plikt,  

 göra vårt bästa av situationen, sådan den nu en gång är, och därmed själva skapa en mening med vårt liv –  

 medan kosmos kalla ödesstjärnor därute tiga ! Ett stänk av heroism skulle bestämt ej heller vanpryda en  

 kristen.188     
   

Till följd av utläggningens fokus på den enskildes livshållning sammanfattas på ett 

överskådligt sätt också hela grundackordet i Edenholms teologiska åskådning som den 

formulerades i hans lära om ”den tragiska religiositeten”. Edenholms kommentar till 

Linderholms resonemang om livets mening med hänsyftning till Jesusgestalten, torde även 

kunna bekräfta Jarlerts uppfattning om att Edenholm företrädde en estetisk idealism som inte 

finns hos Linderholm.189 En motsvarighet till den livsinställning som framträder i Edenholms 

religionstolkning har ingen motsvarighet hos Linderholms, i vissa avseenden, mer rationellt 

inriktade teologi.  

          När det gäller totalitära ideologier och länder kopplat till trettiotalets politiska 

avgörelser intog de bägge däremot en tydligt samfälld ståndpunkt. Linderholm hade redan 

under trettiotalets första år öppet bejakat den tyska utvecklingen och även proklamerat sig 

som nationalsocialist.190 Jarlert menar att den nationalsocialistiskt influerade kyrkligheten i 

Tyskland stödde en religiös reformation i linje med den som Linderholm själv 

förespråkade.191 Att även Edenholm tidigt hade anammat åsiktsbildningen råder ingen tvekan 

om. Som vi tidigare har omnämnt medverkade han under krigsåren även i den pronazistiska 

RSTs verksamhet. I en bevarad brevkorrespondens mellan Linderholm och Edenholm från år 

1937, avslutade den sistnämnde sitt brev med ett ”Heil Hitler!”.192  

          Det finns starka skäl för att hålla för troligt att de båda ställde sig bakom Europas 

nyordning också utanför ett strikt religiöst område, vilket avviker något i förhållande till 

Jarlerts bedömning.193 Dels berodde detta på att deras teologiska betraktelse i sig själv var så 

utpräglat immanent inriktad och inte heller med någon egentlig betydelse erkände en avskild 

”kyrklig sfär”. Dels eftersom den fullständiga enhet mellan den kristna läran och det 

omgivande samhällets kultur, som de efterstävade, sannolikt bara gick att åstadkomma genom 

                                                 
188 Edenholm 1947, s 16f. 
189 Jarlert 1987, s 153.  
190 Brodd 2004, s 330.  
191 Jarlert 1987, s 173f.  
192 Brev fr Edenholm till Linderholm 17 febr. 1937. LES 6. TFA. Handskriftsavdelningen. UUB.  
193 Min ståndpunkt i frågan avviker därmed från Jarlert som för sin del, i en jämförande diskussion gällande 

Anders Nygrens samtida kritik av nazismen, menar att Linderholms nazivänliga inställning liksom hos Nygren 

kan sägas vara ensidigt knuten till förhoppningar om en religiös reformation. Jfr Jarlert 1987, s 173. 



 

48 

 

en totalitär stats alla maktverktyg, vilket de också torde ha varit fullt på det klara med. I den 

korporativistiska enhetsstaten som fascistledaren Per Engdahl och hans anhängare inklusive 

Linderholm hade för ögonen, skulle, enligt Engdahls egen utsaga, den kristna kulturen åter 

genomsyra det svenska samhället.194 

          Oaktat meningsskiljaktigheter i förhållande till Linderholms teologiska uppfattningar, 

deltog Edenholm i SRR:s verksamhet från dess första upptaktsmöte år 1929. Under dess 

första år var han suppleant, men ett drygt år senare, under första ordinarie årsstämman den 28 

september 1930 utsågs han till förbundets biträdande sekreterare.195 En funktion som år 1936 

övergick i ordinarie.196 

          Den första uppsats Edenholm publicerade i SRR kvartalsskrift RoK, utgavs 1931 och 

handlade om positivisten Anton Nyström som hade avlidit några månader tidigare samma år. 

Nyströms lära hade med ett nyfiket intresse utforskats av den unge Edenholm och hans 

genomgång andas en märkbart välvillig ton, även om han också är avgjort kritisk mot delar av 

dennes tänkesätt.197 Kristendomens förhållande till utvecklingstanken och den moderna tidens 

världsbild dominerade i Edenholms första utgivna arbeten. Titlarna på uppsatserna i 

tidskriften är betecknande ”Utvecklingslärans genombrott i svensk teologi”(1932) och 

”Darwinismens ingång i Sverige”(1933). Edenholm uppgav i en ämbetsberättelse från år 1933 

att han även avsåg att skriva en gradualavhandling för Linderholm om detta ämne.198Av 

orsaker som inte har varit möjliga att fastställa fullbordades aldrig dessa planer. Måhända var 

Linderholms bortgång år 1937 och ändrade akademiska förutsättningar i Sverige avgörande 

orsaker till att Edenholm för vidare studier i stället sökte sig till Tyskland, där en teologi av 

denna typ vid tidpunkten hade en fortsatt stark ställning vid ett flertal lärosäten.199 

          Det finns några andra uppsatser av Edenholm från denna period som särskilt bör lyftas 

fram. De framfördes med anledning av konflikter som präster anslutna till SRR hade haft med 

högre kyrkliga instanser och bär rubriker som ”Kyrklig disciplin och liturgisk frihet” (1937, 

samt ”Hosjö och skepparlövfallens teologiska innebörd”(1940). Edenholms resonemang 

utgick ifrån en typisk liberalteologisk uppfattning om Guds personlighet, treenigheten, 

försoningen och betonade bland annat att den protestantiska kyrkan ”aldrig anslutit sig till 

någon sorts biskoplig ofelbarhetsdogm”, som kunde gå emot den enskilde prästens samvete 

                                                 
194 Engdahl 1940, s 163. 
195 RoK 1930, s 251.  
196 RoK 1936, s 64. 
197 Edenholm 1931, s 222-236.  
198 Visitationshandlingar 1933, F4:55, UDA 1, ULA. 
199 Bergen 1996, s 176f.  
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såsom högsta norm.200 Det var en utläggning som på ett teoretiskt plan förebådade hans egen 

konflikt med ärkebiskop Brilioth år 1952.  

          Fram tills i slutet av 1940-talet publicerade Edenholm sina teologiska arbeten relativt 

återhållsamt, ibland med flera års mellanrum.  Först efter att han år 1948 utnämndes till SRR:s 

förste vice ordförande,201 blev skriftverksamheten för RoK mer regelbunden. Under 

föregående årtionden förefaller i stället egna akademiska studier upptagit en stor del av 

Edenholms tid, utöver den tillförordnade församlingstjänstens202, något som alltså skulle 

utmynna i den tyska doktorsavhandlingen 1943. Några år senare, 1947, ville universitetet i 

Jena även tilldela Edenholm en gästprofessur i ämnet Nordisk religionshistoria, men av 

personliga skäl avböjde Edenholm erbjudandet.203 Även i Förenta staterna hade Edenholms 

arbeten fått viss uppmärksamhet. Bland annat blev han utsedd till ledamot av American 

Academy, Philadelphia.204 

          Linderholms skapelse SRR kom genom åren att bli Edenholms huvudsakliga 

verkansorgan och han medverkade som en av flera tongivande liberalteologer från förbundets 

grundande 1929 ända till sin död 1971. Under ett antal år var han även redaktör för SRRs 

kvartalsskrift Religion och Kultur (RoK). SRR fortsatte att vara ett centralt forum för denna 

sorts teologi i Sverige och Edenholms intresse att framföra eget material i tidskriften förefaller 

ha ökat efterhand. Detta blir särskilt tydligt när vi kommer in på senare hälften av 1940 och 

början av 1950 talet, decennium som annars i flera avseenden präglades av en ortodox 

återhämtning inom svensk kyrklighet och en motsvarande tillbakagång för det teologiska ideal 

som reformförbundet representerade.205 

          Mellan 1953 och 1969 var Edenholm huvudredaktör för RoK.206 Åren sammanföll 

också med den kvantitativt mest produktiva perioden i hans teologiska skriftställarskap. En 

ökande polemisk tendens blev samtidigt märkbar. Denne riktades mot liberalteologins gamla 

stötesten i form av kyrkornas traditionella dogmförkunnelse, men även kyrkoorganisationens 

själva utformning, i synnerhet idén om ett överordnat biskopsämbete.207 Edenholm hade tidigt 

uttryckt uppfattningen att det bästa för Svenska kyrkan sannolikt vore om biskopsämbetet 

                                                 
200 Edenholm 1937, s 210f.  
201 Odhner 1971, s 50. RoK 1949 
202 Edenholm begärde exempelvis tjänstledigt i olika omgångar under 1940-talet. Tjänstematriklar 1942-1948, 

DXa:1, UDA 1, ULA.   
203 Prästmötet i Uppsala 1974. 2, minnesteckningar. UÄ 1975, s 100. 
204 Prästmötet i Uppsala 1974. 2, minnesteckningar. UÄ 1975, s 101. 
205 Brohed 2005, s 148-159.  
206 Odhner 1971, s 50. 
207 Edenholm 1953a, s 50. Edenholm 1953b, s 136. Edenholm 1964a, s 24.  



 

50 

 

avskaffades helt.208 Längre in på 1960 - talet framförde han och andra inom SRR även att 

statskyrkan med fördel kunde ombildas till en frikyrka.209 Måhända föranleddes åsikten av 

den upprepade kritik som SRR medlemmar mött från skilda kyrkliga instanser.  

          Det går samtidigt att spåra en ökad liberalisering även i en sekulär bemärkelse i 

Edenholms arbeten efter kriget, vilket fick genomslag i social-politiska frågor. Hans 

ställningstagande för kvinnors rätt till prästämbetet blev mera framträdande, liksom, ett drygt 

decennium efter Andra världskriget, ett bejakande av den parlamentariska demokratins 

företräde som styrelseskick, men dock med en fortsatt tydlig udd ritad mot 

sovjetkommunismen i öst.210 

          En teologi som avvisar en fastställd kyrkodogmatik torde i allmänhet också ha lägre 

trösklar gentemot andra religiösa, eller till och med kvasireligiösa, tänkesätt. Hos Edenholm 

märktes detta tydligt vid sextiotalets ingång i och med hans ökande intresse för en spekulativ 

parapsykologi. Edenholm hävdade i sina SRR artiklar att ett fenomen som parapsykologi både 

kunde förnya livsåskådningsdebatten och bidra till en framtida metafysik.211 Det är 

anmärkningsvärt att han i sin utläggning om parapsykologi samtidigt höll fast vid 

naturvetenskapens empiriska metodlära och menade att också den var tillämpbar på en andlig 

sfär.212 Detta stärker uppfattningen att en helt immanent inriktad liberalteologi som drivs 

tillräckligt långt i sin rationalism ibland förefaller kunna övergå i ren panteism. Man torde, 

enligt min uppfattning, av denna anledning även kunna sätta etiketten ”materialistisk 

andlighet” eller i omvänd ordning, på Edenholms religionstolkning.  

          Edenholm var också positivt inställd till psykologen Carl Gustav Jung (1881-1961) som 

han ansåg förmedla en syntes av tro och vetande med beröringspunkter till SRR inställning.213 

Den franske jesuiten Teilhard de Chardin (1881-1955), vars lära sökte förena kristen tro med 

evolutionsbegreppet, rönte också uppskattning i RoK.214 

          Det finns samtidigt tecken på att Edenholm och det lite äldre gardet inom SRR inte 

kände sig helt tillfreds med sextiotalets inbrytande kulturradikalism. Ett tydligt exempel på 

detta är Edenholms recension av Elisabeth Hermodssons (1927-) bok Rit och revolution. Han 

hade uppenbara problem med att hantera Hermodssons åsikter och menade att hon, i sin 

                                                 
208 Edenholm 1937, s 210. 
209 Edenholm 1968a, s 26-28, 48. 
210 Edenholm 1956, s 3-7. Edenholm 1957a, s 30. Edenholm 1957b, s 113-115. Edenholm 1958b, s 89-91. 

Edenholm 1959a, s 114-116. Edenholm 1960a, s 2-4, 29f. Edenholm 1967, s 35-37.  
211 Edenholm 1959b, s 116-119. Edenholm 1962a, s 1-4.  
212 Edenholm 1959c, s 119. Edenholm 1968b, s 82f.  
213 Edenholm 1964c, s 61. 
214 Edenholm 1962c, s 78. Edenholm 1963a, s 25. 
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”vänsterfrälsning”, uttryckte sig både överlägset och nonchalant om ”de högre 

livsproblemen”.215 Även andra liknande omdömen riktade mot tidsandan skymtade fram i 

RoK, speciellt under de senare åren av Edenholms tid som redaktör.216 Den idealistiska 

samhällssyntes som Reformförbundet förespråkade passade uppenbart inte längre in i den nya 

kulturmiljö som ändrade tänkesätt hade medfört. I stället hade under 1960 talet en annan typ 

av liberal kristendom som var mer individualistisk och tydligt påverkad av en 

gränsöverskridande kultursyn intagit dess plats.217 Parallellt hade den av liberalteologer 

tidigare ofta omhuldade naturvetenskapen blivit alltmer specialiserad och instrumentell till sin 

karaktär, vilket gjorde att övergripande metafysiska spekulationer över skapelsen blev svårare 

att upprätthålla.218 En teologi med mer begränsade ambitioner blev följden av förändringarna 

och liberalteologer av Edenholms snitt hamnade efterhand allt längre från diskursen. 

          Edenholm fortsatte att skriva regelbundet i RoK ända till sextiotalets sista år, då 

åberopade personliga skäl begränsade verksamheten. Han avgick som huvudredaktör 1969, 

men kvarstannade i redaktionen ända till sin bortgång.219 Edenholm skrev genom åren 

sammanlagt över hundra artiklar och uppsatser för RoK. Den sista infördes i slutet av år 1970 

och bär rubriken ”Religionens båda sidor”. Hans gamla teologiska föreställning om den mot 

kaosmakter kämpande gudomen fick därmed eka ännu en gång. 

 

 Vi måste (…) räkna med att vid sidan av en gudomlig skapande livsmakt det också finns andra krafter i  

 tillvaron, slumpmässiga och mekaniskt nödvändiga, vad vi kallar ”ödet”. Detta har ofta förbisetts, och det är  

 sådana krafter som är orsaken till destruktiva element i tillvaron, t.ex. naturkatastrofer av olika slag. Detta  

 innebär en modern treenighet i stället för den gamla om den treenige guden, alltså den moderna omfattande   

 slump, mekanisk nödvändighet och Gud.220  

 

 

Edenholms teologiska tolkning, såsom den framfördes i hans sista publicerade uppsats, 

överensstämde närmast ordagrant med den som han hade fört fram mer än fyra decennier 

tidigare i artikeln ”Den tragiska religiositeten. Ett anmärkningsvärt nytillskott var att han vid 

denna sena tidpunkt även hade ställt upp de anförda, och motstående, begreppen i en 

                                                 
215 Edenholm 1969a, s 25f. Den fullständiga titeln på Hermodssons bok lyder; Rit och revolution. Essäer och 

polemik. (Verbum Stockholm 1968). 
216 Edenholm 1962c, s 74-78. Edenholm 1963b, s 50-53. Edenholm 1964d, s 86-90. RoK 1962, s 104. 
217 Jfr Brohed 2005, s 267-273, 289f. Tergel 2001, s 588-590. 
218 Jonsson 1987, s 183f.  
219 RoK 1969, s 120. Gunnar Furuland (1896-1974), som var rektor till yrket, övertog den ledande uppgiften. 

SRR med tidskriften; RoK, fortsatte att existera fram till omkring år 1980, efter ett namnbyte till; Förbundet 

Religion och kultur, år 1974. Dess inriktning blev en bit in på sjuttiotalet alltmer mångreligiös till sin karaktär 

och där alltifrån Hare Krishnarörelsen till Moonkyrkan avhandlades. Som ett exempelvis på den stora 

förändringen sedan Edenholms tid kan framhållas; RoK 1979. RoK 1980a. RoK 1980b.  
220 Edenholm 1970, s 120. 
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immanent och mycket säregen ”treenighet”. Med detta avlossades också en sista rejält kritisk 

salva mot den gamla dogmteologin.  

          När Edenholm år 1965 nådde emeritusåldern fick han tillåtelse att bo kvar i sin gamla 

prästbostad som efter en pastoratreglering blivit överflödig.221 Det var ett hem som omvittnat 

fylldes upp av ett idogt konstsamlande.222 På så vis gestaltades på ett mycket konkret sätt det 

spänningsfält av teologi och konstnärlig inspiration som hans lära om den tragiska 

religiositetens speciella livsinställning ville förmedla. Douglas Edenholm avled hemma i sin 

prästgård i Närtuna den 29 april år 1971 och jordfästes på den närliggande kyrkogården.223  

 

Detta kapitel har bland annat skildrat hur Edenholms åskådning på flera betydande teologiska 

punkter senare kom att avvika i förhållande till Emanuel Linderholms. Detta berörde så 

centrala områden som Jesus självuppfattning, Guds allmakt och den kristnes attityd till 

tillvaron. Samtidigt hade Edenholm hängivet engagerat sig i Linderholms år 1929 grundade  

organisation SRR och intog under krigsåren en politiska position som tydligt överensstämde 

med dennes. Engagemanget för SRR ledde till flera betydelsefulla uppdrag inom 

organisationen och kom att hålla i sig under resten av hans livstid. Genomgången påvisade 

vidare att Edenholm genomgick en viss ändrad inriktning på några teologiska, men även 

samhälleliga-kulturella, områden efter Andra världskriget. Samtidigt blev som vi såg den 

liberalteologiska lära som Edenholm utgick ifrån alltmer apart under efterkrigstiden. Detta 

gjorde sig märkbart gällande under det kulturradikala 1960-talet, men i mer officiella kyrkliga 

-teologiska sammanhang betydligt tidigare än så.   

          Nu vidtar ett studium av Edenholms församlingsarbete med den övergripande 

målsättningen att försöka upptäcka om hans teologiska lära även fick genomslag i praktiken.   

            

  

 

 

 

 

 

                                                 
221 Prästmötet i Uppsala 1974. 2, minnesteckningar. UÄ 1975, s 100. 
222 Odhner 1971, s 49. Brandt 1958, s 34. Prästmötet i Uppsala 1974. 2, minnesteckningar. UÄ 1975, s 100. 
223 Odhner 1971, s 49 - 51. 
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3. Praktik   

 

3.1 Inledning 

 

Efter sin prästvigning för Uppsala ärkestift den 16 december år 1928, fick Edenholm först 

några korta förordnanden i Vänge-Läby, Skokloster och Balingsta. Samtliga orter är belägna 

nära Uppsala. År 1930 innehade han även ett vikariat som lektor i själva staden. Redan år 

1932 utnämndes Edenholm till kyrkoherde i Närtuna och Gottröra församlingars pastorat (från 

1962 Skepptuna sex församlingars pastorat).224 I denna lantliga miljö fick han slutligen 

möjlighet att rota sig. Edenholm förblev traktens församlingstjänst trogen ända till avgången 

som emeritus den 1 oktober år 1965.  

          När Douglas Edenholm i början av 1930-talet fick sin fasta prästtjänst i Närtuna - 

Gottröra församlingars pastorat, Uppsala ärkestift, hade han redan intagit sin vägledande 

teologiska position. Vid denna tidpunkt torde man utan några större invändningar kunna 

placera honom bland liberalteologins påläggskalvar i Sverige. Förgrundsgestalten för denna 

typ av teologi, Emanuel Linderholm, finns för övrigt upptecknad som en av de närvarande 

gästerna vid den formella kyrkoherdeutnämningen som ägde rum i samband med ärkebiskop 

Erling Eidems stiftsvisitation 1933.225 

          Uppgiften som jag kommer att behandla i denna del av uppsatsen är att undersöka hur 

Edenholms församlingsorganisation fungerade och om hans egenartade teologiska uppfattning 

lämnade påvisbara avtryck i den praktiska pastorala ämbetsutövningen. Med denna 

utgångspunkt kommer jag att, i första hand, studera de tre stiftsvisitationer som under 

Edenholms tjänstetid förrättades i Närtuna och Gottröra församlingar.226 Granskningen inleds 

med en framställning av ärkebiskop Erling Eidems (1880-1972) visitation år 1933. Därefter 

följer den på flera sätt mer begränsade prostvisitation som förrättades tio år senare av 

kontraktsprost Per Vilhem Barkander (1882-1953). Undersökningen kulminerar därefter med 

en fördjupning i omständigheterna runt och under ärkebiskop Yngve Brilioths (1891-1959), 

visitation år 1952. Det huvudsakliga skälet till att denna visitation ägnas så mycket plats är att 

det inte vid något annat tillfälle under Edenholms verksamma år framträdde en så tydlig 

diskrepans i förhållande till stiftsledningen, när det gällde frågor kopplade till teologi, kyrka 

                                                 
224 Odhner 1971, s 49-51. Prästmötet i Uppsala 1974. 2, minnesteckningar. UÄ 1975, s 100-101. 
225 Visitationshandlingar 1933, F4:55, UDA 1, ULA, s 8. 
226 Edenholm var kyrkoherde för två församlingar: Närtuna och Gottröra. Hänvisningen till ”församlingarna” i 

den löpande texten åsyftar således på samma gång de båda.  
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och ämbete, som då. Schismen var inte begränsad till åsiktsmotsättningar om konkreta 

församlingsärenden, utan härrörde från djupgående skillnader i teologisk åskådning, såväl 

som olikheter i personlighetsdrag. Den angivna tidsramen för nämnda visitationer är dessutom 

lämplig ur studiesynpunkt, då den närmast kronologiskt sammanfaller med betydande 

förändringar inom svensk kyrkoteologi, något som också avspeglades i skeendet. 

          Fokus för min studie är Edenholms uppfattning och åtgärder gällande centrala 

församlingsuppgifter som sakramentsförvaltning, undervisning med inriktning barn och 

ungdom, samt förkunnelsen. Även en jämförande översikt av respektive visitators teologiska 

uppfattning om kyrkan och om biskops och prästämbetets ställning inom dess organisation 

ingår i en varierad omfattning. En nog så viktig uppgift har varit att försöka fånga den 

övergripande inriktningen på Edenholms pastorala verksamhet. Utöver visitationsmaterial 

kommer jag därför att också behandla andra källor som berör hans ståndpunkt i olika 

pastorala frågor och ämnen.  

 

3.2 Ärkebiskopsvisitationen år 1933 

 

Lördagen den 2 september år 1933 inledde ärkebiskop Erling Eidem tillsammans med en 

notarie visitationen av Närtuna och Gottröra församlingars pastorat, där Douglas Edenholm 

nyligen hade utnämnts till kyrkoherde. Den senaste visitationen hade utförts av ärkebiskop 

Nathan Söderblom med kontraktsprosten Carl Olof Måhlén (1853-1937) som den dåvarande 

huvudansvarige för pastoratet. Visitationen 1933 var uppdelad i tre faser där en såkallad 

specialvisitation av Gottröra församling stod först i tur, för att sedan övergå i en 

specialvisitation i Närtuna församling. I tredje steget skedde en mer övergripande inspektion 

av hela pastoratet, en såkallad generalvisitation, som ett avslutande moment under söndagen 

den 3 september.227   

          Med blickpunkten fäst på de angivna församlingsområdena ställs frågorna – Hur 

bedömde visitator Eidem genomförandet av pastoratets ålagda uppgifter? Var riktade han in 

sin essentiella kritik? Fanns det kritik som återkom från tidigare visitationer? Hur motiverade 

Edenholm sitt handhavande (eller brist på handhavande) av församlingsverksamheten? Först 

bör vi försöka reda ut Eidems övergripande teologiska åskådning.   

          Det har tidigare ansetts svårt att placera Eidem i ett bestämt teologiskt fack. Han hade 

enligt egen utsaga fått sin inre inspiration från den lutherskt ortodoxa, men också den mystika 

                                                 
227 Visitationshandlingar 1933, F4:55, UDA 1, ULA. 
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riktningen.228 Med ortodoxi avsåg Eidem dock inte bundenhet till ett dogmatiskt system, utan 

först och främst en koncentration på Bibeln och bekännelsen. På denna punkt var avståndet 

till Edenholms ståndpunkt avsevärd. Edenholm lade mycket mindre vikt vid fixerade bibelord 

och bekännelsen. I flera senare publicerade uppsatser, liksom i 1933 års ämbetsberättelse, 

tonade han även ned betydelsen av en speciell bibelexeges.229 Med sitt fokus på den enskildes 

andliga tillstånd var däremot Eidems andra inspirationslinje, den mystika, betydligt närmare 

Edenholms teologiska tänkesätt. I denna del av Eidems kristendom hade det yttre ingen 

betydelse, om det inte innehåller någonting levande, vare sig det handlar sakramentala 

handlingar eller om kyrkan som institution.230 Härvidlag låg Eidems uppfattning också 

mycket nära Söderbloms, i det att han betraktade institutionen kyrkan som sekundär i 

förhållande till det personliga religiösa livet.231 Eidem avvisade vidare en överbetoning av 

prästerliga ämbetets betydelse. Alla idéer som betonar hierarki och prästkyrka, ansåg han 

strida mot evangeliets anda.232 

          Denna sistnämnda uppfattning hade lika gärna kunnat framföras av Edenholm eller 

någon annan radikal liberalteolog. Överhuvudtaget försökte Eidem i sin biskopsgärning hela 

tiden på ett rättvist sätt bedöma de teologiska åsiktsriktningar han konfronterades med, för att 

sedan kvarhålla det eventuellt goda som han tyckte sig se hos dem.233 Kanske bidrog denna 

inställning till att visitationen av Edenholms pastorat andas en märkbart välvillig ton, något 

som inte minst blir påfallande vid en jämförelse med ordvalen i senare visitationsprotokoll.234 

Låt oss nu följa 1933 års förrättning via det befintliga visitationsprotokollet och Edenholms  

ämbetsberättelse.235 

          När det gällde den praktiska skötseln av församlingarnas fasta egendom, innefattande 

exempelvis dess arkivhantering, förvaltningen av de två kyrkobyggnaderna med tillhörande 

kyrkogårdar, framkom en smärre kritik.236 Båda församlingarnas kyrkor ansågs exempelvis 

                                                 
228 Appelqvist 1993, s 42. 
229 Edenholm 1959a, s 1 - 4. Edenholm 1963a, s 25-28. Edenholm 1964a, s 21-25. Visitationshandlingar 1933, 

F4:55, UDA 1, ULA. 
230 Appelqvist 1993, s 43. Brodd 2004, s 311. 
231 Appelqvist 1993, s 43. 
232 Appelqvist 1993, s 42. Brodd 2004, s 311.  
233 Appelqvist 1993, s 42.  
234 När det exempelvis handlade om föreslagna åtgärder i visitationsprotokollet från Eidems besök år 1933, 

användes generellt ord som: ”bör”, ”den förhoppningen att”, et cetera. Detta medan motsvarande från Brilioths 

visitation år 1952, nästan uteslutande begagnar ordval såsom: ”skall”, ”Det förväntas att”, et cetera.   
235 Visitationsprotokollet från år 1933 är därtill undertecknat av Edenholm. Vilket inte blev fallet med 1952 års 

protokoll. Mer om detta nedan.  
236 Visitationshandlingar 1933, F4:55, UDA 1, ULA. Kritiken som framfördes var av följande karaktär: ”En och 

annan protokollbok befinns sakna pärm”, ”årgångsböcker saknas vissa år”, ”en ny kronologisk numrering av 

boktitlar bör utföras”, ”förteckning över inkomna aviser saknas”, et cetera.  
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starkt nedrökta och i behov av renovering. Inspektionen fann likväl inga större avvikelser och 

visitator hade sammantaget relativt lite att invända mot församlingarnas omvårdnad av 

materiel egendom. Det generella tillståndet bedömdes som tillfredställande.237 Det finns heller 

ingenting satt på pränt som talar för att Edenholm vid tillfället skulle ha haft någonting att 

invända gentemot den förvisso modesta kritiken.238 

          När Eidem i sin fortsatta inspektion kom in på sakramentsförvaltning i församlingarna, 

medförde detta emellertid både en viss skärpning av bedömningen och att en gammal kyrklig 

problemfråga kom fram i ljuset. Redan vid Söderbloms visitation 1921 hade han som en av 

två anbefallda åtgärder framfört önskemål om en ökning av nattvardsfrekvensen i 

pastoratet.239 Denna begäran och betingade orsaker var dock ingalunda anmärkningsvärt för 

just Närtuna - Gottröra församlingar.  

          På många håll i Sverige, i synnerhet ute på landsbygden, var nattvardsgången vid tiden 

för Eidems visitation fortfarande i det närmaste obefintligt. Anledningen måste sökas bakåt i 

tiden. Som en rest från det gamla enhetssamhällets dagar hade tidigare administrativa kyrkliga 

föreskrifter mycket noggrant reglerat nattvarden. En muntlig eller skriftlig anmälan till 

kommunionen skulle exempelvis ända fram till 1910 ske i förväg.240 I händelse av att ingen 

anmält i förväg fick nattvard inte heller förrättas. En annan omständighet som hade bidragit 

till läget var att kommunionen länge var starkt knuten till den egna församlingen. Likaså även 

att befogenheten att, i nödfall och efter biskopens tillstånd, få meddela sig själv utgick till 

svenska präster först år 1904. Det så kallade nödfallsrekvisitet och kravet på biskopligt 

tillstånd avskaffades i sin tur först 1929.241 Utöver en sådan sträng reglering av den enskildes 

kommunion, har allmän samhällelig sekularisering och frikyrklighetens framväxt anförts som 

tänkbara orsaker till att Svenska kyrkans nattvardsliv långt in på det nya seklet i det närmaste 

var ödelagt.242 Den trots allt förekommande nattvardskommunionen hade i många 

församlingar därtill tenderat att bli ett slags ”engångssakrament” som främst hörde samman 

med ungdomarnas konfirmationsgudstjänst.243 Efterhand insåg Svenska kyrkans ledande 

                                                 
237 Visitationshandlingar 1933, F4:55, UDA 1, ULA. 
238 Edenholm hade i årets ämbetsberättelse föreslagit just renoveringsbehovet av kyrkornas nedrökta valv som ett 

lämpligt diskussionsämne under visitationen. Intressant nog var det samtidigt det enda ämne han lyfte fram som 

angeläget att dryfta.    
239 Visitationshandlingar 1933, F4:55, UDA 1, ULA. Det andra önskemålet från visitationen år 1921 gällde 

kyrkoarkivet med hemvisst i Närtuna församling. Detta ansåg visitationen av år 1933 vara uppfyllt.  
240 Bexell 1987, s 173. Brohed 2005, s 54. Anmälningsplikten gjorde det möjligt för prästen att pröva 

nattvardsgästens tro och liv. Denna omständighet torde vara en anledning till att präster med en mer konservativ 

teologisk grundsyn önskade bibehålla en strikt reglering. 
241 Bexell 1987, s 174.  
242 Bexell 1987, s 174.  
243 Brohed 2005, s 54.  
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företrädare tillståndet och påbörjade en kursändring för att få tillstånd en förändring. Det var 

emellertid först in på 1930-talet som en nattvardens renässans på allvar bröt fram i Sverige.244 

          1933 års visitationsprotokoll med tillhörande ämbetsberättelse visar entydigt att 

Närtuna och Gottröra tillhörde de församlingar i Sverige där nattvard sällan firades och där 

fortfarande mycket få av församlingsborna gick till kommunion annat än i samband med 

ungdomens första nattvardsgång.245 Vid denna tidpunkt existerade överhuvudtaget inget 

självständigt firande av nattvarden i pastoratet, ens på skärtorsdagen.246 Edenholm beskrev 

själv hur nattvarden i församlingarna tillsynes blivit ett ”slags religiös initiationsrit för 

ungdomen före utträdet i livet till arbetet”.247 

          Som anledning till nattvardens ringa ställning i pastoratet hänvisade han dels till ”den 

moderna tidens mekanisering och utåtvändhet”, dels till ”fruktan att inför de andra synas vara 

mer kristen än man själv vågar svara för”. Den sistnämnda anledningen betecknades samtidigt 

som en ”i grunden vacker egenskap, som ställer nattvardsfrekvensen i mera försonande 

dager”.248 Denna förklaring mottog stiftsledningen dock inte utan invändningar. När frågan 

om församlingslivet kom upp till diskussion vid ett sammanträde med Närtuna kyrkoråd 

under den första visitationsdagen, uppehöll sig samtalet särskilt vid nattvardens ställning. 

Edenholm hade som en svarskommentar till att 1921 års begäran inte hade hörsammats 

framfört att ”önskemål ang. ökad nattvardsfrekvens torde förklingat ohörda, orsakerna här 

desamma som å andra håll”.249 

          Församlingarna blev nu åter, liksom 1921, manade att fortsätta strävan mot en 

förändrad nattvardssyn. Eidem visade samtidigt upp sin omvittnat kompromissinriktade sida, 

då han sade sig inse att förändringar inte kan tvingas fram genom ”kommando och jämmer”, 

utan att de endast kan åstadkommas med ”Guds hjälp och ett sakligt och värmande 

upplysningsarbete”.250 Edenholm fick i samband med detta även en direkt uppmaning från 

Eidem, att låta initiativen vara ”vilande på prästens bön i den stängda kammaren”.251 Inga 

polemiska invändningar från Edenholms sida gentemot Eidems inställning i ärendet verkar ha 

                                                 
244 Brohed 2005, s 54f. 
245 Visitationshandlingar 1933, F4:55, UDA 1, ULA.  
246 På ett flera platser ute i landet hade med tiden utbildats en tradition med fyra fasta nattvardstillfällen. 

Skärtorsdagen kom då att betraktas som den främsta nattvardsgudstjänsten av dessa. På så vis förhindrades ett 

fullständigt utslocknande av nattvardsseden, även om tillståndet i övrigt inte var tillfredställande. Brohed 2005, s 

54. 
247 Visitationshandlingar 1933, F4:55, UDA 1, ULA. 
248 Visitationshandlingar 1933, F4:55, UDA 1, ULA. Understrykningen av ordet vacker är utförd av Edenholm 

själv! Edenholm hade förövrigt en benägenhet att stryka under ord i diverse skrivelser.  
249 Ämbetsberättelse 1933, F4:55, UDA 1, ULA. 
250 Visitationshandlingar 1933, F4:55, UDA 1, ULA. 
251 Visitationshandlingar 1933, F4:55, UDA 1, ULA.  
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förekommit, ens på detta mer teologiskt berörda område. Åtminstone finns ingenting bevarat i 

visitationshandlingarna som låter antyda något sådant.252  

          Med anledning av att också Söderblom år 1921 hade påtalat ett bristfälligt 

nattvardsfirande torde det faktiska tillståndet visitationsåret 1933 i första hand kunna 

tillskrivas en eftersläpande sedvana i de utpräglade landsbygdsförsamlingarna Närtuna och 

Gottröra, än från explicita beslut tagna under Edenholms korta tjänstgöringstid. Oaktat denna 

omständighet finns det texter som visar att Edenholm inte var odelat förtjust i Svenska 

kyrkans nyvaknade intresse för nattvarden. I likhet med många andra radikala liberalteologer 

var Edenholm hela tiden en svuren motståndare till vad han ansåg var en ”sakramentalisering” 

av kyrkans lära och praktik.253 Särskilt i en uppsats som publicerades i RoK långt senare, 

under tidigt 1960-tal, och bär rubriken ”Nattvardens betydelse för kyrkan”, utvecklade han på 

ett uttömmande sätt sin nattvardsuppfattning.254 

          Med en grundförståelse av rationalistiskt snitt beskrev Edenholm nattvarden som ett 

slags synligt evangelium. Det vill säga, först genom Ordets samtidiga hörande vid 

nattvardstillfället, uppstår en kristen tro på sakramentet. Förvisso blev sakramentet därmed 

förbundet med ett särskilt tecken, men, betonade Edenholm med ett åberopat stöd av Luther, 

det tillförs inte något annat eller mera än vad som förlänas genom Ordet.255Av detta följde att 

sakramentets betydelse betraktades som relativ och således ”ej nödvändig för frälsningen”.256 

Edenholm hävdade samtidigt att detta tänkesätt vilade på en genuint reformatorisk grund: 

”Man kan vara en lika god kristen både med och utan sakramentet, många kristna behöva ej 

dessa ”tecken” och det skänker inga mystisk-magiska krafter utöver Ordet enligt principiell, 

äkta reformatorisk åskådning”.257 

          Vidare menade Edenholm, liksom Linderholm tidigare, att det starkt kunde betvivlas att 

Jesus verkligen hade tänkt sig att den sista måltiden under rituella former skulle upprepas 

efter hans död.258Anledningen skulle vara den historiske Jesus eskatologiska föreställning om 

                                                 
252 Edenholm var annars inte främmande för att framföra sin teologiska uppfattning under visitationerna, vilket 

framgår av samtliga berörda visitationshandlingar 1933-1952.  
253 Även Linderholm hade kritiserat den svensk kyrkliga förnyelsen av nattvardsgångarna som ett verktyg för att 

förbättra det generella kyrkolivet. Se Brohed 2005, s 56.   
254 Edenholm 1962b. Denna uppsats från 1962 ligger, i förhållande till Eidems visitation, förvisso några 

decennier framåt i tiden. Men som tidigare framförts sker ingen avgörande förändring i Edenholms teologiska 

uppfattning över tid. Hans anförda åsikt om nattvarden skymtar även fram i flera tidigare, liksom ännu senare, 

utgivna publikationer och är sammanfallande med den avgivna år 1962. Se exempelvis hans skildring av 

heretikern Botulf från Gottröra i Edenholm 1951, s 195-199.   
255 Edenholm 1962b, s 50. 
256 Edenholm 1962b, s 50.  
257 Edenholm 1962b, s 53. 
258 Brohed 2005, s 56. Edenholm 1962b, s 50f. Linderholm 1926, s 70f. 
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det omedelbart förestående världsslutet och Guds rikes inbrytande. Edenholm åberopade 

särskilt Mark 14 och Matt 26, som stöd för uppfattningen att Jesus skulle ha betraktat 

nattvarden som en verklig avskedsmåltid med lärjungarna och att den inte heller var tänkt att 

återupprepas så länge den innevarande jorden bestod. 

 

 Nattvarden skulle därmed av Jesus själv ha uppfattats som en verklig och slutlig avskedsmåltid, den sista som  

 han och lärjungarna firade före det snart stundande världsslutet, och nästa måltid skulle de fira tillsammans , när 

 den nya ”eonen” med Guds rike, en ny himmel och en ny jord brutit in. Om någon ”instiftelse” av ett sakrament  

 att framgent firas och upprepas på denna jorden skulle det alltså enligt denna sannolika exegetiska tolkning ej  

 kunna vara fråga. Överhuvud står Jesus själv enligt synoptikerna helt främmande för all sakramentalism, först 

 Johannesevangeliet liksom Paulus gör däri en ändring.259     
 

 

Att aposteln Paulus påstods ha ändrat budskapet i förhållande till en ursprunglig Jesuslära var, 

en viktig del av den radikala liberalteologins tänkesätt. Edenholm betonade i sammanhanget 

särskilt Paulus betydelse för att kristendomen införlivade sakrament i sitt teologiska system: 

”Att märka är att redan Paulus inlett denna ödesdigra vändning mot sakramental magi”.260 

          Paulus, liksom det av orientaliska mysteriereligioner påverkade Johannesevangeliet, 

har, fortsatte Edenholm i sin utläggning, även haft ett avgörande inflytande på den Katolska 

kyrkans starkt sakramentala åskådning inklusive dess senare lära om transsubstantiationen 

och den ingjutna nåden- gratia infusa. Edenholm skildrade också de teologiska stridigheter 

som divergerande tolkningar av nattvardens betydelse orsakat. Med denna utgångspunkt drev 

han sin teologiska rationalism slutligen till den grad att han, med anledning av förekommande 

konflikter mellan kyrkor och grupper inom kristenheten gällande nattvarden, antydde att det 

kanske vore på tiden att ”förorda dess avskaffande”.261  

          Eidem lämnade under sin visitation år 1933 paradoxalt nog en viss öppning för 

Edenholms nattvardstolkning, när han vid sin uppmaning om att öka nattvardsfrekvensen, 

samtidigt tillade att ”Vår nattvard är evangelisk i den mån den är av samma slag som den 

första nattvarden”.262 Utifrån en tolkning av Jesu nattvard som en verklig avskedsmåltid utan 

avsikt att den skulle upprepas på jorden, kunde Edenholm möjligtvis ha uppfattat Eidems ord 

som ett försiktigt medgivande. Om inte annat pekar det hela återigen på Eidems 

kompromissinriktade biskopsgärning, vilken på ett jämkande sätt var öppen för olika 

teologiska tänkesätt.  

                                                 
259 Edenholm 1962b, s 51. 
260 Edenholm 1962b, s 52. 
261 Edenholm 1962b, s 53. 
262 Visitationshandlingar 1933, F4:55, UDA 1, ULA. 
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          Under ett senare prästmöte, år 1947, framförde Eidem själv ett resonemang som delvis 

sammanföll med Edenholms i det att han uttalade ”maningsord” mot vad han beskrev som en 

”ensidig och osund sakramentalism”. Vid samma tillfälle sade han sig hysa ”mycket stor 

betänksamhet” mot att återinföra ett kyrkobruk som ”hos oss ej varit i användning under 

århundraden”.263 Detta stärker uppfattningen att Edenholm och Eidem understundom kunde 

omfatta närstående tänkesätt när det kom till kyrkliga och teologiska frågor, vilket möjligtvis 

också bidrog till ett lindrande av visitationskritiken gällande pastoratets föråldrade praxis. 

Utöver den muntliga uppmaningen från Eidem, föranledde nattvardens ringa ställning inte 

heller någon ”anbefalld åtgärd”, såsom hade blivit fallet vid Söderbloms visitation år 1921. 

          Det ådagalades vidare av ämbetsberättelsens svar att dopsakramentet ”aldrig eller 

sällan” utfördes i församlingarnas kyrkor. I stället ägde dopen rum ”i hemmen, vid examen i 

skolorna eller i prästgården”,264 något som ytterliggare bekräftar bilden av att de två 

landsortsförsamlingarna allmänt höll fast vid ett äldre svensk kyrkligt bruk. Som ett resultat 

av en process som pågått ända sedan 1600 - talet förrättades dopen i Svenska kyrkan under en 

lång tidsperiod ytterst sällan i själva kyrkobyggnaden, utan ofta, såsom var fallet i Närtuna - 

Gottröra, på andra platser i bygden.265 Med tiden började dock dopseden i Sverige anta en 

kursändring tillbaka till ett genomförande i kyrkorummet.266 En praktisk nyordning som 

otvetydigt inte hade fått genomslag i Edenholms pastorat år 1933.  

          Det framgick att även andra ålderdomliga bruk alltjämt var förhärskande. Jordfästningar 

ägde exempelvis rum i samband med söndagens högmässa. Större delen av förekommande 

kyrkliga förrättningar var i äldre tider förlagda till just tiden för söndagens högmässa.267 

Vidare uppgavs att vigslar genomfördes ”mest i prästgården”, i kyrkorna ”någon gång”.268 

Inga invändningar finns noterade i visitationsprotokollet, varken om dopets hantering eller 

andra pastorala åtaganden, vilket möjligtvis kan tyda på en viss förståelse för landsortens 

speciella förhållanden hos Eidem. Det har samtidigt inte varit möjligt att finna någon specifik 

teologiskt härledd motivering hos Edenholm till rådande hantering. En inte alltför långsökt 

tolkning är att en äldre församlingsordning troligtvis passade bättre in i Edenholms 

                                                 
263 Protokoll och handlingar rör prästmötet i Uppsala 1947, prästmöte, Svenska kyrkan, UÄ 1953, s 148f.  
264 Visitationshandlingar 1933, F4:55, UDA 1, ULA. Dopfunten i kyrkornas kor sades också ”användas sällan”. 
265 Bexell 2003, s 17f. Petersson 1977, s 144. Protokoll och handlingar rör prästmötet i Uppsala 1947, prästmöte, 

Svenska kyrkan, UÄ 1953, s 148.  
266 Petersson 1977, s 148f. 
267 Bexell 2003, s 10-13.  
268 Visitationshandlingar 1933, F4:55, UDA 1, ULA. Då undersökningen sätter fokus på pastoratets 1, 

Sakramentsförvaltning, 2, Undervisning, och 3, Förkunnelsen, samt att visitator Eidem år 1933 inte heller 

utdelade några konkreta anmärkningar, så följer ingen vidare fördjupad diskussion med anledning av 

förekommande jordfästningssed och vigselförrättning. En betydligt starkare kritik utgick över hanteringen under 

1952 år visitation. Se nedan.    
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liberalteologiska tänkesätt som inte såg någon egentlig bodelning mellan en kyrklig, 

respektive, samhällelig sfär. 

          Ett område där stiftsledningens kritik var tydlig rörde den kyrkliga undervisning som 

primärt riktades till barn och ungdomar utanför den avgränsade konfirmationstiden.269 Det 

framgår att varken barngudstjänster eller söndagsskola bedömdes förekomma i pastoratet 

1933. Inte heller detta var unikt för Närtuna och Gottröra. Några år tidigare uppskattas att 

söndagsskoleverksamhet bara förekom i omkring var fjärde församling i Sverige.270 

          Visitationsunderlaget visar att Edenholm från sitt håll hade hävdat att barnverksamhet 

ändå existerade i församlingarna. Den hölls inom ramarna för syföreningens arbete och 

beskrevs som en ”kombinerad söndagsskola och barnsyförening”, under namnet 

”Solglimten”.271 Formen tilltalade uppenbart inte Eidem då det i protokollet samtidigt 

noterades att ”söndagsskola förekommer ej”, samt att ”visitatorn livligt förorda anordnandet 

av kyrklig söndagsskola”.272 Det framkom vidare att Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS), 

”med prästerskapets medgivande”, under denna tid innehade det egentliga ansvaret att hålla 

gudstjänst på ortens skolor.273 

          Som en underförstått likvärdig ersättning för en ungdomsverksamhet i avgränsad 

kyrklig regi, hänvisade Edenholm till en konfessionslös lokal sammanslutning, som han 

beskrev som en ”kombinerad studiecirkel och diskussionsförening”. Denna hade något 

tidigare åter startats upp av Edenholm tillsammans med en socialdemokrat från Gottröra och 

                                                 
269 Kritiken berörde däremot inte konfirmationsundervisningen i sig, vilken förefaller ha exekverats mycket 

ordinärt traditionellt och med Fredrik Dahlboms (1884-1976), vid tiden vanligt förekommande Lärobok för 

konfirmander som, utöver Bibeln, använt undervisningsmaterial. Det enda som sticker ut i sammanhanget är att 

Edenholm uppgav att han planerade hålla konfirmationsmöten, med läsning, sång och musik, hemma i den egna 

prästgården. Detta kan kanske tas som ytterliggare intäkt för en önskan om att sudda ut gränsen mellan vad som 

var kyrkans rum och inte.  
270 Brohed 2005, s 59f. Söndagsskolor för barn hade sina rötter inom frikyrkliga kretsar och mot slutet av 1800 – 

talet hade tanken på en sådan, även för Svenska kyrkans del, börjat få genomslag inom prästerskapet. Ditintills 

hade den bedömningen gjorts att de svenska hemmen var kristna och kapabla att själva förmedla en kristen tro. I 

takt med samhällets fortskridande sekularisering hade man sinom tid fått betänkligheter om föräldrarnas, men 

även skolans, möjligheter och förmåga till att utföra den uppgiften. Varken hem eller skola betraktades längre 

som tillräckliga garanter för barnens kristna fostran. Söndagsskoleverksamheten skulle med tiden utvecklas och 

bli en av diakonistyrelsens centrala uppgifter. Söndagsskola, liksom ungdomsarbete generellt var samtidigt under 

åtskilliga år inte reglerade i kyrkolagen och först kyrkomötet år 1925 hade exempelvis fastställt en liturgisk 

ordning för barngudstjänster. När det gällde söndagsskolornas utformning hade däremot inga konkreta 

anvisningar upprättats. De fick istället växa relativt fritt med avsikten att låta dem anpassas efter lokala 

förhållanden. Se vidare Bexell 2003, s 50-61, 228.   
271 Visitationshandlingar 1933, F4:55, UDA 1, ULA. 
272 Visitationshandlingar 1933, F4:55, UDA 1, ULA. 
273 Visitationshandlingar 1933, F4:55, UDA 1, ULA. EFS hade också tilldelats ansvaret att hålla i de 

återkommande passionspredikningarna. Även den åberopade barnverksamheten i ”Solglimten” hade 

medverkande från EFS närvarande. Edenholm får anses ha varit övervägande välvilligt inställd gentemot EFS, 

liksom frikyrklighet överlag. I senare alster framförde han bl.a. åsikten att de borde få rätt till egen 

sakramentsförvaltning. Se exempelvis Edenholm 1954, s 90.  
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en baptist från Närtuna och uppgavs ha ett fyrtiotal medlemmar, främst ungdomar från 

trakten.274 Studiecirkeln uppgavs bedriva undervisning i skilda ämnen såsom bokföring och 

matematik (som baptisten höll i), psykologi och religionshistoria (Edenholm), modersmål och 

medborgarkunskap (socialdemokraten), samt sång (en lärarinna från Gottröra). Det förekom 

också regelbundet föreläsningar och diskussionsaftnar, vilka, enligt Edenholm, var mycket 

välbesökta. Han hävdade samtidigt att denna form är den ”bästa” och på orten den ”enda 

möjliga” för att åstadkomma en ”kristen-idealistisk påverkan”. I samma andetag framförde 

han även att undervisning specifikt riktad till lite äldre ungdomar var ”nödvändigare än 

söndagsskola för småbarn”.275 

          Ingenting talar för att Eidem höll med om beskrivningen eller accepterade en sådan 

”konfessionslös” inriktning på ungdomsverksamheten. Vi kan sammantaget sluta oss till att 

Edenholms församlingsorganisation på området barn- och ungdomsundervisning inte svarade 

mot Svenska kyrkans lednings uppfattning och därtill var ett exempel på en betydande grad av 

självvådlighet. Vad kan anledningen tänkas vara till situationen under visitationsåret 1933? 

Den främsta orsaken var sannolikt densamma som företrädesvis framhölls i samband med 

brister i sakramentsförvaltningen. Införandet av nya kyrkliga påfund hade helt enkelt en 

benägenhet att fördröjas i renodlade landsortsförsamlingar.276 Till detta måste läggas att 

Edenholm endast hade tjänstgjort i pastoratet i ett drygt år. Hans föregångare som kyrkoherde, 

Måhlén, förefaller ha haft en traditionell teologisk grundsyn väl förankrad i dåtidens svensk 

lutherska mittfåra.277 Orsakerna kan såvitt jag kan se inte tillskrivas dennes avsiktliga 

beslutshantering.  

          Inte heller har det varit möjligt att spåra upp någonting i Edenholms skriftliga 

produktion som visar att han hade någon principiell motvilja hos honom när det gällde 

Svenska kyrkans påbud om ökat barn- och ungdomsarbete. Det enda som återkommer är 

hänvisningen till det vikande befolkningsunderlaget på landsbygden, i och med att ungdomen 

flyttar till städerna. Detta faktum ansågs omöjliggöra barn- och ungdomsverksamhet i 

avgränsad kyrklig regi. Edenholm betonade samtidigt energiskt att endast i samarbete med 

                                                 
274 Visitationshandlingar 1933, F4:55, UDA 1, ULA. Föreningen bildades redan år 1925, men förefaller ha fått 

en nystart på Edenholms initiativ.   
275 Visitationshandlingar 1933, F4:55, UDA 1, ULA. 
276 Bexell 2003, s 59. Något som i sin tur möjligtvis kan ha sin grund i att församlingen traditionellt betraktades 

som kyrkoherdens ansvarområde med begränsade möjligheter från lekfolk. Senare impulser till söndagsskola och 

ungdomsverksamhet hade å sin sida utgått från just lekfolkskretsar. Bexell 2003, s 23f.  
277 Pontén 1941, s 35f.  
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andra religiösa samfund och sekulära föreningar på orten kunde en sådan önskad aktivitet 

bedrivas med framgång.278 

          Naturligtvis var minskningen av landsbygdens barn- och ungdomspopulation ett 

verkligt praktiskt bekymmer som påtagligt begränsade startandet av en verksamhet i helt 

avgränsad svensk kyrklig regi. Edenholm torde vid tillfället samtidigt ha varit medveten om 

att en hänvisning till ortens urbaniseringsproblem var det enda han kunde avge som godtagbar 

officiell förklaring.  

          Att han parallellt engagerade sig livligt i en sekulär kulturförening inriktad på samma 

målgrupp ger samtidigt anledning att misstänka en antydan till ideologisk, teologisk avsikt. 

Anledningen skulle då sammanfalla med den liberalteologiska önskan om att sudda ut 

gränserna mellan kyrkans kristendom och det omgivande samhällets folkliga kultur.  

          Det finns en del som talar för att Edenholm uppfattade kulturföreningen som ett steg 

mot en praktisk gestaltning av denna vision. På en direkt fråga i samband med visitationen hur 

han generellt såg på olika samhälleliga uppdrag och bisysslor bortom den strikt prästerliga 

gärningen, gav han svaret: ”Befruktande, såsom religion ock kultur överhuvud befrukta och 

böra befrukta varandra”.279 

          Utöver problem med urbaniseringens effekter och en eftersläpande församlingspraxis är 

min bedömning att Edenholms allmänt frimodiga inställning till kyrkan och hennes uppdrag, 

bidrog till att församlingarnas barn- och ungdomsundervisning hade en tydligt lokal 

utformning redan år 1933. Det finns också andra inslag i hans pastorala verksamhet som 

stärker bilden av ett informellt församlingsideal. Ämbetsberättelsen skildrar en påtaglig 

frånvaro av bestämda tjänstgöringstider och fastställda instruktioner. Om expeditionstider 

uppges exempelvis ”omöjligt att exakt angiva, mest upptagen tid på hösten” och ”Pastorn får 

träffas närhelst han är hemma”. När frågor om ortens fattigvårdsstyrelse kom upp framförde 

Edenholm att det inte fanns någon tradition att kalla till sammanträden men en ”indirekt 

påverkan i förekommande fall”.280 I ett frågecirkulär som sändes ut till samtliga 

pastorsämbeten i ärkestiftet några år senare, 1940, med anledning av ett önskemål om att 

utreda omfattningen av blad annat kyrkogårdsvaktmästarnas ansvarsområde, gav Edenholm 

på ett flertal frågeposter svar som ”Enl. tradition, ingen skriftlig instruktion”.281 

                                                 
278 Edenholm 1953a, s 47f.  
279 Visitationshandlingar 1933, F4:55, UDA 1, ULA. 
280 Visitationshandlingar 1933, F4:55, UDA 1, ULA. 
281 Frågecirkulär 1940. Uppgifter insända av prostar och kyrkoherdar i vissa ämnen. 1941-1950, F4V11a:19:1, 

UDA 1, ULA. 
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          Förvisso går det även här att hävda en kvardröjande praxis som grundorsak, men 

förvaltningsordningen avspeglar onekligen (måhända omedvetet), den personliga 

livshållning/attityd som Edenholm brukade hylla i sina teologiska arbeten. Att möta livets 

kallelse frihetligt, odogmatiskt och samtidigt personligt, var en central del av den radikala 

liberalteologi som både Edenholm och Linderholm förespråkade. Det är inte förvånande om 

en sådan teologisk princip gav ett visst avtryck i praktisk handling, vilket kunde visa sig i en 

egensinnig församlingsundervisning och en ovilja att införa fasta regler och tider. 

Anledningen var att låta personligheten, oavsett i gestalt av förkunnare eller vaktmästare, få 

största möjliga frihetliga utrymme för att med den egna initiativkraften kunna verka efter 

bästa förmåga. Individens ansvar både religiöst och världsligt var helt enkelt alltför 

dominerande inom denna teologiska åskådning för att inte märkas i det praktiska.  

          Ett annat belysande moment i visitationen, som inte omfattade någon kritik, men där 

Edenholms teologiska uppfattning tydligt manifesterades, var föga förvånande förkunnelsen 

vid församlingarnas gudstjänster. Edenholm hade i ämbetsberättelsen uppgett att den 

förekommande förkunnelsen främst siktade mot ”uppbyggelse religiöst (och) moraliskt”.282 

Något som får anses väl korrespondera med liberalteologins betoning på individens etiska 

avgörelse. Under söndagens högmässa på den andra visitationsdagen predikade Edenholm 

över dagens text i 2:a årgången. Det framgår att han vid tillfället, på typiskt liberalteologiskt 

manér lade förkunnelsens accent utan särskilt angivande av ämne, på Jesu uppfordran om 

”renhet, enkelhet och sanning i våra ord”.283 Dessa ords syftning anknyter markant till 

liberalteologins föreställning om vad som, enligt bland andra Linderholm, utgjorde ”Jesu 

enkla lära”.284 Förkunnelsens betoning på det etiska kom att bli ett återkommande ämne i 

Edenholms predikningar genom åren.285 

          Svaret som gavs på ämbetsberättelsens fråga om ”Prästens enskilda andakt och dagliga 

beredelse för kallet”, ger också ett gott vittnesbörd om hans samtida inspirationskällor och 

tänkesätt och bör därför återges i sin helhet.  

 

 Studier och meditationer över människorna, livet och världen i anslutning till fr. a Bibeln och Psalmboken; 

 Missale Romanum: Schopenhauers och von Hartmanns skrifter; Charles Darwins och andra moderna  

 naturforskares skrifter; av svenska förff. Rydeberg, Levertins och Strindbergs skrifter framför andra; den stora 

                                                 
282 Visitationshandlingar 1933, F4:55, UDA 1, ULA. Edenholm uppgav vidare att hans predikodisposition efter 

behov växlade mellan tematisk och textuell samt med ett ”ofta angivet särskilt ämne, till utredan och 

undervisning”. 
283 Visitationshandlingar 1933, F4:55, UDA 1, ULA.  
284 Linderholm 1926, s 52-65. Att Linderholm själv satt bland åhörarna bidrog måhända till att predikan fick 

detta upplägg.  
285 Se exempelvis hans tryckta predikan i Edenholm 1958a, s 17-20. 
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 klassiska musiken (särskilt Beethoven, Wagner, Tschaikowsky, Grieg, Mascagni).286               
      

Denna utläggning avspeglar tydligt de läromässiga utgångspunkter som några år tidigare hade 

framförts i samband med ”den tragiska religiositeten.287 Med stöd av detta är det möjligt att 

dra den rimliga slutsatsen att Edenholms förkunnelse i församlingarna, i stort som smått, 

redan hade fått motta viss prägling av dess tänkesätt.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Närtuna, Gottröra församlingar vid tiden för 

ärkebiskopsvisitationen år 1933 uppvisade en del pastorala särmärken som i varierande grad 

avvek från vad Svenska kyrkans ledning förväntade sig. Detta berörde framförallt centrala 

församlingsuppgifter som sakramentsförvaltning och undervisningen av barn och ungdomar. 

Den huvudsakliga anledningen är, enligt min bedömning, sammanhängande med 

församlingarnas generellt traderande tillämpning av ett äldre svenskt kyrkligt bruk. Parallellt 

hade Edenholm ett teologiskt tänkesätt som gick på tvärs med flera nytillkomna kyrkliga 

förändringsimpulser. Det kan, enligt min bedömning, inte heller uteslutas att det trots 

Edenholms korta tjänstgöring i pastoratet nya ordningar kring nattvardsbegåendet, liksom 

kraven om barn och ungdomsundervisning i avgränsad kyrklig regi, antingen försenades eller 

fick en annan icke ämnad utformning, även om det är svårt att helt avgöra i hur hög grad dess 

ideal hade hunnit behärska förvaltningsmönstret. År 1933 representerades Svenska kyrkans 

ledning av ärkebiskop Eidem vars visitationskritik var kompromissinriktad och återhållsam. 

Vi har i sammanhanget pekat på att Eidem själv hade en kyrkosyn som, i vissa avseenden, 

inte stod långt ifrån Edenholms, något som möjligtvis kan ha befrämjat den milda kritiken vid 

tillfället.  

          Låt oss nu undersöka hur kontraktsprost Barkanders visitation år 1943 utföll vid 

inspektionen av pastoratets tillstånd och på så vis samtidigt kunna spåra eventuella 

förändringar i församlingarnas praxis. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
286 Visitationshandlingar 1933, F4:55, UDA 1, ULA.  
287 Se tidigare kapitelavsnitt; 2.2.- 2.3.   
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3.3 Prostvisitationen år 1943 

 

Inspektionen av Närtuna och Gottröra församlingars pastorat år 1943 utfördes som en såkallad 

prostvisitation med kontraktsprosten Per Vilhem Barkander som ärkestiftets utsedde 

visitator.288 Den genomfördes mellan den 4 och 5 september, nästan exakt ett decennium efter 

ärkebiskop Eidems besök. Visitationen följde i stort sett samma procedur som under tidigare 

förrättningar, med ett antal inlagda besök på olika platser i de båda församlingarna.289 

          Vid ett studium av det upprättade visitationsprotokollet framgår ganska omgående att 

ingen som helst kritik av församlingsarbetet förekom. I stället förefaller fokus för visitationen 

1943 uteslutande ha varit inriktad på kyrko- och församlingsbyggnadernas rent fysiska skick 

och skötsel.290 Vad detta kan ha berott på är höljt i dunkel och låter sig som mest anas. Först 

bör vi avteckna Barkanders kyrkliga-teologiska grunddrag.  

          Barkander har tillskrivs en mycket solid kyrklig hållning med ett stort intresse för 

gudstjänst och andaktsliv. De legala kyrkliga förrättningarna var med hans synsätt helt 

avgörande, medan en kyrklig verksamhet på frivillig basis av lekmän inte alls motsvarade 

viljeriktningen. Barkander blev också den sista kontraktsprost som utnämndes av ärkebiskop 

Söderblom.291 Med en sådan utpräglad kyrkocentrering, får avståndet till Edenholms 

idealistiska kultursyntes anses högst påtagligt.  

          Oaktat denna omständighet höll Barkander inne med alla eventuella anmärkningar 

gentemot de i ämbetsberättelsens lätt igenkännliga särdragen i församlingarnas verksamhet. 

En plausibel förklaring är att det år 1943 fortfarande fanns ett visst utrymme för Edenholms 

tänkesätt som visitator Barkander av olika skäl inte ville ifrågasätta. Edenholm hade några 

månader tidigare promoverats till teologie doktor vid universitetet i Jena, vilket torde ha stärkt 

hans auktoritet och tillförsikt inför eventuell kritik från stiftsledningen mot hans 

församlingspraxis. Speciellt om den framfördes av en kontraktsprost och inte ärkebiskopen.292 

          En fråga som likafullt kan ställas är följande – Hur genomförde Edenholm sitt 

prästerliga uppdrag i pastoratet? Detta, som tidigare, framför allt när det kom till 

                                                 
288 På biskoparnas uppdrag visiterade kontraktsprostarna pastoraten inom sitt kontrakt. Den vanliga ordningen 

var en prostvisitation inlagd mellan två biskopsvisitationer. Brohed 2005, s 194.   
289 Tiden som avsattes för granskningen av respektive församling var däremot avsevärd mindre omfattande än 

under 1933 års ärkebiskopsvisitation.  
290 Visitationshandlingar 1943, F4:55, UDA 1, ULA. Framför allt diskuterades kyrkornas betydande 

renoveringsbehov. Samtidigt bedömdes inventarier och kyrkogårdar vara i gott tillstånd och med en adekvat 

ordning, et cetera.  
291 Humble 1953, s 42f.  
292 Denna uppfattning torde kunna vidmakthållas även om kontraktsprostens uppdrag under visitationer inte var 

lika omfattande som ärkebiskopens.  
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sakramentsförvaltning, undervisning med inriktning barn och ungdom och förkunnelsen. 

Likaså, Hade någon identifierbar förändring inträtt under de tio förlidna åren sedan 

ärkebiskop Eidems visit? Låt oss inleda med församlingarnas sakramentsförvaltning, såsom 

denna framträder genom Edenholms svar i 1943 års ämbetsberättelse.  

          Edenholm anmälde år 1933 att nattvard endast förekom i församlingarna en gång per år, 

i samband med konfirmationen. En viss uppryckning hade ägt rum till 1943 års visitation i 

och med att nattvard också firades vid skärtorsdagens gudstjänst. Denna hölls i Gottröra kyrka 

gemensamt utlyst för båda församlingarna. Paradoxalt nog hade åtgärden inte åstadkommit ett 

förbättrat tillstånd. Edenholm meddelade att nattvardsfrekvensen i stället minskade i 

församlingarna med anledning av att ”De äldre gå bort”.293 Det är ett besked som indikerar att 

Edenholm sannolikt inte hade lagt ner någon större möda på att förankra nattvardens ställning 

hos yngre generationer. En annan noteringsvärd skillnad mot år 1933 var att Edenholm denna 

gång hävdade en mer teologiskt preciserad invändning gentemot domkapitlets påbud om att 

öka nattvardsfrekvensen.  

          Vid svaret på frågan om ”Pastors tankar, iakttagelser och önskemål” med avseende på 

nattvarden, manifesterades tydligt uppfattningen att nattvarden inte är nödvändig för det 

kristna livet och därtill för komprometterad av katolicismen.294 Det finns därmed mycket som 

talar för att Närtuna och Gottröra församlingar med Edenholm som kyrkoherde, år 1943, 

avsiktligt intog ett mycket styvmoderligt förhållningssätt till nattvardssakramentet och dess 

brukande. Intrycket är vidare att det i högre grad än 1933 ägde förbindelse med Edenholms 

egen teologiska position, vilket tydliggörs både i ämbetsberättelsens svarsmotivering och i 

förekommande teologiska arbeten.  

          Av ämbetsberättelsens framkom att inte heller doppraxis hade genomgått någon 

egentlig förändring under de förflutna tio åren. Förrättningen utfördes som tidigare inte i 

kyrkorummet utan på ”BB eller prästgården, någon gång hemmet”.295 Ett äldre 

tillvägagångssätt var förhärskande också när det gällde jordfästningar och vigslar. Fortfarande 

ägde begravningar rum i anslutning till söndagens högmässa. Vigslar förrättades ”oftast” i 

prästgården och inte, enligt domkapitlets senare önskemål, i kyrkorummet.296  Som tidigare 

                                                 
293 Visitationshandlingar 1943, F4:55, UDA 1, ULA.  
294 Visitationshandlingar 1943, F4:55, UDA 1, ULA. Såsom tidigare har förmedlats återgav Edenholm sin 

nattvardsuppfattning mer heltäckande först år 1962. Dock går hans ståndpunkt i frågan att påvisas betydligt 

tidigare. Se skildring av 1933 års visitation ovan.    
295 Visitationshandlingar 1943, F4:55, UDA 1, ULA. 
296 Visitationshandlingar 1943, F4:55, UDA 1, ULA. När det jordfästningar i nära anslutning till söndagens 

högmässa, åberopades denna gång en avsiktlig anpassning till församlingsbornas restider. Gällande vigslar på 

andra platser än i kyrkorummet framkommer ingen motivering el anledning.    
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påtalats återfinns inga anmärkningar från visitator Barkander ens när det kom till dessa 

uppenbara avvikelser. Det kan förefalla något förunderligt, även om Edenholm stod högre i 

akademisk rang. Min kvarstående bedömning är att det liberalteologiska synsättet, som 

Edenholm vid tidpunkten får anses vara den kanske främsta representanten för, alltjämt år 

1943 hade en tillräckligt förankrad auktoritet inom Svenska kyrkan för att kunna hävda sig 

mot nya påbud även om de kom från domkapitlet.  

          På området undervisning för barn och ungdom visa det sig att föregående visitations 

begäran inte hade hörsammats. Alltjämt förekom ingen svensk kyrklig söndagsskola eller 

ungdomsverksamhet inom ramarna för församlingsarbetet. När det gällde söndagsskola 

hänvisades numera enbart till traktens frikyrkor.297 Den tidigare omtalade barnverksamheten, 

med koppling till församlingarnas syförening förefaller 1943 ha upphört helt. Däremot 

framgår att barn- och ungdomsgudstjänster hade börjat hållas ”ibland”, samt att ansvaret för 

årets passionspredikningar hade övertagits från EFS och att de hölls i skolorna i samband med 

konfirmationsläsningen.298 Edenholm hänvisade åter till traktens ickekonfessionella 

föreläsningsförening när frågan om ungdomsarbete berördes. Föreningen uppgavs nu också ha 

”flera religiösa ämnen” på sitt program.299 Detta demonstrerar ännu en gång originaliteten i 

Edenholms pastorala förvaltning. Hans engagemang i en utomkyrklig verksamhet inriktad på 

medborglig förkovran, snarare än trosliv, var förvisso ett bidrag till den liberalteologiska 

visionen om en kultursyntes men kontrasterade samtidigt påfallande från Svenska kyrkans 

krav på församlingarna om att uppbära egen aktivitet.  

          Det framskymtade i svarskommentar 1943 även en viss oro för samhällskulturens 

utbredda nöjesliv som, enligt Edenholm, hade börjat få negativa konsekvenser också för 

landsbygdens ungdomar. De befintliga dansbanorna beskrevs, i stark kontrast till 1933 års 

redogörelse, såsom ”moraliska pesthärdar”.300 Han menade vidare att det folkliga nöjeslivet 

var svårt att påverka i en ideell riktning. På ett stridbart sätt framfördes bland annat också 

”varför inte kyrkans biskopar gör något”, åt detta föreliggande samhällsproblem.301 Kanske 

kan denna församlingsangelägenhet ge en fingervisning om att Edenholms ideal om en syntes 

                                                 
297 Visitationshandlingar 1943, F4:55, UDA 1, ULA.  
298 Visitationshandlingar 1943, F4:55, UDA 1, ULA. Samtidigt skildrades besöksfrekvensen vid dessa 

predikotillfällen som ”mycket dålig”. EFS verksamhet verkar förövrigt ha upphört helt i Närtuna församling till 

årets visitation, medan de omtalas som fortfarande aktiva i Gottröra.   
299 Visitationshandlingar 1943, F4:55, UDA 1, ULA.  
300 Visitationshandlingar 1943, F4:55, UDA 1, ULA. År 1933 hade Edenholm framfört att traktens nöjesliv 

”synas hållas på en relativt hög nivå”. Visitationshandlingar 1933, F4:55, UDA 1, ULA.  
301 Visitationshandlingar 1943, F4:55, UDA 1, ULA. Edenholm hade inga höga tankar om biskopsämbetet som 

sådant och det blir närmast paradoxalt när han vid en senare frågepost om angelägna ärenden att dryfta under 

visitationen, framförde varför biskopar överhuvudtaget skall förrätta visitationer. Mer om Edenholms inställning 

till biskopsämbetet nedan.  
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med det omgivande samhällets kulturella företeelser, efterhand fick motta viss korrigering av 

praktiskt inhämtade insikter.  

          Det tidigare omtalade okonventionella, eller, om man så vill, frimodiga 

förhållningssättet med avseende på fastställda tider och regelmässighet i församlingsarbetet 

var påfallande även under visitationsåret 1943. Inga register fördes exempelvis över 

förekommande predikningar, hembesök, sjukbesök eller kommunion. Inte heller fanns någon 

av domkapitlet fastställd arbetsfördelning eller tjänsteplan i den pastorala organisationen. När 

det gällde kravet på regelbunden fast expeditionstid, angavs förvisso veckodagen fredagar, 

men ”också eljest”.302 Även nu finns anledning att misstänka att denna praxis både avspeglade 

och befrämjades av Edenholms teologiska ideal.  En äldre och mindre reglerad verksamhet 

överensstämde bättre med Edenholms läromässiga utgångspunkt om individens ansvar för den 

tilldelade kallelsen.  

          När vi för det tredje kommer till Edenholms förkunnelse som den framträder under 

visitationen år 1943, reflekterar ämbetsberättelsen en utpräglad radikal liberalteologi som vid 

tidpunkten närmast stod i zenit. Det är mycket karakteristiskt att Edenholm betecknade sin 

egen förkunnelsetyp som ”Etisk, social utläggande” och med en tematisk 

uppställningsform.303 Att som främsta målsättning söka ingjuta ett nytt etiskt sinnelag inom 

ramarna för en social gemenskap var helt i överensstämmelse med den klassiska 

liberalteologin som bland annat Ritschl hade lärt ut.  

          Edenholms alldeles speciella teologiska förening av estetisk livshållning och kampfylld 

utvecklingslära med raspartikulära förtecken, blev i ämbetsberättelsen konkret framträdande i 

svaret som gavs på frågan om prästens eventuella intresse för annat studieområde, där, vid 

sidan av ”konsthistoria” och ”nordisk idéhistoria”, även ”rasbiologi” står att läsa. Som ett 

tillbörligt intresse för ”någon särskild gren av teologi”, förde han fram ”komparativ 

religionshistoria”.304 Detta sammanföll också med inriktningen på hans doktorsavhandling 

från samma år. Att jämföra olika folkslags religionshistoria med en raspartikularistisk 

utgångspunkt var ett vanligt förekommande ämne hos Deutsche Christens teologer och även 

Edenholm var, som tidigare påvisats, under dessa år starkt influerad av tankegodset, vilket 

svaren bekräftar. Det finns samtidigt ingenting i det tillgängliga materialet som tyder på att 

                                                 
302 Visitationshandlingar 1943, F4:55, UDA 1, ULA.  
303 Visitationshandlingar 1943, F4:55, UDA 1, ULA. Förekommande gudstjänster – andakter under 

visitationsdagarna förefaller, bortsett från den Gudstjänst som genomfördes över dagens text under söndagens 

högmässa, ha exekverats av Barkander och ingenting anmärkningsvärt har stått att finna med anledning av dem.  
304 Visitationshandlingar 1943, F4:55, UDA 1, ULA. Edenholm lyfte i årets ämbetsberättelse också mycket 

nogsamt fram sin medverkan i SRR.  
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tillhörande idéer om exempelvis en ”nordisk rassjäl” eller dylikt någonsin förekom i hans 

församlingspredikningar. Med största sannolikhet var han väl medveten om var gränserna 

gick inom Svenska kyrkans domäner när det kom till extrema samtidstolkningar av den 

kristna förkunnelsen.  

          Det kan i sammanhanget också omnämnas att han för sin egen enskilda andakt utöver 

klassisk musik, trots en förekommande antikatolsk tendens, denna gång sade sig använda den 

katolska augustinen Thomas a Kempis uppbyggelseböcker.305 Valet av personliga 

andaktsförberedelser antyder att Edenholm för egen del önskade framkalla, och därmed bli i 

stånd att förmedla, just den speciella livskänsla och attityd som han ansåg känneteckna ”den 

tragiska religiositeten”. Det samlade intrycket av ämbetsberättelsens svar och annat samtida 

material är vidare att Edenholm, vid tiden för 1943 års visitation, särskilt betonade detta 

område av sin teologiska förkunnelse.306 

 

Summa summarum kan sägas att prostvisitationen av Närtuna och Gottröra församlingar år 

1943 uppvisar en kyrkoherde som förefaller mycket självmedveten i den pastorala 

verksamheten. Det går fortfarande att härleda samma originella förening mellan ett 

eftersläpande äldre kyrkobruk och liberalteologiskt motiverade initiativ som visade sig även 

under 1933 års visitation. Enligt min samlade uppfattning hade församlingsorganisationen till 

1943 påverkats på ett mer direkt sätt av Edenholms teologiska tänkande. Vid denna tidpunkt 

var Edenholms folkpartikularistiska tänkande som mest framträdande, vilket också svaren i 

årets ämbetsberättelse ytterligare gav prov på. Den markanta skillnaden i förhållande till 

tidigare utförda visitationer, var att det år 1943 inte förekom någon egentlig diskussion av 

rådande förvaltningsordning mellan ärkestiftets utsedde visitator och Edenholm. Av oklara 

skäl ville kontraktsprosten Barkander under sitt besök inte stöta sig med kyrkoherde 

Edenholm. Några månader innan Barkanders besök hade Edenholm promoverats till teol.dr i 

Tyskland, där också den kyrkoteologi som han själv omfattade dominerade de teologiska 

institutionerna. Omständigheter som kan ha stärkt hans tillförsikt inför mötet med ärkestiftets 

utsedde visitator.  

    Men 1943 var också året när krigslyckan för Tyskland vände. Tyskland skulle nu börja gå 

mot sitt nederlag och denna teologiform allt mer trängas tillbaka, för att slutligen framstå 

närmast som en anakronistisk kvarleva. 

                                                 
305 Visitationshandlingar 1943, F4:55, UDA 1, ULA.  
306 Edenholm 1938, s 214-225. Edenholm 1941a, s 66-76. Edenholm 1943b, s 135-143. Edenholm 1944, s 189-

194. 
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          Med detta fortsätter vår granskning av Edenholms pastorala ämbetsutövning med en 

fördjupad redogörelse av ärkebiskop Brilioths omtalade visitation 1952. Den ägde rum i en tid 

där helt andra organisatoriska, men också teologiska, förutsättningar och krav dominerade den 

kyrkliga diskursen än vid de tidigare visitationerna.  

 

3.4 Betingelser inför ärkebiskopsvisitationen år 1952 

 

Mellan den 24 och 26 oktober år 1952 hölls nästa ordinarie ärkebiskopsvisitation av Närtuna 

och Gottröra församlingars pastorat. Det hade då förflutit nitton år sedan den föregående. 

Ansvarige visitator var vid ärkebiskop Yngve Brilioth, som hade efterträtt Eidem i ämbetet år 

1950.  

          Brilioth anlände till pastoratet fredagen den 24 oktober. Han var då i sällskap med tf. 

notarien, tillika stiftsadjunkten, Sture Rolfhamre (1923-).307 De mottogs av Edenholm, 

tillsammans med församlingarnas kyrkvärdar och kantorn i nära anslutning till Gottröra 

kyrka.308 Den tidigare utstakade turordningen, med Gottröra som den första mönstrade 

församlingen, efterföljt av Närtuna och med en mer övergripande generalvisitation av hela 

pastoratet som ett avslutande moment gällde fortfarande. Eftersom visitationen denna gång 

hade mera tid till sitt förfogande, ägnades således en hel dag åt respektive församling. 

          På ett något förunderligt sätt verkar en slags personpsykologisk motsättning mellan 

Brilioth och Edenholm ha uppstått redan vid visitationens ankomstceremoni. Edenholm 

skildrade något senare det första mötet med att ”på hans kalla och kraftlösa handslag märks 

redan från början den negativa inställningen”.309 Om detta är en korrekt beskrivning eller en 

rent subjektiv känsla hos Edenholm går inte att veta. Klart är emellertid att beskrivningen 

ganska väl motsvarade det uppkomna stämningsläget kring visitationen år 1952. Vad var det 

som framkallade en sådan upprördhet hos Edenholm med anledning av Brilioths besök? 

          En något mer preciserad fråga att ställa är om den utdelade visitationskritiken denna 

gång och som så starkt kom att förarga Edenholm, hade en mer tydlig förbindelse med den, på 

liberalteologisk grund utformade, frimodiga inställning till kyrka och ämbete som Edenholm 

antagit och praktiserade i sitt pastorat.310 För att kunna besvara en sådan frågeställning 

adekvat, måste först Brilioths tänkesätt rörande dessa i grunden teologiska begrepp, återges 

                                                 
307 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA. 
308 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA. 
309 Edenholm 1953a, s 46.  
310 Teologiska motsättningar rörande dessa begrepp ansåg Edenholm själv senare var den huvudsakliga 

anledningen till Brilioths kritiska attityd gentemot hans församlingsverksamhet.   
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och ställas i relation till Edenholms uppfattning. Låt oss först avteckna hur Brilioth, i 

förhållande till Edenholm, såg på kyrkan.  

          Brilioths läromässiga utgångspunkt har ansetts vara den kristne historikerns med sin 

övervägande inriktning på kyrkans historia. Som ung student för historieprofessorn Harald 

Hjärne (1848-1922), hade han tidigt skolats in i en universell kulturbetraktelse. Något senare 

blev han Nathan Söderbloms sekreterare och från denne hade han mottagit ett övernationellt 

och interkonfessionellt kyrkotänkande, vilket förenades med Hjärnes lära.311 Med en sådan 

utgångspunkt hade han, dels genom studier i England, dels genom de ekumeniska uppdrag 

han fick av Söderblom, efterhand blivit påverkad av den anglikanska kyrkans teologi och syn 

på liturgins ställning.  

          Med dessa tre inspirationskällor som grund nådde han slutligen fram till en historisk- 

ekumenisk kyrkosyn, där nattvarden betraktades som det förbindande elementet genom 

kyrkans historia. I och med sin förvaltning av nattvardens sakrament representerar kyrkan, 

ansåg Brilioth, en historisk kontinuitet med Kristus själv. Den befintliga kyrkan förstods på så 

sätt som en fortsättning av själva evangelieberättelsen.312 Brilioth kom med tiden att bli en 

tongivande förmedlare av den sakramentala kyrkouppfattningen till Svenska kyrkan. Med sin 

bok Nattvarden i evangeliskt gudstjänstliv (1926) bidrog han till att nattvardens ställning 

stärktes både i Sverige och internationellt.  

          Brilioths teologiska tänkesätt fick även viss draghjälp av den ändrade inriktning som 

akademisk bibelforskning hade antagit under 1930-talet. Tidigare hade exegetiken hävdat en 

uppfattning som liberalteologins skilda företrädare i allmänhet gjort till sin egen, vilken i stora 

drag gick ut på att urkyrkan hade bestått av ett antal lokalförsamlingar som hade bildats 

genom att enskilda karismatiska kristna slutit sig samman. Först i ett betydligt senare skeende 

skapades en sammanhållen och institutionellt rättslig kristen kyrka. Denna äldre exegetiska 

lära brukar benämnas föreningsteorin.313 Både Linderholm och Edenholm kan i sitt teologiska 

tänkande betraktas som representanter för läran. Denna omständighet förmedlar enligt min 

uppfattning en första vägledning till vad som utgjorde en mer djupgående orsak till senare 

meningsskiljaktigheter i samband med 1952 års visitation.  

           Med bibelforskningens nya orientering drevs, likt en motrörelse i förhållande 

liberalteologins subjektiva utgångspunkt, i stället den åsikten att Jesus som Messias och 

Människoson hade grundlagt kyrkan (ecclesia). Kristus och kyrkan kunde inte skiljas åt, 

                                                 
311 Bexell 1997, s 8.  
312 Bexell 1997, s 187.  
313 Brohed 2005, s 148.  
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menade man.314 Som en konsekvens av tänkesättet följde att fräsningen bara kan finnas inom 

kyrkan. Liberalteologins religiösa individualism avvisades och i stället framhölls den 

inomkyrkliga gemenskapen. De enskilda kristna ansågs inte heller ha någon bärande eller ens 

väsentlig betydelse för kyrkan som sådan eftersom denna är överbringad av Gud och har 

Kristus som huvud. Med en sådan uppfattning föll naturligtvis alla tankar på en 

föreningskyrka, bestående av enskilda kristna samlade i fristående församlingar utanför 

betraktelsen.  

          Denna reviderade förståelse av kyrkobegreppet kom att kallas Den nya kyrkosynen och 

fick en bred uppslutning inom svensk universitetsteologi och bland de ledande 

kyrkomännen.315 1930-talet blev i Sverige också en slags brytningstid mellan en äldre 

liberalteologiskt präglad kyrkobetraktelse och den teologiska reaktionen. Brilioth stod den nya 

kyrkosynen mycket nära, även om han inte har ansetts företräda den.316 Dess tanke på kyrkan 

som en Kristi kropp hade för Brilioth därutöver fått en inkarnationisk förståelse i det att han 

även betraktade kyrkan i sig själv som ett sakrament.317 Det torde kunna hävdas att Brilioths 

teologi, med viss modifikation, var helt dominerad av föreställningen om kyrkans principiella 

enhet, vilket också fick konsekvenser för hans förståelse av den svensk- kyrkliga 

församlingsorganisationen.318 

          Brilioth hade i sina verk bland annat riktat kritik mot Luthers tidigare uppfattning om 

kyrkans församlingar, vilken, menade han, i allt för hög grad överbetonat den enskilda 

församlingens självständighet. Detta förhållande bedömdes som en orsak till ”den överdrivna 

parokialismen, vilket städse hört till den lutherska kyrkotypens svagheter”.319 Det fanns, 

menade Brilioth, ingen anledning att utöver föreställningen om nådemedlens rätta förvaltning, 

förbinda sig till Luthers övriga åsikter om församlingens organisation eller den generella 

tyska utvecklingen på området.320 Det enhetliga tänkesättet om kyrkan överfört till 

församlingsområdet får anses ha väglett Brilioth också under hans församlingsvisitationer. 

          Brilioths kyrkouppfattning var samtidigt helt på tvärs med den kyrko- och 

församlingssyn som radikala liberalteologer hade antagit. Linderholm hade i stor utsträckning 

                                                 
314 Brohed 2005, s 148.  
315 Brohed 2005, s 149.  
316 Brohed placerar Brilioths åsikt i en position mellan en äldre folkkyrklighet och Den nya kyrkosynen. Brohed 

2005, s 150.   
317 Bexell 1997, s 170, 195f, 352 (not 193).  
318 Brilioth var samtidigt inte främmande för att kyrkliga enhetssträvanden mycket väl kan kombineras med 

existensen av olika kyrkosamfund med speciella egenskaper. Jfr Bexell 1997, s 99. 
319 Brilioth 1946, s 132.  
320 Brilioth 1946, s 132f. I stället borde, fortsatte Brilioth, den svenska kyrkoordningen från år 1571 fullföljas, 

där exempelvis prästkallet inte framställdes som ett den enskilda församlingen kollektivt delegerat uppdrag utan 

som ett genom apostlarna och dess efterföljare förmedlat uppdrag från ovan.  
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införlivat den tidigare nämnda föreningsteorin i sitt teologiska system och kom i sin forskning 

följdriktigt att betrakta kyrkofrågan som underordnad den religiösa frågan.321 Det var ett 

tänkesätt som till stor del hade övertagits av Edenholm.322   

          En annan betingelse som kan ge ytterliggare en ledtråd till motsättningen mellan 

Brilioth och Edenholm, står att finna i mycket olika teologiska uppfattningar om det kyrkliga 

ämbetet. Brilioth betonade att Svenska kyrkan ända sedan reformationen hade betraktat 

prästämbetet som ett gudomligt uppdrag förmedlat av apostlarna.323 När det sedan specifikt 

gällde det biskopliga ämbetet, ansåg Brilioth att detta både hade och har den största betydelse 

för kyrkoenheten och enhetssträvanden. Genom historien hade biskopsämbetets andliga 

auktoritet utgjort ett skydd mot en alltför dominant kungamakt i förhållande till kyrkan.324 

Genom nutida förändringsprocesser hade, fortsatte Brilioth, biskopsämbetet fått en om möjligt 

ännu större betydelse än tidigare.   

          Det är rimligt att anta att med Brilioths enhetliga kyrkliga synsätt och betraktelsen av 

hennes dynamiska vandring närmats följde att biskopsämbetet blev av en sådan stor, för att 

inte säga avgörande, betydelse. Brilioth var samtidigt på det klara med att det biskopliga 

idealet genomgått en förskjutning över tid. I stället för den äldre uppfattningen av biskopen 

som en huvudsaklig tillsyningsman över formella uppgifter, hade nu en andlig ledare av 

religiös betydelse framträtt.325 För Brilioth handlade det om en verklig kyrklig ledare för såväl 

pastorala stiftsfrågor som lärarens när det kom till teologiska spörsmål, något som onekligen 

ställde höga krav på personlig kvalitet. Det var, ansåg han, därmed uppenbart att det inte är 

den omedelbara teoretiska kunskapen eller tekniska fördjupningen som utgör den viktigaste 

kvalifikationen för kyrkliga ämbeten, utan den rätta andliga inställningen.326 Som främsta 

kyrkoledare hör det, menade Brilioth, till det biskopliga ämbetets uppgifter att förmedla 

andliga impulser och inspiration till det underlydande prästerskapet. Han betraktade för egen 

del tillsynen och vården om prästerna som en av sina centrala uppgifter som biskop.327 I 

                                                 
321 En konsekvent förespråkare av föreningsteorin var den tyske kyrkorättsläraren Rudolph Sohm (1841-1917). 

Jfr Brilioth 1946, s 60f. Även Linderholm brukade stödja sig på Sohms ståndpunkt om kyrkorätten såsom 

främmande för kyrkans (egentliga) väsen. I stället för att ställa frågor om kyrkan med stort K, ställde Linderholm 

framför allt frågan ”Vad är kyrkohistorien”. Jarlert 1987, s 73.  
322 Edenholms uppfattning på området skymtar samtidigt fram blott ställvis i hans alster. Se exempelvis 

Edenholm 1962c, s 78-80.  
323 Brohed 2005, s 152.  
324 Brilioth 1946, s 87.  
325 Brilioth 1946, s 343.  
326 Bexell 1997, s 275f.  
327 Bexell 1997, s 260, 273-279. Brilioth 1946, s 337.  
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synnerhet visitationer ägde, ansåg Brilioth, sitt största värde just genom möjligheten att 

frambringa ”en ny iver”, i förening med praktiskt vägledande ord.328 

          Det föreliggande visitationsprotokollets anteckningar från år 1952 tyder på att Brilioth, 

åtminstone inledningsvis, hade detta övergripande biskopliga åtaganden för ögonen. Det 

visiterade pastoratet var dock denna gång inte som andra pastorat. Dess kyrkoherde hade, 

utöver en annan kyrkosyn, en närmast diametralt motsatt uppfattning om vad som utgjorde 

kyrkans ämbete. Edenholms uppfattning var kongruent med föreningsteorins föreställning om 

kyrkan som en sammanslutning av lokala församlingar utan överordnad ledning.  Med den 

lutherskt formulerade idén om ett allmänt prästadöme som sin teologiska utgångspunkt, stod 

Edenholm också mycket nära det frikyrkliga församlingsidealet.329 Edenholm hävdade med 

emfas att den ursprungliga kristna föreställningen ”står främmande för allt senare episkopalt 

dominium”.330 I ett privat brev till rasbiologen Bertil Lundman (1899-1993), drygt ett år innan 

Brilioths visitationsbesök, framträder i komprimerad form hans mycket negativa inställning 

till biskopsämbetet.  

 

 Jag anser faktiskt, att biskopsämbetet dels ej ursprungligen hör hemma i den genuina kristendomen utan är ett  

 Paganistiskt inskott av artfrämmande art, dels har detta ämbete historiskt blivit belastat av den förvärldsligade 

 medeltidskyrkans maktsträvan och fåfänga, att det blivit så misstänkt och misskrediterat att det skadar det goda 

 och riktiga i kristendomens sak och i kyrkans strävanden i vidaste kretsar.331                    
                 

Edenholm hämtade stöd för sin uppfattning från flera håll. I synnerhet särskilt polemiskt 

utvalda ordalydelser i Svenska kyrkans bekännelseskrifter och Luthers skrifter anfördes. 

Exempelvis återgav han med förkärlek de schmalkaldiska artiklarnas ord om kyrkan, där det 

heter att ”Vi medgiva icke, att de representerar kyrkan eller i sanning äro den”.332 Denna och 

andra liknande satser från reformationstidens olika verk bildade teologisk grundval för hans 

antibiskopliga hållning såväl som för hyllandet att den fria församlingsformen.  

 

 Som framgår av Luthers och bekännelseskrifternas ord (…) ansågs biskopsämbetet redan då i grunden ha spelat 

 ut sin roll. Många av de stora frikyrkorna och samfunden efter reformationen ha också ansett sig böra avskaffa 

 biskopsämbetet, då dess gamla anspråk och traditioner synts oförenliga med deras nya uppfattning av 

 kristendomen, som oftast inneburit en återgång och anknytning till demokratiskt urkristna tankar och 

 organisationsformer.333                  
     

                                                 
328 Bexell 1997, s 244f. Brilioth 1946, s 341. Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA.  
329 Edenholm 1937, s 213-216. Edenholm 1954, s 81-90. Paradoxalt nog betonade även Brilioth att Luther inte 

hade räknat med något särskilt ämbete vid sidan om ett allmänt prästadöme. Brohed 2005, s 152.  
330 Edenholm 1950, s 146. Se även Edenholm 1954, s 89f.  
331 D Edenholm t. B Lundman. Brev 1/5 - 1951, LBB, Handskriftsavdelningen, UUB. 
332 Edenholm 1950, s 149. Edenholm 1953b, s 134. Edenholm 1954, s 90.  
333 Edenholm 1953b, s 135.  
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Edenholm hänvisade i sammanhanget även till gällande svensk kyrkolag, kap 2 § 4, som 

föreskrev att biskopar och präster, utan inbördes åtskillnad, ålades att med ”varsamhet och 

lämpa”, gemensamt övervaka eventuellt förekommande ändringar i kyrkans ritualer.334 Enligt 

Edenholm ägde kyrkolagens utformning sin motsvarighet i bekännelseskriften Om påvens 

makt och överhöghet, där det framförs att: ”Då på grund av gudomlig rätt biskop och 

kyrkoherde icke representera olika grader, så är det uppenbart, att om kyrkoherden viger 

någon till sin församling, denna vigning är giltig på grund av gudomlig rätt”.335  

          Edenholm ansåg vidare att biskopsämbetet i sin historiska utformning antingen måste 

genomgå en kraftig revidering eller avskaffas helt.336 Med detta synsätt applicerat på 

dåvarande kyrkliga förhållanden erkände han knappast någon egentlig biskoplig auktoritet 

alls. I överensstämmelse med en liberalteologisk tolkningsradikalitet uppställdes som motpol 

den enskilde kristnes samvete såsom en allt överordnad kristen norm: ”Den protestantiska 

kyrkan har oss veterligt aldrig anslutit sig till någon sorts biskoplig ofelbarhetsdogm. 

Samvetet är här istället högsta norm. Vi lutheraner ha i dessa ting fortfarande åtskilligt att lära 

av vår egen Luther, den unge, frimodige Luther”.337 Med en hänvisning till prästlöftets riktade 

ord till den blivande prästen, om att först och främst verka ”efter (eget) bästa förstånd och 

samvete”, menade sig Edenholm även ha ett principiellt kyrkligt stöd både för ett självständigt 

förhållande till skriften såväl som ett fritt församlingsideal.338  

          En kyrkoherdes därmed förutsatt fria och självständiga församlingsförvaltning 

likställdes på så sätt med en kristen trosfrihet. Ett frihetsideal som Edenholm tidigare under 

trettiotalet även hade fört samman med specifikt för germanska folkslag, postulerade 

frihetliga tänkesätt. I en mycket polemisk föreläsning som hölls vid SRR sommarmöte 1937 

framförde Edenholm med anledning av ett nyligen upprättat disciplinärende riktat mot 

kyrkoherden i Skepparlöv Otto August Bruhn (1872-1941), som var medlem i SRR, att de 

åtgärder som biskopen i Lunds stift Edvard Magnus Rodhe (1878-1954), hade vidtagit stred 

mot ”all äkta kristen såväl som germansk frihetskänsla”.339 

          Föreställningen om att germanska folkslag hade speciella behov av samvetets avgörelse 

i frihet som även den kristna kyrkan måste ta hänsyn till, var ingen unik uppfattning för 

Edenholm. Nils Hannerz hade drivit tesen i sina skrifter och tyska teologer anslutna till 

                                                 
334 Edenholm 1950, s 145f.  
335 Edenholm 1950, s 146. Svenska kyrkans bekännelseskrifter 2000, Om påvens makt och överhöghet, s 351. 
336 Edenholm 1937, s 210. Edenholm 1953a, s 50. Edenholm 1953b, s 136. 
337 Edenholm 1937, s 211.  
338 Edenholm 1950, s 146f. Edenholm 1953b, s 134.  
339 Edenholm 1937, s 213. Föreläsningen trycktes senare i RoK under rubriken ”Kyrklig disciplin och liturgisk 

frihet.”   



 

77 

 

Deutsche Christen förespråkade en i det närmaste regellös kyrka med denna etnocentriska 

utgångspunkt.340 Till stor del utgick Edenholms tänkesätt från en närbesläktad idévärld, vilken 

kunde framträda i frågor om församlingsorganisationen, men också i hur en överordnad 

kyrklig auktoritet skulle uppfattas och eventuellt bemötas. Av både andemeningen och 

bokstaven i Edenholms skrifter framgår det att hans kyrkliga och teologiska ideal var och 

förblev den fria församlingens gemenskap, föreställd som bestående av likaledes fria kristna 

individer. Denna bedömning torde kunna vidmakthållas över tid, också oberoende av att en 

utsaga som ”germansk frihetskänsla kräver” och liknande, inte förekom i någon av hans 

publicerade alster efter 1945.  

          Brilioth hade å sin sida tidigt tagit politisk för den segrande angloamerikanska sidan i 

det Andra världskriget, medan Edenholms sympatier låg hos de förlorande axelmakterna.341 

Detta var ett välkänt faktum inom svensk kyrklig offentlighet under fyrtiotalet och kan ha 

bidragit till spänningen mellan de två, även om Brilioth senare, som ledande företrädare för 

kyrkan, i första hand sökte verka för dess enhet medels en försonande hållning.  

 

Det framgår av redogörelsen i detta kapitel att Brilioth i de flesta frågor som berörde pastoral 

verksamhet med förbindelse till begreppen kyrka och ämbete såväl som när det gällde mer 

allmän teologisk åskådning, redan långt före visitationen hade positionerat sig på avsevärt 

avstånd från varandra. Detta sakförhållande utgjorde som det kom att visa sig en hela tiden 

närvarande, ideologiskt djupgående, källa till spänningar under hela visitationen inklusive 

dess efterspel.   

          Vi övergår nu till att analysera visitationen av pastoratet 1952. Som genomgången av de 

tidigare utförda visitationerna, kommer både visitatorns nedtecknade bedömning och 

Edenholms svarsmotiveringar presenteras, för att få möjlighet till en så balanserad bild som 

möjligt av Edenholms pastorala ämbetsutövning. Granskningens brännpunkt är, som tidigare, 

i huvudsak placerad på sakramentsförvaltningen, undervisningen med inriktning på barn och 

ungdomar och förkunnelsen.  

 

 

 

 

                                                 
340 Bergen 1996, s 44-61, 172-192. Hannerz 1934, s 12f. Lindh 2011, s 20-29.   
341 Bexell 1997, s 130-134. För uppgifter gällande Edenholms politiska sympatier – Se tidigare kapitelavsnitt 2.2, 

2.3, 2.4.   
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3.5 Visitationens genomförande 

 

Det inledande visitationsmomentet bestod som tidigare av en övergripande besiktning av de 

båda församlingskyrkornas fysiska anläggningar och materiella tillhörigheter. Vid 

besiktningen befanns Gottröra kyrka, liksom under de tidigare visitationerna, fortfarande i ett 

nedrökt dåligt skick i stort behov av renovering. Närtuna kyrka hade 1950 genomgått en större 

renovering och ansågs nu i utmärkt skick.342 I visitationsprotokollet framträder omgående 

Brilioths omtalade blick för detaljer.343 Det är framför allt två omdömen under detta inledande 

visitationsmoment som kan uppmärksammas. Den första är att kyrkornas 

inventarieförteckningar bedömdes ofullständiga och fick ett krav om omskrivning och 

omdisposition.344 Anmärkningen erinrar om vad Eidem hade påtalat redan år 1933, men var 

denna gång betydligt mer preciserad och bestämt utformad. Under visitationens efterspel gick 

Edenholm i svaromål i ärendet genom att jämföra kritiken mot församlingarnas inventarier 

med formella felaktigheter i visitationsprotokollet. 

          Det andra var att kyrkogårdarna beskrevs som ”relativt välvårdade”. Edenholm gjorde 

senare en förargad anteckning i marginalen på visitationsprotokollet, där han ifrågasatte 

ordvalet ”relativt”, genom att bland annat hänvisa till den omfattande arbetsinsats som en 

äldre kvinna i pastoratet hade utfört.345En jämförelse med tidigare utförda visitationer under 

Edenholms tjänstgöringstid visar att ingen dispyt då förekom på området. År 1933 beskrevs 

kyrkogården i Gottröra såsom ”vårdad” och den i Närtuna som ”prydlig”. Om kyrkogårdarna 

denna gång i förhållande till andra församlingars kyrkogårdar eller till tidigare visitationer var 

just ”relativt välvårdade” och inte mera, går inte att avgöra. Måhända kan det något njugga 

omdömet trots allt äga en viss förbindelse med Brilioths omtalade kärvhet. Han var inte känd 

för att slösa med superlativ under sina visitationer.346 Det som ändå går att konstatera är att 

Edenholm vid tillfället uppfattade visitatorns ordval som ett direkt angrepp på 

församlingsförvaltningen. 

    Brilioths allt överskuggande bekymmer under 1952 års visitation var föga förvånande 

Närtuna och Gottröra församlingars, i förhållande till Svenska kyrkans samtida direktiv, 

obsoleta och närmast avvikande sakramentsförvaltning. Framför allt gällde detta nattvarden. 

Det kunde ganska snabbt konstateras att något nattvardsliv knappast existerade. Såsom 

                                                 
342 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA. 
343 Bexell 1997, s 224.  
344 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA. 
345 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA. 
346 Bexell 1997, s 236, 247-249. 
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genomgången av tidigare visitationer också belade, hölls i praktiken ingen nattvardsgång, 

utöver ungdomens första nattvard. Under tiden mellan prostvisitationen 1943 och 1952 års 

ärkebiskopsvisitation hade den nedåtgående trenden bara fortsatt. 1943 hade Edenholm 

uppgett att nattvard numera firades vid skärtorsdagens sammanlysta gudstjänst i Gottröra 

kyrka. Detta bruk förefaller ha upphört till 1952. Edenholm hävdade senare i polemiken med 

Brilioth att skärtorsdagskommunion likväl fortfarande förekom, men att den nu firades på 

ålderdomshemmet i Gottröra.347 Det kan vidare anmärkas att mellan åren 1934 och 1942 

rapporterades mellan fem och åtta nattvardsgäster årligen i Närtuna församling, utöver årets 

konfirmander. Under perioden 1943 till och med 1951 uppgav Edenholm i ämbetsberättelsen 

att ingen annan deltog.348 Därtill noterade Brilioth under specialvisitationen av Närtuna kyrka, 

att det inte heller hade förts någon kommunionlängd sedan 1902.349 

          Som en läglig resumé kan det erinras om att det under föregående visitationer av 

Edenholms församlingar alltjämt rådde en medlande och i viss mån även tolerant inställning 

hos domkapitlet gentemot de ålderdomliga sakramentala bruk som ibland förekom ute bland 

landsbygdens avsides belägna församlingar. Till stor del härrörda överseendet från insedda 

svårigheter med att hastigt förändra gamla och invanda församlingsbruk. Det fanns vid tiden 

för de andra två visitationerna fortfarande riktningar inom svensk kyrklighet som hade 

intresse av att hindra eller åtminstone bromsa förändringsarbetet. Också ärkebiskop Eidem 

intog emellanåt en något vacklande inställning till frågan om sakramental förnyelse. 

          Med Brilioths installation som ärkebiskop 1950 var denna försiktiga och nästintill 

eftergivna hållning definitivt tillända. Han, som i det närmaste hade fått personifiera den 

förnyade nattvardsseden i Sverige, ansåg det som ett självklart krav att kyrkans fastställda 

liturgi noggrant skulle följas i samtliga församlingar. Denna uppfattning framträdde mycket 

tydligt under visitationsdagarna. Brilioth skrädde inte heller orden när han gav sin syn på 

nattvardens ställning i pastoratet.  

 

 Ett tecken på djupt armod är att nattvardslivet är alldeles obefintligt (- - - ) Gudstjänstens innersta helgedom är 

 Herrens heliga nattvard. Denna innersta helgedom har här varit stängd i årtionden: natttvard har firats endast i 

 samband med konfirmationen. Den förnyelse som är i bane, har ännu föga berört de uppländska 

 landsförsamlingarna. Man synes här knappt förstå, vad det innebär, att denna dyrbara skatt så försummats.350 

 

 

                                                 
347 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA. 
348 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA. 
349 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA. 
350 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA.  Understrykningen av del i texten utfördes senare av 

Edenholm själv med anledning av diskussionen om nattvardsfrekvensen i pastoratet.    
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Brilioth ansåg att en församling byggs upp med ord och sakrament, vilka betraktades som 

församlingarnas anförtrodda ”nådens medel”. En högmässa utan nattvard kunde därmed inte 

betraktas som en fullständig högmässa. Föreställningen om det ”obeskurna evangeliet” var en 

mycket viktig del av Brilioths anglikanskt influerade teologi. I överensstämmelse härmed 

talade han under den avslutande visitationsstämman till församlingarna och indirekt 

Edenholm, i mycket förmanande ordalag. Han förklarade att dessa, endast i begränsad 

omfattning var uppbyggda av ”nådens medel”.351 Han betonade samtidigt att läran om det 

”obeskurna evangeliet” var ett uttryck för ”Kyrkans objektiva, oföränderliga budskap”. Att 

inte bruka nattvardssakramentet beskrev Brilioth såsom liktydigt med att stympa förkunnelsen 

av evangeliet på det enda som, tillsammans med det predikade ordet, ”kan finna gensvar i 

själarna”. 

          Brilioths uppfattning om vad som utgör en fullödig förkunnelse var mycket olik 

Edenholms. Hans kritiska inställning gentemot Svenska kyrkans förändrade 

nattvardsuppfattning hade sedan tiden för tidigare visitationer stärkts ytterliggare och därtill 

blivit om möjligt ännu mer sociologiskt och teologiskt motiverad.  

          Under ämbetsberättelsens frågepost; ”Iakttagelser och önskemål angående bruket av 

nattvarden”, hade Edenholm år 1952 angivit följande svar; ”1. Sättes möjligen av folk oklart i 

samband med ”katolicismen. 2. Vissa positiva sidor: en viss andlig försynthet att ej vilja 

framträda, rädsla för minsta sken av skrymteri? 3. Enl. evangelisk – dogmatisk åskådning 

”necessitas relativa”. 4. Olika fromhetstyper.”352 

          Måhända trodde Edenholm att han kunde få en viss förståelse från visitator Brilioth 

med sådana teologiskt motiverade svar. Det fanns emellertid inom Svenska kyrkans 

organisation inte längre manöverutrymme för en sådan självvådlig församlingsförvaltning 

som Edenholm företrädde. I visitationsprotokollet påträffas mycket riktigt också en skarpt 

formulerad notering om att församlingarna hädanefter förväntades följa kyrkans fastställda 

liturgi och ett tydligt krav om att kommunionlängder skulle upprättas. Brilioth föreslog vidare 

att kyrkliga frivilligkåren i Uppsala kunde kommat till församlingarna och gemensamt ”med 

dessa fira fullständig högmässa med nattvardsgång”.353 

          Det är inte svårt att föreställa sig att Edenholm genom Brilioths förslag kände sig 

förbigången både organisatoriskt och liturgiskt-teologiskt. Organisatoriskt genom att 

Edenholm som liberalteolog och anhängare av ”föreningsteorin”, åtminstone implicit, inte 

                                                 
351 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA. 
352 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA. 
353 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA. 
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erkände en ”sitt kristna samvete” överordnat biskopsämbete i några, i hans tycke, interna 

församlingsfrågor. Liturgiskt-teologiskt, eftersom han inte höll med om att en fullständig 

högmässa måste innefatta nattvardsfirande.  

          När det rörde församlingarnas dopförrättningar hade en viss förändring ägt rum. 

Edenholm uppgav att dessa numera utfördes både ”i kyrkan” och hemmet.354 Två år tidigare, 

vid renoveringen av Närtuna kyrka, hade en ny dopfunt och dopskål införskaffats avsedda för 

dop i kyrkorummet. Även vigslar förefaller i högre grad ha börjat förrättats i kyrkorna. Ingen 

kritik över församlingarnas aktuella dop eller vigselpraxis finns heller noterad i 

visitationsprotokollet.355 Brilioth riktade desto hårdare kritik mot det ålderstigna 

tillvägagångssättet vid begravningar. I Närtuna och Gottröra församlingar rådde fortfarande år 

1952 traditionen att understundom förlägga jordfästningar i direkt anslutning till söndagens 

högmässa, ett förfarande som kunde få negativa konsekvenser för gudstjänsten.356 Detta 

föranledde Brilioth att ge en ytterligt krass lägesbeskrivning: ”Jordfästningarnas förläggande 

till tid omedelbart efter högmässa, så att de sörjande måste samlas under pågående gudstjänst 

är förkastligt. En ändring bör ske, ty detta ringaktande av gudstjänsten betecknar ett djupt 

förfall”.357  

          Med Brilioths teologiska utgångspunkt följde att gudstjänsten betraktades som centrum 

i församlingslivet358 Att inte oavlåtligt bejaka dess särskilda ställning och integritet 

uppfattades i det avseendet som stötande och förkastligt. Samtidigt går det inte att helt komma 

ifrån känslan av att den anförda kritiken trots allt uppvisar brister i kännedom om pastoratets 

förutsättningar, vilket även framhölls av Edenholm. I en artikel som infördes i RoK cirka ett 

år efter visitationen återgav Edenholm sin egen uppfattning om Brilioths kritik. Genmälet 

hade en mycket raljerande ton och innehöll ett öppet ifrågasättande av det biskopliga ämbetets 

auktoritet.  

  

 Även i andra, mer praktiska frågor har den biskopliga maktfullkomligheten kommit till uttryck. En biskop (sic) 

 har t.o.m. haft panna att direkt uppmana en kyrkoherde att ej visa tillmötesgående mot de sörjandes önskemål  

 vid begravningar att få jordfästningen förlagd till efter högmässan, då på grund av ortens kommunikationer 

 begravningsgästerna ej kunna hinna fram till denna, vilka ofta utgöras av släktingar och vänner från närbelägna 

 städer och samhällen. En sådan enkel nödvändighet, dikterad av Sveriges kommunikationer, där ju tåg- och  

 busstider som led gripa in i varandra, var ej något för denne biskop att taga hänsyn till utan stämplades av  

 honom som ”djupt förfall och ringaktande av gudstjänsten” (protokollets egna ord) ! Det låter otroligt men är  

 dock sant. (- - -) Detta blott som ett exempel på den biskopliga oefterrättligheten och eskapismen från livets  

 realiteter, som framträda vid visitationer och eljest och som är färdig att trotsa t.o.m. de enklaste krav på kristen 

                                                 
354 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA. 
355 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA. 
356 Bexell 2003, s 12, 24. 
357 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA.  
358 Bexell 1997, s 93.  
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 kärlek och billighet.359     
 

 

Edenholm uppfattade sannolikt att han hade verkligt underlag för sina invändningar när det 

kom till argumentet om betydande begränsningar i kommunikationsmedel ute på den 

uppländska landsbygden. 1952 hade endast en mindre del av Sveriges befolkning egen bil och 

var därmed hänvisade till att antingen gå/cykla eller åka buss/tåg vid längre resor. Till detta 

kan läggas att det allmänt fortfarande rådde sex dagars arbetsvecka för de flesta.360 Med dessa 

bevekelsegrunder ansåg många tidpunkten för söndagens högmässa som lämplig att 

sammanföra också med andra kyrkliga förrättningar, såsom begravningar. Alternativet torde i 

flera delar av landet ha varit jordfästning utan annan närvaro än prästen själv. En smula 

förståelse för sådana omständigheter hos Brilioth hade möjligtvis gjutit olja på vågorna under 

visitationsdagarna. 

          Det var samtidigt inte ordval som frågan ytterst gällde. Det var betydligt mer 

djupgående än så. Att anpassa kyrkans förrättningar till det omgivande samhällets behov och 

rytm var en central del av Edenholms liberalteologiska uppfattning. Detta medan Brilioths syn 

på kyrkan, som en fortsatt inkarnation i en anlig Kristi kropp där den enskilde kristne inte 

hade någon egentlig konstitutiv betydelse, knappast tillät att hennes gudstjänstliv anpassades 

fullt ut för att svara mot omgivningens temporära behov. Stunden för gudstjänsten, där själva 

gudsgemenskapen ansågs äga rum, var en alldeles för viktig del av Brilioths teologi för att 

han skulle kunna överse med Edenholms praxis. I denna pastorala fråga förefaller det 

tveksamt om de två försökte, eller ens kunde, förstå sin motparts synpunkter. De var alltför 

avlägset läromässigt, teologiskt positionerade i förhållande till varandra.  

          Ett annat sorgebarn under visitationen år 1952 utgjorde, med Brilioths utgångspunkt, 

undervisningen av barn och ungdomar. Han fastslog omgående att ”Någon kyrkans 

söndagsskola förekomma icke i pastoratet”.361 I analogi med 1943 års ämbetsberättelse hade 

Edenholm även denna gång hänvisat till traktens frikyrkor när det gällde söndagsskola. Han 

anförde både vikande befolkningsunderlag och en brist på medhjälpare som orsaker till att 

inte någon svensk - kyrklig söndagsskoleverksamhet, hållen i egen regi, bedrevs i pastoratet. 

Edenholm menade att de lokala omständigheterna gjorde att ett samarbete med 

pingstvännerna i trakten inte bara var ”nödvändigt”, utan också ”önskvärt”. Pingstvännerna 

                                                 
359 Edenholm 1953b, s 134. 
360 Essemyr, Mats 2002, s 19-22. Hellström, Hans 1994, s 28, 34f, 41f, 69, 74-81.  
361 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA. 
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beskrevs som företräda ”goda krafter och folkliga”.362 I ett senare skriftligt svaromål 

motiverades denna uppfattning ännu mer pregnant.  

 

 Enda möjligheten har därför varit mitt samarbete med de verkligt goda och kristna pingstvännerna, vilka ha en 

 talrikt besökt och mycket uppskattad söndagsskola (även mina egna barn ha varit med). Att därför såsom NI 

 önskar nu åter söka starta en kyrklig söndagsskola att konkurrera om de arma små barnsjälarna!, blott för att den  

 skall vara kyrklig finner jag synnerliggen oklokt, okristet och oekumeniskt.363   
 

 

På så vis manifesterades ännu en gång den liberalteologiska önskan om kyrkans gränslöshet i 

förhållande till det omgivande kultursamhällets olika aktiviteter, vilket Edenholm vid behov 

och med en åberopad ekumenisk anda, alltså lät inkludera även frikyrkornas verksamhet. Med 

Brilioths kyrkocentrerade utgångspunkt föreföll Edenholms argument sannolikt lika 

främmande som när det gällde övriga delar av dennes pastoralvård. För Brilioth var det 

självklart att en ålagd församlingsverksamhet skulle skötas i svensk-kyrklig regi. 

Ärkebiskopen hade tidigare även framfört uppfattningen att kyrkan ”icke (är) ett organ för 

kulturell folkupplysning”.364 Det var helt motsatt Edenholms uppfattning. 

          Ännu mera sparsmakad i sin utläggning var Brilioth när det gällde församlingarnas 

arbete riktat till äldre ungdomar efter konfirmationstiden: ”Kyrkligt ungdomsarbete har icke 

försökts i pastoratet. Det är angeläget, att kyrkan behåller kontakten med tidigare 

konfirmationsårgångar genom regelbundna samlingar. Det är också angeläget, att kontakt 

hålles med de politiska och ideella föreningar, som arbeta i församlingarna”. 365 

          För en utomstående betraktare är kritiken denna gång något besynnerlig och bitvis 

orättvis. Både detta och tidigare visitationsunderlag visar att Edenholm otvivelaktigt hade 

bemödat sig om att på olika sätt hålla kontakten med traktens ungdomar. Metoden som han 

vanligtvis använde sig av var just ett nära samarbete med lokalsamhällets politiska och ideella 

krafter förenade i föreläsningsföreningen. Detta var helt i överensstämmelse med hans 

liberalteologiska vision. Enligt Edenholm stod och föll kyrkan med de enskilda människorna, 

i den mån kyrkan är ett samfund för människor och dessa är hennes naturliga verksamhetsfält. 

                                                 
362 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA. Såsom noterades under visitationen 1943 verkar EFS inte 

länge bedriva någon verksamhet i pastoratet. Edenholm nämner dem endast i samband med ett svar på en fråga i 

ämbetsberättelsen om vilka fonder som specifikt står till Närtuna kyrkas förfogande. Det framgick då att en fond 

tidigare hade upprättats om ”kr. 1000 för gudstjänster i Malmby skola av någon Evangelisk fosterländsk stiftelse 

predikant”.       
363 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA. Texten blev senare understruken av Edenholm och återges 

med detta utseende.   
364 Cit/eftr/Bexell 1997, s 268. 
365 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA. 
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Kontakten med människor är för kyrkan ett grundvillkor för hennes liv och gärning. Av detta 

följer, menade Edenholm, att kyrkans ansvarsområde inkluderar kulturen.  

          Brilioth saknade av allt att döma inte kännedom om de praktiska förhållandena i 

Närtuna och Gottröra församlingar, varför anledningen till hans anmärkningar i ärendet 

troligtvis får sökas i ett allmänt missnöje, som för övrigt lyser igenom under hela visitationen. 

Med Brilioths tankesätt var det i sakfrågan rätt i och med att det inte förekom någon avskild 

svensk-kyrklig ungdomsverksamhet i församlingarna, vilket det inte heller hade gjort vid de 

tidigare visitationerna under Edenholms tjänstgöringstid. Den officiella förklaringen hade 

framför allt varit praktiska omständigheter, såsom exempelvis traktens begränsade 

befolkningsunderlag, men situationen, inklusive försöken med att finna en lösning, 

sammanföll på ett tydligt sätt med Edenholms egen uppfattning om vad som utgör en kristen 

församlings egentliga gränser. Sådana argument återkom också under 1952 års visitation.  

          Vad går då konkret att läsa ut i ämbetsberättelsen när det gällde det fortsatta 

församlingsarbetet med undervisning riktat till huvudsakligen ungdomar efter 

konfirmationsperioden? De avgivna svaren gav i det närmaste stöd åt visitationskritiken också 

med Edenholms kulturöverskridande synsätt och pekade på en allt krympande 

ungdomsverksamhet. Förvisso uppgavs att den under tidigare visitationer ofta åberopade 

föreläsnings och kulturföreningen i Närtuna och Gottröra fortfarande var verksam och att 

Edenholm var dess ”inspektör”. Den med föreningen sammanhängande studiecirkeln hade 

däremot lagts ned på grund av att ”nästan all ungdom uppslukas av det närliggande 

Stockholm”.366 I gengäld tycks den kyrkliga syföreningen, som leddes av hans hustru Hedvig 

Edenholm f Klingenstierna, (1899-1978), ha tilldelats ett något större ansvar för 

ungdomsarbetet i församlingarna än tidigare. Den hade numera bland annat uppgiften att 

förestå andaktsstunder vid juletid.367 

          I sitt svar på frågan om ”Pastorns erfarenheter och synpunkter i fråga om 

ungdomsarbete”, hade Edenholm särskilt framhållit svårigheten med att behålla aktiva 

ungdomar längre upp i åldrarna. Bland orsakerna angavs inte oväntat Stockholms närhet men 

också, för första gången explicit, konkurrensen från radions utsändningar vilka beskrevs som 

”mången gång moraliskt nedrivande”. Detta vittnar om att Edenholms uppfattning om att 

modern populärkultur kunde få negativa konsekvenser för ett kristet församlingsliv förefaller 

ha stärkts ytterliggare. En begynnande insikt om detta förhållande gick även att skönja i 

samband med 1943 års prostvisitation. 

                                                 
366 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA. 
367 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA.  
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          Parallellt beskrevs församlingarnas förhållande till traktens ”ideella, politiska eller 

andra föreningar”, som kännetecknas av ”bästa samarbete”.368 Som illustration hade 

Edenholm denna gång bland annat uppgivit att han återkommande brukade inbjudas för att 

hålla andakt i samband med scoutverksamhet i trakten. I den senare polemiken med 

domkapitlet radade Edenholm upp sina samarbetskontakter genom åren. 

 

 Jag nämner som exempel på kontakter och samarbete pingströrelsens söndagsskola, SLKF och  

 husmoderföreningen (församlingsdagar, julfester, kör), talrika föredrag av undertecknad i olika föreningar, 

 Närtuna – Gottröra föreläsningsförening och bildningsråd (undert. även inspektör), som genom anordnandet av 

 kristna föredrag på min tillskyndan fått gå in även för ungdomsarbetet, vilket här var den enda lokala  

 möjligheten.369     

    
       

Dessa exempel på samarbeten överensstämmer också i stort sett med vad som framkommit 

under tidigare visitationer. I 1952 års ämbetsberättelse hade Edenholm även fått frågan hur 

han ställde sig till olika sekulära uppdrag utanför det kyrkliga församlingslivet och då givit 

det mycket liberalteologiskt motiverade svaret ”Synnerliggen befruktande till förhindrande av 

prästerlig teologisk exklusivitet”. Han torde ha varit fullt på det klara med att ett sådant svar 

knappast kunde förstås på annat sätt än som en öppen konfrontation med Brilioths hela kyrko- 

och ämbetssyn. Kanske trodde han, liksom när det gällde nattvardsfrågan, att detta och andra 

liknande svar kunde frammana en teologisk diskussion med Brilioth och på så vis kunna 

utvinna tillräckligt gehör hos honom för att bevara en viss teologisk och praktisk integritet i 

församlingsarbetet. En sådan diskussion kom emellertid aldrig, mer än glimtvis, till stånd 

under visitationen. Brilioth förefaller i stort sett ha bemött Edenholms retoriska utläggningar 

med tystnad.370  

          När det sedan gäller frågan huruvida sakläget runt undervisning i Närtuna och Gottröra 

församlingar även visitationsåret 1952 var helt betingad av Edenholms eget teologiska 

tänkesätt och arbetsmetoder, eller, som han själv framhöll, huvudsakligen berodde på 

svårpåverkade yttre faktorer, går det inte att lämna ett bestämt svar. Av befintligt 

visitationsunderlag kan det konstateras att Edenholms församlingspraktik på området inte på 

något avgörande sätt hade förändrats, men också att befolkningsmängden i faktiska tal hade 

minskat i jämförelse med siffror som angetts under tidigare visitationer. Vid 

ärkebiskopsvisitationen 1933 hade folkmängden i Närtuna församling uppskattats till 743. I 

                                                 
368 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA. 
369 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA.  
370 Edenholm 1953a, s 45-50. Enligt Edenholm bemötte Brilioth hans försök till samtal ibland även med ”en 

avvärjande gest”.  
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ämbetsberättelsen till prostvisitationen år 1943 angavs siffran 663 och vid 1952 års visitation 

uppgav Edenholm att folkmängden sjunkit ytterliggare till 608. 

          Den negativa befolkningsutvecklingen i pastoratet ger onekligen stöd åt Edenholms 

officiella förklaring. Om man därtill lägger hans oro för följderna av nöjeslivets utbredning 

bland traktens kvarvarande ungdomar är det inte svårt att förstå hans tvekan vid tidpunkten 

att, istället för att samarbeta med traktens alla tänkbara idealistiska krafter, till varje pris söka 

starta upp en verksamhet i avgränsad svensk kyrklig regi.371 Det är heller inte särdeles svårt 

att i sammanhanget föreställa sig Edenholms uppbragdhet över Brilioths ord vid den 

avslutande visitationsstämman om att ”kontakt måste tagas med föreningar av politisk och 

ideell art”.372 

          Vid tiden för Brilioths besök var annars Edenholms utövande av ett informellt, delvis 

regellöst förvaltningsideal fortfarande mycket märkbart. Vid tidigare visitationstillfällen hade 

detta mönster påvisats. Edenholm kände förmodligen på sig att en ökad visitationskritik skulle 

uppstå på denna punkt och kunde inte avhålla sig ifrån att vara polemisk redan i den före 

visitationen besvarade ämbetsberättelsen. Inom parantes vid frågan gällande Närtuna 

församlings ”expeditionstider”, där visserligen en tidslig precisering hade angivits, stod 

samtidigt att läsa ”Ingen stelbent formalitet anslås som klichéer”.373 Edenholms egensinniga 

hantering gav också upphov till en annan något märklig kontrovers under visitationsdagarna.  

          I samband med inventeringen av Gottröra kyrka påträffades en dopskål fylld med 

pengar. Det visade sig att församlingens insamlade kollektpengar förvarades på detta sätt. En 

mycket hetsig diskussion mellan Brilioth och Edenholm uppstod om saken. Notarien 

Rolfhamre skildrade denna senare på följande sätt: 

 

 V. bad bl.a. att få se en gammal dopskål, vilken också frambars fylld med pengar. V. upptäckte detta 

förhållande, Varefter ett samtal av ung. följ. lydelse utspann sig mellan V. och kyrkoherden: Vad är detta för 

pengar? K. Det är hovpengar. V. Vad är det för pengar? K. Det är pengar som upptas för att utdelas till de fattiga 

vid julen. V. Ska dom ligga där? K. Ja, var ska dom annars ligga? V. Dom ska i varje fall inte ligga där. Dom ska 

sättas in (på Bank). K. Då är dom väl lika säkra här? V. Nej, det är dom inte. Sitt ner!374 

 

 

 

Händelsen visar på åskådligt sätt den stora, för att inte säga enorma, skillnaden mellan 

Brilioth och Edenholm när det gällde synen på vad som utgjorde en acceptabel svensk kyrklig 

                                                 
371 Det torde sannolikt ha varit först med Närtuna och Gottröra församlingars senare uppgående i större pastorala 

enheter som tillräckliga förutsättningar gavs att fullt ut kunna tillfredställa domkapitlets önskan gällande 

församlingsområdet undervisning. Detta skedde först under 1960-1970 talen.   
372 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA. 
373 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA. 
374 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA.  



 

87 

 

församlingsordning. Brilioth torde för sin del ha blivit helt förbluffad över tillämpningen 

denna gång. Att lokalt dela ut kollekten till pastoratets mindre bemedlade verkade ha 

genomförts på Edenholms initiativ och avspeglade väl hans föreställning om ”frimodighetens 

ideal”, men också en social och etisk radikalism som ibland även kunde få en antikapitalistisk 

klangbotten. En sådan mix av idéer var inte heller ovanlig bland liberalteologer som under 

föregående decennier hade närmat sig nationalsocialismen.375 Det kan i detta sammanhang 

även vara av intresse att nämna att ”kyrkans mission bland icke kristna folk” förefaller ha rönt 

ringa intresse i Edenholms församlingar, vilket Brilioth tog upp under sitt visitationstal 

tillsammans med en önskan om bättring. Det visar återigen hur långt de två stod varandra. 

          Med Edenholms teologiska betraktelse över vad som utgör en kristen församling i 

förening med tyskinspirerad idealistisk idétradition, torde det ha varit en självklarhet att 

insamlade medel skulle förvaras lokalt och därmed snabbt kunna komma till användning för 

församlingarnas växlande interna behov. Detta ansåg Edenholm som en bättre hantering ”i 

stället för att som förut blott låta dess pengar försvinna i olika kassor”.376 Brilioths önskan 

åhördes sannolikt av mycket ovilliga öron.  

          Ett ålderdomligt kyrkobruk som däremot inte hade bevarats i pastoratet var 

husförhören. Redan 1933 hade Edenholm uppgett att de var ”på avskrivning emedan de ej 

samla tillräckligt med folk och synas betungande för den hos vilken de hållas”. År 1943 

framfördes ett likartat skäl ”Intet folk skulle komma”. Inför Brilioths visit gavs enbart 

beskedet ”Anordnas ej länge”. Brilioth hade en helt annan uppfattning om husförhörens 

kvarblivande betydelse för kyrkans församlingsverksamhet, vilket han även gav uttryck för 

under visitationen. Han anförde bland annat: ”Husförhör hållas icke längre, vilket måste 

beklagas. Ett återupptagande av dem skulle vara värdefullt”.377 I denna fråga framstår 

onekligen Brilioth som den anakronistiske av de två. Edenholm som önskade transparens 

mellan kyrkan och det omgivande samhället hade förmodligen ingenting emot husförhören 

som fenomen. Dock insåg han att bruket inte längre gick att upprätthålla. Med Brilioths 

kyrkocentrerade teologi, där den historiska kyrkan var primär och inte en församlings 

temporära villkor, torde försvinnandet av en kyrklig sed ytterst sett beteckna en nedgång, som 

oavsett praktiska förutsättningar måste motverkas. Om denna uppfattning drevs till sin spets, 

exempelvis inför en självvådlig kyrkoherde, kunde resultatet således bli en rekommendation 

                                                 
375 Hannerz 1936, s 17. Lind 1975, s 30, 55. Lindh 2011, s 11, 17f.  
376 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA.  
377 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA. 
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att bibehålla ett kyrkligt bruk som hade sina egentliga sociologiska betingelser framför allt 

under det lutherska enhetssamhällets dagar.  

          Vad det gäller Edenholms förkunnelse har visitationsunderlaget för 1952 inte mycket 

att tillföra. Han beskrev sin predikans uppställning och utförande i mycket neutrala ordalag; 

”Grundtext och kommentar - tematisk”.378 Visitationsdagarnas gudstjänster genomfördes som 

traditionellt av visitatorn med assistans av stiftsadjunkten. Edenholm predikade endast vid 

söndagens högmässa. Detta över det tvåfaldiga ämnet: ”Gud kallar oss alla. Vi skola taga 

emot denna Guds kallelse”, med ledning av dagens evangelietext.379 Ingenting finns noterat 

om att någon konkret anmärkning utgick med anledning av predikan. 

          Brilioths allmänt kritiska inställning gentemot Edenholms församlingsförkunnelse var 

ändå distinkt närvarande. Speciellt under den avslutande visitationsstämman lät han, dock 

utan att specifikt adressera sin kritik, sitt ogillande flöda. Edenholm uppfattade föga oväntat 

budskapet som ett angrepp både på sin person och på den teologiska linje som SRR förestod. I 

RoK infördes en tid senare ett ilsket genmäle. 

 

(---) Och dock hade biskopen blott några timmar förut, trots att han ännu aldrig hört pastorn predika, haft panna  

 att insinuera om att här i dessa församlingar icke förkunnades ”ett obeskuret evangelium” utan ”blott 

 människotankar” och ingalunda ”korsets anstöt” m.m. i samma kända stil, som nu framförts mot  

 Reformförbundet i över tjugo år. Pastor var ju som förut nämnts reformförbundare och alltså på förhand 

 misstänkt och kättardömd – anno post Christum natum MDCCCCL.11.380  
 

 

De refererade omdömena i Brilioths kritik var mycket lätta att känna igen i sin teologiska 

kategorisering och väl förankrade i dennes lära. Edenholms svaromål utgick från samma 

självmedvetenhet, men från ett rakt motsatt tankesätt. Deras exposé visar än en gång hur långt 

det ideologiska och personliga avståndet var. Det finns också andra vittnesuppgifter från tiden 

som kan ge en fingervisning om att Edenholms förkunnelse uppfattades som allt annat än 

konventionella.  

          Den i Uppsalas kyrkliga frivilligkår verksamme Bengt Stolt (1923-), hade tillsammans 

med sedermera domprosten Carl Strandberg (1926-2013), någon månad före visitationen 

besökt en av Edenholms kyrkor och varit med om en av hans nattvardslösa högmässor.381 

Flera uppseendeväckande företeelser noterades vid tillfället. Under läsningen av apostoliska 

trosbekännelsen sägs han ha uttalat; ”som är av den helige Ande”, sålunda utan att ta med 

                                                 
378 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA. Tidigare förekommande frågor såsom ”predikotyp” och 

liknande, hade utgått i årets ämbetsberättelse.  
379 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA.  
380 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA. 
381 Uppgift från Bengt Stolt 2014. 
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ordet; ”avlad”.382 Edenholm använde sig vid tillfället troligtvis av den alternativa 

trosbekännelse som Linderholm hade formulerat redan på 1920-talet. Den var inte 

sanktionerad av Svenska kyrkan, men förekom emellanåt vid gudstjänster hållna av radikala 

liberalteologer. Men år 1952 var timman slagen för sådana egensinniga 

gudstjänstförrättningar i landets församlingar. Stolt skrev efteråt en skildring av vad som 

tilldragit sig, vilken lämnades över till stiftadjunkten Rolfhamre, som i sin tur förde den 

vidare till Brilioth. Han läste igenom den i bilen på vägen ut till Edenholms pastorat, men 

uppgavs inte ha kommenterat den.383 

          Med stöd ibland annat denna berättelse är det möjligt att anta att Brilioth redan före 

visitationen var tämligen välinformerad om systematiska avvikelser i Edenholms pastorat. 

Episoden var sannerligen inte ämnad att mildra dennes redan kritiska inställning till den 

teologiform som Edenholm omfattade. Å andra sidan infinner sig, som i det tidigare påpekats, 

ändå den känslan att Brilioth med sina skiftande yttranden trots allt hade föresatsen att 

inledningsvis åtminstone försöka tala sin självrådige kyrkoherde till rätta. Men i så fall hade 

han sannolikt inte förstått hur djupt rotad Edenholm var i sin läromässiga radikalism. 

          På ämbetsberättelsens fråga om vad som användes för ”Prästens enskilda andakt” 

svarade Edenholm först med de välbekanta namnen Thomas a Kempis och Nathan 

Söderblom. Det nya till år 1952 var att Edenholm också uppgav sig använda den franske 

filosofen Henri Bergson (1859-1941).384 Denne lärde bland annat att människan genom en på 

erfarenhet grundad intuitiv känsla kan nå absolut vetande om en företeelse, (vilken samtidigt 

förstods som del av en uppfattad ”livsström”). Intuitionen blir så, enligt Bergson, en förmåga 

att känna sig in i tingen och därigenom få kunskap om verkligheten som den egentligen är.385 

Det är inte långsökt att tänka sig att Edenholm i dennes filosofi ansåg sig finna stöd både för 

sin egen tankegång om den tragiska religiositetens livskänsla såväl som en mindre reglerad 

församlingsordning.386 

          Om inte annat bekräftar valet av Bergson för egna andaktsstunder att Edenholms 

läromässiga tänkande var minst lika självständigt utmärkande som under föregående 

                                                 
382 Uppgift från Bengt Stolt 2014. 
383 Uppgift från Bengt Stolt 2014. Stolt hävdade vidare att Edenholm under sin predikan skulle ha stått och tittat 

snett mot närmaste vägg och inte mot församlingen och att han inte hälsade på kyrkobesökarna efter 

gudstjänsten. Jag har något svårt att värdera dylika fakta, då den på flera sätt strider både mot det social - etiska 

budskap som Edenholm flitigt betonade i sina teologiska skrifter såväl som mot andra uppgiftslämnares 

redogörelser. Det närmaste utsaga åt detta håll berör att Edenholm ansågs något ”titelsjuk”. Han sades 

exempelvis alltid förvänta sig att bli titulerad ”Doktor Edenholm”. Uppgift från Kurt Jansson 2013.  
384 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA. 
385 Bergson 1914, s 11-13. 
386 Henri Bergson brukar ibland åberopas i kretsar som förespråkar parapsykologi. Som tidigare har berörts hade 

Edenholm börjat intressera sig detta ämne under 1950-talet. 
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visitationsperioder. Det skulle närmast ha varit anmärkningsvärt om dess påbjudna ideal inte 

hade lämnat något avtryck i hans församlingsskötsel också vid denna tidpunkt. Låt oss avsluta 

granskningen av 1952 års visitation med ett illustrativt exempel på hur Edenholm tänkte kring 

församlingsfrågor i jämförelse med den dåvarande kyrkliga ledningens uppfattning som den 

trädde fram genom ärkebiskop Brilioth.  

          Edenholm hade i ämbetsberättelsen beskrivit sina församlingars religiösa sinnelag med 

orden ”Kyrklig utan kyrksamhet”. Tänkesättet som möter oss i dessa ord var genompräglad av 

radikal liberalteologi och samtidigt ytterst polemiskt stridbar. Som vi redogjort ovan hade 

kyrkliga seder och bruk i liberalteologins samhällsvision sammansmält med den omgivande 

folkliga kulturen i en dubbel rörelseriktning. Likaså betraktades inte kyrkan som en avgränsad 

institution för ett avgränsat ändamål, utan framför allt som en praktisk form avsedd för 

bygdens kristna folkgemenskap. Med begreppet ”kyrklig” avsågs överensstämmande i 

huvudsak lokalbefolkningens allmänt respektfulla pietet för den egna församlingskulten. Om 

Edenholm hade tillåtit sig att använda ordet ”kristen”, istället för ”kyrklig”, hade budskapet 

om möjligt blivit ännu mer pregnant adresserat.  

          Det behöver knappast förtydligas att med ”kyrksamhet” åsyftades Brilioths 

kyrkocentrerade uppfattning. Genom att framställa begreppen, ”kyrklig” respektive 

”kyrksamhet” som ett motsatspar, angrep Edenholm samtidigt själva fundamentet i Brilioths 

teologiska lära. Brilioths svar, som kom på den avslutande visitationsstämman var kraftfullt 

och kopplades samman med församlingarnas i hans tycke undermåliga sakramentsförvaltning. 

 

 Församlingarna ha betecknats som kyrkliga men ej kyrksamma. Häri ligger en motsättning. En kyrklighet, som  

 endast består i en ljum allmän välvilja och ett bruk av kyrkliga handlingar men som icke tar sig uttryck i 

 deltagande i gudstjänsten, bär icke livets märke. Frågan är om församlingen uppbygges genom nådens medel, 

 som är ord och sakrament. Detta sker här endast i ringa omfattning.387     
 

 

Ordväxlingens djupare innebörd sammanföll oförminskat med hur de båda såsom 

representanter för två skilda teologiska system tänkte runt den kristna kyrkan. Den starkt 

polemiska tendensen i meningsutbytet påminner samtidigt om att diplomati inte hörde 

tillhörde de två männens främsta karaktärsdrag.   

 

Om vi nu sammanfattar kapitlets undersökning av 1952 års ärkebiskopsvisitation genom att 

rekapitulera inledningens övergripande frågeställning, huruvida Edenholms teologiska gav 

                                                 
387 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA. 
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spår i hans pastorala ämbetsutövning, så kan det i samband med detta tredje undersökta 

visitationstillfälle först konstateras att om det under ärkebiskopsvisitationen år 1933 och i viss 

mån även prostvisitationen 1943 fortfarande kunde gå att bortförklara en avvikande 

församlingsordning med att en ännu inte åtgärdad praxis dröjde sig kvar, låter sig detta 

knappast längre att göras. 

          Det kan med relativ hög grad av säkerhet vidhållas att Edenholms teologiska åskådning 

utgjorde en primär orsak till att förvaltningsordningen i Närtuna och Gottröra församlingars 

pastorat var utformad på det sätt som den var vid tiden för Brilioths besök år 1952. Förvisso 

fick yttre omständigheter, i form av exempelvis en ökande urbanisering, konsekvenser för den 

lokala församlingsorganisationen, men bemötandet av dessa bär samtidigt tydliga spår av 

Edenholms utmärkande organisationsmönster. Likaså var hans teologiska tänkesätt 

otvivelaktigt den främsta anledningen till att en fortsatt egensinnig förvaltning av 

nattvardssakramentet förekom i församlingarna. 1952 var Edenholm som han själv beskrev 

sig, en mogen man på 54 år med mer än två decennier av församlingsarbete och flitigt 

teologiskt författande bakom sig.388 Hans teologi kan vid tidpunkten anses fullt utvecklad och 

en möjlig tolkning i sammanhanget är att en äldre mindre reglerad församlingsordning helt 

enkelt passade Edenholms radikala liberalteologi bättre än senare tiders mera detaljreglerade 

församlingsverksamhet. Att frångå denna äldre ordning skulle därmed uppfattas som liktydigt 

med att också frångå det egna läromässiga idealet, vilket samtidigt tillhandahåller ett tänkbart 

motiv till hans uppenbart bristande åtgärder, också vid denna sena tidpunkt, med att få till 

stånd en varaktig förändring av praxis. 

          För Brilioth torde det ha stått allt klarare att Edenholms pastorala ämbetsutövning tog 

avstamp i en ideologisk självmedvetenhet och inte kunde förmås till att följa en vedertagen 

kyrklig ordning med mindre än att makt och myndighet användes. Men vägen dit kunde få ett 

skiftande innehåll. I Brilioths visitationstal förkom både patriarkala förmaningar och en 

teologisk kritik, vilken ofta föregicks eller möttes upp av minst lika beska utläggningar och 

genmälen från Edenholm. Med detta i minnet sätter vi punkt för den omedelbara 

genomgången av Brilioths visitation av Edenholms pastorat år 1952. Efter söndagens 

avslutande visitationsstämma satte sig Brilioth tillsammans med stiftsadjunkt Rolfhamre i 

bilen och avreste mot Uppsala.  

          Nu återstod bara smärre pappersarbete och formalia för att kunna slutföra visitationen. 

Det finns ingenting som tyder på att Uppsala domkapitel med ärkebiskopen i spetsen 

                                                 
388 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA.  
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förväntade sig någonting utöver det vanliga i samband med detta moment. Men de skulle 

missta sig å det grövsta. Visitationens efterverkningar skulle bli en exceptionell historia som 

gav eko även i pressen.  

          I nästföljande kapitelavsnitt kommer detta händelseförlopp att skildras. Likaså kommer 

den skriftliga kommentar som Edenholm hemställde ärkebiskopskansliet att partiellt refereras, 

liksom några av hans andra skrivelser från visitationens epilog. Detta med avsikten att 

undersöka hur hans svarskritik motiverades. Vidare ingår en reflekterande genomgång av 

visitationskonfliktens orsaker och även senare församlingsrelaterade händelser med koppling 

till Edenholm och andra liberalteologer. 

 

3.6 Visitationens efterspel  

 

Efter en slutförd visitation upprättas vanligtvis ett protokoll som koncentrerat sammanfattar 

tilldragelsens olika beståndsdelar. Detta skedde även nu och efter påskrift från ärkebiskop 

Brilioth översändes det till Edenholm för granskning och underskrift. Tanken var att 

visitationsresultatet skulle bringas till församlingarnas kännedom genom att lämpliga delar 

uppläses i kyrkorna. Därefter förväntades protokollet i retur till domkapitlet. Den 17 

december 1952 skrev Brilioth till Edenholm och undrade vad som hänt med det justerade 

protokollet som fortfarande inte hade kommit tillbaka.  

          Kort före jul inkom en skrivelse på åtta A-4 sidor där Edenholm gick till ursinnig attack 

mot Brilioths agerande under visitationsdagarna. Efter att ha påpekat en rad sakfel i 

protokollet mynnade texten ut i ett omfattande teologiskt genmäle riktat mot vad Brilioth hade 

sagt vid sammanträdet med kyrkorådet och medarbetarna samt i visitationstalen. Det mest 

uppseendeväckande var det inledande öppna ifrågasättandet av Brilioths yrkesmässiga 

kompetens när Edenholm skrev att han har en: ”Högre verkligen avlagd och dokumenterad 

teologisk examen än NI (teol.lic. o. dr. mot teol. Kand., enligt trovärdig uppgift t.o.m. utan 

godkänd tentamen i hebreiska, varvid även att märka att min högre examen omfattar även just 

huvudämnet dogmatik)”.389  

          Med skrivelsen, närmast som en bilaga, medföljde det begärda protokollet men utan 

påskrift och försett med en lång rad rättelser och kommentarer i marginalen samt åtskilliga 

stora frågetecken. Edenholm framförde även att protokollets ”faktiska felaktigheter och 

                                                 
389 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA. 
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missförstånd” först måste rättas till ”innan det av mig undertecknas”.390 I ett svarsbrev till 

Edenholm den 23 december bekräftade Brilioth mottagandet av visitationsprotokollet och 

inlagan. 

 

 Härmed får jag erkänna mottagandet av visitationsprotokollet med Edra anteckningar samt brevet, sannolikt det 

 sällsammaste jag överhuvud någonsin mottagit. Att ingå på ett bedömande avdetsamma kan givetvis icke 

 komma i fråga. Det har emellertid sitt intresse närmast som ett psykologiskt dokument. Nu måste jag ju försöka  

 få ett protokoll ifrån visitationen i Närtuna undertecknat och delgivet på samma sätt som alla andra, om det  

 överhuvud låter sig göra. I annat fall får det exemplar, som jag nu återfått, utan vidare undertecknande ingå i 

 domkapitlets arkiv, och jag kommer då att bilägga Edert brev som ett historiskt dokument. Med hjärtlig 

 julhälsning Eder Yngve Brilioth 391    
 

 

På juldagen 25 december klockan 12.40 telegraferade Edenholm till ärkebiskopens kansli och 

anser det vara utmärkt att protokollet tillsammans med Edenholms kommentar arkiveras som 

historiskt dokument. Han meddelade samtidigt att kopian av protokollet kommer att ligga till 

grund för behandling vid ”Reformförbundets kommande stora årsmöte”.392 En tid senare 

började också ett antal artiklar publiceras i RoK, där Edenholm och andra skribenter på olika 

sätt vädrade sitt missnöje med visitationen och de deltagande. Detta väckte uppmärksamhet i 

dagspressen. Brilioth fann det därför påkallat att lämna över samtliga handlingar till 

domkapitlet, vilket ägde rum den 9 februari 1953. Därutöver hade Rolfhamre och 

kontraktsprosten Barkander ombetts att yttra sig om Brilioths agerande under visitationen.393 

Man hade bland annat att besluta om några åtgärder skulle vidtas mot Edenholm för att ”han 

sin biskop och konsistorium föraktar och förbigår”(kyrkolagen 19 kap 32 §).394 

          Domkapitlets samlade beslut kom den 18 mars samma år och lyder ”Med uttalande av 

förväntan, att Edenholm för framtiden iakttoge ett korrekt skrivsätt i tjänsten, beslutade 

domkapitlet att lägga ärendet till handlingarna”.395 Som synes var beslutet mycket milt 

formulerat. Brilioth som i tidigare liknande sammanhang förespråkat en förstärkning av den 

kyrkliga domsrätten, hade förmodligen önskat ett betydligt hårdare utslag.396 Men även detta 

                                                 
390 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA. 
391 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA. 
392 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA. 
393 Bexell 1997, s 243. 
394 Bexell 1997, s 243.  
395 Bexell 1997, s 243.  
396 I ett parallell fall till disciplinärendet i Skepparlöv år 1937, hade 1936 ytterliggare en anmälan upprättats mot 

en liberalteolog: Kyrkoherden i Glimåkra Torsten Lundberg (1871-1939). Detta hade gjorts med anledning av att 

Lundberg mot gällande kyrkoordning föredrog att fira gudstjänst enligt Linderholms gudstjänstförslag. 

Dåvarande domprosten i Lund Yngve Brilioth hade vid tillfället velat ge en såkallad sträng varning till 

kyrkoherden, medan biskop Edvard Rodhe (1878-1954), med hänsyn till det oklara rättsläget i fråga om 

domkapitlets möjligheter att utdela bestraffningar, endast förordnat en tillsägelse. Efter en del rättsliga turer blev 

resultatet slutligen att endast en tillsägelse tilldelades Lundberg. Se vidare Tegborg 1982, s 51f. Hallencreutz 



 

94 

 

försiktiga domslut förargade Edenholm. Hans egen klagan gällande Brilioths uppträdande 

hade samtidigt lämnats utan bifall. Enligt Edenholm fanns det emellertid ingen tvekan om att 

den kyrkorättsliga skuldbördan för den uppkomna situationen låg hos Brilioth: ”Skulle saken 

juridiskt bedömas, har biskopen tydligen förbrutit sig mot minst trenne lagrum: störande av 

kyrkans frid genom förargelseväckande beteende, kränkande av enskild rätt (och 

yttrandefrihet), oförstånd och oskicklighet i sitt ämbete. Dessutom mot handboken och vissa 

kyrkolagsbestämmelser”.397 För Edenholm var det heller ingen tveksamhet om att allt ytterst 

handlade om hans liberalteologiska uppfattning och att han med anledning av den hade blivit 

utsatt för en slags kättarförföljelse. Eventuella felaktigheter i visitationsprotokollet framstår i 

ljuset av Edenholms reaktion närmast som en bisak. Vad kan under sådana förhållanden sägas 

om detta kyrkorättsliga dokument som det föreligger efter mer än ett halvt sekel? 

          Rolfhamre, som var ansvarig för dess upprättande, har själv tillstått att det förvisso 

fanns en del felaktiga sakuppgifter: ”Namnen på några vid visitationen närvarande hade 

förvanskats eller kanske av misstag utelämnats, några nytillkomna inventarier hade inte 

antecknats, några uppgifter i kyrkoherdens ämbetsberättelse hade inte antecknats”.398 Detta är 

omständigheter som kan tillkomma i varje protokoll och som naturligtvis både kan och bör 

korrigeras i efterhand. Hade inte det fortsatta förloppet blivit så infekterat är en rimlig slutsats 

att det skett även nu. Men som Rolfhamre mycket riktigt påpekar, det som Edenholm 

egentligen angrep var inte formalia utan Brilioths uttalande i frågor beträffande 

pastoralvården, där hans egen teologiska grundsyn helt avvek.   

          Hur ska man då på ett mer övergripande plan samtidigt kunna förstå den uppkomna 

visitationskonflikten 1952? Vid en analys av motsättningen mellan Edenholm och Brilioth 

utkristalliseras snabbt två dominerande orsakskällor: en teologisk och en personlig. Låt oss 

undersöka hur Edenholm underbyggde sin kritik i den efterföljande polemiken med Brilioth 

och därmed Svenska kyrkans dåvarande ledning. Edenholm försökte vid några tillfällen under 

visitationen inleda en djupare teologisk diskussion med Brilioth, i synnerhet när nattvardens 

ställning berördes. Ett sådant samtal var emellertid ingenting Brilioth var intresserad av att 

föra, vilket han inte avhöll sig från att tydligt påtala: ”När pastor söker taga till orda för att 

framföra dessa synpunkter blir han av biskopen med en avvärjande gest helt enkelt bryskt 

fråntagen ordet och nedtystad, därmed kränkande enskild rätt och varje svensk medborgares 

                                                                                                                                                         
2002. En något spekulativ förklaring till att domslutet mot Edenholm i efterspelet till 1952 års visitation blev av 

en sådan försiktig karaktär, kan möjligtvis vara en oro för att göra honom till en utstött dissident eller till och 

med martyr. Det ställde sig helt enkelt förmånligare för kyrkans enhet att låta saken bero.       
397 Edenholm 1953a, s 49. 
398 Bexell 1997, s 243. 
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yttrandefrihet”.399
 Brilioths uppfattning om nattvardens konstitutionella betydelse för kyrkan 

var som bekant inte Edenholms. De åberopade argumenten i den insända skrivelsen 

överensstämde till stor del med hur han i andra sammanhang kom att återge sin inställning i 

detta, i grunden, teologiska spörsmål. 

 

 Betr. nattvarden, som tycks vara Edert stora huvudintresse, har ju rått så mycket oenighet och strid inom kyrkan 

 i alla tider, att jag ej liksom många med mig (Sveriges Religiösa Reformförbund, många frikyrkliga) kan dela  

 Eder personliga uppskattning av detta sakrament såsom något slags måttstock för kristet liv, med hänsyn till den 

 stora olikheten i åskådning, personlig läggning och fromhetstyp hos de kristna själva (jfr min ämbetsberättelse). 

 Även enl. äktluhersk åskådning skänkes ju i nattvarden intet annat eller mera än vad som redan skänkes genom  

 ordet.400  

 

 

Det finns passager i polemiken som samtidigt stärker intrycket av att Edenholm, i förhållande 

till Brilioth, ansåg sig representera en högre form av kristendom. Han lät detta ta avstamp i en 

personlig betraktelse: ”Jag och min maka anse oss vara minst lika goda kristna som NI utan 

att därför känna något särskilt behov av nattvarden, alldeles som många andra moderna 

människor i vår tid med en mer spiritualiserad kristendomsuppfattning, som hör framtiden 

till.”401 Uppfattningen som framträder avspeglar märkbart Linderholms lära om att en nutida 

gudstro rör sig på ett annat och högre plan än äldre tiders mirakeltro och innebar naturligtvis 

en ytterliggare nedvärdering av Brilioths teologi och en uppvärdering av sin egen.402 

          Edenholm torde förmodligen ha förstått att orden nogsamt inte framkallade förståelse 

utan konfrontation. Men även ett sådant resultat uttryckte på sätt och vis hans teologiska 

grundsyn omfattande föreningsteorins fria församlingsordning såväl som den tragiska 

religiositetens ”frimodiga” livsattityd. Det var för Edenholm självklart att han på ett teologiskt 

och kyrkligt plan stod på jämbördig fot med Brilioth. Det framgår av Edenholms genmälen att 

han hela tiden förutsatte att förekommande teologiska och praktiska avvikelser i den pastorala 

organisationen var en förhandlingsfråga. Med en sådan utgångspunkt angreps Brilioth vars 

”uppträdande” under visitationen, enligt Edenholm, ”omöjliggjorde” (---) en lugn och saklig 

överläggning i kristen anda”.403 Edenholms beskrivning av Brilioth för samtidigt över till det 

personliga förhållandet dem emellan, vilken utgjorde en annan bidragande orsak till 

visitationshändelserna och dess efterspel.  

                                                 
399 Edenholm 1953a, s 48. 
400 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA. 
401 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA. 
402 Linderholm 1935a, s 175. 
403 Visitationshandlingar 1952, F4:55, UDA 1, ULA. 



 

96 

 

          Brilioth och Edenholm representerade två vitt skilda personlighetstyper. Brilioth har 

karakteriserats som svårtillgänglig och tyckte inte om onödigt kallprat i sociala sammanhang. 

Han beskrevs emellanåt som sakna ”Umgängsamhetens gåva”.404 Detta medan Edenholm i 

sitt pastorat var omvittnad som mycket utåtriktad och språksam.405 Till detta kan läggas att 

Brilioth var känd för att utföra visitationsförrättningar mycket noggrant. Han har skildrats som 

nästintill outtröttlig i sin detaljgranskning av pastoraten. I synnerhet gudstjänstlivet och 

församlingsarbetet brukade Brilioth ägna en särskild uppmärksamhet under sina 

visitationsresor.406 Denna visitationsprudentlighet framförd med en viss ordkarg barskhet, 

mötte i Närtuna och Gottröra församlingars pastorat kyrkoherde Edenholm, som hellre såg till 

de stora teologiskt kulturella, visionerna och hade ett ickereglerat församlingsideal. Man kan 

med fog hävda att det redan innan Brilioth anlände till pastoratet var bäddat för missförstånd 

och konflikt. 

          Förvecklingarna mellan dem skulle dessutom fortsätta under flera år efteråt. Bland 

annat nämner Bengt Stolt att RoK genom Brilioths ingripande fick se tryckningsbidrag med 

offentliga medel slopat efter alla de misshagliga artiklar som publicerades i tidningen efter 

visitationen.407År 1956 uppstod dessutom ytterliggare en församlingsrelaterad konflikt med 

Brilioth. I september detta år hade Edenholm i samband med en planerad semester begärt att 

liberalteologen och reformförbundaren Johannes Uddin (1878-1970) skulle få predika i 

pastoratet under tiden.408 Uddin hade bland annat gjort sig känd för sin starka önskan att 

reformera den svenska begravningsritualen.409 Denna begäran avslogs av Brilioth som i stället 

gav sitt förordnade åt en teologistuderande och en disponent. Samtidigt villkorades Uddins 

eventuellt framtida predikande med att han skulle förbinda sig att ”vid gudstjänstens 

förrättande noga följa gällande handbok samt predika i överensstämmelse med svenska 

kyrkans lära”.410  

          Detta ansåg Uddin från sitt håll som liktydigt med en kättardom och även en begäran 

om ett andra prästlöfte. Han sände flera ifrågasättande skrivelser till domkapitlet som 

emellertid inte besvarades varpå dessa senare återgavs i pressen. Slutklämmen på Uddins sist 

                                                 
404 Bexell 1997, s 10, 236-238, 247-249. 
405 Uppgift från Kurt Jansson 2013.  
406 Bexell 1997, s 224. 
407 Uppgift från Bengt Stolt 2014 
408 Göteborgstidningen 1956. Historien är samtidigt något märklig eftersom en förfrågan från Edenholm finns 

bevarad där Edenholm själv undrar vilka som har förordnat Uddin som predikobiträde under hans semester. 

Närtuna - Gottröra 1154, domkapitlets diarium 1956, C1:101, UDA 1.   
409 Göteborgstidningen 1956.  
410 Göteborgstidningen 1956.  
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avsända brev sammanfattar väl liberalteologins samtida ståndpunkt och även förbindelsen i 

tänkesätt med Edenholm.  

 

 På grund av en viss samstämmighet i åsikter lovade jag en vän, dr Edenholm i Närtuna, att predika i stället för  

 honom under hans semester. Men att förrätta en högmässa under nu rådande ritualistiska och reaktionära  

 kyrkopolitik innebär en rätt besvärlig uppgörelse med samvetet som man inte är angelägen om. Jag är en enkel  

 lärjunge till Ärkebiskop Söderblom från en förgången tid.411 

 

 

 

Edenholm kopplade senare även samman händelser och konflikter med kopplingar till 

liberalteologer och framställde 1952 års visitation som del av en hel kedja med pågående 

åsiktsförföljelser inom Svenska kyrkan. Så sent som år 1964 framförde Edenholm sin 

indignation över vad som utspelat sig ett drygt decennium tidigare och vad han och andra 

liberalteologer genom åren blivit utsatta för. Den gången var anledning att SRR medlemmen 

och kyrkoherden i Vännäs, Hilmer Jonsson (1908-1995), hade blivit anmäld till domkapitlet 

för att i olika offentliga sammanhang hävdat åsikter som Linderholm såväl Edenholm tidigare 

formulerat, bland annat gällande Kristi identitet med Fadern, hans messiasskap, m.m.412 

Edenholms kommentar till det inträffade var samtidigt mycket betecknande för hans 

bestående attityd och inställning till skilda former av kyrklig domsrätt. Vid tillfället 

upprepades också det tidigare ifrågasättandet av Brilioths kompetens. 

 

 Det är nu fjärde gången en präst i Reformförbundet råkar ut för svårigheter från en biskops sida, i de tre första 

 fallen kyrkoherdarna Lundberg i Glimåkra, Bruhn i Skepparlöv och dr Edenholm i Närtuna från en för sin  

 långtgående intolerans känd biskop som upphovsman, trots att denne för sin kompetens i det ämne, som när det 

 gäller ”renlärighet” kan komma i fråga, nämligen dogmatik, endast kunde dokumentera en i hast tillkommen 

 teol. Kandidatexamen.413                           
 

 

Det blev genom Edenholms kommentar åter mycket påfallande att två rakt motsatta tänkesätt 

om kyrka och lära var indragna i en konfrontation och som fick praktiska konsekvenser för 

den ena sidans representanter i form av återkommande krav om rättelse och den andra, främst, 

i form av betydande merarbete. Att så blev fallet och inte omvänt var naturligtvis avhängigt 

deras inbördes styrkeförhållande som aktuella årtionden var långt ifrån ett jämviktsläge. 

                                                 
411 Göteborgstidningen 1956.  
412 Även detta anmälningsärende rann ut i sanden. Domslutets motivering blev denna gång om möjligt ännu 

vagare formulerad än tidigare års parallellfall med en ”erinran” som slutgiltigt resultat.  
413 Edenholm 1964b, s 58. 
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          Episoden blev Edenholms sista kända uppgörelse med Brilioth och Svenska kyrkans 

dåtida ledning. Året efter, 1965, trädde han tillbaka från sin församlingstjänst som kyrkoherde 

i Närtuna - Gottröra församlingars pastorat och blev Pastor emeritus.  

          Med detta konstaterande är också undersökningen av Douglas Edenholms teori och 

praktik avslutad och en sammanfattning och slutsatspresentation vidtar. 

 

4. Slutsatser 

 

Den här uppsatsen har handlat om liberalteologen och prästen Douglas Edenholm (1898-

1971). Dess grundläggande frågeställning sökte svar på frågan hur Edenholms teologiska lära 

förhöll sig till den praktiska församlingsförvaltning han förestod som kyrkoherde i Svenska 

kyrkan. Med denna förutsättning undersöktes hans teologi och praktik. Först studerades 

teologin med utgångspunkt i frågorna: Vilka var Edenholms läromässiga inspirationskällor? 

Vad var grundvalen i hans teologiska tänkesätt?  

          Undersökningen visade att Edenholm redan i unga år hade anammat liberalteologins 

förenade teoribildning av naturvetenskapliga teorier och idealistisk kristendom. Han studerade 

för bland andra Emanuel Linderholm och blev så småningom en av dennes lärjungar. Andra 

lärare från denna tidpunkt som kan omnämnas och som senare blev läromässiga förebilder var 

Gillis P:son Wetter och Nathan Söderblom. Det fastställdes att fundamentet i hans teologiska 

åskådning tidigt kom att byggas upp av föreställningen om en ”tragisk religiositet”. Ett 

begrepp som, enligt hans egen uppfattning dels var grundad på en historisk förlaga från 

antiken och renässansen, dels utgjorde en vidareutveckling av Söderbloms religionstypologi. 

Edenholm menade att namnet samtidigt avspeglar den nihilistiska livssyn som den moderna 

tiden med dess naturvetenskapliga tänkesätt framkallar och som varken kyrkorna eller 

etablerad teologi, enligt hans uppfattning, kunnat bemöta. Denna förutsättning hade, ansåg 

han, inte heller Söderblom tagit tillräcklig hänsyn till i sina verk om religionernas 

grundformer, vilket hade gjort det egna arbete nödvändigt.  

          I centrum av ”Den tragiska religiositetens” teoribildning, låg uppfattningen om en 

speciellt frammanad inre känsla och attityd till livets med och motgångar, vilket, som han 

hävdade, hos utvalda människor kunde visa sig genom en estetisk-konstnärlig verksamhet 

såväl som en stoisk kampanda. Denna livshållning beskrev Edenholm ofta tillsammans med 

ordet ”frimodig”. Under 1940-talets krigsår betonade han särskild kamp och offermotiv i sina 

teologiska arbeten. Edenholm kopplade vid denna tidpunkt även samman rasbiologiska 
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tänkesätt om nordbors etniska egenskaper med läran om ”Den tragiska religiositeten” och 

framförde med stöd av tyska Deutsche Christen teologer både att Jesus med betydande 

sannolikhet inte var jude och att i synnerhet ”tragisk-realistiska” naturbetraktelser i ett 

religiöst sammanhang uttrycker avgränsade karaktärsdrag hos nordiska folkslag. Detta 

budskap fick sin kulmen 1943 i och med hans avhandling Das germanische Erbe in der 

schwedischen Frömmigkeit. 

          Det framkom av vårt studium att Edenholm liksom sin föregångare Linderholm också 

bejakade den tyska utvecklingen mellan 1933-1945 och under dessa år tydligt uttryckte 

nationalsocialistiska sympatier, liksom att Linderholms kyrkoreformatoriska organisation 

Sveriges Religiösa Reformförbund (SRR), där Edenholm medverkade redan från starten år 

1929, i synnerhet under första halvan av 1930-talet hade flera företrädare och skribenter som 

därtill tog ställning för den pronazistiska Deutsche Christen rörelsen. Detta beskrevs 

tillsammans med parallellt framlagda hypoteser som dels handlade om att en radikal 

liberalteologi av denna typ på grund av sin egen teoretiska förförståelse kan framkalla en 

tolkningssammanblandning av etnicitet och religion. Dels att stödet till den tyska 

nationalsocialismen under dessa år, i motsats till vad annan forskning har hävdat, inte var 

begränsat till strikt avgränsade religiöst-kyrkliga områden utan hade vida större orsaker och 

syftning.         

          Samtidigt visade den fortsatta granskningen att Edenholms åskådning kom att avvika på 

flera punkter i förhållande till Linderholms. Detta gällde så betydande teologiska områden 

som frågan ifall Jesus uppfattade sig som Messias, om Gud är allsmäktig eller inte och hur 

den kristne bör förhålla sig till livets skiftande förutsättningar samt kravet om att leva i Kristi 

efterföljd. Edenholms kritik utgick till stor del utgick från hans egen lära om ”Den tragiska 

religiositeten”. Detta framträdde på den första punkten genom att Edenholm som del av sin 

betoning av människans inre livshållning, till skillnad mot Linderholm, ansåg att Jesus med 

sitt starka självmedvetande mycket väl kan ha uppfattat sig som Messias. Jesu 

självmedvetande framställdes i Edenholms polemik som överensstämma med den tragiska 

religiositetens olika immanenta yttringar och fördes samman både med kallelsemedvetandet 

hos Israels profeter såväl som musiker och konstnärers inspiration och ”skapande fantasi”. På 

den andra punkten visade sig avståndet till Linderholms uppfattning i och med att Edenholm i 

motsats till denne skildrade en, icke allsmäktig, kämpande och lidande gudom i ständig kamp 

mot kaosmakter.  
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          Undersökningen har pekat på att med denna specifika tolkning hade Edenholm 

medvetet eller omedvetet fört över uppgiften att försona och upprätthålla skapelsen, från 

Sonen Jesus Kristus till Gud själv. Detta vittnar samtidigt om hur radikalt inomvärldsligt 

tolkad hans teologi var, även i förhållande till Linderholm. På den tredje och sista, enligt 

Edenholm, kritiska punkten av Linderholm teologi gjorde sig hans egna föreställningar om 

den tragiska religiositeten om möjligt ännu mer gällande. Edenholms invändning tog avstamp 

i samma budskap som hade framförts under krigsåren, där en oegennyttig idealism hyllades 

med ett sammanlänkat budskap om att heroiskt kämpa under livets skiftande förhållanden och 

utan en tanke på den egna vinningen. Jesus offerdöd på korset för Faderns rike, hade han 

tidigare lyft fram som en ultimat mänsklig förebild. Detta idealistiska kampbudskap stod inte 

att finna i Linderholms teologi och Edenholms invändningar, framförda tio år efter dennes 

bortgång, hade också på sina ställen ett betydande mått av distans i förhållande till sin tidigare 

lärares uppfattning. Trots teologiska skiljelinjer fortsatte Edenholm att engagera sig i SRR och 

genomgången skildrade att han med tiden kom att bli både dess förste viceordförande och 

huvudredaktör för tidskriften Religion och Kultur (RoK). Positioner han behöll in till 

sextiotalets sista år. Det förevisades vidare att Edenholm under 1950- och 1960 -talet 

efterhand började intressera sig för diverse filosofiska, religiösa eller kvasireligiösa gestalter 

och företeelser också utanför traditionell kristendom som exempelvis parapsykologi. En 

noteringsvärd iakttagelse som gjordes var att han samtidigt kvarhöll en föreställning om att 

naturvetenskapens empiriska metodlära kunde användas även i liknande sammanhang. Detta 

kan, enligt min bedömning, anses skänka stöd åt åsikten att en så immanent inriktad 

liberalteologi som den Edenholm hade anammat, understundom förefaller kunna övergå i ett 

panteistiskt tänkesätt.  

          I den andra delen av uppsatsen undersöktes Edenholms församlingsorganisation och 

praktiska ämbetsutövning i Närtuna och Gottröra församlingars pastorat. Mer preciserat 

ställdes frågorna: Hur fungerade Edenholms församlingsorganisation och på vilket sätt 

framträdde, i förekommande fall, hans teologiska övertygelse i den praktiska verksamheten? 

Detta med särskilt fokus på centrala församlingssysslor som sakramentsförvaltning, 

undervisning och förkunnelse. I blickpunkten för studiet låg de tre stiftsvisitationer av 

Edenholms pastorat som verkställdes mellan 1933 och 1952. Först ut var den visitation som 

ärkebiskop Eidem ansvarade för år 1933.  Det framkom att Edenholms pastorat befanns 

bedriva en verksamhet som i förhållande till Svenska kyrkans samtida önskemål hade flera 

särskiljande kännetecken i sin församlingsorganisation. Kritik kom under visitationen särskilt 
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att uppstå när det gällde församlingarnas hantering av nattvard och undervisning. Beträffande 

nattvarden konstaterades att ingen nattvardsgång överhuvudtaget förekom i pastoratet utöver 

den som hölls för varje konfirmationsårgång och med avseende på stiftsledningens krav om 

egen församlingsundervisning hänvisade Edenholm i stället till en konfessionslös 

kulturförening på orten. Det framgick också att en ålderstigen praxis generellt hade kvarhållits 

i församlingarna. Församlingsområden där en obsolet hantering tydligt gick att spåra var dop, 

vigsel och begravning, men också i form av en väsentligt mindre reglerad 

församlingsorganisation än den stiftledningen önskade.  

          Vid tiden för Eidems visitation hade Edenholm endast tjänstgjort i pastoratet en kortare 

tid och en slutsats som framlades var att förekommande avvikelse denna gång till största 

delen gick att tillskriva en traderad äldre församlingsordning och som för övrigt inte var unik 

för landsortsförsamlingarna Närtuna och Gottröra år 1933. Samtidigt fanns det ansatser i 

Edenholms sätt att hantera givna förutsättningar som tyder på att han redan vid denna tidpunkt 

medvetet hade låtit sin teologiska övertygelse prägla församlingsorganisationen. Detta blev i 

varierande omfattning extra märkbart när det gällde bruket av nattvarden och 

församlingsuppgiften att ha egen undervisning för barn och ungdom, men också genom det 

informella förvaltningsideal som tillämpades. I de berörda fallen kan anledningen sannolikt 

sökas i Edenholms lära. I kapitlet återgavs och diskuterades även grunddragen i Edenholms 

senare framförda teologi kring nattvarden, där det framgick att han inte alls delade Svenska 

kyrkans syn på detta sakraments betydelse, utan från sin horisont tvärtom ansåg att nattvarden 

varken är nödvändig för kyrkans gudstjänster eller ens för det kristna livet. År 1933 hade han 

ännu inte preciserat sin ståndpunkt om nattvarden i text, men vi kan, bland annat med 

anledning av att hans lära förändrades mycket lite genom åren, sluta oss till att den vid 

tidpunkten inte avvek i någon större utsträckning. Den kulturförening som han menade kunde 

ersatta en församlingsundervisning hållen i Svenska kyrkans regi, sammanföll märkbart med 

liberalteologins önskan om att sudda ut gränserna mellan kyrkans kristendom och det 

omgivande kultursamhället. Även den på flera sätt ”regellösa” församlingsordningen som 

kunde påvisas, överensstämde med hans lära om den tragiska religiositetens ”frimodiga 

livsinställning” där individens ”samvete”, förverkligad först i full frihet och genom eget 

personligt ansvar, ansågs utgöra vägledande norm vid alla mellanmänskliga relationer.  

          Till nästa visitationstillfälle, år 1943, hade inte mycket hänt i Edenholms 

församlingsorganisation. Denna förrättades av kontraktsprosten Barkander och var på flera 

sätt begränsad i sitt genomförande. Ingen kritik utgick denna gång alls över den fortsatt 
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förhärskande äldre ordning som förekom när det gällde nattvarden, dopet, jordfästningar, 

vigslar och församlingarnas arbetsordning. Undersökningen visade att församlingarnas 

begränsade bruk av nattvarden denna gång hade fått en mer teologiskt motiverad anledning i 

årets ämbetsberättelse, liksom att den omtalade kulturföreningen även denna gång fördes fram 

som fullt adekvat ersättning för en ungdomsverksamhet i Svenska kyrkans regi. Edenholm 

framhöll nu att kulturföreningen även hade ”flera religiösa ämnen” på sitt program. En 

noteringsvärd observation som gjordes var att Edenholm i 1943 års ämbetsberättelse hade 

uppgivit att han studerade ”rasbiologi” och ”komparativ religionshistoria”, vilket även 

sammanföll med den inriktning som hans tyska avhandling från samma år hade.  

          En möjlig förklaring som framfördes med anledning av att Edenholms 

församlingsordning fortfarande uppenbart tolererades av stiftsledningen, var att den 

liberalteologiska åskådningen vid tiden för de två första visitationerna alltjämt hade ett visst 

stöd hos överordnade instanser inom Svenska kyrkan och akademisk teologi.  

          År 1952 genomfördes den tredje och sista visitation av pastoratet under Edenholms 

tjänstgöringstid. Den förrättades av ärkebiskop Brilioth. Vid denna tidpunkt identifierades helt 

andra teologiska tänkesätt inom Svenska kyrkans ledning än under de tidigare visitationerna. 

Detta kom att få konsekvenser för hur visitationen, liksom dess efterspel, senare utvecklade 

sig. I ett avgränsat kapitel återgavs först visitator Brilioths kyrko- och ämbetssyn och därefter 

komparerades denna med Edenholms motsvarande. Det framkom att betydande skillnader 

förelåg. För Brilioth hade dessa begrepp ett omedelbart samband med den ursprungliga 

kristendomen och Kristi egen förkunnelse och verksamhet. Brilioth betraktade kyrkan som ett 

sakrament och brukade samtidigt framhålla att Svenska kyrkan hade betonat den teologiska 

idén om det särskilda prästadömet ända sedan reformationen. Detta medan Edenholm med 

utgångspunkt i den så kallade ”föreningsteorin” hade en kyrkouppfattning som var mycket lik 

en traditionell frikyrklig och som gjorde gällande att den kristna kyrkan både historiskt och 

som nutida ideal skapas och bärs upp av att enskilda karismatiska troende slutit sig samman 

och bildat kristna församlingar. Den enhetliga och institutionellt rättsliga kyrkan ansågs i 

denna tolkning ha kommit till på ett betydligt senare stadium och parallellt framhölls det 

allmänna prästadömet som grunden för den kristna förkunnelsen.    

          Det stora läromässiga avståndet mellan Brilioth och Edenholm blev också mycket 

påfallande. Till detta måste läggas att ingen av dem var intresserad av att kompromissa med 

sin teologiska och kyrkliga övertygelse. Även skillnaderna i personlig egenart var betydande. 
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Samtliga omständigheter kom att visa sig under visitationen. Kritiken var denna gång både 

annorlunda framförd än tidigare och väsentligt hårdare.  

          Den praktiska verksamheten i Edenholms pastorat följde annars i stort sett samma 

mönster som gick att spåra under tidigare visitationer. När det gällde exempelvis 

sakramentsförvaltning förekom 1952 ännu ingen regelbunden nattvard under gudstjänsterna 

och kulturföreningen ansåg Edenholm fortfarande kunna ersätta församlingarnas egen 

ungdomsundervisning. Samtliga tidigare berörda församlingsområden fick motta kritik och 

bedömdes av Brilioth mer eller mindre som undermåligt ombesörjda.  

          Genomgången visade att Edenholm bemötte de tillspetsade anmärkningarna genom att 

inta en helt oförstående attityd och senare även öppet ifrågasätta både Brilioths omdöme och 

kompetens. Redan i årets ämbetsberättelse hade Edenholm framfört synpunkter på en rad 

områden som inte kunde tolkas på annat sätt än som ett illa dolt angrepp på Brilioths teologi 

och kyrkosyn. Detta innefattade även ett teologiskt försvar för den sakramentsförvaltning som 

praktiserades gällande exempelvis nattvarden, liksom överhuvudtaget en ”frimodig” 

församlingsorganisation.      

          Konflikten mellan Edenholm och domkapitlet blev som framgick efterhand allt mer 

elakartad. En konflikt som skulle fortsätta också efter den omedelbara visitationen, då 

Edenholm vägrade skriva under det upprättade visitationsprotokollet och i stället sände det i 

retur till domkapitlet tillsammans med ett fylligt teologiskt genmäle riktat mot vad Brilioth 

hade framfört under visitationen. Edenholm kopplade däri som vi såg tydligt samman 

händelseförloppet kring visitationen 1952 med pågående åsiktsförföljelser inom Svenska 

kyrkan riktat mot liberalteologer. Vidare framförde han även den åsikten att hans egen 

teologiska åskådning i förhållande till Brilioths representerade en högre form av kristendom. 

Utsikten att nå förståelse och kompromiss när det gällde församlingar som hade fått sin 

förvaltningsordning motiverad av någon som teologiskt ansåg sig stå på en högre läromässig 

nivå än Svenska kyrkans ledning var inte heller stor.  

          Av beskrivningen blottlades således att två betraktelser av kyrkan vid denna tid var 

indragna i en djup ideologisk strid med varandra. Dock var styrkeförhållandet dem emellan 

ojämlikt då det teologiska tänkesätt som Edenholm utgick ifrån var närmast helt tillbakaträngt 

inom Svenska kyrkan till år 1952. Den avslutande delen visade att konflikter mellan radikala 

liberalteologer och Svenska kyrkans ledning fortsatte att blossa upp åren som följde. 

Motsättningar i lära och praktik skulle även skymta fram i Edenholms olika alster, nästan 

ända fram tills hans frånfälle år 1971. Något som onekligen vittnar om ståndaktigheten i hans 
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åskådning. En ståndaktighet som på sitt sätt också sammanföll med den tragiska 

religiositetens ideal som han hade framfört redan i sina ungdomsår.    

 

Huvudfrågan som denna uppsats har besvarat var: Hur förhöll sig Douglas Edenholms 

teologiska åskådning till den praktiska församlingsverksamhet han förestod i sin prästtjänst 

inom Svenska kyrkan? Med underlag från ovanstående skildring går det att konstatera att det 

under samtliga visitationsförrättningar under åren 1933-1952 kunde påvisas särdrag i 

Edenholms församlingsorganisation som i varierande grad även sammanföll med hans 

liberalteologiska tänkesätt. Som student för bland andra Emanuel Linderholm hade han 

kommit att omfatta föreningsteorins föreställning om den kristna församlingen och flera år 

innan sin prästvigning hade han presenterat sitt eget bidrag till liberalteologins teoribildning i 

form av den tragiska religiositeten. Det blev i synnerhet under 1952 års visitation påfallande 

att Edenholm som sina församlingars kyrkoherde och i linje med föreningsteorin ansåg sig ha 

betydligt större befogenhet till en fri förvaltningsordning än vad Svenska kyrkans ledning 

med senare tiders mer enhetliga kyrkobetraktelse, kunde acceptera eller ens föreställa sig. Det 

är rimligt att anta att Edenholm genom att stödja sig på föreningsteorins församlingssyn 

samtidigt kunde låta sin egen idé om den tragiska religiositetens ”frimodiga” livsattityd få ett 

större utrymme i den pastorala organisationen. Den samlade slutsats som därmed kan dras är 

att Douglas Edenholms teologiska åskådning utgjorde en avgörande anledning till att 

verksamheten i Närtuna och Gottröra församlingars pastorat såg ut som den gjorde under hans 

tid som deras tjänstgörande präst.                                                                                                                                     
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