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Kapitel 1: Inledning 

1.1 Problemställning 

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet pågick stora förändringar i det svenska samhället. 

Regeringsformen 1809 tillsammans med 1866 års representationsreform bidrog till att lägga grunden 

för framväxten av ett modernt och demokratiskt Sverige. Under den senare hälften av 1800-talet 

påbörjades en omgestaltning av det svenska samhället, både i social och ekonomisk bemärkelse. 

Industrialisering, urbanisering och en ny arbetarklass ställde det svenska samhället inför svåra 

utmaningar och gjorde att de större städerna växte explosionsartat. Folkrörelser tog form och de 

liberala och socialdemokratiska politiska strömningarna dominerade i stort inflytandet över dessa 

rörelser. Under denna tid utmanades gamla strukturer av nya uppfattningar på ett mycket omfattande 

sätt, vilket gör att det betraktas som en viktig brytningstid i svensk historia.1 

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige hade haft ett starkt förhållande till staten allt sedan 

reformationen men denna relation höll nu på att förändras. Incitament till religionsfrihet hade införts 

år 1809, men kyrkans relation till folket förändrades också på grund av de många politiska, sociala och 

vetenskapliga förändringar som pågick i samhället. Svenska kyrkan kritiserades från både 

frikyrklighetens, liberalismens, arbetarrörelsens och naturvetenskapens håll samtidigt som något av en 

fientlighet mot kristendom i allmänhet och statskyrkan i synnerhet tog form. En 

sekulariseringsprocess av samhället hade påbörjats och kyrkan ställdes inför helt nya utmaningar.2  

Vid början av 1900-talet pågick till följd av detta en omfattande diskussion om hur kyrkan skulle 

reorganisera sig för att möta de utmaningar den stod inför och anpassa sig till den nya tiden. Det är 

denna diskussion som är det övergripande studieobjekt i denna uppsats. Diskussionen tog sig uttryck 

genom att en rad frågor av fundamental betydelse för kyrkans tro och liv kom att belysas. Inte sällan 

speglades samhällsutvecklingen i denna diskussion som en kamp mellan nya tankar och gamla 

strukturer.3 Kristendomsundervisningen i skolan började förändras och kyrkan förlorade allt mer sitt 

inflytande över den, vilket också pekade på att kyrkan höll på att förlora sin roll som fostrare av 

                                                 
1 Christer Ahlberger & Lars Kvarnström, Det svenska samhället 1720–2000: Böndernas och arbetarnas tid (Lund: 

Studentlitteratur, 2004), 203, 209–210, 232–233, 366. 
2 Anders Jarlert, Sveriges kyrkohistoria: Romantikens och liberalismens tid. Del 6 (Stockholm: Verbum, 2001), 14–15;Oloph Bexell, 

Sveriges kyrkohistoria: Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid. Del 7. (Stockholm: Verbum, 2003), 93; Gustaf Aulén, Hundra års 

svensk kyrkodebatt: Ett drama i tre akter (Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag, 1953), 69–76. Aulén menar 

att det ligger något ”djupt tragiskt” över 1800-talets senare del, då en religiöst splittrad situation växer fram och kyrkan 

upplever en av de värsta kriserna i sin historia. En förklaring som Aulén pekar på är att kyrkan inte klarade av att 

”bemästra” de problem som ställdes av frikyrkligheten mot statskyrkan. Aulén, 70. 
3 Detta skildras på ett intressant sätt av Göteborgsbiskopen Edvard Rodhe i en diskussion han för över utkommen kyrklig 

litteratur i Sverige under åren 1901-1915. Edvard Rodhe, ”Kyrklig litteratur 1901–1915” i Vår Kyrka från början af tjugonde 

århundrandet. II Tiden 1911–1915 red. Nils Löfgren, Axel Ihrmark & John Melander (Stockholm: Svenska kyrkans 

diakonstyrelses bokförlag, 1917), 439ff. 
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folkets sedlighet.4 Bibelsyn var en annan fråga som diskuterade livligt. Biskopen Edvard Rodhe skriver 

1917 att den historisk-kritiska bibelforskningen nyligen hade introducerats inom svensk teologi och 

bibelforskning, och med den hade också en ny bibelsyn lanserats som ledde till omfattande teologisk 

debatt.5  

En annan diskussionspunkt som Rodhe pekade på var kyrkosynen. Det handlade om en ny syn 

på kyrka med utgångspunkt i luthersk teologi började formas till ett folkkyrkotänkande hos ledande 

teologer som Einar Billing och Nathan Söderblom. Lutherforskningen i Sverige hade precis fått en 

nystart, inspirerad av den historisk-kritiska forskningsinriktningen och den tyske liberalteologen 

Albrecht Ritschls forskningsmetodik.6 Ritschls inflytande hade även lett till att en alltmer påtaglig 

liberalteologisk rörelse hade växt fram under senare delen av 1800-talet i Sverige kommit att påverka 

teologin och kyrkolivet.7  

Liberalteologin var en röst, vars inflytande växte, men i samtalet om kyrkans liv under 1900-

talets början fanns det flera andra röster med olika ståndpunkter. Debatten om kyrkosynen bidrog till 

att något som skulle kunna benämnas som ett kyrkligt historiemedvetande, det vill säga upplevelsen av 

samband mellan dåtid, nutid och framtid, accentuerades.8 Rodhe skriver: 

 

Tanken på den kristna uppenbarelsens historiska karaktär, på att Guds rike har en historia, afspeglad i Bibeln och i 

kyrkoläran, måste till slut drifva fram tanken på att den kristna församlingens troslif, sådant det nu lefves, icke är 

något isoleradt, utan just ett stycke af samma Guds rikes historia, hvars upprinnelse går tillbaka till den bibliska 

historien […] Känslan af samhörighet med den gångna tiden är ett uttryck för samfundsmedvetandet. Det var detta, 

som nu från skilda håll och på olika sätt betonades.9 

 

Rodhe underbygger sin iakttagelse genom att som exempel peka på böcker skrivna av Billing och 

Söderblom, men även J. A. Eklund och Manfred Björkquist. Betydelsen av ett historiemedvetande 

beskrivs alltså som centralt för reflektionen kring kyrkosyn i början av 1900-talets svenska kyrkoliv.10 

                                                 
4 Om förändringen av kristendomsundervisningen i skolan under denna tid, se Rune Larsson, ”Religionsundervisningen i 

svensk skola – en historisk exposé” i Religion, skole og kulurel integration i Danmark og Sverige red. Peter B Andersen, Curt 

Dahlgren, Steffen Johannessen & Jonas Otterbeck (Köpenhamn: Museum Tusculum Förlag, 2006): 113–140. 
5 Rodhe, ”Kyrklig litteratur 1901–1915”, 439–442.  
6 Rodhe, ”Kyrklig litteratur 1901–1915”, 439–442; Mary Elizabeth Anderson, Gustaf Wingren and the Swedish Luther 

Renaissance (New York: Peter Land Publ., 2006), 5, 27–30. 
7 K. G. Hammar, Liberalteologi och kyrkopolitik: Kretsen kring Kristendomen och vår tid 1906 – omkring 1920 (Lund: CWK 

Gleerups, 1972), 13–14. Mer om liberalteologins framväxt nedan, avsnitt 3.1.1. 
8 Historiemedvetande är enligt historikern Peter Aronsson sambandet mellan dåtid, nutid och framtid som ”styr, etableras 

och reproduceras i historiebruket”. Peter Aronsson, Historiebruk – att använda det förflutna (Lund: Studentlitteratur; 2004), 

17–18, 70.  
9 Rodhe, ”Kyrklig litteratur 1901–1915”, 443. 
10 Rodhe, ”Kyrklig litteratur 1901–1915”, 443–444. För mer om ungkyrkligheten, se exempelvis Olle Nystedt, Från 

studentkorstågen till Sigtunastiftelsen: ungkyrkorörelsens genombrottsår (Stockholm: Sveriges kristeliga studentrörelses förlag, 1936). 
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Bland de ovan nämnda inflytelserika företrädarna för kyrkotänkandets förändring i denna tid, 

nämner Rodhe också en annan, mindre sammanslutning för vilka detta historiemedvetande också kom 

att få betydelse. Han syftade på en gruppering kallad Svenska Kyrkoförbundet: 

 

Representerade de nyss nämna författarna [Syftar på Billing, Söderblom, Eklund och Björkquist. Min anm.] i mångt 

och mycket samma åskådning, gick den historiska samhörighetskänslan och samfundsmedvetandet på andra håll 

andra vägar. Icke utan inflytande från anglikanskt håll, där man älskar att betona sambandet med den allmänneliga 

kyrkan ned genom tiderna, the holy catholic church, bildades Svenska kyrkoförbundet, och började 1910 en dess 

skriftserie utkomma, äfvensom en dess tidskrift. Representativa för denna grupp äro regementspastor 

Schröderheim, kyrkoherde C. Kihlén och pastor Henning Sjögren.11 

 

Svenska Kyrkoförbundet hade bildats 1909 och här lyfts de alltså fram som en egen linje i den samtida 

diskussionen om kyrkosyn med en annorlunda form av ”historisk samhörighetskänsla och 

samfundsmedvetande”. Detta omnämnande väckte viss reaktion. I Svensk kyrkotidning skrevs det att 

dess redaktion förundrades över urvalet som Rodhe gjort: ”En så liten tidning som Svenska 

Kyrkoförbundets har fått några rader men Svensk Kyrkotidning är okänd.”12  

Rodhes omnämnande av förbundet pekar på något – nämligen att det är möjligt att anta att de 

sannolikt representerade en röst för något som inte hade någon direkt motsvarighet i samtalet om 

kyrkans liv vid denna tid.13 Ett sådant antagande leder till frågan om vilket slags röst de då egentligen 

var?  

Då Svenska Kyrkoförbundet bildades var det uttryckliga målet med dess verksamhet att vara en 

opinionsbildande röst i den kyrkodebatt som pågick.14 Trots att förbundet beskrivs som en 

sammanslutning av den mindre storleken nämns de ändå i en del tidigare forskning.15 Bengt Ingmar 

Kilström pekar på förbundets samband med den senare högkyrkligheten som framträder på 1930-talet 

och menar att inspirationen till förbundets verksamhet kom från anglikanska impulser, samt att det 

strävade efter att förnya kyrkan liturgiskt och att detta skedde i ett motstånd mot en liberalteologisk 

tendens i kyrkan.16  

Folke T. Olofsson menar att förbundets kyrkosyn präglades av en betoning på kyrkans 

katolicitet och en starkt betonad ämbetssyn. Dessutom pekar han på lutherska, bekännelsetrogna och 

                                                 
11 Rodhe, ”Kyrklig litteratur 1901–1915”, 443–-444. 
12 ”Vår kyrka” SKT 13 nr 13 (1917), 146. 
13 Detta påstående understödjs av det faktum att Svenska Kyrkoförbundet, trots att egentligen ingen har gjort något 

omfattande arbete om dem och att de betraktas som en liten grupp i sin samtid, nämns i den kyrkohistoriska litteraturen 

som belyser denna tid. Se avsnitt 1.6 nedan. 
14 SKFT 1 nr 1 (1911). Jfr Bengt Ingmar Kilström, Högkyrkligheten i Sverige och Finland under 1900-talet, (Delsbo: Bokförlaget 

Åsak, Sahlin & Dahlström, 1990), 100; Carl Kihlén, Guds rike och församlingen (Lund: CWK Gleerups förlag, 1919), III. 
15 En mer fullständig översikt över denna tidigare forskning kommer att ges nedan, avsnitt 1.6. 
16 Kilström, 94-104. 
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antiliberalistiska drag hos förbundet. Även Olofsson betonar starkt sambandet mellan förbundet och 

den senare framträdande högkyrkligheten representerad av exempelvis Bo Giertz och Gunnar 

Rosendal. Kilström och Olofsson menar att mycket av det som kom att betonas av denna nya 

högkyrklighet, redan hade funnits i Svenska Kyrkoförbundets ”program”.17  

Betoningen på kyrkans katolicitet verkar emellertid inte ha inneburit att Svenska 

Kyrkoförbundet var några vänner av den romersk–katolska kyrkan. Yvonne Maria Werner skriver att 

förbundets företrädare gav uttryck för antikatolicistiska hållningar i den offentliga debatten och att den 

romersk–katolska kyrkan inte hade något att hämta hos den tidiga högkyrkligheten. Förbundets 

företrädare kunde i olika sammanhang uttrycka nedsättande och svartmålande kommentarer om 

katolikerna.18  

Trots detta anklagades Svenska Kyrkoförbundet paradoxalt nog redan från första stund för att 

vara katolicerande.19 Detta hade bland annat att göra med de liturgiska reformsträvanden som 

Kilström och Olofsson lyft fram. Förbundet ville exempelvis verka för sådant som  

altarets prydande med blommor och ljus, mässkrudars användning, nattvardens trägna och högtidliga firande, 

korstecknets återinförande vid dopet […], ett rätt evangeliskt bruk af den s.k. bikten eller den enskilda 

syndabekännelsen, dagliga morgon- och aftonböner i alla stadskyrkor, rikligare klockringning, knäböjande vid vissa 

moment i liturgien (och för detta ändamål återinförande af bönepallar i kyrkbänkarna), kyrkornas öppnande för privat 

andakt på hvardagarna från morgon till kväll.20 

Förbundet har också beskrivits som ”anti-statliga”, och kallats för en ”högkyrklig, teologiskt 

konservativ prästsammanslutning” som ville förhindra försöken att göra kyrkan till en ”statskyrka” 

och till ett ”statens institut för vårdare av statens religiositet”.21 I motstånd mot statskyrkosystemet ska 

de i sin tidskrift ha fört fram ett program om en nationell kyrka som alternativ till statskyrka och 

frikyrka.22 

Det som framträder av den tidigare forskningen är en mångfacetterad bild av förbundet som 

katolskt inspirerat, beskyllt för att vara katolicerande men som ändå gav uttryck för antikatolicism i sin 

samtid. Dessutom kallas de bekännelsetrogna, lutherskt konfessionella och sägs anknyta till både den 

allmänna såväl som Svenska kyrkans egen tradition. Dess olika ståndpunker tycks ske i samband med 

                                                 
17 Folke T. Olofsson, ”Högkyrklighetens teologi” i Modern svensk teologi, (Stockholm: Verbum, 1999), 239–242. 
18 Yvonne Maria Werner, Världsvid men främmande: Den katolska kyrkan i Sverige 1873-1929 (Uppsala: Katolska bokförlaget, 

1996), 70, 75, 80. 
19 ”Den katolicerande riktningen i vår kyrka” SKFT 1 nr 1 (1911), 1f. 
20 ”Den katolicerande riktningen i vår kyrka” SKFT 1 nr 1 (1911), 4.  
21 Clarence Nilsson, Sam Stadener som kyrkopolitiker (Uppsala: Almqvist & Wiksells, 1964), 41. 
22 Carl Arvid Hessler, Statskyrkodebatten (Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1964), 164–165. Detta accentueras också av Arne 

Palmqvist under dennes utredning av de aktuella kyrkobegreppen i Sverige under kyrka-statutredningen på 1960-talet. Arne 

Palmqvist. De aktuella kyrkobegreppen i Sverige (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1964), 200–201. För om detta se nedan, 

avsnitt 1.6. 
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motståndet mot dels liberalteologi och dels statskyrklighet. Svenska Kyrkoförbundet betraktas också 

som en föregångare inom den liturgiska rörelsen och som en viktig del av en tidig högkyrklighet i 

Sverige, det vill säga ett slags högkyrklighet som framträder mellan den lundensiska högkyrkligheten 

på 1800-talet och den så kallade nya högkyrkligheten på 1930-talet.  

Det står klart att tidigare forskning om Svenska Kyrkoförbundet har belyst olika aspekter av 

förbundets idéer och kyrkosyn utan att någon tydlig helhet framträder. Ingen har exempelvis gjort 

någon undersökning om aktörerna bakom förbundet och deras betydelse för förbundets tillkomst och 

verksamhet. Argumentationen och sambandet mellan de olika ståndpunkter som tidigare forskning 

pekat på framstår som oklara. På vilket sätt hänger antiliberalism, antikatolicism, antistatskyrklighet 

samman med betoningar på kyrkan som katolsk, luthersk och historiskt förankrad? Vad var det som 

drev förbundet och hur hörde deras kritik ihop med den egna kyrkosynen, de kyrkopolitiska och 

liturgiska strävandena? På vilket sätt inspirerades förbundet i sin självförståelse och kyrkosyn av 

historiska och samtida rörelser och personer? En mer djupgående analys av vad som var förbundets 

problembeskrivning och argumentationen behövs för att förstå denna röst i det tidiga 1900-talets 

samtal om kyrkans tro och liv.  

1.3 Problemformulering och syfte 

Tidigare forskning har pekat på Svenska Kyrkoförbundet som en egen inriktning i det offentliga 

samtal som fördes om Svenska kyrkans tro och liv i början av 1900-talet. Ändå är beskrivningen av 

förbundet mångfacetterad och det är oklart vilket slags röst det egentligen var och hur dess företrädare 

argumenterade för sina reformförslag. En fördjupad analys av den kyrkosyn och de idéer som Svenska 

kyrkoförbundet gav uttryck behövs för att tydligare förstå vilket slags röst det var. 

Syftet med denna uppsats är därför att undersöka och analysera det program som Svenska 

Kyrkoförbundet gav uttryck för i den tidskrift som gavs ut mellan 1911–1917. Målet är att belysa nya 

aspekter av denna röst och samtidigt kasta nytt ljus över det samtal om teologi och kyrkoliv som 

fördes under denna formativa period i Svenska kyrkans historia. 

1.4 Frågeställningar 

För att uppnå syftet med uppsatsen kommer arbetet att utgå från den övergripande frågeställningen: 

Vilken röst utgjorde Svenska Kyrkoförbundet i den debatt om kyrkans verksamhet och inriktning som 

pågick i början av 1900-talet? 

Denna övergripande frågeställning bryts ned i ett antal delfrågor: 

1) Hur såg Svenska Kyrkoförbundets problembeskrivning ut? Vilka faror såg det som hotade 

kyrkan? 
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2) Hur beskriver förbundets företrädare sitt mål? Vad för slags kyrka vill de verka för? Vad är, 

kort sagt, den ”sanna kyrkans identitet” för dem? 

3) Hur skulle farornas undvikas, problemen åtgärdas och målet uppnås? Kort sagt, hur såg 

förbundets reformprogram ut? 

4) Hur beskriver förbundet sig själva och vilka historiska och samtida förebilder relaterar det 

till? Kort sagt, vilken självuppfattning artikuleras av Svenska Kyrkoförbundet? 

1.5 Teori, metod och material  

Tidigare forskning har delvis belyst reformprogram och kyrkosyn inom förbundet, men ingen har visat 

hur dess idéer och förslag hängde ihop - varför också bilden av förbundet som ges i forskningen är 

tämligen spretig. En djupare analys som beskriver och tolkar, samt söker förklaringar om sambanden 

mellan förbundets olika ståndpunkter, kan skapa en bättre förståelse av det samt synliggöra nya 

aspekter av den kyrkosyn och de förnyelsesträvanden som formulerades.23  

I min uppsats ämnar jag därför göra en beskrivande och förklarande historieorienterad grupp- 

och aktörsbaserad idéanalys, där Svenska Kyrkoförbundets tidskrift analyseras med utgångspunkt i hur 

förbundet motiverar och argumenterar för sina reformförslag.24 Detta innebär att jag både beskriver 

och tolkar den kyrkosyn och det reformprogram som formulerades inom ramen för förbundets 

tidskrift, men även söker förklara detta programs konsekvenser och sambanden mellan olika 

ståndpunkter. Att jag gör en historieorienterad grupp- och aktörsbaserad analys innebär att jag beaktar 

de kontextuella faktorer som de olika aktörerna bakom tidskriften och dess sammanhang skapar.25  

För att bedöma förbundets betydelse och inflytande i svenskt kyrkoliv hade en receptionsstudie 

varit nödvändig. Någon sådan kommer jag emellertid inte att göra då det faller utanför ramen för 

undersökningens avgränsning och syfte. 

Valet av tidskriften som huvudsakligt undersökningsmaterial motiveras med flera argument. För 

det första finns inget arkiv efter Svenska Kyrkoförbundet bevarat. De uppgifter som finns att gå efter i 

en undersökning är istället primärt de publikationer som gavs ut av förbundet. Dessa var dels en 

skriftserie i sexton delar, dels en tidskrift som utkom i sju årgångar. I skriftserien gav förbundet ut 

texter av olika författare och skulle verka ”i lättfattlig och instruktiv form på ett populärt sätt” och 

upplysande inom olika kyrkliga frågor.26 Merparten av skrifterna gavs ut mellan 1910–1912.27 

                                                 
23 Jfr Beckman, 48–49, 80–81. 
24 Ludvig Beckman, Grundbok i idéanalys (Stockholm: Santérus förlag, 2005), 14–17; Göran Bergström & Kristina Boréus, 

Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (Lund: Studentlitteratur, 2005), 146. Idéanalysen är 

från början utformad av statsvetare för att analysera politiska ideologier och debatter, men används numera i allt högre 

utsträckning även inom andra fält. Det finns inte någon given utformning av idéanalysen som sådan, utan den kan ta olika 

skepnad och inriktning beroende på forskarens syften och frågeställningar. Beckman, 12; Bergström & Boréus, 145. 
25 Beckman, 16–17. 
26 ”Kyrklig krönika I” SKFT 3 nr 1/2 (1913), 4. 
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Tidskriften gavs ut under en längre tid, 1911–1917 och större delen av dess innehåll författades av de 

förbundets aktörer. Tidskriften beskrevs av Kihlén som ett slags nästa steg i opinionsbildningen. Den 

hade enligt honom ett ”kyrkligt program” och att bli prenumerant på den betraktades som en kallelse 

och som att bli en del i en ”kyrklig kraft”.28 Därför är det rimligt att hävda att tidskriften för det första 

är ett mer direkt uttryck för förbundets egen röst, samt att den för det andra utgör ett bredare 

underlag över längre tid för undersökning av förbundets program. Utöver det är det en fråga om 

avgränsning i relation till tidsram. Att göra en fullständig analys av både skriftserien och tidskriften 

bedömdes vara en för vid uppgift för att rymmas inom ramen för denna uppsats.  

Jag kommer av samma anledning inte i någon större utsträckning att behandla Helga Korsgillet, 

sammanslutningen som vidtog efter att förbundet troligen hade upplösts. Helga Korsgillet bildades 

och upprätthölls av Kihlen, Schröderheim samt prästen Carl Wilhelm Palm. Dess verksamhet bestod i 

att ge ut traktater mellan 1920–1922. Även detta är alltså en fråga om avgränsning i relation till 

tidsram.29 

Analysen utformas på det sätt att jag undersöker olika komponenter av de idé- och 

tankekonstruktioner som uttrycks och formuleras av Svenska Kyrkoförbundet i dess tidskrift. För en 

sådan analys har jag valt att fokusera på de specifika analyskategorierna mål, medel, självförståelse, 

omvärlds- och problembeskrivning samt upplevda fiender och hot. Dessa är grundläggande 

komponenter i en reformpolitisk argumentation och relaterade till varandra genom en inre logik. 

Denna logik är inte alltid uttalad och sambanden mellan olika komponenter är ofta osynliga. Att 

synliggöra dem och foga samman komponenterna till en helhet är ett sätt att skapa fördjupad 

förståelse av olika aktörers positioner, reformförslag, handlingsrekommendationer, 

begreppsanvändning och specifika historiebruk. 

Ett reformförslag kan förstås som en beskrivning av ett uttalat mål samt tillvägagångssätt för att 

uppnå detta mål, och tar sin utgångspunkt i relationen mellan problembeskrivning och målbild. 

Genom att fokusera på detta relateras de olika analyskategorierna som tillämpas i uppsatsen.  

Självförståelsen, såsom den kommer till uttryck i de undersökta texterna, är alltid relaterad till en 

omvärldsbeskrivning och beroende av uppfattningar om andra individer och grupper.30 En omvärlds- 

och självbeskrivning har, liksom även handlingsrekommendationer, alltid historiska dimensioner. 

Historien utgör en ständigt närvarande och meningsskapande referenspunkt hos både individer och 

grupper. Motiv, argument och förslag formas av och formuleras med utgångspunkt i referenser till 

                                                                                                                                                                
27 Mer om detta nedan, avsnitt 3.1. 
28 ”Kyrklig krönika I” SKFT 3 nr 1/2 (1913), 5. 
29 Om Helga Korsgillet och dess verksamhet, se kap sju nedan. 
30 För resonemang om självförståelse, se Andreas KG Thörn, En framgångsrik främling: Filadelfiaförsamlingen i Stockholm – 

själbild i historieskrivning och verksamhet 1910-1980 (Örebro: Repro, 2014), 32ff; Zygmunt Bauman & Tim May, Att tänka 

sociologiskt (Göteborg: Bokförlaget Korpen, 2004), 47-48. 
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historien i kombination med iakttagelser av nuet, som i sin tur grundas på kunskaper om det förflutna. 

Historiebruket är alltså ett slags meningsskapande minnesprocess och del av det historiemedvetande 

som kopplar samman föreställningar om historien med bilder av nuet och framtiden. 31 

De valda analyskomponenterna bildar en helhet och fångar in centrala aspekter av Svenska 

Kyrkoförbundets kyrkopolitiska och teologiska argumentation. Dessa analyskomponenter utgör 

dessutom viktiga jämförelsepunkter som kan användas för att ställa olika gruppers åskådningar mot 

varandra. De fångar in den bärande strukturen och synliggör logiken i en specifik aktörs yttranden och 

utsagor. Analyskategorierna är generella och kan användas i olika typer av idéanalys. 

En analys av Svenska Kyrkoförbundet som enbart hade fokuserat på liturgi eller kyrkosyn hade 

inte på samma sätt kunna synliggöra relationen mellan de olika komponenterna. En idéanalys av detta 

slag kan det. En sådan analys kan även bidra till fördjupade analyser av begreppshistoriskt slag, vilket 

delvis sker i denna uppsats. 

En historisk och aktörsorienterad idéanalys av detta slag fokuserar inte enbart på de 

föreställningar som formuleras i källmaterialet utan försöker förstå dessa utsagor i relation till de 

aktörer som formulerat dem och det historiska händelseförlopp som deras agerande var en del av.32 

Därför är det, för att göra en sådan analys av Svenska Kyrkoförbundet, nödvändigt att synliggöra 

människorna bakom tidskriften och på så sätt fördjupa förståelsen av de texter som analyseras genom 

att relatera dem till aktörernas liv, övriga författarskap och historiska sammanhang. En idéanalys 

behöver inte vara aktörsorienterad. Men en aktörsorienterad idéanalys har en styrka i att den inte bara 

synliggör sammanhang och logik – den kan också synliggöra inre motsättningar i aktörers 

argumentation och förändring över tid. Sådana motsättningar som exempelvis uppstår när det 

existerar olika och konkurrerande tolkningar av mål och medel inom en grupp av aktörer. 

Genom att rekonstruera relationen mellan upplevda fiender och hot, handlingsförslag, 

självförståelse, målbilder och förebilder kan jag också visa hur föreställningar som kan uppfattas som 

motstridiga förenades inom en och samma tankevärld. En idéanalys av detta slag kan indelas i tre 

moment som pågår parallellt och som griper in i varandra under uppsatsens framställning:  

(a) För det första behöver jag få ett grepp om aktörerna och själva förbundets historia och 

förlopp i form av dess tillkomst, verksamhet och avslut. Aktörsperspektivet är centralt då förbundet 

var sina medlemmar, det vill säga att dessa personer sammantaget utgjorde den röst som jag studerar i 

uppsatsen. Aktörer som kommer att studeras är Schröderheim, Kihlén och Sjögren men jag kommer 

också att lyfta andra personer kopplade till förbundet. Idéanalysen blir på så sätt förankrad i sin 

historiska kontext och förståelsen av förbundet fördjupas.  

                                                 
31 Jfr Carola Nordbäck, ”Kyrkohistorisk historiebruksforskning” i Minne och möjlighet, red. Urban Claesson & Sinikka 

Neuhaus (Göteborg/Stockholm: Makadam förlag, 2014), 26-29; Aronsson, 17-18, 70.  
32 Jfr Beckman, 15ff. 
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(b) För det andra kommer jag att fokusera på att beskriva och förklara tidskriftens innehåll med 

utgångspunkt i de valda komponenterna, det vill säga de frågeställningar som är formulerade i 

uppsatsen som gäller förbundets problembeskrivning, självförståelse och målbild.  

(c) För det tredje handlar det om att förankra förbundets utsagor i deras historiska sammanhang 

– på aktörsnivå, förbundsnivå samt i relation till den debatt och den kyrka som de levde och verkade 

inom. Detta görs genom att jag löpande under uppsatsen relaterar olika problembeskrivningar och 

ståndpunkter som formuleras i tidskriften till den kyrkohistoriska kontexten. Vissa jämförelser med 

andra rörelser eller personer kan göras men endast för att klargöra förbundets ståndpunkter. Något 

komparativt syfte med undersökningen finns således inte. 

Tillvägagångssättet i analysen är kvalitativt och hermeneutiskt. Det innebär att jag beskriver 

Svenska Kyrkoförbundet som fenomen i deras egen kontext för att kunna göra en tolkning som ökar 

förståelsen av det. Därför är det viktigt att arbeta induktivt och nära källmaterialet, men även nära 

kontexten.33 Den hermeneutiska metoden innebär ett tolkande arbete där relationen mellan del–helhet 

och förförståelse–förståelse står i fokus. I tolkningsprocessen av materialet relateras de små delarna, 

exempelvis artiklar i tidskriften, till en större helhet, som kan vara tidskriften som helhet, kontexten 

inom vilket förbundet verkade eller aktörernas bakgrunder. På så sätt pågår också ett cirkelmönster, 

eller en spiral, där förståelsen fördjupas.34 Några förhållningssätt som styr tolkningen kan sägas vara att 

den bör vara koherent, det vill säga logiskt konsistent, och att den tar hänsyn till textens helhet och 

samtidigt är genomträngande på ett sätt som blottar underliggande, centrala problem. Vidare bör 

frågorna som undersöks resas av texten och dessa frågor bör besvaras i tolkningen. Tolkningen måste 

också ta hänsyn till kontexten och överensstämma med vad textens författare verkligen säger.35 

En idéanalys av det slag jag valt att göra resulterar i ett framställningssätt där empirin lyfts fram i 

form av citat och sammanfattas i tematiska referat där källmaterialets egen begreppsanvändning och 

framtoning presenteras för att detta sedan ska kunna diskuteras och analyseras.  

Det huvudsakliga källmaterialet i denna undersökning är alltså den tidskrift som Svenska 

Kyrkoförbundet utgav åren 1911–1917. Tidskriften utkom i olika antal nummer per år och med något 

varierande sidspann. Första årgången, 1911, utkom tidskriften i sex nummer, varav de första tre var 

trettiotvå sidor långa, medan de sista tre var mellan tjugofyra och tjugoåtta sidor. Andra årgångens 

första två nummer var sexton sidor, medan övriga nummer denna årgång endast var åtta sidor. Det är 

också mellan dessa sidspann, åtta och sexton sidor, som tidskriftens samtliga resterande nummer kom 

                                                 
33 Lisa Justesen & Nanna Mik-Meyer, Kvalitativa metoder: Från vetenskapsteori till praktik (Lund: Studentlitteratur, 2011), 13; Bo 

Enroth, Hur mäter man ”vackert”? Grundbok i kvalitativ metod (Stockholm: Natur och Kultur, 1984), 49. 
34 Mats Alvesson & Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (Lund: 

studentlitteratur, 2008), 193–195. Jfr Lennart Hellspong,  Metoder för brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur, 2001, 164, 198–

200. 
35 Alvesson & Sköldberg, 203. 
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att växla mellan. Från och med den andra årgången utkom tidskriften mellan sju och tio gånger per år. 

Mycket av tidskriftens innehåll hade en tydligt opinionsbildande karaktär där redaktionella 

kommentarer till nyhetsstoff bidrar till uppfattningen om att tidskriftens syfte var att utgöra en röst i 

det samtal om kyrkosyn som pågick.36  

Tidskriftens innehållsliga disposition såg ungefär likadan ut under hela dess utgivningstid. Först 

fanns oftast någon form av längre ledarartikel. I början skrevs dessa av redaktionen och signerades 

inte. Dock kom de från slutet av andra årgången att tas över av Kihléns serie ”Kyrklig krönika”. Dessa 

krönikor hade oftast ett kyrkopolitiskt inriktat budskap och inte sällan en något uppmanande karaktär, 

där slutklämmen exempelvis kunde vara: ”Kära läsare, vill du vara med och hjälpa oss framåt på detta 

program?”.37 Utöver det utgjordes innehållet av allt från kortare debattartiklar och insändare, till 

artiklar med reportagekaraktär som exempelvis kunde röra historiska företeelser som puseyismen eller 

personporträtt av exempelvis Henric Schartau eller Wilhelm Löhe.38 Vidare utgjordes tidskriftens 

innehåll av längre artikelserier, kortfattade nyheter eller kommentarer till aktuella händelser, 

recensioner av nyutkommen kyrklig litteratur. Exempel på längre artikelserier är Sjögrens monografi 

om Radbert, en av missionären Ansgars lärare, som sträckte sig över flera årgångar39, eller den serie av 

artiklar om det kyrkliga handboksarbetet som skrevs av kontraktsprosten HB Hammar.40 Nästan varje 

nummer avslutades med en punkt som hette ”Från skilda håll” där kortare notiser om aktuella 

händelser i det kyrkliga Sverige, men även från många andra länder, rapporterades.  

Förutom serien ”Kyrklig krönika”, som uteslutande författades av Kihlén, var det få artiklar 

som var signerade av redaktionens medlemmar. Förklaringar gavs inte heller alltid till de som var 

signerade med något slags förkortning. En ofta förekommande underskrift är Sgn som var Henning 

Sjögrens signatur – även i andra format än SKFT. Kihlén undertecknade ibland sina artiklar som inte 

var krönikor med signaturen C. K. En annan förekommande signatur var K., vars upphovsman är 

okänd. Schröderheim skrev under sina artiklar med hela sitt namn. I och med att han tillhörde de fasta 

medarbetarna och redaktionen på tidskriften är det rimligt att anta att han var inblandad i den stora 

raden av osignerade artiklar i tidskriften.41 

Det har varit ett metodologiskt övervägande för mig hur jag ska hantera Svenska 

Kyrkoförbundets tidskrift som en röst för något kollektivt i tolkningen. I tidskriften uttrycks förvisso 

att varje författare skriver för sig själv i tidskriften. Samtidigt är många texter skrivna i en kollektiv 

                                                 
36 Att man ville verka opinionsbildande är uppenbart men styrks ändå mer explicit av Kihlen i Guds rike och församlingen, III. 
37 ”Kyrklig krönika. Protestantismen från romersk-katolsk synpunkt” SKFT 5 nr 1/2 (1915), 3. 
38 ”Vilhelm Löhe” SKFT 3 nr 3/4 (1913), 25; ”Henrik Schartau. En lefnadsteckning” SKFT 1 nr 6 (1911), 152-162. 
39 ”Ansgarius lärare” första delen i SKFT 3 nr 1/2 (1913), 11–12. 
40 ”Några önskemål för vår kyrkohandbok” första delen i SKFT 4 nr 8 (1914), 83–86. 
41 Även Olofsson tar detta antagande för troligt, se Olofsson, 283. 
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”vi”-form och kan uttrycka sig med auktoriteten av ”vår ståndpunkt” inom olika kyrkliga frågor.42 

Dessutom är de flesta artiklar som inte är krönikor av Kihlén eller skrivna av olika gästskribenter 

osignerade, vilket kan tolkas som att de är skrivna med förbundets auktoritet. För tydlighets skull 

kommer jag att ange om en särskild författare står bakom den artikeln jag refererar till. Då dessa 

nästan uteslutande är Kihlén, Sjögren eller Schröderheim, och de är att betrakta som förbundets 

huvudaktörer antas de skriva i förbundets anda. Om någon åsikt uttrycks som inte tycks stämma med 

helheten kommer jag att lyfta fram det. 

När det gäller källmaterial om aktörerna kommer jag att gå utanför tidskriftens och skriftseriens 

ramar och använda mig av ett bredare och betydligt spretigare källmaterial. Ingen av de tre 

huvudaktörerna, Schröderheim, Kihlén eller Sjögren, gjorde någon kyrklig karriär, det vill säga 

uppnådde någon högre position inom kyrkan. Det är en bidragande orsak till att det biografiska 

materialet om dem inte är så rikt. Schröderheim är den om vilken mest material finns bevarat. Detta 

material har emellertid inte sammaställts och presenterats tidigare.  

Svenska Kyrkoförbundets tidskrift är ett primärmaterial som är att betrakta som en form av 

kvarleva. Men det går också att, enligt Florén och Ågren, benämna det som en annan källmaterialstyp, 

nämligen fri källa. Denna typ av källa är att betrakta som ett slags kvarleva och kan ge forskaren insikt 

i hur något betraktas av dess författare, oavsett om det stämmer överens med verkligheten eller inte.43 

Med utgångspunkt i denna undersöknings frågeställningar kan konstateras att syftet inte är ta reda på 

huruvida det som Svenska Kyrkoförbundet skriver i sin tidskrift nödvändigtvis är sant eller inte – 

frågan är vilket slags röst de utgjorde i sin samtid. Det som är föremål för undersökning är vilken bild 

av samtiden som tecknas, hur tidskriftens utsagor förhåller sig till denna samtid och vilken kyrkosyn 

som växer fram ur dess texter.  

1.6 Tidigare forskning 

Jag har ovan kortfattat redogjort för några av de centrala dragen i den tidigare forskningen om 

Svenska Kyrkoförbundet. Jag kommer nu i följande avsnitt att närmare redogöra för denna forskning. 

Bengt Ingmar Kilström är den som tidigast pekade på förbundets betydelse för den tidiga 

högkyrkligheten i Sverige. Kilström beskriver denna högkyrklighet och dess betydelse i ett antal 

artiklar i Personhistorisk årskrift.44 I Societas Sanctae Birgittas festskrift (1970) skriver Kilström att det 

finns starka kopplingar mellan Svenska Kyrkoförbundets verksamhet och den senare framträdande 

                                                 
42 ”Vår ståndpunkt I” SKFT 4 nr 1 (1914), 8; Kihlen, Guds rike och församlingen, III. 
43 Anders Florén & Henrik Ågren, Historiska undersökningar: Grunder i historisk teori, metod och framställningssätt (Lund: 

Studentlitteratur, 2006), 219, 221–222. 
44 Bengt Ingmar Kilström, ”Birgittagestalteten och svensk högkyrklighet: Begynnelseskedet” Personhistorisk tidskrift, 69 

(1973): 24–35; ”Birgittagestalteten och svensk högkyrklighet: 1920-talets brytningstid” Personhistorisk tidskrift, 70 (1974): 67–

74.  
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högkyrkligheten och de beskrivs som ”intressanta exempel på försök till en kyrklig och teologisk 

renässans”.45 Kilström nämner kortfattat något om förbundets bildande och dess huvudsakliga syften 

att verka i ”god luthersk anda” och att förbundets huvudsakliga antagonist var liberalteologin.46 

Mer ingående skildras förbundet i Kilströms bok Högkyrkligheten i Sverige och Finland under 1900-

talet (1990). Här tecknas en något fylligare historik av förbundets bildande, dess tidiga styrelse och de 

tre promemorior som skickades ut med förbundets syften och namnunderskrifter under 1909–1910. 

Promemorians punkter och en sammanställning av samtliga titlar i förbundets skriftserie citeras i sin 

helhet. Kilström beskriver också mycket kortfattat aktörerna bakom förbundet och pekar ut 

Schröderheim, Kihlén och Sjögren som de ledande namnen. Schröderheim ges något mer utrymme. 

Kilström nämner anklagelserna om katolicerande tendenser, angreppen på liberalteologin samt pekar 

också på betydelsen av det kyrkligt-teologiska mötet i Örebro 1910 som en direkt bakgrund till 

förbundets bildande. Vidare menar Kilström att det finns många drag i teologin hos Svenska 

Kyrkoförbundet som senare skulle återkomma i Gunnar Rosendals skrifter. Detta gäller den 

hierarkiska synen på ämbetet, nattvardens position i gudstjänstlivet samt liturgins betydelse.47  

Kilström ställer inga frågor om varför liturgin betonas, eller varför liberalteologin skulle ha varit 

ett problem för Svenska Kyrkoförbundet. Mycket av Kilströms framställning av förbundet är del i en 

större beskrivning av högkyrklighetens i Sverige historia och förstås därför på dess villkor. Någon 

djupare analys av förbundet görs inte.  

Kilström avslutar sitt arbete om Svenska Kyrkoförbundet genom att accentuera behovet av 

forskning om förbundet, samt ställer frågorna: Varför blev förbundets verksamhetstid så kort? I sista 

numret 1917 påstår förbundet ”att de idéer, för hvilka vi har kämpat, numera ingalunda intaga någon 

tillbakasatt ställning i vårt kyrkliga lif utan tvärtom synas arbeta sig fram mer och mer”.48 Kilström 

frågar sig vad som kan motivera detta påstående? Detta är en relevant fråga att ställa till materialet, 

vilken jag också ämnar försöka besvara som en del av min undersökning om förbundet i detta arbete. 

Olofssons kapitel i Modern svensk teologi (1999) kan på sätt och vis sägas vara en fortsättning på 

Kilströms introduktion. Han lyfter fram förbundets kyrkosyn som en del av den svenska 

högkyrklighetens teologi. Han belyser förbundets program att kämpa för att Svenska kyrkan ska slå 

vakt om sitt allmänkyrkliga, katolska arv. Olofsson visar att förbundets anglikanska impulser 

kompletteras av sökandet efter rötter i den egna svenska traditionen. Han pekar på ett flertal trådar av 

högkyrklighet som kan observeras i svensk kyrkohistoria och han nämner Johan III, 1600-talets 

                                                 
45 Bengt Ingmar Kilström, ”Societas Sanctae Birgittae’s historiska bakgrund” i Societas Sanctae Birgittae 1920-1970 red. Bengt 

Ingmar Kilström, Eric Segelberg, Carl Strandberg och Irma Eriksson (Strängnäs: Societas Sanctae Birgittae, 1970), 7. 
46 Kilström, ”Societas Sanctae Birgittae’s historiska bakgrund”, 7–9. 
47 Kilström, Högkyrkligheten, 93–104. 
48 Kilström, Högkyrkligheten, 104. Jfr ”Till våra läsare” SKFT 7 nr 7 (1917), 49. 
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biskopars kamp för libertas ecclesiae, Strängnäsbiskopen och liturgen U. L. Ullman, samt den lundensiska 

högkyrkligheten.49  

Folkesson pekar vidare på att Schröderheim såg brister i svenskt kyrkoliv. Det handlade om 

nattvardens svaga ställning, liturgins förfall, prästämbetets försvagning genom statstjänstemannaskapet 

och inflytande från liberalteologi och frikyrklighet. Dessa är tecken på en skev kyrkosyn som tagit sig 

uttryck i svenska kyrkan och kan endast motverkas genom en kamp för en ”rätt kunskap om och 

uppskattning av hvad Jesu Kristi kyrka är och betyder”.50 Folkesson menar också att den betoning på 

kyrkans katolicitet som Svenska Kyrkoförbundet hade var ett svar på den framväxande liberalteologin, 

individualism och rationalism. Han skriver vidare att de hade en ”klart luthersk konfessionell karaktär: 

Bibeln bekännelseskriftera, Uppsala mötes beslut.”51 Vidare skriver Olofsson i mer generella drag att 

Svenska Kyrkoförbundet verkade för en upprustning av kyrkorummet, gudstjänsten, nattvardens 

firande i ”god luthersk sed”.52 

Olofssons kapitel övergår sedan i en framställning av högkyrklighetens teologi i ett slags 

helhetsperspektiv, där artiklar och skrifter från Svenska Kyrkoförbundet finns med som material i 

analysen men där tyngdpunkterna ligger på den senare högkyrklighetens centralgestalter Bo Giertz och 

Gunnar Rosendal.53 Olofssons analys är relevant för min undersökning då den pekar ut en riktning 

och ett samband mellan Svenska Kyrkoförbundet och den senare högkyrkligheten på ett teologiskt 

plan. Dock är Olofssons analys av Svenska Kyrkoförbundet, av förklarliga skäl, kortfattad. Inga försök 

till att se samband mellan liturgiska reformer och kyrkosyn görs egentligen. Inte heller nämns något av 

de kyrkopolitiska hållningar som exempelvis Palmqvist har pekat på som centrala hos förbundet.54 

Olofsson undersöker dessutom Svenska Kyrkoförbundet som en del av en given kontext – nämligen 

den högkyrklighet som de i efterhand uppfattades bana väg åt. Risken med en sådan analys är att 

endast de ståndpunkter som passar in i den kontexten belyses. Svenska Kyrkoförbundets inspiration 

från den lundensiska högkyrkligheten och den anglikanska Oxfordrörelsen tas upp men finns det inte 

fler viktiga bakgrunder att lyfta fram? Vidare lyfts inga argument bakom förbundets antimodernism 

fram, och inga djupare kopplingar mellan förbundets problembeskrivning och kyrkosyn analyseras. 

Olofssons kapitel fungerar, likt Kilströms historik, som riktning och karta när jag börjar min 

undersökning om förbundet även om det är min tes att det finns mer att undersöka både när det gäller 

förbundets problembeskrivning och kyrkosyn.  

                                                 
49 Olofsson, 239–240. 
50 Olofsson, 242; ”Katolicerande tendenser inom vår kyrka” SKFT 1 nr 1 (1911), 3.  
51 Olofsson, 242. 
52 Olofsson, 242. 
53 Olofsson, 243–283. 
54 Se ovan, avsnitt 1.2. 
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Det sista exemplet som jag vill nämna i detta avsnitt är de artiklar som Oloph Bexell skrivit om 

högkyrkligheten i Sverige. Bexell har på framför allt vid tre tillfällen behandlat detta ämne och då 

främst för att peka på olika influenser och bakgrunder som fanns till uppkomsten av högkyrklighet i 

Sverige, men även om högkyrklighetens i allmänhet teologi och självförståelse.55 Svenska 

Kyrkoförbundet behandlas endast indirekt men Bexell pekar, liksom Kilström och Olofsson, på 

Schröderheim som en av pionjärerna för liturgisk restauration inom Svenska kyrkan och den 

högkyrkliga kyrkosynen i Sverige. I två artiklar lyfter Bexell fram inspirationskällor till den tidiga 

högkyrkligheten i Sverige. Dels tysk högkyrklighet genom lundahögkyrkligheten och biskopen U. L. 

Ullman i Strängnäs, dels den anglikanska Oxfordrörelsen. Ordet högkyrklighet förstås genom den 

tidige högkyrklige profilen Samuel Gabrielsson som en högre uppfattning om kyrkan.56  

Bexell beskriver Schröderheims böcker som ”de tidigaste högkyrkliga programskrifterna för en 

svensk läsekrets, tydligt influerade av den engelska Oxfordrörelsens ideal” och vidare att mycket av det 

som Schröderheim skrev om i sina böcker idag betraktas som allmänt vedertagna bruk i Svenska 

kyrkan.57 Det som Bexell lyfter fram i Schröderheims reformprogram är den liturgiska förnyelsen men 

samtidigt Schröderheims förståelse av kyrkans katolicitet. Efter sina resor till England 1908 och 1909 

blev Schröderheim inspirerad av det anglikanska kyrkolivet. Det gäller allt från den kraftiga 

psalmsången till kyrkvärdarna med sina kollekthåvar, frilufts- och barngudstjänster, bruket av 

liturgiska kläder för både präster och körsångare, stearinljus och blommor på altaren, barndop i 

församlingskyrkorna, regelbunden nattvard, veckomässor, de kortare högmässorna och bruket av 

rökelse för att nämna några exempel. Bexell beskriver Schröderheims argumentation för att även den 

svenska kyrkan kan nyttja sådana liturgiska bruk. Det handlade inte enligt Schröderheim om att införa 

något främmande utan om att återinföra något som hörde till den egna traditionen. Schröderheim 

motiverade de olika liturgiska och gudstjänstförnyande reformer som annars ansågs vara romersk-

katolska med att de egentligen var sant lutherska och allmänkyrkliga.58  

Bexells analys lägger vikten på högkyrklighetens tidiga faser generellt och dess inspiration från 

både tyskt och engelskt håll. Det är relevant att ställa sig frågan huruvida Bexells analys stämmer in på 

Svenska Kyrkoförbundet i synnerhet? Bexell pekar också på något som är viktigt för mig att ta med 

mig i min undersökning, som gäller Schröderheims försvar av de liturgiska reformerna – nämligen att 

de skulle vara uttryck för något mer äkta lutherskt än den liturgi som den samtida kyrkan gav uttryck 

                                                 
55 Jfr Oloph Bexell, ”Att finna hela kyrkans skatt – något om den svenska högkyrklighetens källor” i Gotländskt och kyrkligt 
– Festskrift till Ove Lundin, red. Ragnar Svenserud och Jakob Tronet (Skellefteå: Artos, 2007): 160–193; ”The Oxford 
Movement as Received in Sweden” Kyrkohistorisk årsskrift 106 (2006): 143–152;  “Perspektiv på högkyrkligheten” Svensk 
Pastoraltidskrift 33 nr 37 (1991): 577–585;   
56 Bexell,  ”Att finna hela kyrkans skatt”, 160–171. 
57 Bexell, ”Att finna hela kyrkans skatt”, 183. 
58 Bexell, ”Att finna hela kyrkans skatt”, 179-183. 
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för. En fråga till min egen undersökning som jag tar med mig beträffande detta är om och i så fall hur 

en sådan argumentation tar sig uttryck hos Svenska Kyrkoförbundet.  

Det som både Olofsson, Kilström och indirekt även Bexell lyfter fram är Svenska 

Kyrkoförbundets betoningar på begrepp som katolicitet, luthersk konfessionalism, liturgi och 

gudstjänstliv samtidigt som förbundet också tydligt ställde sig emot den liberalteologiska och 

modernistiska teologin. Att förbundets liturgiska betoningar är ett svar på den bristande liturgiska 

känslan som det observerade i sin samtid är en given analys. Förklaringen att den högkyrkliga 

kyrkosynens samband med liturgisk reform ligger i dess uppvärdering av kyrkan skulle dock kunna 

betraktas som ett bristande argument. Även de liberalteologiska och de mindre liturgiskt orienterade 

rösterna i förbundets samtid hade troligen höga tankar om kyrkan – om än på ett annat sätt. Hur de 

liturgiska reformsträvandena ska förstås blir även det en fråga för mig att ta med mig i arbetet i 

uppsatsen. 

Jag har tidigare nämnt Nilsson, Hessler och Palmqvist som exempel på hur Svenska 

Kyrkoförbundet betraktas som antistatskyrkliga och företrädare för ett program om den nationella 

kyrkan.59 Något sådant program lyfts inte fram av vare sig Kilström eller Olofsson och något av en 

spricka i bilden av förbundet framträder således. Hur hänger den nationella kyrkan samman med de 

betoningar som dessa har målat upp om kyrkosynen och reformsträvandena inom förbundet? 

Något mer bör nämnas om Palmqvists undersökning då den intar en betydligt mer kritisk 

inställning till förbundet. Palmqvist har sitt fokus på högkyrklighetens syn på kyrkans relation till 

staten. Han ifrågasätter de högkyrkliga pretentionerna om att förbundet byggde sin teologi på en fast 

grund i svensk tradition och konstaterar istället om högkyrkligheten att ”till inte ringa del hämtade den 

i själva verket sina ideal utifrån”.60 Han rättfärdigar delvis de anklagelser som riktades mot förbundet 

om katolicerande tendenser, genom att mena att förbundets program innehöll impulser från både 

romersk-katolskt, gammalkatolskt och grekiskt-ortodoxt håll samt att det anglikanska inflytandet 

snarast handlar om de anglokatolska strömningarna inom denna kyrka. Palmqvist förklarar det som 

”taktiska skäl” att förbundet hänvisar till den egna traditionen, eller deras egen tolkning av den.61 Kan 

detta påvisas genom en analys av förbundets tidskrift? Det är ännu en fråga jag noterar inför arbetet. 

Någon omfattande studie om den tidiga högkyrkligheten i Sverige har ännu inte gjorts. Ett 

flertal studier kan dock nämnas som angränsande forskning för denna uppsats. Detta gäller 

exempelvis Torbjörn Aronsons studie om den lundensiska högkyrkligheten och kretsen kring Svensk 

                                                 
59 Clarence Nilsson, Sam Stadener som kyrkopolitiker (Uppsala: Almqvist & Wiksells, 1964), 41; Carl Arvid Hessler, 

Statskyrkodebatten (Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1964), 164–165; Arne Palmqvist. De aktuella kyrkobegreppen i Sverige 

(Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1964), 198f. 
60 Palmqvist, 198. 
61 Palmqvist, 198–200. 
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Luthersk Kyrkotidning.62 K. G. Hammars studie om liberalteologi och kyrkopolitik är ännu ett exempel.63 

Oloph Bexells avhandling om Ullmans liturgiska teologi tangerar också Svenska Kyrkoförbundets 

verksamhet tidsmässigt och relaterar till studieobjektet i föreliggande uppsats även när det gäller 

ämnen och idéer.64 Även Birgitta Brodds artikel om influenser från engelsk högkyrklighet inom 

ungkyrkorörelsen är exempel på forskning som angränsar till mitt ämne och forskningsobjekt.65  

Betoningen på kyrkans katolicitet har framhävts av flera forskare. Samtidigt framställs förbundet 

som både antikatolskt och lutherskt konfessionellt – vilken kyrkosyn ligger bakom dessa 

ställningstagande och vilka samband finns däremellan? Tidigare forskning har också pekat på både 

motståndet mot statskyrkligheten och liberalteologin såväl som de liturgiska reformsträvandena – men 

det är oklart huruvida något samband mellan dessa olika ståndpunkter fanns inom förbundet? Frågor 

som kvarstår att besvara är exempelvis också vilka aktörerna bakom förbundet var, hur framhävandet 

av kyrkans katolicitet sammanförs med den lutherska konfessionaliteten, samt vilken syn på den 

romersk-katolska kyrkan som framträder. Vidare är det inte heller klarlagt vilken kyrkosyn som fanns 

inom förbundet, både beaktat den problembeskrivning och de lösningsförslag som uttrycktes. Genom 

att jag tar sikte på dessa frågeställningar i min undersökning om vilket slags röst Svenska 

Kyrkoförbundet var i sin samtid, blir det också tydligt att uppsatsen fyller en kunskapslucka både vad 

gäller det historiska skeendet kring förbundet samt kyrkosynen som en distinkt röst i det samtal om 

kyrkans liv som pågick under 1910-talet. 

1.7 Översikt 

Efter detta inledande kapitel kommer jag att i kapitel två först beskriva aktörerna bakom förbundet 

samt kortfattat några personer med anknytning till det. Därefter kommer jag att i kapitel tre redogöra 

för förbundets bildande och dess tidiga verksamhet. Därefter följer kapitel fyra som behandlar hur 

förbundet i tidskriften uttrycker sig om den romersk-katolska kyrkan, liberalteologin och 

frikyrkligheten i Sverige. Jag kommer även i detta kapitel att försöka tränga in i förbundets 

argumentation och försöka förstå motiven bakom de olika synsätten och problemformuleringar som 

förbundet ger uttryck för. Efter detta följer kapitel fem där jag beskriver och förklarar förbundets 

kyrkosyn och självuppfattning. Kapitlena fyra och fem hänger samman med det följande 

undersökningskapitlet, kapitel sex, i vilket förbundets reformsträvanden angående liturgi och 

gudstjänstliv analyseras. Därefter beskriver i uppsatsens sjunde kapitel förbundets avslutande historia. 

                                                 
62 Torbjörn Aronson, Högkyrklighet och kyrkopolitik: Kretsen kring Svensk Luthersk Kyrkotidning fram till ca 1895 (Skellefteå: 

Artos & Norma, 2014). 
63 K. G. Hammar, Liberalteologi och kyrkopolitik: Kretsen kring Kristendomen och vår tid 1906 – omkring 1920 (Lund: CWK 

Gleerups, 1972). 
64 Oloph Bexell, Liturgins teologi hos U.L. Ullman (Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1987). 
65 Birgitta Brodd, ”Manfred Björkquist och Axel Lutteman: Om influenser av engelsk högkyrklighet i ungkyrkligheten fram 

till 1920” i Manfred Björkquist: Visionär och kyrkoledare, red. Vivi-Ann Grönqvist (Skellefteå: Artos, 2008). 



18 
 

I kapitel åtta sammanfattas och presenteras avslutningsvis de slutsatser som jag i min undersökning 

har kommit fram till.  

Dispositionen för uppsatsen kan således beskrivas som tematisk, snarare än frågeorienterad. 

Kapitel två kan beskrivas som en yttre beramning åt uppsatsen. Kapitel tre och sju kan sägas höra 

samman som kronologiska kapitel som tecknar förbundets historia. Mellan dem finns kapitel fyra, fem 

och sex, vilka utgörs av idéanalysen av tidskriftens innehåll.  
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Kapitel 2: Aktörerna bakom förbundet 

I detta kapitel kommer jag att påbörja teckningen av förbundets historia genom att göra en fördjupad 

beskrivning av de centrala aktörerna och initiativintagarna bakom Svenska Kyrkoförbundet. 

Utgångspunkten är att de olika aktörernas bakgrund och intressen kan bidra till förståelsen av 

förbundets reformprogram och strävanden och framställningen är tematisk för att fokusera på sådant 

som är av vikt för att förstå aktörernas specifika roller i Svenska Kyrkoförbundet. 

När förbundet bildades 1909 valdes en styrelse bestående av Schröderheim som ordförande, 

Kihlén som sekreterare, pastorn vid Rosenlunds ålderdomshem A. E. Svanberg som kassör, samt som 

styrelseledamot och vice ordförande komministern i Oscars församling P. J. Theofil Carlson. Tidigare 

forskning har också menat att de mest framträdande av dessa fyra var Schröderheim samt Kihlén. 

Svanberg nämns aldrig i tidskriften och Carlson dog redan 1911.66 Sjögren, som också han har 

framhävts inom tidigare forskning, blev även en viktig aktör inom förbundet. Dels eftersom han redan 

från början fanns representerad med artiklar i tidskriften och skrifter i skriftserien, men framför allt 

för att han övertog redakörskapet efter Sven Falk 1914. Därför betraktas dessa tre, Schröderheim, 

Kihlén och Sjögren, som de tre huvudaktörerna bakom förbundet.  

Avslutningsvis kommer jag också att nämna något kortfattat om några av de andra personer 

som var kopplade på olika sätt till förbundet.  

2.1 Elis Schröderheim (1863–1937) 

Elis Schröderheim var förmodligen den mest drivande personen bakom Svenska Kyrkoförbundet och 

något av ett ansikte utåt. I Svenska Kyrkoförbundets tidskrift beskrivs att förbundet startades som ett 

upprop av ”pastor Schröderheim m. fl.”67  

Schröderheim föddes i Stockholm 1863 och var son till kanslirådet och registratorn i 

ecklesiastikdepartementet Johan Schröderheim och Hedvig Lovisa Juliana Jennings.68 Han började 

studerade till präst i Uppsala 1882, där han lärde känna bland andra Nathanael Beskow, Nathan 

Söderblom (som båda studerade i samma årskull som Schröderheim) samt sedermera Kalmarbiskopen 

Henry William Tottie.69 Söderblom och Schröderheim blev vänner och höll kontakten under hela 

livet.70  

                                                 
66 Kilström, 95. Gunnar Ekström, Stockholms stads herdaminne från reformationen intill tillkomsten av Stockholms stift. (Västerås: 

Vestmanlands Läns Tidnings AB Tryckeri, 1951), 517. 
67 ”I Vår kyrka” SKFT 7 nr 3/4 (1917), 35. 
68 Ekström, 171. 
69 Nils Ahnlund & Simon Skoglund, Ladugårdslandet: till Hedvig Eleonora kyrkas 200-årsminne 1737-1937 (Svenska kyrkans 

diakonistyrelse, 1937), 387; Öyvind Sjöholm, Samvetets politik: Natanael Beskow och hans omvärld intill 1921 (Uppsala: Almqvist 

& Wiksells boktryckeri, 1972), 58; ”Henry William Tottie” SKFT 3 nr 5/6 (1913), 37. 
70 Ahnlund & Skoglund, 389. Det finns även ett tiotal brev från Schröderheim till Söderblom i Nathan Söderbloms samling 

på Uppsala universitetsbibliotek, skrivna under åren 1892–1925 som visar på att det fanns en ömsesidig kontakt mellan 
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Under studietiden var Schröderheim engagerad i Teologiska föreningen i Uppsala, ett 

sammanhang där samtidsidéer inom teologi och kyrkoliv, med särskild hänsyn till dogmatiska 

frågeställningar men även pastoralteologi och kyrkorätt, diskuterades. Föreningen var influerad av 

tänkande som kom från lågkyrkligt och liberalteologiskt håll.71  

Schröderheim prästvigdes för ärkestiftet 1888 och fick en första tjänst som adjunkt i Klara 

församling, där han var anställd som kateket, vilket var ett slags prästtjänst för yngre präster i 

församlingarnas kateketskolor för barn och unga. Det innebar ansvar för kristendomskunskap, de 

nyinförda barngudstjänsterna, ungdomsarbetet och konfirmationsundervisning.72 1891 blev han 

regementspastor vid Livregementet till häst, en tjänst han hade på sidan av församlingsuppdragen livet 

ut.73  

Engagemanget för kyrkolivet som hade tagit sig uttryck i ett aktivt föreningsliv redan under 

studietiden, blev än en gång tydligt 1893 när Schröderheim tillsammans med rotemannen Carl Alm 

bildade Föreningen för väckande af kristligt församlingslif på kyrklig grund, sedermera även under 

benämningen Kyrkofrämjandet.74 Schröderheim och Alm startade föreningen i förhoppning om att 

samla ihop pengar för att anställa präster som kunde verka bland den fattigare arbetarbefolkningen 

och för att Svenska kyrkan skulle börja ta sitt sociala ansvar i samhället i högre utsträckning. De såg 

utmaningarna som urbanisering och industrialisering hade gett upphov till, och de ville genom frivilligt 

församlingsarbete ägna sig år människors andliga och materiella nöd.75 

1902 fick Schröderheim en pastoratsadjunkttjänst i Hedvig Eleonora. Att vara pastoratsadjunkt 

var inte betraktat som en ordinarie församlingstjänst, men han innehade tjänsten, parallellt med sitt 

                                                                                                                                                                
vännerna. Schröderheim skrev också en artikel i SKFT om Söderbloms ärkebiskopsutnämning där han bland annat kallade 

Söderblom ”kyrklig och modern i ordens bästa betydelse.” Se ”Sveriges ärkebiskop” SKFT 4 nr 6 (1914), 67f. 
71 Sjöholm, 118. 
72”Utdrag af protokollet i Uppsala Domkapitel den 2 juni 1888”, arkiv för släkten Schröderheim, RHB. Schröderheim 

vittnar själv kortfattat sitt arbete som katekumen med konfirmandsundervisning för ”36 gossar (konfirmander) hvarje 

söndags morgon” i ett brev till Söderblom daterat 8 februari 1892. Nathan Söderbloms samling, Uppsala 

universitetsbibliotek. För kateketskolorna och prästtjänster, se Oloph Bexell, Sveriges kyrkohistoria: Folkväckelsens och 

kyrkoförnyelsens tid, 213. Jfr Håkan Theodor Ohlsson, Biografisk matrikel över Svenska kyrkans prästerskap 1934 (Lund: Ohlsson, 

1934), 638. 
73 Ahnlund & Skoglund, 387  
74 Bakgrunden till föreningens bildande var den explosionsartade befolkningsökningen som hade lett till att det fanns 

alldeles för få präster i relation till invånare. Kyrkan fick problem med att möta människor på ett tillfredställande sätt och 

hade svårt att anpassa sin utformning efter den växande befolkningen. Dessutom växte en ny arbetarklass av fattiga 

invånare fram i industrisamhället. Ett förslag kom från Stockholms stads konsistorium att dela upp de stora 

Stockholmsförsamlingarna i mindre enheter, men att samtidigt skapa ett gemensamt kyrkofullmäktige och en samfällighet 

för att centralisera det ekonomiska arbetet. Förslaget röstades dock ned i oktober 1892 av majoriteten i samtliga 

församlingar utom Storkyrkoförsamlingen. Bexell, Sveriges kyrkohistoria: Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid, 214. Jfr Martin 

Nykvist, ”’Vi män höra ock Guds rike till!’ Manlighetsideal inom Kyrkobröderna, Svenska kyrkans lekmannaförbund 1918-

1929” Kyrkohistorisk årsskrift 113 (2013), 67. 
75 Bexell, Sveriges kyrkohistoria: Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid, 214-215. Jfr Edvard Rodhe, Svenska kyrkan omkring 

sekelskiftet (Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelse bokförlag, 1930), 69. 
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uppdrag som regementspastor, till 1924 då tjänsten omvandlades till en komministertjänst som han 

som enda sökande fick. Denna tjänst hade fram till sin död 1937.76 

1908 erhöll Schröderheim statens resestipendium och for till England under sommaren för att 

studera framför allt tre saker: soldathemmen, konfirmandundervisning och det kyrkligt-religiösa livet i 

England så som de kom till uttryck vid de så kallade Majmötena i London. Redogörelsen till Kungligt 

majestät trycktes i bokform 1909.77 Ett år senare gjorde han ännu en studieresa till England, och 1910, 

som första bok i Svenska Kyrkoförbundets skriftserie, kom han ut med Engelskt kyrkolif – och svenskt, 

mer riktad till en större läsarskara där han berättade om resorna och gjorde jämförelser med svenskt 

kyrkoliv.78 Han blev märkbart tagen av församlingslivet i England och hans böcker, framför allt 

Engelskt kyrkolif – och svenskt, har i efterhand kommit att betraktas som de tidigaste högkyrkliga 

programskrifterna i Sverige.79 Schröderheim var starkt influerad av den anglikanska kyrkan och han 

tjänstgjorde vid upprepade tillfällen i Engelska kyrkan i Stockholm.80 

I jubileumsboken till Hedvig Eleonora kyrkas 200-årsjubileum beskrivs att Schröderheim på 

särskilt tre områden hade inflytande över församlingslivet. Dessa var liturgisk väckelse, nattvardens 

firande och att han var ”en pojkarnas präst”.81 Beträffande det sistnämnda var det något som tog sig 

uttryck genom att han var ledare för konfirmander, den manliga ungdomsföreningen och 

scoutkolonnen. Han hade en ”nitälskan för den manliga ungdomen” som också beskrivs passade väl 

ihop med hans uppdrag som regementspastor.82 Han var också förespråkare av gosskörer, enligt den 

anglikanska kyrkans modell, då de enligt honom var i enlighet kristenhetens äldsta traditioner och 

uteslöt de ”störande psykologiska faktorer” som det innebar att ha en blandad kör.83  

Intresset för ungdomar och konfirmander var en röd tråd i Schröderheims liv. Han hade, enligt 

flera källor, god hand med ungdomar och kunde ta sig an dem på ett särskilt sätt. Tillsammans med 

hustrun Elisabeth engagerade sig Schröderheim energiskt för ungdomarna genom bland annat 

                                                 
76 Ahnlund & Skoglund, 387. I sitt arbete i församlingen ansvarade Schröderheim särskilt för själavård och förrättningar 

för församlingsbor boende öster om Sibyllagatan och norr om Linnégatan. Se ”Till Hedvig Eleonora församling”, 

församlingsutskick (Stockholm: Wilhelmssons boktryckeri AB, 1910), 8. Schröderheim var också på förslag att bli 

kyrkoherde i både Hedvig Eleonora och Klara församling men blev aldrig vald. Kilström, 133. 
77 Elis Schröderheim, Minnen och intryck från en kyrklig studieresa i Storbritannien sommaren 1908 (Stockholm: Centraltryckeriet, 

1909), 4. 
78 Elis Schröderheim, Engelskt kyrkolif – och svenskt. Iakttagelser, jämförelser och önskningar (Stockholm: FC Askerbergs 

bokförlagsaktiebolag, 1910), 5. Bexell, ”Att finna hela kyrkans skatt”, 180. 
79 Bexell, ”Att finna hela kyrkans skatt”, 183. Mer om det anglikanska inflytandet på Svenska Kyrkoförbundets verksamhet 

nedan, avsnitt 3.2.1.  
80 Ekström, 172. 
81 Ahnlund & Skoglund, 387–388. 
82 Ahnlund & Skoglund, 387–388. 
83 ”Kyrkokören i den evangel.-lutherska kyrkan” SKFT  7 nr 3/4 (1917), 22.  
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scouting och friluftsliv.84 De första böcker som han gav ut på slutet av 1800-talet, Inför Gud: Kristiliga 

betraktelser och Frukta Gud och Håll hans bud hade dedikationer till ”forna och nuvarande 

konfirmander”.85 Dessa böcker hade en inriktning på kristet liv, och om att leva som konfirmerad. 

Han gav också ut ett antal småskrifter med tal till nuvarande och före detta konfirmander och deras 

föräldrar.86  

Intresset för unga män och manlighet var inget unikt i denna tid. Avtagande i kyrkosed i Sverige, 

och Västeuropa, från mitten av 1800-talet hade visat sig tydligare bland männen, även om det gällde 

alla led i kyrkan. Flera kristna organisationer för män, som KFUM, Svenska diakonisällskapet, 

Männens missionskrets och senare Kyrkobröderna, växte fram som svar på detta. Det skedde således 

delvis en feminisering av kyrkan, dock styrdes kyrkan alltjämt uteslutande av män.87 Sådana 

manlighetsideal synliggörs exempelvis tydligt hos Schröderheim i artikeln ”Gif oss män”, en artikel 

som handlar om att kyrkan och samhället behöver fler ”[m]än med hjärta och förstånd, men också 

med öfvertygelsetrohet och karaktärsfasthet”.88 För att främja manligheten i kyrkan hade Schröderheim 

också varit med och startat upp den scoutkolon som fanns i församlingen. På så sätt knöts ideal om 

manlighet samman med behovet av män i församlingen.89  

Beträffande de övriga de två områden i vilka Schröderheim ska haft inflytande, liturgi och 

nattvard, gick de hand i hand och kom att ta sig uttryck i såväl församlingslivet som i verksamheten 

med Svenska Kyrkoförbundet. Schröderheim köpte hem liturgiska kläder och tyger och var bland de 

första i Sverige som uppträdde i alba och stola.90 Han gjorde korstecken vid dop och såg till att det 

firades nattvard oftare än tidigare i Hedvig Eleonora. Han köpte hem ett processionskors från 

                                                 
84 Carl Wilhelm Palm, ”Några minnen från regementspastor Elis Schröderheims tid” i Hedvig Eleonora Församlingsblad 35 nr 

3 (1967), 4. På äldre dagar blev Schröderheim dock allt mer konservativ och fick svårare att anpassa sig till nya uttryck hos 

ungdomar och den nya tiden, som han ofta reagerade emot. ”Elis Schröderheim in memoriam” i Hedvig Eleonora 

församlingsblad april (1937), 11. 
85 Jfr Elis Schröderheim, Frukta Gud och Håll hans bud: Ord från predikstolen och altaret (Stockholm: Palmqvist, 1898); Elis 

Schröderheim, Inför Gud: Kristliga betraktelser (Stockholm: A.V. Carlsons bokförlagsaktiebolag, 1893).  
86 Jfr Elis Schröderheim, En kristens lifsuppgift: Ett konfirmationstal (Lund: Berlingska boktryckeriet, 1909); Elis Schröderheim, 

Bekännelse och förnekelse: Ett konfirmationstal (Stockholm: F. Björklunds bokhandel, 1901); Elis Schröderheim, Tre tal till 

nattvardsungdom (Stockholm: F. Björklunds bokhandel, 1902); Elis Schröderheim, Till mina forna konfirmander vid K. 

Sjökrigsskolan (Stockholm: Centraltryckeriet, 1907); Elis Schröderheim, Till mina forna konfirmander vid K. Sjökrigsskolan 

(Stockholm: Stellan Ståls boktryckeri, 1905).  
87 Nykvist, 58–59. 
88 ”Gif oss män” SKFT 3 nr 1/2 (1913), 2. 
89 Elis Schröderheim, Manlighet: Tal vid scoutupptagningen i Hedvig Eleonora den 15 juli 1915 (Stockholm: Svenska 

tryckeriaktiebolaget, 1915), 1.  
90 Jfr Kilström, 133–134; Bexell, ”Att finna kyrkans skatt”, 182–183. Schröderheim var dock inte den första som förde in 

dessa bruk, vilket ibland felaktigt har hävdats, och framför allt inte i Hedvig Eleonora. Istället var det, enligt vännen och 

prästen Carl Wilhelm Palm, en av de andra grundarna av Svenska Kyrkoförbundet, PJ Theodor Carlson. Carlson hade varit 

sjömanspräst i England på 1870-talet och tagit med sig erfarenheter av detta. Schröderheim beskrivs dock av vännen Palm 

som den mest kände och den egentlige pionjären på början av 1900-talet. Palm, ”Några minnen från regementspastor Elis 

Schröderheims tid”, 4.  
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England som kan ha varit det första i Sverige på flera hundra år. Det kan alltså konstateras att han var 

en pionjär inom den liturgiska väckelsen i Sverige. Många saker han gjorde, som att ha tända ljus på 

altaret och att klä sig i alba, betraktades som katolicerande och han fick mycket kritik. Samtidigt var 

det också många som, i alla fall till en början, kom på hans gudstjänster.91  

Statistik om församlingslivet i Hedvig Eleonora, redovisad av Schröderheim själv i SKFT nr 1/2 

1917, visar att antalet nattvardsgäster ökade stadigt under det att församlingen utökat antalet 

nattvardsgångar. Det var, skriver Schröderheim, i enlighet med den ståndpunkt han förfäktat sedan sin 

bok Engelskt kyrkolif – och svenskt, nämligen att nattvarden är församlingens centrum. Artikeln visar att 

församlingen hade ungdomsnattvardsgångar för ungdomsgrupper och andra i församlingen 

konfirmerade ungdomar, vilket också hade ökat deltagandet bland unga. Andra betydelsesfulla 

faktorer som bidrog till församlingslivet var ett rikt musikaliskt liv, där endast kyrkomusik tilläts, med 

psalmsång och körer med anordnande av motettaftnar. Bruket med kollekthåvar hade också upptagits. 

Detta bruk var något som Schröderheim hade förundrats över i England. Till skillnad från i England, 

hade församlingen inrättat en ordning med pojkar ur scoutkolonen eller ungdomskretsen som gick 

”håfgången”. Detta, ansåg Schröderheim, bidrog till ”deras fostran och kyrkligt intresse och känsla af 

samhörighet med församlingen.”92 

Mycket tyder dock på att Schröderheims teologiska inriktning förändrades avsevärt någon gång 

tidsmässigt nära resorna till England 1908 och 1909. Det har ovan framgått att han under studietiden 

var del i den liberalteologiskt påverkade Teologiska föreningen. År 1900 talade han inför Stockholms 

prästerskap och framhöll då att prästerna inte skulle känna sig så hotade av den liberala teologin och 

låta den få komma till tals. Han menade att denna teologiska riktning var så marginell och att en 

mångfald av åsikter skulle berika Stockholms prästsällskap. Schröderheim menade att det var en rädsla 

för det okända som gjorde att prästsällskapet inte ville närma sig den moderna teologin. Han menade 

även att den historisk-kritiska  bibelforskningen inte var något hot mot kyrkan, då den handlade om 

historisk forskning och inte om tron, och det gällde att kunna skilja på tro och forskning.93 

Året efter, 1901, medverkade Schröderheim i antologin I religiösa och kyrkliga frågor med artikeln 

”Oevangeliska åskådningar i den evangeliska kyrkan”.94 I denna artikel skrev Schröderheim exempelvis 

om att den lutherska kyrkan överskattade Luthers betydelse och att Luther själv skulle ha avböjt den 

                                                 
91 Kilström, 133–134; Bexell, ”Att finna kyrkans skatt”, 182–183. 
92 ”Församlingslif i Hedvig Eleonora, Stockholm.” SKFT 7 nr 1/2 (1917), 4–6. Jfr Bexell, ”Att finna kyrkans skatt”, 180–

183. 
93 Elis Schröderheim, Några reflexioner och önskemål med anledning af den i september 1899 i Stockholm hållna Sjunde Allmänna 

Svensk-Lutherska preskonferensen. Föredrag å Stockholms Prestsällska den 12 febr. 1900 (Stockholm: Nya Tryckeri-Aktiebolaget, 

1900), 1-8. 
94 Elis Schröderheim, ”Oevangeliska åskådningar i den evangeliska kyrkan” i I religiösa och kyrkliga frågor: Skriftsamling i 

evangelii tjänst red S. A. Fries (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1901). 



24 
 

kult som ägnats honom. Schröderheim menar exempelvis att Luther skulle ha varit ”vacklande och 

obestämd” i sin uppfattning om Bibeln.95 

Schröderheim ger sedan exempel på olika så kallade oevangeliska åskådningar inom den 

lutherska kyrkan. Han börjar med verbalinspirationen, det vill säga synsättet om att varje ord i Bibeln 

skulle vara direkt inspirerat från Guds eget ord. Schröderheim menar att denna teori inte har något 

stöd i vare sig Bibeln eller den tidiga kristna traditionen utan mest är ett påfund från 1600-talet. Denna 

teori måste bekämpas då den gör kristendomen och kyrkan mer ont än vad den gör gott, skriver 

Schröderheim. Han menar att det inte går att inskränka Guds inspiration endast till Bibeln, utan att det 

i alla tider har funnits inspirerade människor – exempelvis bland de grekiska filosoferna. Författarna 

till de olika bibelböckerna var människor, menar Schröderheim, som var barn av sin tid. Eftersom de 

var påverkade av sin samtid kan ingen ofelbarhet krävas av dem. Schröderheim menar, i enlighet med 

Luther, att Bibeln innehåller Guds ord men den är inte Guds ord samt att Bibeln måste tolkas efter 

anden och med förnuftet.96 Inte heller bekännelseskrifterna ska utsättas för någon bokstavstro, skriver 

Schröderheim:  

 

Den evangeliska åskådningen finner sitt uttryck i det apostoliska: där Herrens ande är, där är frihet – frihet att bedrifva 

en själfständig forskning, frihet att, obunden af kyrkomötesbeslut och kyrkliga dogmer, ja, obunden af själfva Guds 

ords bokstaf, men bunden och vägledd endast af samvetets röst och förnuftets ljus och Skriftens ande, med 

begagnade af alla de hjälpmedel, som med vetenskapens framsteg i alltjämt ökadt mått erbjuda, och af den 

historisk-kritiska metod, som förnuftigtvis måste erkännas såsom den enda rätta, - fortskrida till en renare, klarare, 

innerligare och djupare uppfattningen af den gudomliga sanningen.97 

 

Schröderheim tycktes alltså i tidiga år ha uttryckt en positiv inställning till den historisk-kritiska 

forskningsmetoden och varit mindre benägen att sätta sin tilltro till bekännelseskrifterna. Att betrakta 

kyrkans bekännelse som bindande kallade Schröderheim oevangeliskt. Sådana uppfattningar borde 

bekämpas med frihet i tro, forskning och samvete.98 I relation till detta menade Schröderheim att tro 

handlade om något annat än underkastelse under kyrkans auktoritet. Att tro enligt evangelisk 

uppfattning, menade Schröderheim, handlade inte om att samtycka till kyrkans tolkning av Bibeln och 

sanktionerade lära, utan det handlade om en hjärtats tro och att överlämna sig till Gud i sitt inre.99 

Denna tro skulle ta sig uttryck och visa sig i den kallelseuppgiften i det vardagliga livet och i ett 

intresse för den världsliga kulturen. Schröderheim menade att det sätt på vilket människor trodde i 

hans samtid, var en tro utan fromhet, en dålig pietism, där det endast fokuserades på det yttre och på 

                                                 
95 Schröderheim, ”Oevangeliska åskådningar i den evangeliska kyrkan”, 62–63.  
96 Schröderheim, ”Oevangeliska åskådningar i den evangeliska kyrkan”, 63–69.  
97 Schröderheim, ”Oevangeliska åskådningar i den evangeliska kyrkan”, 68–69.  
98 Schröderheim, ”Oevangeliska åskådningar i den evangeliska kyrkan”, 70–71.  
99 Schröderheim, ”Oevangeliska åskådningar i den evangeliska kyrkan”, 72. 
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att avskärma sig från världen medan de troende i själva verket var styrda av det världsliga och girighet, 

oärlighet och högmod. Schröderheim kallade detta för reformert-pietistiskt och menade att ett större 

hot fanns från detta håll, än från den romersk-katolska kyrkan. Det bästa sättet att motverka detta var 

genom ren och klar evangelieförkunnelse.100 

Schröderheim skriver alltså inget om liturgin, om nattvarden eller om något annat som senare 

tycks bli huvudteman för hans prästgärning. Inte heller handlar texten om hotet från liberalteologin. 

Det tycks snarast vara så att Schröderheim själv är påverkad av denna teologiska inriktning med en 

betoning på den subjektiva aspekten av tron. Inget i Schröderheims texter från den tidiga perioden 

fram till 1909 tyder på att han skulle haft någon särskild agenda emot den liberala teologin eller för en 

liturgisk väckelse i Svenska kyrkan. Däremot blir både Svenska Kyrkoförbundet och Helga Korsgillet 

två sammanslutningar som grundas av Schröderheim och som till sin natur bland annat handlar om att 

bekämpa liberalteologin.101 Exempelvis skriver Schröderheim, tillsammans med Kihlén och Palm, 

1919 i SvD-inlägget ”Trettio teser om kyrkan” att Guds ords gåva är förmedlad av kyrkan och därför 

måste det tolkas i samklang med kyrkans heliga bekännelse och tradition.102 En ordentlig förskjutning i 

ståndpunkt kan tyckas.  

Något som tycks ha haft betydelse för en förändring i inställningen till den historisk-kritiska 

forskningen hos Schröderheim var den förnekelse att Kristi gudom som denna forskning på vissa håll 

tycks ha gett upphov till. Schröderheim påverkades troligtvis djupt av detta och något om att den 

historisk-kritiska forskning skulle vara den enda sanna skrev han senare inte igen.103 

Det är uppenbart att Schröderheim, trots uppdraget att vara regementspastor och ett flertal 

förordnanden som vice pastor i Hedvig Eleonora under åren 1903-1931104, aldrig gjorde någon kyrklig 

karriär. Han var en pådrivare för reformer, vilket syntes både på församlingsnivå men också genom 

Svenska Kyrkoförbundet. Enligt vännen och komministern i Oscars församling, Bengt Aurelius, hade 

Schröderheim också en förmåga och en djärvhet att följa sin övertygelse och brydde sig lite om vad 

andra tyckte.105  

Även efter Svenska Kyrkoförbundet fortsatte Schröderheim att engagera sig inom det som kan 

karaktäriseras som en tidig högkyrklighet i Sverige. Samma år som förbundets verksamhet avslutades 

bildades Helga Korsgillet, där Schröderheim var en av upphovsmännen.106 1922 upptogs 

Schröderheim som broder brödraskapet och bönegemenskapen i S. C. A. (Sodalitium Confessionis 

                                                 
100 Schröderheim, ”Oevangeliska åskådningar i den evangeliska kyrkan”, 72–76 
101 Se nedan, kap 3–7.  
102 Kilström, 110-111. 
103 Texter som tyder på detta är exempelvis ”Från skilda håll” SKFT 2 nr 1 (1912), 8; ”Fria ord” SKFT 2 nr 7/8 (1912), 79-

80. 
104 Ekström, 171. 
105”Elis Schröderheim in memoriam” i Hedvig Eleonora församlingsblad april (1937), 10; Ahnlund & Skoglund, 389–390. 
106 Mer om detta nedan avsnitt 7.3.  
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Apostolicae). Det hade bildats i Lund 1920 av bland andra Schröderheims vän Carl Wilhelm Palm, 

initiativtagaren till Helga Korsgillet. S. C. A. var inspirerat av den anglikanska högkyrkligheten och var, 

enligt Kilström, ett slags reaktion mot liberalteologin i Sverige. Schröderheim var medlem 1922–1926 

och avslutade sitt medlemskap med hänvisning till de stora avstånden till Skåne, där S. C. A. hade sitt 

starka fäste.107  

Flera präster som senare profilerade sig högkyrkliga runt om i Sverige har, enligt Kilström, 

uppgett att de influerades av Schröderheim och hans tydliga profil under 1910- och 20-talen. Bland 

dem var Olof Elmgren-Warberg, Olof Magnusson, Sune Wiman och Herman Hedberg,108 

Schröderheim hamnade i blåsväder och konflikt med Söderblom när han 1925 kritiserade 

Ekumeniska mötet i Stockholm för att det inte tydligare hade tagit ställning mot att Tyskland hade fått 

skulden för första världskriget. Detta gjorde han i en predikan i högmässogudstjänsten i Hedvig 

Eleonora. Predikan kom att rapporteras om i SvD under den tillspetsade rubriken ”Ekumenerna 

vågade ej lägga Kristi egna ord till grund för mötet.”109 Söderblom valde att svara dagen efter och 

beskrev att mötets deltagare hade talat om kriget i mycket ”gripande ordalag” och de hade kommit 

överens med de tyska delegaterna att inte ta upp skuldfrågan på mötet. Söderbloms svar avslutades i 

skarpaste ton: 

 

Att regementspastor Schröderheim är okunnig om stockholmsmötet i augusti kan man ej förundra sig över, då man 

vet att han vistades i södra Europa vid den tiden […] Däremot väcker hans ansvarslöshet häpnad och djup sorg, då 

han, utan kännedom om fakta, utslungar dylika beskyllningar. Det hade varit mycket betankligt om det skull skett i 

tidningspressen. Men ännu vida allvarliga blir saken, när man betänkar, att sådana ord talats från predikstolen i 

högmässan på årets fjärde böndag. Under min långa erfarenhet har jag icke hört en svensk predikstol så grovt 

missbrukas till falska anklagelser och uppenbara osanningar. Regementspastor Schröderheims tillvitelser från 

predikstolen drabba kristenhetens valda ombud från samtliga de länder, som voro företrädda på Allmänkyrkliga 

världskonferensen.110  

 

Schröderheim menade att han blivit felciterad på vissa punkter men vidhöll han sin kritik om att mötet 

inte tagit ställning mot utpekandet av Tyskland för krigsskulden.111 Efter den offentliga debatten, några 

dagar senare, skrev Schröderheim till Söderblom och vädjade till honom att uttala sig till 

Schröderheims fördel, då tydligen hans församlingstjänst var i fara.112 Trots de hårda orden från 

Söderblom tycks de två vännerna ha försonats med tiden, då Schröderheim under de sista åren av sitt 

                                                 
107 Kilström, 105-106, 115, 122 
108 Kilström, 30, 113, 136. 
109 SvD, ”Ekumenerna vågade ej lägga Kristi egna ord till grund för mötet”, 13 oktober, 1925, 1. 
110 SvD ”Skarp uttalande av ärkebiskopen”, 14, oktober 1925, 3. 
111SvD ”En förklarande utveckling av Pastor Schröderheim”, 14 oktober, 1925, 22. 
112 Brev från Elis Schröderheim till Nathan Söderblom, 18 oktober 1925. Nathan Söderbloms samling, UUB. 
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liv ska ha uppgett att de två hade diskuterat de tidiga nattvardsgångarna, morgonmässor, och att de 

sista orden som Söderblom sagt till honom 1931 var: ”Tänk på den tidiga nattvardsgången!”113  

Vid slutet av sitt liv drabbades Schröderheim av både ekonomisk kris114 och sjukdom och dog i 

sviterna av ett benbrott på annandag påsk 1937.115  

2.2 Carl Kihlén (1876–1937) 

Carl Kihlén var en konservativ röst i den kyrkliga debatten från början av 1900-talet fram till sin död 

1937. Han föddes i Stockholm, 21 mars 1876. Hans far, Gustaf Hilmer var organist och musiklärare. 

Kihlén studerade först vid högre latinläroverket på Norrmalm i Stockholm, därefter fortsatte han med 

studier i teologi vid Uppsala universitet där han tog teoretisk teologisk examen år 1900. Dessförinnan 

hade han, under 1899, verkat som andrelärare på fängelserna på Långholmen. Han prästvigdes 1901 

och blev domkyrkoadjunkt och fattighuspredikant i Visby direkt. Han återvände till Stockholm 1903 

för en tjänst som pastoratsadjunkt i sin födelseförsamling Hedvig Eleonora, där han också kom att 

möta Schröderheim. Han fick en ny tjänst i Engelbrekts församling 1906 men återvände till Gotland 

1911 för en kyrkoherdetjänst i Rute församling. Där blev han sedan kvar och blev kontraktsprost för 

det norra kontraktet 1926 och blev ledamot av kyrkomötet samma år. Kihlén var också preses vid 

prästmötet i Visby 1928.116  

Kihlén var, under åtminstone 1908–1909, medlem i Boströmsförbundet.117 Detta var bildat för 

att verka i den tidigare Uppsalaprofessorn i praktisk filosofi, Christopher Jacob Boströms (1797–1866) 

anda. Boström betraktas Sveriges mest inflytelserike filosof under 1800-talet och var influerad av 

Immanuel Kant och Friedrich Schleiermacher. Han var politiskt konservativ, monarkist och 

betraktade fyrståndsläran som den enda rationella representationsformen. Däremot var han som 

religionsfilosof mer radikal och förnekade exempelvis Kristi gudom och helvetesläran, vilket ledde till 

debatter med ortodoxa teologer och präster. Hans rationella idealism, i vilken han starkt betonade den 

                                                 
113 Ahnlund & Skoglund, 389. 
114 Enligt vännen Palm hade Schröderheim lånat ut mycket pengar i flera omgångar till en gammal konfirmand och till slut 

hade han gått i borgen för konfirmanden med hela sin ärvda förmögenhet. När 1930-talets kristider kom, slukades hela 

skulden och Schröderheim själv blev återbetalningsskyldig. I och med detta var han och Elisabeth på äldre dagar tvungna 

att ändra hela sin livsföring, och sälja av värdefulla föremål i hemmet, däribland hans flygel. Paret kom på fötter 

såsmåningom och fick de bättre ställt mot slutet. Palm, ”Några minnen från regementspastorn Elis Schröderheims tid”, 5. 
115 Ahnlund & Skoglund, 389–390; Palm, ”Några minnen från regementspastorn Elis Schröderheims tid”, 5. Schröderheim 

begravdes i Hedvig Eleonora kyrka den 4 april, första söndagen efter påsk, och ett stort antal personer kom först till 

kyrkan och sedan till gravsättningen. Begravningen förrättades av kyrkoherden Erik Bergman. Efter kistbärarna gick en 

scoutkolon i begravningståget. ”Ord vid Elis Schröderheims jordfästning” i Hedvig Eleonora församlingsblad april (1937), 9. 
116 Ohlsson, 608. 
117 Carl Kihlén, Psykologi och kunskapsteori i religionsvetenskapen (Stockholm: Adolf Johnsons förlag, 1909), 35. 
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”enskildes plikter i ett moraliskt och rationellt samhälle” kom att få ett betydande inflytande på 

tänkandet i Sverige på slutet av 1800-talet.118  

Gustaf Aulén menar att boströmianismen liknade den lundensiska högkyrkligheten i det att de 

båda betonade religionen som fostrare av folkets moral och att den därför ansågs som omistlig för 

staten. Skillnaden är att lundateologerna såg kyrkan som en egen levande organism, medan Boström 

inte gjorde någon skillnad på stat och kyrka.119 

I det offentliga rum som växt fram i tidningspressen under 1800-talet hade liberalismens krav på 

en självständighet i det offentliga utvecklats. Gentemot detta betonades inom boströmianismen staten 

som det enda offentliga. Det skulle inte finnas några frivilliga föreningar utanför staten. Kyrka och stat 

var enligt Boström samma sak, den var staten sedd ur en viss synvinkel. På så sätt kom också 

boströmianismen att likna de liberaler som var dess meningsmotståndare, då dessa också var positiva 

till relationen mellan kyrka och stat. Boström förespråkade dock, till skillnad från de liberala, 

ståndsriksdagen som statens representationsform.120 Boströmianismen beskylldes för att vara 

verklighetsfrämmande idealism, fientlig mot naturvetenskap och reaktionär i politiken.121  

I skriftserien Smärre skrifter utgifvna af Boströmsföbundet gav Kihlén ut skriften ”Psykologi och 

kunskapsteori i religionsvetenskapen”, 1909. Här finns inte utrymme för att i detalj analysera Kihléns 

Boströmanalys. Det är dock värt att notera några saker från skriften, som kan bidra till en förståelse av 

Kihléns författarskap i SKFT. Kihlén tolkar och polemiserar mot religionssociologen Ernst Troeltsch 

och dennes vetenskapliga metod i studiet av religion. Kihlén skriver att religionspsykologins föremål 

ska vara den studerade religionen i dess normala gestaltning, samt att den religionspsykologiska 

metoden måste vara ”religiös själfanalys, vederbörligen kompletterad med analys af förefintligt 

religiöst materiel i form af kyrkliga bekännelseskrifter, religiösa litteratur, biografier af religiösa 

personligheter, särskildt sådana, hvilkas religiositet upptagits af ett större antal lärjungar o.s.v.”122 Här 

finns således inte utrymme för någon utomstående objektivitet i granskningen av religionen, en sådan 

metod finner Kihlén vara ”rena, rama oförnuftetet” eftersom vetenskapen aldrig kan skilja sig från det 

vetenskapliga subjektet. Teologi är, skriver Kihlén, inget annat än ”människan själf såsom i kristligt 

afseende vetande”.123 Kihlén resonerar vidare i slutet av skriften genom att göra jämförelser mellan 

Troeltsch och Boström och skriver att Troeltsch skiljer mellan vetenskap och religion, medan 

                                                 
118 ”Christopher Jacob Boström”, Nationalencyklopedin. www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/christopher-jacob-

boström, [hämtad 2015-04-24]. 
119 Gustaf Aulén, Hundra års svensk kyrkodebatt: Drama i tre akter (Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag, 

1953), 63–64. 
120 Claesson, 74. 
121 ”Boströmianism” i Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/bostr%C3%B6mianism, 

[hämtad 2015-04-24]. 
122 Kihlén, Psykologi och kunskapsteori inom religionsvetenskapen, 24–25. 
123 Kihlén, Psykologi och kunskapsteori inom religionsvetenskapen, 22–23. 
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Boström ser de båda som människan själv ur olika perspektiv.124 I tidskriften NTKS vände sig Kihlén 

mot Schleiermachers sätt att dela upp tro och vetenskap, och menade att detta inte låter sig göras. 

Dessutom vände sig Kihlén emot idén att dela upp religion och teologi. Teologi, ansåg Kihlen, var 

inget annat än den religiösa människans tänkande.125 Noterbart är att Kihlén tycks ha en 

epistemologisk utgångspunkt som är viktig att ha med sig vid en diskussion av hans texter i SKFT. 

Kihlén var en produktiv författare – på flera fronter. Förutom ovan nämnda skrift utgiven i 

Bostömsförbundets skriftserie gav Kihlén även ut skriften Vår kyrka just nu: Några reflexioner för dagen 

1909.126 Året efter, 1910, gav han ut Johan III:s liturgi i Svenska Kyrkoförbundets skriftserie. Utöver 

själva arbetet med moderniseringen av språket, skrev Kihlén ett förord till boken där han 

argumenterade för att liturgin och ståndpunktern som förespråkades av Johan III, och som på sin tid 

anklagades för att vara reformkatolsk, i själva verket var identisk med reformatorn Philipp 

Melanchthons såsom hans synpunkt kom till uttryck i Augsburgska bekännelsens apologi. Därför 

borde inte Johan III:s bekännelsetrohet ifrågasättas.127  

Kihlen gav också en replik till Natanael Beskows artikelserie i Aftonbladet, ”Den kyrkliga 

striden”, med titeln ”Den kyrkliga striden. Ett genmäle”, där han ville försvara ”kyrkans fäderneärvda 

tro” och gjorde personliga påhopp på Beskow som menades representera den kyrkliga upplösningen128 

I en redaktionell kommentar i Svensk Kyrkotidning, kritiserades Kihlén för hans utfall och personliga 

påhopp mot Beskow. Redaktionen menade att Kihléns skrivsätt var motbjudande och uttryckte: 

”hellre inget försvarsskriveri än ett som är prägladt af personlig hätskhet och försök att tyda allt till det 

värsta”.129 

Samma år gav Kihlén, lite mer oväntat, ut en roman under pseudonymen Vera Skeeberg. 

Romanens namn var Fröken Sprakfåle: En modern kvinnas historia.130 Det var Kihléns enda roman och 

den skildrar en ung kvinna, Anna Berg, som gör uppror mot sin omgivning och går sin egen väg. Hon 

utbildar sig till lärarinna, hyllar sin samtids materialistiska filosofi och erkänner inga andra lagar än 

driftens. Boken författades högst troligt av Kihlén för att påverka sin samtid i en antimodern riktning 

genom ett möjligen något okonventionellt tillvägagångssätt. Dock, menar litteraturkritikern på Dagens 

                                                 
124 Kihlén, Psykologi och kunskapsteori inom religionsvetenskapen, 33. 
125 ”Religion och teologi” NTKS 1 nr 25 (1910), 213f.  
126 Carl Kihlen, Vår kyrka just nu: Några reflexioner för dagen (Uppsala: Norblads bokhandel, 1909). 
127 Carl Kihlén, Johan III:s liturgi (Stockholm: FC Askerbergs bokförlagsaktiebolag, 1910), 3–7. 
128 Hammar, 271–272. Mer om detta nedan, avsnitt 3.1.2. 
129 ”Svar till regementspastor E. Schröderheim” SKT 7 nr 8 (1911), 85. 
130 Vera Skeeberg, Fröken Sprakfåle: En modern kvinnas historia (Stockholm: FC Askerbergs bokförlagsaktiebolag, 1909). Jfr 

Svenskt Författarlexikon 1900-1940: Bibliografisk handbok till Sveriges moderna litteratur red. Bengt Åhlen (Stockholm: Svenskt 

författarlexikonförlag, Rabén & Sjögren, 1942), 493. Denna roman ska inte förväxlas eller sammankopplas med Lisa 

Eurén-Berners långserie för flickor med huvudkaraktären Fröken Sprakfåle som utgavs mellan 1932–1963. Se, ”Lisa 

Eurén-Berner” Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/lisa-euren-berner, [hämtad 2015-04-

24].  
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Nyheter Ulla Lundqvist, som av en händelse råkade på boken 1999, att Anna Berg som karaktär och 

boken i sin helhet ironiskt nog ”engagerar med sitt frejdiga mod” och det tycks som att Kihléns försök 

att påvisa modernismens och socialismens baksida möjligen inte blev det resultat han hade önskat – 

utan snarare tvärtom.131 Boken annonserades dessutom i sin samtid i den svenska kvinnorörelsens 

tidning Dagny.132 

Kihlén hade innan sin tid som fast medarbetare på SKFT varit krönikör för tidningen Nytt 

Dagligt Allehanda. Tidningen beskrevs i SKFT som en sista utpost av Stockholmstidningarna som 

riktade sig till det folk ”som nitälskar för vår kyrkas bevarande på evangelisk-luthersk grund”.133 

Kihléns författarskap här verkar ha följt ungefär samma teman som det som senare framträdde i 

SKFT. Exempelvis skriver han i Vårt Land 1 december 1905 i polemik mot signaturen 

”statskyrkopräst” och vänder sig emot den liberala teologins positiva syn på kyrkans relation till staten 

och synen på prästen som ämbetstjänsteman.134  

Dock lät tidningen vid slutet av 1912 avsluta samarbetet med Kihlén, varpå han med omedelbar 

verkan kom att fortsätta sin krönika i SKFT. Enligt uppgifter i SKFT hade samarbetet med Kihlén 

avslutats ”till fromma för den kyrkliga sammanhållningen” vilket alltså innebar att Kihléns skrivande 

uppfattades bidra till något slags splittring inom kyrkan. I tidskriften beskrivs det som 

häpnadsväckande att tidningen inte ställde sig bakom Kihléns kamp för den ”positiva teologien” och 

förbundet förklarade sparkandet av Kihlén med ”något slugt intrigspel, som fullständigt duperat 

tidningens ledning.”135 Kihlén hade varit verksam som skribent redan på tidningens föregånare, den 

nationalistiska och konservativa tidningen Vårt Land. Först i dess bilaga för kyrka och skola, och 

sedan med en egen spalt i huvudtidningen.136 När tidningen gjordes om och blev NDA – VL fick 

Kihlén med tiden en egen veckokrönika. Även här syns tydligt de teman som senare blev 

framträdande i hans krönikor i SKFT. Han polemiserar mot liberalteologins företrädare och påpekar 

också att de som håller med honom borde ansluta till Svenska Kyrkoförbundet. Han förklarar att 

förbundets tidskrift är till för alla dem som är intresserade av att ”resa sig till handling” och som 

förstår vikten av att göra Sveriges kyrka gällande.137 Även i NTKS, som utkom 1910–1912, var Kihlén 

                                                 
131 Ulla Lundqvist, ”Prästen och Sprakfåken” DN 8 maj 1999, http://www.dn.se/arkiv/kultur/prasten-och-sprakfalen, 

[hämtad 2015-04-24]. 
132 Dagny: Tidning för den svenska kvinnorörelsen 2 nr 10 (10 mars 1910), 120. 
133 ”Anmälan” SKFT 2 nr 9/10 (1912), 81–82; ”Ett uppseendeväckande entledigande” SKFT 2 nr 9/10 (1912), 83–84. 
134 ”Kan svenska kyrkan reformeras?” VL nr 280 B, 1 december 1905, 1. 
135 ”Ett uppseendeväckande entledigande” SKFT 2 nr 9/10 (1912), 83–84. 
136 ”Ett uppseendeväckande entledigande” SKFT 2 nr 9/10 (1912), 83–84. 
137 ”Kyrklig krönika I” NDA-VL, 7 januari 1911, 8. Jfr ”Kyrklig krönika XXX” NDA-VL, nr 206, 4 augusti 1911; 

”Kyrklig krönika XXXI” NDA-VL, nr 213, 11 aug 1911.  
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en omtyckt skribent, där han bland annat skrev ett antal inlägg om folkskolans 

religionsundervisning.138  

Kihlén fortsatte att ge ut böcker och på slutet av sitt liv gav han ut en predikosamling samt en 

predikan i egen skrift. I båda uttrycks en pessimism om den svenska kyrkans läge där han kan mena att 

kristendom i Sverige i princip har upphört och att kyrkan har blivit en parlamentarismens religion.139 

Att han i SKFT beskrivs som en välkänd skribent är således troligen ingen stor överdrift. Han 

verkar ha varit något av ett känt namn bland konservativa röster i den svenska kyrkodebatten vid 

denna tid.  

2.3 Henning Sjögren (1870–1948) 

Henning Sjögren blev 1914 redaktör för Svenska Kyrkoförbundets tidskrift. Han var då redan en känd 

skribent sedan tidskriftens början, framför allt genom ett stort antal artiklar undertecknade med 

signaturen Sgn men även som författare till ett flertal böcker. Han hade också varit ledamot i styrelsen 

för förbundet sedan 1912.140 Dessförinnan, 1911, utlyste förbundet en tävling om vem som kunde 

skriva den bästa uppsatsen på ämnet ”Svenska kyrkans betydelse för vårt folk” och Sjögren, som ännu 

inte ingick i vare sig redaktionen eller styrelsen, vann andra pris med sin skrift På trohetens väg141. 

Sjögren hade dock redan tidigare varit representerad med en skrift i Svenska Kyrkoförbundets 

skriftserie, Tankar om den svenska kyrkan 1910.142 I denna kallar Sjögren schartauanismen för den enda 

inriktningen som byggt sina tankar om predikan på säker grund. Detta försvarade han senare i Svensk 

Kyrkotidning och menade att det var predikometoden han syftade på då denna var menad att hålla 

samman församlingen.143 Han skrev även Den religiösa auktoriteten inom Lutherska kyrkan, vilken gavs ut 

som särtryck i Kyrklig Tidskrift.144 

Sjögren föddes i Höganäs i Lunds stift den 8 maj 1870 och var son till folkskolläraren Nils 

Gustaf Sjögren och Sara Charlotta Johansson och han dog 1948 i Oskarshamn.145 Han började studera 

                                                 
138 Jfr ”Om religionsundervisningen i folkskolan” NTKS 2 nr 10–12 (1911), 105f, 118f, 127f; ”Om folkskolans förhållande 

till kyrkan” NTKS 2 nr 33, 36–37(1911), 344f, 380f, 390f. Att Kihlén var populär bland läsarna i denna tidskrift uppges i 

artikeln ”Mot polemik” SKT  7 nr 5 (1911), 44.   
139 Carl Kihlén, Kämpande kristendom: Tio predikningar (Lund: CWK Gleerups förlag, 1929), 15–21; Carl Kihlén, Kyrkans 

Kristusbekännelse (Visby: Gotlands Allehanda 1933), 12. 
140 ”Notiser” SKFT 2 nr 1 (1912), 3. 
141 Henning Sjögren, På trohetens väg (Stockholm: FC Askerbergs bokförlagsaktiebolag, 1911). 
142 Henning Sjögren, Tankar om den svenska kyrkan: dess ställning och uppgift i närvarande tid (FC Askerberbergs 

bokförlagsaktiebolag, 1910). 
143 ”Genmäle” SKT 6 nr 34 (1910), 322. 
144 Henning Sjögren, Den religiösa auktoriteten inom Lutherska kyrkan (Uppsala: Almqvist & Wiksells boktryckeri, 1911). Jfr 

”Notser” SKFT 1 nr 2 (1911), 53. 
145 Ohlsson, Biografisk matrikel över Svenska kyrkans prästerskap 1934, 327. Sjögren ligger begravd på Oskarshamns kyrkogård. 

Oskarshamns församling, Svenska kyrkan. 

http://gravar.se/Oskarshamns%20F%C3%B6rsamling/7348/Lorentz+Konrad+Henning+Es%20Sj%C3%B6gren 

[Hämtad 2015-04-20]. 
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till präst vid Lunds universitet 1888 och prästvigdes han för Strängnäs stift 1893 och hade sitt provår i 

Stockholm. 146 Därefter var han läroverksadjunkt i Nyköping och blev sedan tillförordnad komminister 

i Edsberg 1907. Där var han fram till 1917 och skötte således redaktörskapet för tidskriften under åren 

1914–1917 därifrån. Samma år som SKFT lades ned, flyttade Sjögren till Oskarshamn och blev där 

adjunkt vid samrealskolan i Oskarshamn och fick även rätt att som präst övergå till Växjö stift.147 Det 

är möjligt att flytten till Oskarshamn bidrog till att Svenska Kyrkoförbundets tidskrift lades ner, då 

tidskriften hade getts ut på ett billigare förlag i Örebro som det troligtvis blev svårare att hålla 

kontakten från Oskarshamn. 1920 blev han den förste bibliotekarien för läroverkets i Oskarshamn 

bibliotek och från 1929 till 1935 arbetade han som inspektor för Oskarshamns flickläroverk.148 

Intresset för skolan och religionsundervisningen är något som ofta speglas Sjögrens artiklar och 

skrifter.149 

Sjögren var en av prästerna som fick resestipendium till England 1910.150 Det rapporterades att 

Sjögren fick 700 kronor i stipendium och att resans syfte var att i London, såväl som på landsbyggd 

studera det engelska gudstjänstlivet och ”därmed sammanhängande förhållanden med afseende på 

gudstjänsternas anordning, gudstjänstbesök m.m., dels det kyrkliga sociala arbetet, särskildt i vissa 

delar af London (Oxford House), del ock såvidt tiden medgifver det kyrkliga inflytandet på lägre och 

högre bildningsanstalter.”151 Sjögrens intresse för skolfrågor var alltså tydligt redan vid denna tid. Det 

är tydligt utifrån Sjögrens författarskap i SKFT att han tog starka intryck av resan.152 

Sjögren var en flitig skribent i och medlem av redaktionen för redaktionen tidskriften NTKS 

som gavs ut mellan 1910–1912. I denna profilerade sig Sjögren som en anglikanskt inspirerad skribent 

och han föreslog exempelvis att en svensk-anglikansk förening borde upprättas för att verka för 

samarbete mellan de kyrkorna.153 Under tidskriftens första årgång hade Sjögren en egen spalt kallad 

                                                 
146 Ohlsson, Biografisk matrikel över Svenska kyrkans prästerskap 1934, 327. Sjögren valde som ung mellan matematikens och 

kyrkans väg. Olov Andersson, ”Historik” i Högre allmänna läroverkets i Oskarshamn invigning den 19 oktober 1960 (Oskarshamn: 

AB Primo, 1960), 43. 
147 Ohlsson, Biografisk matrikel över Svenska kyrkans prästerskap 1934, 327. 
148 I en historik över det Högre allmänna läroverket i Oskarshamn, beskriver adjunkten Olov Andersson, att Sjögren var en 

av de lärare som särskilt förtjänar att minnas. Andersson beskriver Sjögren som en allkunnig och teknisk person, som både 

hade patent på en pumpkonstruktion och en variant av jaktgevär, samt byggde det som kan ha varit den första 

radioapparaten i Oskarshamn. Han var också konstnärligt lagd, vilket tog sig uttryck i att han undervisade i musik och att 

han var en talangfull målare. Han var känd för att hjälpa elever som hade det svårt i skolan, samt att han kunde understödja 

dem både ekonomiskt och genom gratis extraundervisning. Han kom också att med egna medel starta upp en kyrklig 

ungdomskrets samt lade grunden för ett församlingshem. Andersson, ”Historik”, 43. 
149 Exempelvis ”Tidens tecken” SKT 11 nr 4 (1915), 40-41. 
150 Ohlsson, Biografisk matrikel över Svenska kyrkans prästerskap 1934, 327. 
151 SKT 6 nr 15 (1910), 138. 
152 Se exempelvis artikeln ”Svenskt kyrkolif – om trettio år? En fantasibild af Sgn” SKFT 1 nr 1 (1911):7–15. 
153 ”Ett förslag” NTKS 1 nr 24 (1910), 216. För detta fick han medhåll från Samuel Gabrielsson som senare skrev att han 

själv vill verka för en sådan förening, men att han tyckte att namnet som Sjögren föreslog, ”Svensk-engelska kyrkomanna-
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”För oss att tänka på” där han bland annat rapporterade om händelser i den anglikanska kyrkan.154 

Under andra och tredje årgången ansvarade han för avdelningarna ”Varia” samt ”Från skilda håll” i 

vilka han skrev kortare notiser och artiklar som oftast var något slags rapport om anglikanskt 

kyrkoliv.155 Det är noterbart att avdelningen ”För oss att tänka på” i NTKS hade identiskt upplägg som 

avdelningen ”Från skilda håll” i SKFT.156 Sjögren skrev även längre artiklar i denna tidskrift.157   

I övrigt var Sjögren tidigt profilerad som en författare med en bredd och en religionshistorisk 

inriktning. Hans första bok var den religionshistoriska framställningen Budda och läran om förlossningen 

från lidandet och behandlade buddismens livsåskådning. Anledningen till bokens tillkomst var enligt 

Sjögren själv att det saknades ”allmänfattliga religionsvetenskapliga arbeten i tillräckligt antal” och att 

buddismen blivit föremål för stor uppmärksamhet i samtiden. Vidare menar Sjögren att buddismen 

dels låg till grund för den moderna, icke-kristliga åskådningen, teosofien, och dels att buddismen var 

den efter kristendomen näst ädlaste av alla religioner. Detta trots att de, enligt honom, var varandras 

motsatser. Syftet med boken var emellertid inte apologetiskt, hävdade Sjögren, utan 

religionshistoriskt.158 Det bredare religionshistoriska kunnandet synliggörs också i SKFT.159 

Sjögren var också aktiv som debattör emot de ”moderna teologerna”, vilket framgår av olika 

inlägg i Svensk Kyrkotidning. Han beskrev sig som en som intog en annan ställning än dessa och han 

menade att tron på Jesus och accepterande av moderna läror som grundade sig på Darwin och Kant 

var en självmotsägelse.160 Det var också Sjögren som först besvarade anklagelserna om katolicerande 

tendenser som riktats mot Svenska Kyrkoförbundet i SKT 1910. Jag kommer återkomma till detta 

nedan.161 

Sjögren var språkligt kunnig och översatte flera böcker från olika språk till svenska. Däribland 

kan nämnas Adolf von Harnacks föreläsning ”Hvad vi hafva att lära och icke lära av den romerska 

kyrkan” den sista skriften utgiven i Svenska Kyrkoförbundets skriftserie 1916.162 En annan bok som 

Sjögren översatte var den tyske professorn Dennerts bok Finns det ett liv efter döden (1914). Under 

arbetet med denna bok fick Sjögren idén att skriva en egen bok om döden, vilket resulterade i boken 

                                                                                                                                                                
sällskapet” skulle bytas ut mot ”Svensk-anglikanska Samfundet”, se ”Et svenskt-anglikanskt samfund” NTKS 1 nr 26 

(1910), 233-235. 
154 Se exempelvis ”För oss att tänka på” NTKS 1 nr 35 (1910), 339. 
155 Jfr ”Varia” NTKS 2 nr 13 (1911), 150; ”Från skilda håll” NTKS 3 nr 37 (1912), 401. 
156 Detta observerades också av redaktionen NTKS. Dock var det Schröderheim som skötte avdelningen ”Från skilda håll” 

i SKFT. Se, ”Litteratur” NTKS 2 nr 8 (1911), 87. 
157 Se exempelvis ”Modern, liberal teologi och frikyrklighet” NTKS 3 nr 36 (1912), 386. 
158 Henning Sjögren, Budda och lära om förlossningen från lidandet. Religionshistorisk skildring. (Stockholm: Vårt Lands tryckeri, 

1900), xii–xiii, 113. 
159 Se exempelvis ”Hedningar, modärna teologer och döden” SKFT årg 1. nr 3 (1911):65–69. 
160 ”Konsekvens” SKT. 5 nr 21 (1909), 180, 
161 ”En varning” SKT 6 nr 45 (1910), 479-480. 
162 Adolf von Harnack, Hvad vi hafva att lära och icke lära af den romerska kyrkan. Översättning av Henning Sjögren (Uppsala: 

FC Askerbergs bokförlagsaktiebolag, 1916). 



34 
 

Dödens problem och det tillkommande livet: En undersökning från filosofisk och teologisk ståndpunkt som byggde 

på luthersk dogmatisk åskådning, vilken enligt Sjögren sammanfaller med den gamla kyrkans 

ståndpunkt.163  

Sjögrens författarskap i SKFT och hans böcker vittnar om att hans hjärtefrågor som rörde den 

lutherska identiteten, den antiliberalistiska hållningen och den anglikanska kyrkan. Han skrev själv flera 

av de texter som tydligt kan anföras som programmatiska för förbundet.164 Något som kan uppfattas 

som framträdande hos Sjögren är den vikt han lägger vid kyrkans sociala arbete. Han kommer med 

många förslag på hur detta arbete ska utvecklas i synnerhet till förmån för den växande 

arbetarklassen.165 Ett annat mycket framträdande drag är det historiskt orienterade i Sjögrens 

författarskap. Han framförde exempelvis tidigt ett synsätt om att gudstjänsten var kyrkans minnen 

som Gudsfolk och menade att medeltida helgon som S:t Birgitta och S:t Erik var svenska och inte 

romersk-katolska.166 

2.4 Andra personer kopplade till förbundet 

Jag har tidigare nämnt P. J. Theodor Carlson (1841–1911) som en av ledamöterna och vice ordförande 

i Svenska Kyrkoförbundets första styrelse. Han var äldre än de andra grundarna av förbundet och 

föddes 1841 i Norrköping. Han prästvigdes för Linköpings stift 1877 men hade inte sin första tjänst 

inom stiftet utan i West Hartlepool i England som sjömanspräst åren 1877–1879. Det var från dessa 

år han tog med sig de liturgiska bruken att bära stola i predikstolen och mässhake vid altaret. Enligt 

Palm tillhörde Carlson de första bland präster i den svenska kyrkan som återinförde dessa bruk. Han 

beskrevs som en präst med särskilt intresse för den liturgiska och musikaliska delen av gudstjänsten 

och hade troligen ett inte obetydligt inflytande på Schröderheims utveckling åt det liturgiska och 

anglikanska hållet.167  

Tillbaka från England fick han tjänst 1880 i Hedvig Eleonora. Han erhöll pastoralexamen i 

Uppsala 1882 och kom därefter att framför allt verka i Hedvig Eleonora på olika tjänster fram 

församlingens delning 106 då han blev komminister i Oscars församling där han blev kvar tills han 

avled 1911.168 Carlson författade en av skrifterna i skriftserien, Sabbatsbudet och Söndagshelgden 1911.169 

                                                 
163 Henning Sjögren, Dödens problem och det tillkommande livet: En undersökning från filosofisk och teologisk ståndpunkt (Lund: CWK 

Gleerups förlag, 1915), iii–iv. 
164 Se exempelvis ”Svenskt kyrkolif – om trettio år” SKFT  1 nr 1 (1911), 7–15; ”Dopfunten, predikstolen eller altaret?” 

SKFT 3 nr 5/6 (1913); 40–43; Sjögren, Den religiösa auktoriteten inom Lutherska kyrkan.  
165 Jfr Sjögren, Tankar om den svenska kyrkan¸16; ”Svenskt kyrkolif – om trettio år” SKFT  1 nr 1 (1911), 7–15. 
166 Mer om detta nedan, se avsnitt 4.1.3. 
167 Ekström, 517; Palm, ”Några minnen från regementspastorn Elis Schröderheims tid”, 4; ”P J Th Carlson” SKFT 1 nr 3 

(1911), 69. 
168 Ekström, 517. 
169 ”P J Th Carlson” SKFT 1 nr 3 (1911), 69. 
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Förutom Schröderheim, Kihlén och Carlson var också Axel Emanuel Svanberg (1866–1922) en 

av förbundsstyrelsen ursprungliga ledamöter samt dess kassör. Precis som Kihlén, Schröderheim och 

Carlson hade Svanberg kopplingar till Hedvig Eleonora kyrka, där han hade tjänstgjort som 

pastorsadjunkt, vice pastoratsadjunkt samt vice komminister 1899–1901. Han kom sedan att 

tjänstgöra på olika prästtjänster i Klara församling mellan 1903 och 1922, där han i flera omgångar 

hade uppdrag som vice pastor. Han var också i två omgångar under 1915 och 1916 vice pastor i 

Victoriaförsamlingen i Berlin.170 Det är emellertid oklart huruvida detta påverkade tidskriften, då ingen 

förteckning över förbudets styrelses ledamöter finns bevarad. Det redogörs dock i tidskriften när 

någon har invalts i styrelsen och även vem som har ersatts, så det är rimligt att anta att Svanberg var 

kopplad till förbundet under hela dess verksamhetstid.171 Att Svanberg tillhörde tidskriftens ordinarie 

medarbetare från dess start kan också slås fast.172 

I tidskriften nämns 1913 att förbundet, samtidigt som Sjögren utsetts till redaktör och del i 

styrelsen, också valt in komministern i Storkyrkoförsamlingen och regementspastorn Axel Mörner.173 

Mörner var son till majoren och postmästaren Axel Conrad Mörner. Den militära kopplingen följde 

Mörner genom sitt yrkesverksamma liv då han var verksam som först pastorsadjunkt och sedan i två 

omgångar som vice regementspastor vid Livgardet till häst, samt i två omgångar som regementspastor 

vid Svea artilleriregemente. Mörner hade, liksom Carlson och Schröderheim, uteslutande sina tjänster 

vid Stockholms stad och var under merparten av sin yrkesverksamma tid kopplad till 

Storkyrkoförsamlingen.174 

Den kanske mest framträdande personen som kan kopplas till Svenska Kyrkoförbundet är U. L. 

Ullman (1837–1930). Ullman var mycket inflytelserik när det gällde den liturgiska utvecklingen från 

slutet 1800-talet till ungefär 1920-talet i Sverige. Han var biskop i Strängnäs 1889–1927. Inspirationen 

till den liturgiska teologi som han blev känd för fick han från sin utbildning i Erlangen, där han 

studerade för bland andra Theodosius Harnack och Wilhelm Löhe.175 Ullman var representerad med 

två skrifter i skriftserien, men också enligt uppgift i tidskriften som skribent.176 Det är uppenbart att 

                                                 
170 Ekström, 346. 
171 Se exempelvis ”Notiser” SKFT 3 nr 7/8 (1913), 55. 
172 ”Anmälan” SKFT 1 nr 6 (1911), 145. 
173 ”Notiser” SKFT 3 nr 7/8 (1913), 55; Ohlsson, 636. 
174 Ekström, 4716–477. 
175 Oloph Bexell, Liturgins teologi hos U.L. Ullman (Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1987), 46, 54. 
176 U.L. Ullman, Vår svenska kyrkas nuvarande läge (Stockholm: FC Askerbergs Bokförlagsaktiebolag, 1910); U.L. Ullman, En 

liten herdespegel. Aforismer af U.L. Ullman (Stockholm: FC Askerbergs Bokförlagsaktiebolag, 1912); ”Anmälan” SKFT 1 nr 6 

(1911), 146. 
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han inom förbundet betraktades som en auktoritet, varför det också vill knyta hans namn till sig, och 

han ska också ha uttalat sig positivt om förbundets verksamhet.177 

Skarabiskopen Hjalmar Danell (1860–1938) är också ett sådant namn som återkommer i 

tidskriften och som bidrog med artiklar.178 Danell var son till kyrkoherden Isak Danell, en av 

upphovsmänen till föreningen Kyrkans Vänner som startades 1877 i Norrköping. Det var framför allt 

en förening bildad för att motverka den så kallade ”otroslitteraturen” samt det som kallades 

separatistiska och sekteristiska riktningar i Sverige.179 Danell disputerade på en avhandling om 

Albrecht Ritschls lära om synden 1892 och gav uttryck för en ortodox lutherdom. Dock kom han 

senare i livet att ompröva denna ståndpunkt. Han var en av redaktörerna för tidskriften Kyrklig 

tidskrift.180 

Esaias Ekedahl (1856–1926), domprost i Växjö sedan 1907 var en skribent på tidskriften som 

nämns av redaktionen som ett namn med auktoritet.181 Den enda signerade artikeln av honom hette 

”Några ord om förhållandet mellan religion och sedlighet”.182  

Även HB Hammar den yngre (1862–1949) kan nämnas som ett återkommande namn i 

tidskriften. Han var kontraktsprost i Norra Åsbo kontrakt.183 Hammar bidrog bland annat med en 

serie artiklar som tog upp olika reformförslag för det pågående handboksarbetet, under 1915 och en 

artikel om ”luthersk kristendom”.184 Hammar var ordförande i Lutherska Kyrkoförbundet, som 

bildades 1911 för att värna den ”Lutherska bekännelsen på Bibelns och bekännelseskrifternas grund” 

och som syftade till att arbeta för en lutherskt konfessionell teologisk fakultet.185 

2.5 Sammanfattande diskussion 

Det kan konstateras att det bland Svenska Kyrkoförbundets aktörer endast uteslutande fanns män av 

en högre samhällsklass, flera med adligt påbrå.  

                                                 
177 ”Till våra läsare” SKFT 3 nr 9/10 (1913), 66. Ullman recenserade Schröderheims bok Engelskt kyrkolif – och svenskt där 

han visserligen menade att han inte höll med om allt i Schröderheims lägesbeskrivning, men att han varmt rekommenderar 

boken. Ullman kallar även Schröderheim för ”den yngre medkämpen”. ”Litteratur” NTKS 1 nr 2/3 (1910), 22–23.  
178 Ohlsson, 146. Danell bidrog exempelvis med en artikelserie kallad ”Några tankar om den svenska kyrkans organisation 

och kraven på dess utveckling i närvarande tid” SKFT 4 nr 9/10 (1914), 93–97 samt i SKFT 5 nr 1/2 (1915), 4–6. 
179 Ohlsson, 146; Medlemsbevis och stadgar för Föreningen Kyrkans Vänner af den 9 juli 1877, http://www.bygdeband.se/wp-

content/uploads/uploaded/292/189921_f15_1_4.pdf, läst 2015-05-12. 
180 Hammar 32. 
181 ”Esaias Ekedahl” i Vem var det? Biografier över bortgågna svenska män och kvinnor samt kronologisk förteckning över skilda ämbetens 

och tjänsters innehavare (Stockholm: P.A. Norstedt & Sönder, 1944), 54; ”Anmälan” SKFT 1 nr 6 (1911), 146. 
182 ”Några ord om förhållandet mellan religion och sedlighet” SKFT 2 nr 7/8 (1912), 71–75. 
183 Ohlsson, Biografisk matrikel över Svenska kyrkans prästerskap 1934, 367; ”Anmälan” SKFT 1 nr 6 (1911), 146. 
184 Se ”Några önskemål för vår kyrkohandbok” SKFT 4 nr 8 (1914), 83-86;  5 nr 4 (1915), 27–30;  5 nr 6 (1915), 47–49; 5 

nr 7/8 (1915), 56–57 samt ”Luthersk kristendom” SKFT 2 nr 9/10 (1912), 88–89. 
185 Hammar, 153-154. 
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Kihlén var mer kyrkopolitiskt och politiskt orienterad till sin natur än de övriga aktörerna. Han 

förespråkade en konservativ samhällssyn vilken färgade av sig på hans kyrkosyn. Det är rimligt att anta 

att Kihléns kunskapssyn såsom den skildrades av honom själv i hans Boströmstext också var en viktig 

nyckel som skapar förståelse för hans teologiska ståndpunkter. Att han kunde vara en person som gick 

till hårda angrepp med en agitatorisk stil mot det som han ansåg var hot mot kyrkan har också visat 

sig. Till skillnad från Sjögren och Schröderheim tycks inte Kihlén ha haft någon starkt koppling till det 

anglikanska kyrkolivet. 

Schröderheim var uppenbarligen en föreningsmänniska och hos honom blev det anglikanska 

inflytandet tydligt. Konfirmation, nattvardens firande och liturgi kan ses som tydliga huvudområden 

där han särskilt engagerade sig, och hans syn på församlingen tycks ha varit att den skulle ta ett socialt 

ansvar i samhället.  

Dock verkar Schröderheim ha genomgått en radikal förändring, möjligtvis i samband med 

Englandsresorna 1908-1909. Detta kan antas då han 1900 och 1901 gav uttryck för en accepterande 

syn på den liberala teologin och  den historisk-kritiska forskningen, samtidigt som han tonade ned 

Luthers och bekännelseskrifternas betydelse. Det mesta pekar på att något, möjligen resorna till 

England 1908 och 1909, förändrade Schröderheims inställning till kyrkans lära, bekännelseskrifternas 

auktoritet och den liberala teologin. Det är svårt att bestämma när, men det är klart att han förändrade 

sin ståndpunkt och att han senare i livet uttryckte tankar som var de rakt motsatta i relation till det 

som han hade ansett vara ”oevangeliskt” 1901. 

Sjögren hade ett förflutet som skribent och medarbetare på NTKS där han skrev om anglikanskt 

kyrkoliv och mot den liberala teologin. Han hade ett intresse för skolfrågor och kom även att arbeta 

inom skolan Det lutherskt konfessionella draget är tydligt och betoningen på behovet av kyrklig 

auktoritet genom bekännelseskrifterna. Vad som också är noterbart är intresset som Sjögren tycks ha 

haft för svensk kyrkohistoria, i vilken han lyfte fram exempelvis schartauanismen som en viktig 

influens. 

De tre huvudaktörerna hade således olika bakgrunder och betonade olika saker innan sitt 

engagemang inom förbundet. Dock med viss gemensamma intressen. Sjögren och Kihlén framstår 

som de som mest tydligt hade betonat det lutherskt konfessionella, medan Sjögren och Schröderheim 

var de som hade kopplingar till den anglikanska kyrkan. Kihlén och Sjögren var de som tydligast hade 

uttryckt ett motstånd mot den liberala teologin och det var också de som mest hade deltagit i det 

offentliga samtalet om kyrkans liv.  

Andra personer som är särskilt intressanta att notera bland dem som förekom i förbundets 

tidskrift är framför allt biskoparna Ullman och Danell. Båda dessa representerar kopplingar bakåt i 

svenskt kyrkoliv på olika sätt. Ullman är kanske mest av allt en representant för den egna linjen av 
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liturgiska förnyelsesträvanden under decennier i Svenska kyrkan. Ullman är en person som 

representerar en koppling bakåt i tiden till tidigare liturgiska förnyelsesträvanden. Danell representerar 

å andra sidan en koppling till föreningen Kyrkans Vänner som dennes far Isak Danell hade varit med 

och grundat. Denna koppling kan få betydelse för förståelsen av förbundets profilering i sin samtid.  

Ännu en person med en anknytning till förbundet, om än i lite annan bemärkelse, var Nathan 

Söderblom. Att han och Schröderheim var vänner sedan studenttiden och höll kontakt med varandra 

livet ut är en omständighet som jag inte vill göra för stor sak av här, men som ändå är värt att notera 

inför de kapitel av uppsatsen som sysselsätter sig med tidskriftens innehåll.   
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Kapitel 3: Det inledande skedet i förbundets historia 

3.1 Svenska Kyrkoförbundets bildande som reaktion mot liberalteologin 

Svenska Kyrkoförbundet bildades den 20 december 1909 i Stockholm. Det formulerade då en 

promemoria, bestående av sju punkter, som skickades till ett antal präster för att undertecknas. 

Därefter, 1910, gick en andra version av promemorian i tryck för en bredare massa. Den publicerades 

exempelvis i NTKS under rubriken ”Ett godt program” i vilken både Kihlén och Sjögren varit 

verksamma som skribenter. Promemorian var undertecknad av tjugo medlemmar, inklusive den valda 

styrelsen och Sjögren.186 Samtliga av dem präster och de kom från olika delar av landet, från Visby, 

Kalmar, Lund, Strängnäs, Karlstad och Uppsala stift. Bland dessa kan exempelvis nämnas 

kyrkoherden Georg Edvard Alfvegren och tidigare Augustanasynodmedlemmen Nils August 

Youngberg från Gotland.187 Kyrkoherden och liturgisk-musikaliske forskaren Richard Norén var en 

annan person som fanns med.188 Stockholmsprästen och regementspastorn Axel Mörner, som senare 

blev en del i styrelsen, var en person på listan och komministern och tidigare Erstaprästen Jean 

Gondret en annan.189  Utöver dessa fanns ett antal präster med olika kopplingar ut i landet.190 

Anknytningar ut i landet kan alltså slås fast och det är därmed tydligt att Svenska 

Kyrkoförbundet inte endast var en angelägenhet för präster i Stockholm. Kihlén beskrev också tidigt 

1910 i NTKS att anmälningar om inträde dagligen inkom till förbundet från de mest skilda håll i 

landet.191  

Senare samma år trycktes en tredje version av promemorian, denna gång med 66 

namnunderskrifter.192 Svenska Kyrkoförbundet beskrev det själva i efterhand som att det handlade om 

                                                 
186 ”Ett godt program” NTKS 1 nr 2/3 (1910), 24–26.  
187 Svenskt porträttgalleri. X: 13 Konstistorium och ordinarie innehafvare af prästerlig tjänst i Visby stift red Albin Hildebrand 

(Stockholm: Tullberg, 1909), 14, 17. 
188 Svenskt porträttgalleri. X: 1 Konstistorium och ordinarie innehafvare af prästerlig tjänst i Uppsala ärkestift red Albin Hildebrand 

(Stockholm: Tullberg, 1909), 31. 
189 Svenskt porträttgalleri. X: 4 Konstistorium och ordinarie innehafvare af prästerlig tjänst i Strängnäs stift red Albin Hildebrand 

(Stockholm: Tullberg, 1909), 8. Enligt obekräftade uppgifter ska Gondret ha fått avslutat sin tjänst på Ersta efter att bland 

annat ha gjort korstecken. 
190 Dessa var: Kyrkoherden i Önnestad Måns Gisel Ekdahl, Ohlsson, 357; pastorn i Finska församlingen Vilhelm Montell, 

Svenskt porträttgalleri. X: 1, 78; prästen och tidigare missionären Emmanuel Björkebaum, ”Ett anspråkslöst lefvebröd” 

Svensk läraretidning 21 nr 4 (1902), 65; komministern Ludvig Nordenblad, Svenskt författarlexikon, 587; komministern Karl 

Gustaf Broberg, Svenskt porträttgalleri. X: 1, 53; komministern Marcus Lindskog, Sveriges statskalender 1915 (Stockholm: P.A. 

Norstedt & Söner), 977; komministern Gustaf Almesjö, Ohlsson, 5; komministern Axel Magnus Lindell, Svenskt 

porträttgalleri. X: 9 Konstistorium och ordinarie innehafvare af prästerlig tjänst i Kalmar stift red Albin Hildebrand (Stockholm: 

Tullberg, 1909), 20; bataljonspredikanten August Wilhelm Ekman, Sveriges statskalender 1877 (Stockholm: P.A. Norstedt & 

Söner), 262; samt pastorn och skribenten Ernst Lundström, ”Sociala och politiska förhållanden i ryska 

östersjöprovinserna” Svensk tidskrift  3 (1913), 539f; ”Hvem var den egentlige uppfsmannen till den berömda s.k. 

Skytteanska skolan i Lycksele?” Kyrkohistorisk årsskrift 5 (1915), 411f. 
191 ”Svenska Kyrkoförbundet” NTKS 1 nr 2/3 (1910), 55. 
192 Kilström, 95. För Promemorian i sin helhet, se Bilaga 1: ”Promemoria för Svenska Kyrkoförbundet”. 
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ett upprop som leddes av framför allt Schröderheim och att det hade varit en talrik och betydande 

grupp som anslutit sig inledningsvis.193 Av Sjögren uppgavs i Svensk Kyrkotidning 1910 att förbundet i 

sitt inledande skede hade runt 3–400 medlemmar.194  

Promemorian slår fast att förbundet var öppet att inträda i för alla församlingsmedlemmar som:  

 

bekänna sig till den kristliga lära och tro, som är grundad uti Guds heliga ord och förklarad uti den lutherska 

kyrkans bekännelseskrifter samt för Svenska kyrkan stadfäst genom Uppsala mötes beslut af år 1593, och hvilka stå 

i nattvardsgemenskap med kyrkan, har till uppgift att verka för upplifandet och bevarandet af luthersk tro och 

luthersk kyrka i vårt land.195 

 

Vidare beskrivs i promemorian att förbundet vill uppnå detta mål genom att varje medlem var för sig 

ska verka för ”god luthersk sed och församlingsordning” genom att troget delta i gudstjänsten och 

nattvarden och hålla husandakt. Dessutom skulle medlemmar hjälpa till att sprida förbundets olika 

skrifter. Präst skulle i sitt ämbete verka för gudstjänsternas högtidliga firande, att nattvarden skulle 

uppvärderas och ett värdigt hållande av kyrkorum och kyrkogårdar. Avslutningsvis uppmanar 

förbundet sina medlemmar att uppbåda all sin kraft för att förhindra alla olika rörelser i samtiden som 

verkar för att undergräva ”kyrkans grundvalar”.196 De rörelser som framför allt åsyftades var 

liberalteologin som hade växt fram i Sverige under 1800-talet. Det är därför viktigt att stanna upp vid 

vad denna teologiska inriktning innebar och vilket inflytande den hade vid 1900-talets början. 

3.1.1 Liberalteologin i Sverige runt sekelskiftet 

Vid 1893 års kyrkomöte blossade en debatt om kyrkans bekännelseskrifter upp. Pastor primarus 

Fredrik Fehr menade att bekännelseskrifterna på många sätt speglade en doktrinär och 

intellektualistisk syn på bekännelsen. Han ville tona ned bekännelseskrifterna status. Detta var en 

ståndpunkt som funnits bland tidigare liberalteologiska företrädare i Sverige och som hade kopplingar 

till teologer som Albrecht Ritschl och tyska kyrkorörelser under 1800-talet. Inflytandet från Tyskland 

hade bland annat nått Sverige genom att svenska präster åkt iväg på resestipendier eller studerat där.197  

Liberalteologins inflytande kan uppfattas som en reaktion mot den lutherska ortodoxin som 

rådde i Sverige. Under ortodoxin framställdes teologin ofta i lärosystem som skulle betraktas som lika 

ofelbara som de källor som åberopades. Luther betraktades som en kyrkofader av största vikt men 

                                                 
193 ”I Vår kyrka” SKFT 7 nr 3/4 (1917), 35. 
194 ”En varning” SKT 6 nr 45 (1910), 480. 
195 Bilaga 1: ”Promemoria för Svenska Kyrkoförbundet”. 
196 Bilaga 1: ”Promemoria för Svenska Kyrkoförbundet”. 
197 Att tona ned bekännelseskrifternas betydelse hade sedan det första kyrkomötet 1868 varit en utmärkande synpunkt hos 

mer liberala röster som exempelvis Viktor Rydberg och S. A. Hedlund. Inspiration hämtade bland annat från 

liberalteologiska Protestantverein grundad 1863, vars syfte var att verka för att överbrygga klyftan mellan morderniteten och 

kyrkan. Lekmännens delaktighet, teologins utveckling i lärofrihet och fri vetenskaplig forskning betonades. K. G. Hammar, 

13–14.  
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hans egna texter lästes dock sällan. Tro framställdes ofta som relaterad till kunskap om och samtycke 

till den lutherska läran, vilket gav doktriner en frälsningsroll.198 

Den historisk-kritiska bibelforskningen, med tyska förgrundsgestalter som Julius Wellhausen, 

hade fått stort genomslag internationellt och skapade nya utmaningar för svensk teologi som 

fortfarande runt sekelskiftet 1900 var starkt präglad av ortodoxin. När doktrinen om Bibelns 

ofelbarhet - som ofta försvarades under ortodoxin - utmanades, sattes också synen på vad som var 

kristendomens innersta kärna i gungning. Detta framkallade en kris inom svensk teologi. Nathan 

Söderblom och Einar Billing var två teologer som under sin studietid kom att påverkas av den nya 

forskningen. De tvingades finna alternativ till rådande syn på kristen tro och de tyska impulserna ledde 

dem till att inspireras av Ritschl och den nya Lutherforskningen.199  

Ritschls påverkan på teologer som Söderblom och Billing var kanske framför allt som inspiratör 

för en nyansats inom Lutherforskningen, men han fick inte bara en metodologisk inverkan utan också 

en mer teologisk betydelse. Hans grundläggande teologiska projekt var att skapa en koppling mellan 

den moderna tidens uppfattningar och kristen tro. Han var starkt påverkad av upplysningstidens 

vetenskapsideal och hans teologiska projekt bestämdes framför allt av hans motstånd mot metafysisk 

spekulation och av att genom historisk-kritisk metod söka klarlägga kristendomens historiska 

uppenbarelse. Både Ritschls Luthertolkning och hans bestämning av trosbegreppet som förtröstan 

och inte som ett intellektuellt ställningstagande fick stor betydelse för uppgörelsen med ortodoxin 

inom svensk teologi.200  

Ritschls teologi fördes vidare av hans lärjungar. Ledande bland dem i Tyskland var Adolf von 

Harnack och Wilhelm Herrmann. Riktningen kom att kallas ritschlianismen och till Sverige hittade 

denna teologiska riktning framför allt genom ovan nämnde Fehr i samband med 

bekännelsedebatten.201 S. A. Fries, den förste kyrkoherden i Oscars församling i Stockholm, 

förespråkade en liknande riktning. Han var starkt inspirerad av den historisk-kritiska forskningen och 

kom att bli ett viktigt namn bland liberalteologiska röster under början av 1900-talet.202  

                                                 
198 Mary Elizabeth Anderson, Gustaf Wingren and the Swedish Luther Renaissance (New York: Peter Land Publ., 2006), 5–12. 
199 Den ritschlianska metoden var att studera Luthers texter på ett sätt som liknade den historisk-kritiska skolans 

bibelforskning, vilket kunde leda Söderblom och Billing till att genom studier av Luther anlägga nya perspektiv på Bibeln. 

Det var inte de olika bibelböckernas ofelbarhet som var centrum för Luther, utan evangeliet om Jesus Kristus. På detta sätt 

inspirerades Söderblom och Billing av sina Lutherstudier att utveckla synen på Bibeln och kyrkan. Jfr Anderson, 5, 12–14, 

27–30; Hammar, 15; Ingmar Brohed, Sveriges kyrkohistoria: Religionsfrihetens och ekumenikens tid. Del 8. (Stockholm: Verbum, 

2005), 20; Edvard Rodhe, Svenska kyrkan omkring sekelskiftet, 200-201. 
200 James Stayer, Martin Luther – German Saviour: German evangelical theological facitions and the interpretation of Luther, 1917–

1933(Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2000), 4-6; Hammar, 14–15.  
201 Fehr betraktade sig själv som en ritschlian, och han framställde artiklar, föredrag, skrifter samt översättningar om och av 

Ritschls teologi. Hammar, 15-16. 
202 Hammar, 24, 36-40. 
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Liberalteologin, eller den moderna teologin som den också kallades, kom att få betydelse inom 

såväl Svenska kyrkan som frikyrkorna och ledde till att kyrkornas lärosystem och dogmer ifrågasattes i 

grunden. Denna diskussion tog sig inte bara uttryck vid universiteten, utan kom även att utspela sig 

ute i församlingarna då den faktiskt rörde Bibelns ställning i det kristna livet. Tidskriften Kristendomen 

och vår tid, med anknytning till den teologiska fakulteten i Lund, kom att få stor betydelse för 

spridningen av liberalteologi i Sverige. Viktiga företrädare inom kretsen kring denna tidskrift var 

domprosten i Lund Magnus Pfannenstill, tidigare nämnda Fries och Söderblom, samt Nathanael 

Beskow.203 

3.1.2 Kyrkligt-teologiska mötet i Örebro 1910 

Mot denna riktning kom Schröderheim och Kihlén att reagera starkt, inte minst under förbundets 

första år 1910. Då hölls nämligen ett kyrkomöte som kallades det kyrkligt-teologiska mötet i Örebro. 

Skälet till att hålla mötet angavs vara att olika teologiska inriktningar hade utvecklats Sverige runt 

sekelskiftet. Mötet syftade till att låta olika inriktningar mötas och samtala om aktuella kyrkliga och 

teologiska ämnen.204 Trots denna ambition kom mötet i efterhand närmast att uppfattas som ett 

liberalteologins riksmöte. Begreppet ”örebroteologi” myntades i mötets kölvatten som ett slags 

synonym, eller skällsord, för liberalteologi eller modern teologi.205  

Under mötet behandlades ämnen som var centrala för den liberala teologin. Exempelvis höll 

Magnus Pfannenstill ett föredrag om förhållandet mellan naturvetenskap och tro. Han menade att det 

gällde att hålla isär dessa två, och menade att det var naturvetenskapen som förklarade hur världen 

hade tillkommit och inte Bibelns skapelseberättelser. På så sätt motsade han de mer konservativa som 

menade att Bibelns tillkomst vilade på verbalinspiration och inte gick att förena med modern 

vetenskap.206  

Örebromötet blev ett synliggörande av olika falanger inom den svenska liberalteologin. Redan 

från början hade slitningar funnits mellan den lundensiska mer individualistiska och konsekventa 

liberalteologin, företrädd framför allt av Pfannenstill och Beskow, och liberalteologin kopplad till 

Uppsala och Stockholm, där kyrkligheten betonades mer och företräddes av exempelvis Fries och 

Söderblom. Dessa slitningar blev också tydliga i föreberedelsearbetet då exempelvis Beskow från 

början hade varit tänkt som inledningstalare, men ströks av Fries för att han representerade en allt för 

individualistisk linje. Denna djupgående spricka gjorde också att mötet aldrig fick en självklar 

framtoning, utan framstod i efterhand som svårt att uppfatta och utan tydligt syfte.207 

                                                 
203 Rodhe, 174–175; Brohed, 20. 
204 Fries, 7–9. 
205 Brohed, 20.  
206 Brohed, 21. Jfr Hammar, 255f. 
207 Hammar, 246–248, 269. 
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Mötet väckte stor uppmärksamhet i sin samtid och gav upphov till en intensiv debatt om den 

liberalteologiska syn på de kyrkliga frågor som behandlades. Mötet är på så sätt att betrakta som ett 

slags höjdpunkt av den intensivare debattperioden 1908–1910, skriver Hammar.208 Dagstidningar 

rapporterade dagligen från mötets handlingar. Debatterna som följde i pressen i mötets efterdyningar 

blev en stark konfrontation mellan konservativa och liberala kyrkliga röster.209 Fries nämner Svenska 

Kyrkoförbundet när han summerar mötets efterdyningar: 

 

Det kan också sägas, att så vidt bestyrelsen fått syn på pressens ledande omdömen om mötet, detta rönt ett 

synnerligen stort erkännande från alla läger utom från den radikala vänstern och socialistpressen i allmänhet, vidare 

från de frikyrkliga och den reaktionära riktning, som kallar sig ”Svenska kyrkoförbundet” under ledning af 

regementspastor E. Schröderheim och pastorsadj. C. Kihlén i Stockholm, en som det vill synas, ny upplaga af den 

forna sammanslutningen ”Kyrkans vänner”. Detta reaktionära förbund synes hafva sammanslutit sig med de 

frikyrkliga i att förkasta och fördöma Örebro-mötet.210 

 

Att Fries sammankopplar förbundet med föreningen Kyrkans Vänner är värt att stanna upp vid. 

Kyrkans Vänner bildades 1877 och var en del av den yngre generationen av den lundensiska 

högkyrkligheten som gav ut tidningen Svensk Luthersk Kyrkotidning och senare Lutherskt Månadsblad. 

Flera större namn, såsom Västerås- och sedermera Lundabiskopen Gottfrid Billing (1841–1925), 

professorn i praktisk teologi i Lund S. L. Bring (1826–1905) och Växjöbiskopen N. J. O. H. 

Lindström (1842–1916) var kopplade till föreningen och tidningen.211 Föreningen Kyrkans Vänner 

startades, på initiativ av Andreas Berggren (1844–1906), med syfte att verka i lundateologins 

bekännelsetrogna högkyrklighets syfte, mot så kallad otrosteologi och separatistiska rörelser. Torbjörn 

Aronson menar att föreningen hade ”karaktären av en slags inomkyrklig väckelserörelse på 

bekännelsens grund” och att dess verksamhet initialt huvudsakligen var tänkt som utgivandet av 

opinionsbildande litteratur.212  

I anslutning till det kyrkligt-teologiska mötet i Örebro organiserade Schröderheim protestböner i 

Hedvig Eleonora kyrka. Det är osäkert huruvida bönerna skedde i Svenska Kyrkoförbundets namn, 

men det var Schröderheim som höll i protestdelen av mötena och det var också han som formulerade 

en resolution som antogs av en fullsatt kyrka kl. 20.00 den 27 juli 1910. Vid det avslutande mötet var 

                                                 
208 Hammar, 250, 264. 
209 Brohed, 21. 
210 Fries, 32. 
211 Torbjörn Aronson, Högkyrklighet och kyrkopolitik: Kretsen kring Svensk Luthersk Kyrkotidning fram till ca 1895 (Skellefteå: 

Artos & Norma, 2014), 12. 
212 Aronson, 124–125. 
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enligt uppgift 1000 personer närvarande.213 Resolutionen citerades i Göteborgs Stiftstidning två dagar 

senare: 

 

”Vi här församlade kristna vilja härmed uttryckligen uttala, att vi vilja stadigt förbliva i vår gamla fäderneärfvda 

kristna tro och bekännelse, att icke låta den röfvas ifrån oss af människors illfundiga konster och en modern 

otrosteologi, sådan denna icke minst, på det nyss hållna Örebro-mötet kommit till synes från både präster och 

lekmän. Vi vilja förblifva vid Bibeln såsom Guds eget uppenbarade ord, vi vilja tro på Jesus Kristus såsom Guds 

enfödde son, vår gudomlige försonare och frälsare, hvars blod på Golgata kors renat från all synd, som lekamligen 

uppstått ur sin graf, som i synlig måtto uppfor till himmelen och på den yttersta dagen skall därifrån återkomma 

såsom världsdomaren. Vi vilja förblifva vid tron på Jesu Kristi helige Ande, som i kyrkan i tiderna igenom genom 

nådemedlen verkar helgelsens verk. Vi fasthålla vår tro på dopet och nattvarden såsom verkliga nådemedel och 

eviga lifskällor i församlingen.”214 

 

Det ligger nära till hands att definiera denna resolution som ett slags trosbekännelse, formulerad av 

Schröderheim i ett tidigt skede, vilken många människor tycks ha ställt sig bakom. Det är också 

noterbart att Schröderheim här fäster en stor vikt vid den fädernesärvda kristna tron och bekännelsen, 

till skillnad från 1901 då han snarare betonade den inre trons betydelse. 

Även Kihlén formulerade sin reaktion mot mötet i offentligheten. Nathanel Beskow gav efter 

mötet, som ett resultat av inre stridigheter mellan de olika liberalteologiska lägren i landet, ut en serie 

artiklar i Aftonbladet kallad Den kyrkliga striden. I dem uttryckte Beskow målsättningen för den 

lundensiska liberalteologin. Beskow menade att han representerade en grupp av teologer som sällade 

sig till en historisk-kritisk syn på Bibeln och förnekade verbalinspirationen. Det blir av detta tydligt hur 

viktig bibeldebatten blev för kyrkosynen i denna tid. Nyteologerna, som Beskow uttryckte det, ville 

rymmas inom Svenska kyrkan med sin bibelsyn och ställde också krav om liturgiska reformer i 

riktning mot större liturgisk frihet. Beskow ville att fler alternativ skulle finnas för ordningar för 

högmässa och kyrkliga handlingar i syfte att ge rum åt en större öppenhet kring kyrkans tro och att 

mindre plats skulle ges åt dogmatisk snävhet. Detta för att en samvetsfrihet skulle få råda hos präster. 

Tanken var att öppna upp för olika sätt att tänka, inte främst att ändra på det rådande.215 

Beskows artikelserie fick svar av Kihlén i Den kyrkliga striden. Ett genmäle. Kihlén kallade Beskow 

för en av kyrkans fiender och anklagade honom för att stå för en legalisering av den religiösa anarkin. 

Det var främst kravet på samvetsfriheten och den historisk-kritiska bibelsynen som Kihlén vände sig 

                                                 
213 Uppenbarligen kunde dessa protestmöten hållas eftersom Schröderheim var vice pastor under perioden. Detta berodde 

på att kyrkoherden Källander, en av undertecknarna av inbjudan till Örebromötet, var bortrest. Fries, 32–33. 
214 GST, ”Ännu en protest”, 22 juli, 1910, 2. 
215 Hammar, 270–271. 
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emot och han ansåg detta krav var en orimlighet då samvetet är bundet till Gud.216 Jag kommer att 

återkomma mer till Kihléns kritik nedan.217  

Det är uppenbart att liberalteologins inflytande i svensk kyrkodebatt präglade Svenska 

Kyrkoförbundets och dessa aktörers verksamhet och självförståelse som förbund. Hur detta närmare 

skulle ta sig uttryck kommer jag att återkomma till nedan. Men för att förstå förbundet inför 

kommande kapitels framställning av dess tidskrifts innehåll är det också viktigt att fråga sig vilka 

förebilder, historiska och samtida, som förbundet anknöt sig till. 

3.2 Inspirationskällor 

Jag kommer i detta avsnitt att redogöra för förbundets inspirationskällor och kopplingar som kan 

noteras mellan förbundet och historiska och samtida rörelser eller personer. Jag börjar med den i 

tidigare forskning mest framskrivna inspirationskällan, den anglikanska kyrkan, och fortsätter sedan 

med ett annat internationellt inflytande, den tyska nylutheranismen. Därefter kommer jag att peka på 

några svenska rörelser och personer som förbundet kan relateras till.  

3.2.1 Internationella utblickar 

Det är uppenbart att förbundets verksamhet inspirerades av Sjögrens och framför allt Schröderheims 

resor till England. Vändningen mot England var något nytt efter att Sverige under en lång tid 

betraktats som en tysk provins beträffande teologins inflytande. Samtidigt låg det i tiden, då 

relationerna med England utvecklades genom arbetet med den svensk-anglikanska 

interkommunionsöverenskommelsen som kom till stånd 1922.218  

Nathan Söderbloms spelade en betydande roll i anordnadet av studieresorna. Det var han som 

uppmuntrade och arbetade för att stipendiater 1908 och 1909 fick möjlighet att åka till England och 

Tyskland.219 Söderblom hade även ett inflytande på resornas innehåll av allt att döma. Schröderheim 

skrev i ett brev till Söderblom den 28 april 1909, bara några veckor inför sin andra resa, att han var 

tacksam och redovisade sin plan för resan.220  

Vad var det då som inspirerade förbundets aktörer i England? Framför allt var det sättet på 

vilket det samtida kyrkolivet praktiserades på ett levande sätt som betraktades som inspirationskälla. 

Men när Svenska Kyrkoförbundet historiskt betraktade kyrkoutvecklingen under 1800-talet i England 

                                                 
216 Hammar, 271–272. 
217 Se nedan, avsnitt 6.3. 
218 Bexell, ”Att finna hela kyrkans skatt”, 174. För mer om de svensk-anglikanska relationerna vid denna tid se Carl Henrik 

Lyttkens, The Growth of Swedish-Anglican Intercommunion between 1833 and 1922 (Lund: CWK Gleerups, 1970). 
219 Bexell, ”Att finns hela kyrkans skatt”, 174. 
220 Brev från Elis Schröderheim till Nathan Söderblom 28 april 1910. Nathans Söderbloms samling, UUB. 
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var det Oxfordrörelsen och den så kallade puseyismen som lyftes fram som ideal därför att den 

samtida svenska kyrkosituationen jämfördes med engelskt 1830-tal.221 

Det som hände i England var att en grupp teologer och präster i Oxford, kom att reagera mot 

det som kallades det ”nationella avfallet”. Den liberala parlamentspolitiken hade lett till en större 

tolerans gentemot andra religiösa grupper och att många av restriktionerna som gällde den romersk-

katolska kyrkan i England upphörde. Detta blev en symbol för kyrkans närstående upplösning. Även 

den sekulariserade staten, som rörelsen menade lade sig i kyrkans angelägenheter och hotade kyrkans 

självständighet, blev en tydlig motståndare. Kyrkan uppfattades ha blivit en tjänare åt denna nya starka 

stat.222 I reaktion mot detta kom präster och teologer som John Keble, Edward Pusey och John Henry 

Newman att bli företrädare för den så kallade Oxfordrörelsen. Newman utgav serien Tracts for the Time 

som blev högkyrklighetens program. Från början var rörelsens kyrkosyn ett sätt att slå fast det 

katolska och apostoliska i den egna traditionen som ett försvar mot den romersk-katolska kyrkan. Den 

apostoliska traditionens betydelse för ämbetet, och sakraments- och ämbetsuppfattning betonades och 

uppfattningen låg nära den romersk-katolska kyrkans. Det lades också en stark betoning på 

kopplingarna till fornkyrkan.223 Dessa betoningar ledde dock till att Newman och flera andra av 

rörelsens företrädare så småningom lämnade den anglikanska kyrkan för den romersk-katolska. Trots 

det fortsatte rörelsen och utvecklades i en riktning med stark betoning på traditionalism, kyrkofäder 

och anglikansk reformationsteologi.224  

Oxfordrörelsen tog sig uttryck både politiskt och socialt, men var ändå framför allt en rörelse 

som betonade fromhet, andlig disciplin och böneliv vilket ledde till att gudstjänst- och församlingsliv 

utvecklades mycket i dess kölvatten. Rörelsen största inflytande internationellt låg i att de på 

avgörande sätt bidrog till att en stor del av den icke-romerska kristenheten återupptäckte kopplingarna 

till den allmänneliga fornkyrkans tradition. Den blev ett konservativt svar på den samtida liberalismen 

i både kyrklig och politisk bemärkelse. Lika mycket var rörelsen ett svar på naturvetenskapen och 

rationalismens ifrågasättande av det övernaturliga, och istället betonades mysteriet, det övernaturliga i 

tron samt kyrkans auktoritet på grund av att den var Kristi skapelse. Rörelsen var överens med den 

romersk-katolska kyrkan om att auktoriteten låg hos både Bibeln och kyrkans tradition.225  

Det är tydligt att Svenska Kyrkoförbundet betraktade Oxfordrörelsen som något mycket 

positivt och gärna identifierade sig med den. Detta utan att jämföra sina reformförsök med den och 

                                                 
221 Se exempelvis ”Kyrklig krönika I. Den kyrkliga krisen” SKFT 4 nr 1 (1914), 2. 
222 Bengt Hägglund, Teologins historia: En dogmhistorisk översikt (Göteborg: Församlingsförlaget, 2003), 358; James C. 

Livingstone, Moderna Christian Thought: The Enlightenment and the Nineteenth Century (Minneapolis: Fortress Press, 2006), 162–

163. 
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förbundet tog avstånd från vissa delar av den anglikanska kyrkoreformrörelsen.226 Schröderheims båda 

böcker om anglikanskt kyrkoliv och jämförelser med det svenska, visar tydligt på hur han blev mycket 

inspirerad av sina vistelser.227  

Förbundet riktade blickar mot England för inspiration dels på grund av att kyrkan där på ett 

självklart sätt betraktades sig som katolsk i en allmänkyrklig bemärkelse, samt dels för att försöka få 

fram ett ”kraftigt kyrklig arbete” och därför måste lära sig där något fanns att lära: 

 

Och det är England. Tysk rationalism och tyskt kyrkoförfall erbjuder åtminstone icke för oss någon uppbygglig syn. 

En dylik läraktighet är ingen okritisk efterapning. Vi se nog fel äfven i England, men för dem skola vi söka taga oss 

till vara. – För övrigt erbjuder vårt land en profkarta på alla möjliga riktningar. Något väsentligt har ingen af dem 

kunnat uträtta. Vår kyrka har alltjämt fortskridit på vägen fram mot sin upplösning. Skola vi kunna åstadkomma 

något, måste därför hafva ett annat program än redan förhandenvarande riktningar. Kyrkligt arbete med tonvikt på 

båda dess ord är sålunda vårt mål.228 

 

Det finns dock anledning att ana att vändningen mot England inte var hela sanningen. Bexell pekar på 

att en viktig inspiration generellt för den tidiga högkyrkligheten i Sverige var den tyska 

nylutheranismen. En anledning till det var Ullmans influenser från denna teologiska riktning och hans 

inflytande för den liturgiska utvecklingen i Sverige. Men även hos den lundensiska högkyrkligheten var 

inflytandet från Tyskland tydligt.229  

I sin avhandling om Ullman skriver Bexell att det under 1800-talet i Europa hade funnits olika 

reaktioner på upplysningstidens och rationalismens påverkan på kyrkosynen. En inflytelserik 

inriktning bland dessa reaktioner kallades nylutheranism. Inom denna riktning fick anknytningar till 

Luther, reformationen, bekännelseskrifterna och Bibeln stor betydelse. Det gjordes även nyläsningar 

och nyöversättningar av Luthers skrifter, vilket ledde till den så kallade Erlangenutgåvan.230  

Nylutheranismen var tydligt konfessionell och motsade sig nyare tidsanda, rationalism och 

liberalteologisk subjektivism. I motstånd mot sådana företeelser sökte man, enligt dogmhistorikern 

Bengt Hägglund, finna en ”påtaglig, objektiv realitet, som kunde garantera kristendomens sanning och 

dess fortbestånd”.231 Detta fann nylutheranerna till skillnad från reformatorerna inte i Bibeln utan i 

kyrkan, och kom därför att betona kyrkan som en institution. På så sätt utvecklades en tysk 

högkyrklighet som betonade kyrkan, prästämbetet och bekännelsen. Sakramenten betonades starkt 

som ”kyrkans objektiva fundament, delvis på bekostnad av läran om Ordet och tron”. Viktiga 

                                                 
226 ”Puseyismen” SKFT 5 nr 6 (1915), 50. 
227 Se ovan för Bexells diskussion om dessa böcker, avsnitt 1.6. 
228 ”Notiser” SKFT 1 nr 2 (1911), 53–54. 
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230 Bexell, Liturgins teologi, 20. 
231 Hägglund, 344. 
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företrädare för denna nylutherska högkyrklighet blev bland andra Wilhelm Löhe (1808–1872) och 

Theodor Kliefoth (1810–1895).232  

Ullman blev dock företrädare för en modifierad nylutheranism, erlangenteologin, i vilken de 

lutherska bekännelseskrifterna betonades och där det ansågs att reformationen hade återställt 

sambandet mellan den samtida kyrkan och den gamla, allmänneliga kyrkan. Bekännelseskrifterna 

ansågs stå i överenskommelse med det av anden ingivna ordet. De var ett uttryck för den uppenbarade 

sanningen och blev grunden för kyrkan. Det betonades att kyrkan inte var en intressesammanslutning 

av likasinnade individualister, utan ”det oändligas uppenbarelse i den ändliga världen”.233 

Att Svenska Kyrkoförbundet såg inspiration i Ullman var inget som det gjordes någon 

hemlighet av och Ullman var dessutom en återkommande medarbetare i både skriftserien och 

tidskriften. Att förbundet dessutom tecknade ett porträtt av Wilhelm Löhe i tidskriften och 

framställde honom i positiva ordalag är ännu ett exempel på koppling till den tyska nylutheranismen. 

Syntes då denna inspiration något i tidskriftens teologiska innehåll? Detta är en fråga jag kommer att ta 

med mig vidare i uppsatsen. 

3.2.2 Svenska förebilder 

Förutom Ullman, som var en viktig förebild för förbundet, har också den lundensiska högkyrkligheten 

nämnts ovan. Denna högkyrklighet var, liksom Ullman, inspirerad av den tyska nylutheranismen och 

en liknande teologisk inriktning och kyrkosyn fanns hos dem.234  

Svenska Kyrkoförbundet kritiserar dock den lundensiska högkyrkligheten och menar att de 

misslyckades med att bilda en bred reformrörelse i Svenska kyrkan då denna högkyrklighet var för 

aristokratisk, hierarkisk och filosofisk, och inte tillräckligt praktiskt orienterad. Dessutom saknade den 

det poetiska och romantiska draget som den anglikanska högkyrkligheten hade haft.235  

Ungkyrkorörelsen framställs som det som mest liknar en svensk motsvarighet till 

Oxfordrörelsen. De betraktas delvis positivt men avfärdas för sin oklara teologiska hållning som för 

mycket närmar sig det liberala och för att de inte tillräckligt tydligt ställer sig på luthersk grund i sitt 

program för kyrkoförnyelse.236  

Den svenska rörelse som förbundet istället menar sig stå närmast är schartauanismen. Denna 

västsvenska rörelse är ständigt återkommande som en positiv referenspunkt inom Svenska 

                                                 
232 Hägglund, 344. 
233 Bexell, Liturgins teologi, 23–27. 
234 Bexell, 160-161; Aulén, 15ff. 
235 ”Vår ståndpunkt” SKFT 4 nr 1 (1914), 9.  
236 ”Oxfordrörelsen” SKFT 6 n3 4/5 (1916), 36. 
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Kyrkoförbundet. Exempelvis tecknades ett långt och positivt porträtt av dess grundare Henric 

Schartau i en artikel.237  

Schartauanismen var en folkväckelse i framför allt Göteborgs stift med pietistiska drag där den 

individuella omvändelsen och helgelsen starkt betonades.238 Den härstammade från prosten Henric 

Schartau (1757–1825) som i tjugoårsåldern hade upplevt en omvändelse som kom att prägla hans 

fromhet. Denna fromhet hade drag av det herrnhutiska men var ändå att betrakta som lutherskt 

ortodoxt med pietistiska drag. Han utvecklade en egen form av nådens ordning som handlade om en 

växelverkan mellan lagisk självbespegling och Kristusförtröstan. Hans undervisning och förkunnelse 

saknade dock det känslomässiga draget som fanns hos samtida väckelsepredikanter utan vände sig mer 

till förståndet. På så sätt var han påverkad av upplysningens ideal och förnuftstro. Betoningen på 

förståndet skapade i den schartauanska traditionen en predikocentrering, även om nattvardsgångar 

också betonades av Schartau. Även den jordiska kallelsen och treståndsläran var betydelsefulla för 

honom. Efter honom kom ett antal präster att föra vidare denna fromhetsriktning, som framför allt 

tog sig uttryck i sydvästra Sverige.239  

På flera sätt menade förbundet sig stå nära schartauanismen, men ansåg dock att predikan hade 

fått för stor betydelse inom denna riktning. På ett sätt var det en fråga om en ämbetssyn, där 

förbundet ansåg att schartauanismen hade ställt predikoämbetet över prästämbetet. Sjögren skriver att 

den betoning på Ordet som framkommit inom de protestantiska kyrkorna var att betrakta också som 

genuint lutherskt, ”ehuru man nog skall kunna hos Luther finna uttalanden i vida djupare riktning.” 

För att lösa detta och göra sin ståndpunkt luthersk, menade Sjögren att Luthers betoning på ordet var 

en reaktion mot romersk-katolska kyrkan, som borde förstås inom sin kontext. En reaktion som inte 

borde fullföljas över rimliga gränser. Det framhävs att det fanns ett för ensidigt förståndsfokus inom 

schartauanismen.240 

Jag har nu redogjort för de inspirationskällor i både internationellt och svenskt kyrkoliv vars 

inflytande och närvaro i tidskriften framstår som tydliga. Historiskt anknöt förbundet också till andra 

enskilda fenomen och personer. Detta kommer jag att återkomma till nedan. 

Vad som kan tilläggas är att förbundet uppenbarligen fann viss gemenskap med andra förbund i 

sin samtid som uppfattades kämpa för samma sak. Sjögren föreslog exempelvis 1913 att Svenska 

                                                 
237 Se exempelvis ”Schartau och kyrkans liturgi” SKFT 2 nr 2 (1912), 23–25; ”Dopfunten, predikstolen eller altaret?” SKFT  

3 nr 5/6 (1913), 40; ”Henrik Schartau. En lefnadsteckning” SKFT 1 nr 6 (1911), 152–162. 
238 Viktor Södergren, Vägar vi gått och vägen fram: tankar och linjer till hundra år av svenskt kyrkoliv (Stockholm: Svenska kyrkans 

diakonistyrelses bokförlag, 1945), 110–115. 
239 Jarlert, 77–81. 
240 ”Dopfunten, predikstolen eller altaret?” SKFT  3 nr 5/6 (1913), 41; ”Vår ståndpunkt I” SKFT 4 nr 1(1914), 10. 
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Kyrkoförbundet skulle samarbeta med Lutherska Kyrkoförbundet och Nordiska Bibelföreningen241, 

då han såg likartade syften mellan de tre. Han menade att SKFT kunde fungera som gemensamt organ 

för de tre sammanslutningarna. Detta realiserades emellertid aldrig.242 

3.3 Skriftserien ges ut, tidskriften inleds och anklagelser om katolicism 

1910 började förbundet ge ut en skriftserie. I serien publicerades åtta skrifter första året, varav 

Schröderheims bok Engelskt kyrkolif – och svenskt var den första. Andra året, 1911, gav förbundet ut 

fem skrifter och 1912 två skrifter. En avslutande skrift i serien gavs ut 1916 och då hade totalt sexton 

skrifter utgivits.243 Parallellt med denna verksamhet inleddes från och med januari 1911 arbetet med att 

ge ut en tidskrift. Denna utgavs fram till 1917, med Sven Falk som redaktör åren 1911–1913 och 

Henning Sjögren som redaktör 1914–1917.244  

Svenska Kyrkoförbundets anklagades från dess bildande för att vara katolicerande, vilket ledde 

till att förbundets sammankopplades med romersk-katolska kyrkans och jesuiternas mission i Sverige. 

Tidskriften Facklan skrev i april 1910, strax efter att Svenska Kyrkoförbundet publicerat de första 

delarna i skriftserien, att det fanns en ”tillbaka-till-Rom”-rörelse i Sverige, som åberopade 

bekännelseskrifter, Luther och fornkyrkans vittnesbörd och som ville införa kyrkobruk som kyrkan i 

Sverige, bruk som kyrkan lyckligvis frigjorts sig ifrån. Kritiken syftade på Svenska Kyrkoförbundet 

och menade att det fanns romerska och antievangeliska läroelement i de reformförslag som lagts fram 

och pekade ut förbundet som en ”kamporganisation för införandet af romersk-katolska element i 

svenska kyrkan”.245 Kihlén kallades för ”den svenska ’romanismens’ offentliga målsman” på grund av 

sina krönikor i NDA. Dock var det Schröderheim som pekades ut som den verkliga markbrytaren. 

Hans bok Engelskt kyrkolif – och svenskt betraktades som på vissa områden positiv men läsningen, 

menade man, stördes av hans beundran för ”korstecken, bikt, rökelse, mess-skrudar, skärselden och 

förböner för de döda, m.m., hvilka alla rent katolska påhitt han skull önska införda i svenska 

statskyrkan.” Författaren i Facklan menade att detta tycks ha haft ett samband med vändningen mot 

den anglikanska kyrkan som Nathan Söderblom förespråkat.246 Vidare fokuserade kritiken på att 

kristendomen för Svenska Kyrkoförbundet tycktes bli identisk med ”utvärtes kyrkliga bruk och 

                                                 
241 Nordiska Bibelföreningen bildades för att bekämpa den ”negativa bibelkritiken” och främja ”pietetsfull forskning” som 

byggde på arkeologiska, etnografiska och språkvetenskapliga grunder. Se ”Nordisk bibelförening” NTKS 2 nr 32 (1911), 

339. 
242 Hammar, 156. 
243 Kilström, 97–99. För hela listan av skrifter, se Bilaga 2. Förbundet planerade även att ge ut en traktatserie och den 

första delen i denna serie annonserades med titeln ”N:o 1 Kyrkan” Det är oklart om denna traktat gavs ut, då inget spår 

står att finna efter denna skrift, förutom en annons i SFKT 1 nr 6 (1911), 169. Inget nämndes heller om något traktat eller 

traktatserie av exempelvis Kihlén när han 1919 såg tillbaka på förbundets verksamhet. Kihlen, Guds rike och församlingen, III. 
244 Kilström, 97. 
245 ”Romanism i svenska kyrkan” Facklan nr. 3 vol. IX (1910), 110,112. 
246 ”Romanism i svenska kyrkan” Facklan, 4 nr 3 (1910), 111–113. 
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ceremonier” samt mer teologiska spörsmål som att Schröderheim försvarade skärseldsläran i Engelsk 

kyrkolif – och svenskt.247 

Ett annat exempel på hur Svenska Kyrkoförbundet målades ut som katolicerande vid sitt 

bildande kan ges i Svensk Kyrkotidning, som skrev den 24 oktober 1910 att förbundet ”genom sitt 

okritiska svärmeri för den katolicerande engelska ritualismen och ’röda bokens utgifande’ i Svenska 

Kyrkoförbundets skriftserie o.d. gifvit Rom anledning att äfven hvad Sverige angår blåsa mer än 

vanligt jublande segerfanfarer, som nog komma att resultera i ökad propaganda.”248 

Kritiken anslöt sig till en allmän oro för den romersk-katolska kyrkans utbredning i Sverige, men 

hur utbredd var den egentligen på denna tid? Vad föranledde kritiken och hur reagerade förbundet på 

denna kritik? Det är frågor som kommer att inleda undersökningen i nästa kapitel.  

  

                                                 
247 ”Romanism i svenska kyrkan” Facklan, 4 nr 4 (1910), 151f. 
248 ”Katolska planer på norden” SKT 6 nr 43 (1910), 452–453. 
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Kapitel 4: Förbundets problembeskrivning 

Jag kommer i detta kapitel att söka svar på frågan om vad som var förbundets problembeskrivning 

och vad det var som betraktades som hot- och motbilder i svenskt kyrkoliv. Kapitlet delas in i tre 

delar, där jag undersöker synen på katolicismen, liberalteologin och frikyrkligheten inom förbundet.  

4.1 Katolicism men inte ”papism” 

4.1.1 Den romersk-katolska kyrkan i Sverige i början av 1900-talet 

1873 års dissenterlag hade markerat en utökad tolerans bland annat mot katoliker och så kallade 

”främmande trossamfund” fick nu rätt att förvärva fast egendom och starta skolor. Fram till dess hade 

det funnits väldigt få katoliker i Sverige. 1879 inledde Jesuitordern en verksamhet i Sverige och 

började översätta katolska texter till svenska. Deras mål var att integrera den katolska kyrkan i den 

svenska nationella identiteten. De ville alltså inte framstå som utlänningar, utan skulle verka för att 

inkorporera den svenska nationalismen i den katolska gudstjänsten genom att exempelvis anknyta till 

svenska helgon. Även andra katolska sammanslutningar tog form i Sverige och ett nytt kyrkorum, S:t 

Eriks kyrka, invigdes i centrala Stockholm. Att denna kyrka flyttade fram positionerna i samhället 

något ledde till att det bland annat i Sveriges riksdag började pratas om ”katolsk propaganda”.249  

Yvonne Maria Werner skriver att oron för den katolska propagandan ledde till försök att göra 

lagändringar på vissa håll i riskdagen för att begränsa möjligheterna att konvertera till katolicism. 

Ändringarna röstades inte igenom, då religionsfriheten ansågs för viktig. En attitydförändring i denna 

fråga kunde således märkas bland Svenska kyrkans företrädare. Werner skriver att tiden var förbi då 

någon kunde hävda att den lutherska konfessionen var lika med den kristna tron. Istället betonades allt 

starkare statens intresse och behovet av att skydda den enskilda människan mot religiöst tvång.250 

Werner pekar på det starka tyska inflytandet över svensk teologi och svenskt kyrkoliv som en 

möjlig bakgrund till den svenska antikatolicismen i samband med dissenterlagens införande och 

implementering i det svenska samhället. Den katolska kyrkan hade, i Tyskland precis som i Sverige, 

krävt oberoende i relation till statsmakten och betraktades därför som ett politiskt hot. Att Tyskland 

enades under Preussens ledning betraktades som en seger för en snart härskande kultur- och 

nationalprotestantism. Att bevara nationell enhet på protestantisk grund och bekämpa den katolska 

kyrkan med sin ”övernationella karaktär” som hotade denna enhet, blev en ledande princip i Tyskland 

vid denna tid. Werner menar att det är rimligt att en sådan förening mellan det svenskt nationella och 

det lutherskt konfessionella kan ha varit bakgrunden också till antikatolicismen i Sverige. Skillnaden 

mellan den tyska och den svenska situationen var emellertid, enligt Werner, att det runt sekelskiftet i 

                                                 
249 Bexell, Sveriges kyrkohistoria: Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid, 99–100. 
250 Yvonne Maria Werner, Världsvid men främmande: Den katolska kyrkan i Sverige 1873–1929 (Uppsala: Katolska bokförlaget, 

1996), 52–54. 
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Tyskland fanns en expanderande katolicism som maktfaktor i samhället. I Sverige var den romersk-

katolska kyrkan emellertid ytterst marginell.251  

Romersk katolska kyrkan var alltså en marginell företeelse i Sverige vid denna tid. Svenska 

Kyrkoförbundet däremot anklagades i kyrklig och profan press för att förbereda dess spridning i 

Sverige. Hur reagerade förbundet på detta och hur såg försvaret ut?  

4.1.2 Antikatolicism som svar på kritik 

Det är redan från första numret av tidskriften tydligt att förbundet ville distansera sig från den 

romersk-katolska kyrkan. Förbundet slog ifrån sig att det skulle kunna finnas minsta ansats till att göra 

”katolsk propaganda” och menade istället att denna anklagelse var ett sätt att försvaga förbundets 

position från deras meningsmotståndare. Den verkliga faran som röjde väg åt den romersk-katolska 

kyrkan var frikyrklighetens sekterism och den liberal teologins forskning.252 

 Förbundet kunde hänvisa till medlemsförteckningen som, enligt Schröderheim, som visade en 

mängd namn på tydligt lutherskt konfessionella präster, och mena att det inte fanns spår av 

katolicerande tendenser hos dem.253 Schröderheim problematiserade också etiketteringen ”katolsk” 

genom att ställa frågan om vad som egentligen menades med ordet. Han hänvisade till ordets 

betydelse ”allmän” eller ”allmännelig” och att detta epitet skulle höra till varje rätt gren av den sanna 

kyrkan, vilket också bekräftades av den trosbekännelse som kyrkan varje söndag bekände sig till. Det 

var därför felaktigt att använda sig av begreppet katolsk då den romerska kyrkan åsyftades. Enligt 

Schröderheim var det bättre att benämna denna kyrka som romersk eller papistisk. Däremot kunde 

det konstateras att Svenska Kyrkoförbundet, var katolskt – men inte romerskt eller papistiskt.254  

Det romerska var istället något som utmålades som en fara för samhället, både i mindre notiser 

och artiklar i tidskriften. Oftast handlade det om rapporteringar om händelser relaterade till romersk-

katolska kyrkan, försvar mot kritik om att förbundet skulle gå de romersk-katolskas ärenden eller 

teologiska argumentation på något sätt.255 Kihlén skrev 1913 att den ”romerska faran” innebar att 

katolikerna försökte lägga Sverige under påvens välde. Han ondgjorde sig över att ingen gjorde något 

                                                 
251 Werner, 54–55. Tyskland. I SKFT 1912 rapporterades det om hur relationen mellan protestanter och katoliker i 

Tyskland var instabil och att den romersk-katolska kyrkan hotade möjligheten för de evangeliska kyrkorna i Tyskland att 

leva ett ”kraftigt nationellt kyrkligt lif.” Förbundet ansåg att det var hög tid, trots att situationen med den romersk-katolska 

kyrkan inte var lika allvarlig i Sverige som i Tyskland att ta tag i det problemen. ”Från skilda håll” SKFT 2 nr 5 (1912), 54–

55. 
252”Den katolicerande riktningen i vår kyrka” SKFT 1 nr 1 (1911), 4; ”En varning” SKT  6 nr 45 (1910), 479-480. 
253 ”Den katolicerande riktningen i vår kyrka” SKFT 1 nr 1 (1911), 2. 
254 ”Den katolicerande riktningen i vår kyrka” SKFT 1 nr 1 (1911), 2–3. Denna uppfattning vidhöll förbundet under hela 

verksamhetstiden – kyrkan skull vara katolicerande men inte romaniserande. Jfr ”Dopfunten, predikstolen eller altaret?” 

SKFT  3 nr 5/6 (1913), 43. 
255 Exempelvis rapporteras 1912 hur romersk-katolska kyrkan växte i Danmark och att jesuiterna där hade startat ett 

gymnasium. ”Från skilda håll” SKFT 2 nr 6 (1912), 61. 
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åt detta och att ingen ville lyssna på hans varningar.256 Det betraktades som positivt att de katolska 

församlingarna förlorade sin rätt till kyrkobokföring, då de förhindrade spridande av romersk 

propaganda och det uttrycktes belåtenhet över att hinderslöshetsbetyg vid blandäktenskap skulle 

utdelas av statskyrkans prästerskap, vilket gjorde att den romersk-katolska kyrkan förlorade sitt 

inflytande över sådana äktenskap.257  

Förbundet använde Frankrike som ett exempel på hur den romersk-katolska kyrkan hade flyttat 

fram sina positioner och nått stora massor. Denna utveckling hade gått från att det knappt funnits 

några katoliker i Frankrike på 1880-talet till tusentals unga hade anslutit sig till katolicismen bara ett 

par decennier senare. Schröderheim skrev att om inte kyrkan upprustades i Sverige skulle samma sak 

att hända här.258 Det behövdes, menade Kihlén, kyrkopolitiskt handlande för att stoppa attackerna 

mot Sverige från denna kyrka. Men någon sådan kunde han inte se från kyrkan.259 Istället hade kyrkans 

företrädare i Sverige, enligt förbundet, försökt att utveckla den protestantiska tron genom att utforma 

hela den kristna uppfattningen för att vara en motsats till katolikerna. Detta hade lett till att kyrkliga 

företrädare och teologer uttryckte uppfattningar som kunde betraktas som fullständigt okristliga, enligt 

Kihlén. Sådana uppfattningar kunde leda till en osäkerhet vars konsekvens skulle bli att folk började 

söka sig till den romersk-katolska kyrkan. Det var detta som var faran med den romersk-katolska 

kyrkan. Denna kyrka hade en kyrkoorganisation som kunde erbjuda vila åt tanken och en säker, trygg 

grund. Därför skulle liberalteologin driva människor i famnen på denna kyrka som slugt skulle fiska i 

grumligt vatten. Därför skulle det inte vara så oväntat om Sverige gick samma väg som Frankrike 

tidigare hade gjort.260  

                                                 
256 ”Kyrklig krönika VI. Kyrkopolitik.” SKFT 3 nr 9/10 (1913), 69. 
257 Werner, 70–71. 
258 ”Från skilda håll” SKFT 4 nr 1 (1914), 16, ”Den katolicerande riktningen i vår kyrka” SKFT 1 nr 1 (1911), 5–7. Just den 

romersk-katolska kyrkans framgångar i Frankrike användes också i ett senare nummer 1914 som exempel på hur 

”rationalismen” där har drivits så långt att ungdomar istället har vänt sig till den romersk-katolska kyrkan. Förbundet 

välkomnar hur ”liberalismen och vidunderkyrkligheten som hyllar kyrkans själfdöende som lifsideal” har skapat ett intresse 

för ”mysticism och religiös romantik”, och påpekar att ”vi äga i vår evangelisk-lutherska kyrkas gudstjänstlif alla 

möjligheter att tillfredsställa det religiösa behofvet. Vi behöfva icke låna utan hafva egen, fast grund att bygga på.” Jfr 

”Från skilda håll” SKFT 4 nr 7 (1914), 79–80. 
259 En som dock hade tagit striden för att avvärja angreppen från den romersk-katolska kyrkan var han själv, skrev Kihlén. 

På grund av detta hade han fått ta emot hätska och anonyma brev, vilket han menade bevisade att han hade rätt i sin 

uppfattning. ”Svensk kyrkopolitik” SKFT 2 nr 7/8 (1912), 67. 
260 Jfr ”Kyrklig krönika II” SKFT 3 nr 3/4 (1913), 18. ”Svensk kyrkopolitik” SKFT 2 nr 7/8 (1912), 67; ”Den katolicerande 

riktningen i vår kyrka” SKFT 1 nr 1 (1911), 5–6. Kihlén menade att den romersk-katolska kyrkan önskade att den lutherska 

kyrkan skulle vara statskyrka, eftersom den romersk-katolska kyrkan då kunde verka ”i lugn och ro” för sitt befästande. 

”Kyrklig krönika. Protestantismen från romersk-katolsk synpunkt.” SKFT 5 nr 1/2 (1915), 2–3.; ”Kyrklig krönika VI 

Kyrkopolitik” SKFT 3 nr 9/10 (1913), 69. Kihlén syftade på liberalteologen Torgny Segerstedt. Han hade 1903 lagt fram 

en avhandling i Uppsala som ställde relationen mellan Svenska kyrkan och den teologiska fakulteten på sin spets. 

Avhandlingen underkändes bland annat på grund av att man ansåg att han bortsåg från att en verklig uppenbarelse förelåg 

inom kristendomen och det ifrågasattes om avhandlingen verkligen kunde kallas teologisk. Segerstedt erbjöds dock en 

docentur i religionshistorisk teologi i Lund istället. Detta ledde till att en kontrovers som har kallats den ”Segerstedtska 
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Det fanns drag av både antikatolicism och idealisering av den romersk-katolska kyrkan inom 

förbundet. En objektiv lära representerad av en fast och tydlig kyrkoorganisation uppfattades som 

något positivt och tryggt. Det var inte heller den romersk-katolska kyrkan som kristet samfund som 

Kihlén menade sig förkasta utan endast papismen. Tvärtom, menade Kihlén, att den lutherska kyrkan 

hade mycket att lära av den romerska.261 Gudstjänst- och böneliv var exempel på sådant. Inom den 

lutherska kyrkan hade gudstjänsten blivit dogmatisk och förnuftsorienterad. Att hämta sina förebilder 

om gudstjänstliv och kyrkosyn från den äldsta katolska kyrkan, var något som förbundet betonade 

starkt, och i det fanns mycket gemensamt med den romersk-katolska kyrkan.262 

Förbundet tog dock avstånd från den så kallade papismen, det vill säga tanken om påven som 

ledare för kyrkan, och tolkade det som att det var jesuitismen som ville stärka påvens makt och därför 

var det verkliga hotet mot nationen, eftersom en sådan underordning skulle undergräva betydelsen av 

människors personliga tro och ställningstagande.263  

Den katolska modernismen däremot representerade enligt förbundet en riktning som stod emot 

sådan undergivenhet mot påven.264 Den beskrevs som en rörelse som betonade tanken om kyrkan 

som en, helig, allmännelig och som en kyrka på jorden som ska förverkliga de heligas samfund och 

som ville motverka den så kallade ultramontanismen. Ultramontan var den som satte begreppet kyrka 

över religionen, förväxlade påven med kyrkan, och trodde att Guds rike var något världsligt som gav 

världslig makt över folk, att religiös övertygelse kunde åstadkommas eller bekämpas med våld, och den 

som brydde sig mer om auktoritet än samvete.265 Sådana uppfattningar tog förbundet alltså avstånd 

ifrån. 

Någon som hade uttryckt dessa tankar tidigare, och som stod förbundets aktörer nära, var 

Nathan Söderblom. 1910 hade Söderblom i Religionsproblemet inom katolicism och protestantism gjort 

jämförelser mellan moderna och liberal tendenser inom båda riktningarna och kom själv att anknyta 

till den moderna katolicismen. Söderblom argumenterade, i likhet med Adolf von Harnack, för att den 

moderna katolicismen var en genuint katolsk rörelse. Söderblom använder också han uttrycken 

                                                                                                                                                                
striden” som kom att bli en kraftmätning mellan olika teologiska synsätt – snävt definierade som rationalism och 

konfessionalism – och något av en brytpunkt inom svensk teologi. Jfr Bexell, Sveriges kyrkohistoria: Folkväckelsens och 

kyrkoförnyelsens tid, 273–275. 
261 ”Svenska Kyrkoförbundet och Adolf von Harnack” SKFT 6 nr 2 (1916), 14.  
262 ”Svenska Kyrkoförbundet och Adolf von Harnack” SKFT 6 nr 2 (1916), 14. 
263 Protestantismen däremot ”väcker den enskilde till personligt arbete för sin själs välfärd; den leder honom till egen 

öfvertygelse och helgelsesträfvan och låter honom själf verka för sitt eviga väl, utan att ställa några utvärtes ordningar 

mellan honom och hans frälsare.” ”Katolsk modernism” SKFT  7 nr 5/6 (1917), 43-44. 
264 ”Katolsk modernism” SKFT  7 nr 5/6 (1917), 44. 
265 ”Katolsk modernism” SKFT  7 nr 5/6 (1917), 44-45. 
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ultramontanismen och jesuitism om den dåtida romersk-katolska kyrkan och han menade att denna 

typ av katolicism innebar en avvikelse från kristendomen och ett hemfallande åt hednisk religion.266  

När det gäller den antikatolicism som uttrycktes och talet om ”den romerska faran” är det värt 

att notera att denna typ av retorik inte verkar ha varit särskilt förekommande i tiden före 1911, då 

första numret av SKFT publicerades. Ingen av förbundets skrifter i skriftserien som getts ut 1910 

nämnde någon romersk fara. Tongivande publikationer som exempelvis Schröderheims Engelskt 

kyrkolif – och svenskt och Ullmans Vår svenska kyrkas nuvarande läge nämnde inte den romersk-katolska 

kyrkan överhuvudtaget.267 Inte heller i någon av Schröderheims tidiga  publikationer nämns den 

romersk-katolska kyrkan som ett hot mot Svenska kyrkan.268  

Skriften Johan III:s liturgi tycks ha varit en avgörande provokation som ledde till kritik om 

katolicism mot förbundet. I Kihléns förord till den nämndes inget om att den skulle vara utgiven som 

ett värn mot romersk-katolicism eller liknande. Istället är målet för Kihléns kritik de rationalistiska 

influenserna inom den liberala teologin.269  

Palmqvist menade att betoningen på bekännelseskrifterna och den egna traditionen hos Svenska 

Kyrkoförbundet berodde på taktiska skäl. Utan att kunna vare sig bekräfta eller förneka den 

synpunkten, pekar min analys på att framhävandet av antikatolicistiska synpunkter snarare verkar ha 

kommit till av sådana skäl. Den antikatolicistiska hållningen som stundtals uttrycktes i SKFT tycks i 

mångt och mycket ha kommit till som ett slags reaktion på anklagelserna om katolicerande tendenser 

som riktats mot dem. Rimligtvis fanns sådana åsikter hos de olika aktörerna redan innan de började 

anklagas för katolicism i svensk press, men betoningen därpå verkar ha tillkommit som ett sätt att 

värja sig mot kritiken. 

4.1.3 Historien som argument för kyrkan katolicism  

Anklagelserna om katolicism avskräckte inte förbundets företrädare från att argumentera för den 

svenska lutherska kyrkans katolicitet. Förbundet förde istället ett slags kamp för att återerövra 

beteckningen ”katolsk” till sin kyrka. 

                                                 
266 Werner, 325–326. 
267 Ullman diskuterade det kritiska läget och hoten som fanns mot det svenska samhället och kyrkan men 

problembeskrivningen utgjordes av den liberalteologiska riktningen, frikyrkligheten samt samhällets fritänkeri och 

klasskamp. U. L. Ullman, Vår svenska kyrkas nuvarande läge (Stockholm: FC Askerbergs Bokförlagsaktiebolag, 1910) 33–48. 
268 Jfr Schröderheim, Engelskt kyrkolif – och svenskt; Elis Schröderheim, Riksdagspredikan hållen i Kungl. Slottskyrkan den 16 

januari 1907 (Stockholm: Centraltryckeriet, 1907). Schröderheims övriga tidiga författarskap bestod mest av böcker av 

andlig uppbyggelse-karaktär riktad till konfirmander. Se ovan, avsnitt 2.1. 
269 Carl Kihlén, Johan III:s liturgi (Stockholm: FC Askerbergs Bokförlagsaktiebolag, 1910), 4–5 
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Kihlén menade att den så kallade gammalprotestantismen var en korrigering och reformering av 

den romersk-katolska kyrkans tro och lära.270 Det var genom att återgå till denna gammalprotestantism 

som den romersk-katolska kyrkan skulle hindras från att växa i Sverige som den gjort i Tyskland.271  

Kampen för att erövra epitetet ”katolsk” synliggörs i Kihléns argumentation för att S:t Birgitta 

tillhörde den svenska kyrkan och inte den romersk-katolska. I SKFT nr 6 1916 citerades en dikt av 

katoliken Tore Schürer Kilman som framhöll att Birgitta var ett romersk-katolskt helgon och en 

symbol för den svenska romersk-katolska kyrkan.272 Kihlén menade att denna dikt var ett exempel på 

hur den romersk-katolska kyrkan växte i Sverige. Han skrev att argumentet om att den romersk-

katolska kyrkan var fädernas tro utgjorde ett av de vanligaste argument som övertygade människor att 

konvertera till denna kyrka. Detta var dock en falsk föreställning, menade Kihlén. Det romersk-

katolska kyrkan i hans samtid var inte samma kyrka som den katolska kyrka som Birgitta hade levt i. 

Han argumenterade för detta genom att peka på förändringen i bönen ”Ave Maria”. Bönens senare 

del (”Heliga Maria, Guds moder, bed för oss, syndare, nu och i vår dödstund. Amen”) menade Kihlén 

var ett senare tillägg som präglades av romanism.273 Det var omöjligt, enligt Kihlén, att Birgitta skulle 

ha bett denna bön eftersom det fanns en paté i Vadstena där endast den första, bibliska delen av 

bönen stod skriven. Därför menade Kihlén att den svenska kyrkan kunde anföra Birgitta som ett 

argument mot samtidens romersk-katoliker.274 

Detta är ett representativt exempel på hur Svenska Kyrkoförbundet argumenterade för att den 

lutherska kyrkan representerar den sanna, katolska kyrkan medan romersk-katolska kyrkan utgör en 

förvanskning av den apostoliska kyrkans lära. Redan före tidskriftens utgivning, 1910, argumenterade 

Sjögren i SKT för att S:t Birgitta och S:t Erik tillhörde den svenska kyrkans tradition och inte den 

romerska. Sjögren hävdade, i ett svar med rubriken ”Svenska kyrkans minnen”, att den romersk-

katolska kyrkan hade ett haft svagt stöd i Norden även före reformationen. Sjögren menade att det var 

fel att begrava allt det som den svenska kyrkan varit före reformationen. Birgitta betraktades redan på 

sin tid som en kontroversiell person och Sjögren menade att hon var en förelöpare till reformationen. 

Om kopplingen till det förreformatoriska Sverige, skrev Sjögren att minnena av kyrkans historia aldrig 

varit eller heller skulle bli begravda, och om så skulle ske ville Svenska Kyrkoförbundet riva upp dem 

ur jorden igen.275 Sjögren menade det katolska arvet var något som alla samfund måste söka sig till för 

                                                 
270 ”Adolf Harnack och frågan om kyrkoförfattningen”, SKFT 5 nr 3 (1915), 17–19. 
271 ”Adolf Harnack och frågan om kyrkoförfattningen”, SKFT 5 nr 3 (1915), 17–19. 
272 Citerad i ”Sancta Birgitta af Sverige” SKFT 6 nr 6 (1916), 41–42. 
273 ”Sancta Birgitta af Sverige” SKFT 6 nr 6 (1916), 42. 
274 ”Sancta Birgitta af Sverige”, 42. 
275 ”En varning” SKT  6 nr 45 (1910), 479-480. Kyrkoherden Frans Tivell kritiserade Sjögren för denna uppfattning. 

”Genmäle till Sgn” SKT 6 nr 47 (1910), 510. Sjögren formulerade sitt svar i ”Svenska kyrkans minnen” SKT 6 nr 49 (1910), 

532-533. 
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att bindas samman med kristendomens stam och rötter. Och sådana förbindelser ägde den svenska 

kyrkan i sin egen äldsta historia.276  

Det var den lutherska kyrkans kontinuitet med den förreformatoriska kyrkan som betonades av 

förbundet. Med stöd i den senare Luthers texter, som exempelvis Galaterbrevkommentaren och Wider 

Hans Wurst277 anförde förbundet i en osignerad artikel i det sista numret av tidskriften Luthers tio 

tecken på den sanna kyrkan som argument för att den svenska lutherska kyrkan var att betrakta som 

den gamla, äkta kyrkan.278  

Kontinuitetsperspektivet på reformationen innebar en betoning på att den lutherska kyrkan 

aldrig hade skiljts från den katolska utan snarare bevarat den sanna katoliciteten. Förbundet ville 

återknyta till Luther och reformatorerna för att kunna ställa sig i samma led som dem – både i polemik 

mot förfallet inom den egna kyrkan och mot den romersk-katolska kyrkan, eftersom förbundet 

uppfattade att den så kallade papismen hade förstärks genom att dogmen om påvens ofelbarhet hade 

antagits ett antal decennier tidigare.279 

Med tanke på Söderbloms relation till Schröderheim och hans inflytande över svensk teologi, 

särskilt efter att ha blivit ärkebiskop 1914, hade han troligtvis en viss påverkan på förbundets syn 

katolicism. Dock menade sig förbundet varken stå bakom katolsk eller protestantisk modernism. Båda 

riktningarna ansågs vara för radikala och att betrakta som ytterligheter. Den lutherska kyrkan i Sverige 

representerade istället den sanna medelvägen: 

 

Vi vilja icke någon politisk kyrka, ingen påfve, inget prästvälde utan ett andligt samfund af själar, som följa sin 

Herre och konung Jesus allena. Men vi vilja hålla oss på den väg, som går klar fram genom tiderna ända från 

apostlarnas dagar, hans kyrkas väg med dess lära och nådemedel och heliga och goda samfundsordning. Och vi 

hoppas, att kristenhetens skilda partier förr eller senare i Kristi kärleks ande finna något sätt att räcka hvarandra 

handen öfver skiljemurarna, och förverkliga det mål vi alla hvarje dag i alla kristenhetens kyrkor bekänna oss tro på, 

nämligen ”en helig, allmännelig kyrka”.280 

 

                                                 
276 ”Svenska kyrkans minnen” SKT 6 nr 49 (1910), 532-533. 
277 ”Hvad Luther ville” SKFT 7 nr 7, 50f; ”Svenska Kyrkoförbundet och Adolf von Harnack” SKFT 6 nr 2(1916), 14. Att 

den äldre Luther tenderade att betona kontinuitet istället för uppbrott finns det mycket forskning som har pekat på. Om 

utvecklingen av synen på kyrkans tecken se exempelvis Bernhard Lohse, Martin Luther: An Introduction To His Life and Work 

(Philadelphia: Fortress Press, 1986), 181f. 
278 Dessa tecken är dopet, altarets sakrament, tredje nyckelmakten, predikoämbetet, de apostoliska symbolum, bönen Vår 

fader, lojalitet gentemot världslig makt utan påvlig inblandning, äktenskapet, lidandet, samt att kyrkan varken utövade våld 

eller hämnd. ”Hvad Luther ville”, 50–51. 
279 ”Den påfliga ofelbarheten” SKFT 3 nr 1/2 (1913), 11. 
280 ”Katolsk modernism” SKFT  7 nr 5/6 (1917), 45. 
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För att uttrycka denna medelvägsyn menade förbundet att det stod för en evangelisk katolicitet.281 Det 

är värt att notera att det var förbundets uppfattning om sin kyrkas tradition och historia som 

motiverade det att kämpa för epitetet katolsk till Svenska kyrkan. Här visar sig det historiemedvetande 

som Rodhe pekade på i sin karaktärisering av förbundet. Anledningen till att förbundet sökte sig till 

historien för att motivera sin katolicitet var dels för att visa att Svenska kyrkan var en sannare 

representation för katolicitet än den romersk-katolska kyrkan, och dels för att förbundet såg sig 

nödgade att betona detta som svar på de angrepp som kom från liberalteologin. 

4.2 Om ”den moderna otrosteologien” 

Liberalteologin hade alltså fått en växande betydelse i svensk teologi och kyrkoliv under slutet av 

1800-talet och början av 1900-talet och blev bakgrunden till att Svenska Kyrkoförbundet bildades och 

att förbundet kom att betona kyrkans katolicitet. En betoning som förbundet fick betala dyrt för, men 

som det ändå höll hårt fast vid. Vad var det då som var problemet med liberalteologin enligt 

förbundet? Hur beskrevs denna teologiska riktning i tidskriften? Och hur argumenterades det för 

dessa uppfattningar?  

Innan jag går in på detta ska det dock först tilläggas att skribenterna i SKFT hade kritiserat den 

liberala riktningen i det offentliga rummet redan innan tidskriften hade startats. Det kyrkligt-teologiska 

mötet i Örebro var den närmaste bakgrunden till kritiken. Göteborgs Stiftstidning citerar den 8 juli 1910 

ett kritiskt inlägg av Schröderheim skrivet Svenska Morgonbladet riktat mot Fries som ställde ett antal 

frågor gällande mötets teologiska hållning. Här visar det sig tydligt hur Schröderheim hade förändrat 

sin ståndpunkt i relation till det han hade uttryckt 1900-1901. Han frågade kritiskt om det var så att de 

liberala teologerna endast betraktade Jesus som en klok lärare, om denna riktning försökte 

bortreformera uppståndelsen, om sakramenten betraktades som verkliga nådemedel eller inte, och om 

hur tron på Bibeln såg ut. Till sist ställde han också frågan om liturgin skulle gå samma väg. Detta ger 

anledning att tro att just upplevelsen av hotet mot liturgin kan ha varit det som ledde till 

Schröderheims förändring i ståndpunkt. I Schröderheims kritiska inlägg framgår tydligt ett 

helhetstänkande där teologi, bibelsyn och liturgi kopplades ihop. Schröderheim skrev, med anspelning 

på den kristenhet han uppfattade att han själv representerade: 

 

Det finns verkligen ännu åtskilliga hundratusentals kristna i Sverige – frikyrkliga och statskyrkliga, här är ingen 

skillnad – och de skola – blott de en gång få af herrar ”nyprotestanter” fullt klart besked – resa sig som en man till 

värnande af kristen tro. De skola resa sig; och det kan då bli en storm som sopar bort edra och herrar modärnisters 

hypoteser och hugskott såsom tomma agnar; ja, icke blott dessa, utan den kan komma att sopa bort herrarne (och 

                                                 
281 ”Svenska Kyrkoförbundet och Adolf von Harnack” SKFT 6 nr 2 (1916), 14; ”Vår ståndpunkt III” SKFT 4 nr 5 (1914), 

64. 
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damerna) själfva, bort nämligen från den ställning af självtaget förmyndarskapet i religiösa, kristeliga och kyrkliga 

frågor, hvartåt ni alltför länge kunna fröjda eder.282  

 

Det är utifrån denna kritik från Schröderheim värt att notera två saker, om än inte så tydligt och 

explicit uttryckta: För det första fanns det ett helhetstänkande där kyrkosyn, sakramentssyn, bibelsyn 

och liturgi hörde samman. För det andra framträdde en retorik som speglade en känsla av 

förfördelning som Schröderheim gav uttryck för. Det ar den andra sidan som hade makt och inflytande, 

medan den riktning som han själv representerade, och som enligt honom utgjorde en majoritet, 

trycktes undan alltmer. Jag kommer att återkomma till dessa två drag nedan.  

4.2.1 Beskrivningar av liberalteologi i SKFT 

I Svenska Kyrkoförbundets tidskrift beskrivs liberalteologin, eller den moderna teologin som den 

också kallas i tidskriften, komma från Tyskland och ha sitt ursprung i rationalismen som en 

fortsättning på upplysningstänkandet. Den uppfattades vända sig emot det övernaturliga i tro och 

gudstjänst, samt försökte den med sin kritik att upplösa Bibelns auktoritet. Dessutom ville den göra 

kyrkan som samfund överflödig genom att betona den privata tron.283 Förbundets redaktion uttryckte 

följande 1913: 

 

Vi befinna oss i en genombrottstid på det kyrkliga området. Den nya inriktning inom kyrkan, som benämnes den 

moderna teologien, har gjort till sin uppgift att nedrifva allt det, som vår kyrkas män allt sedan Gustaf II Adolfs 

dagar, ja tidigare, uppbyggt och som vårt folk lärt sig omfatta med hjärtats hänförelse. Man vill söka så tvifvlets frö i 

folkets sinnen.284  

 

På så sätt målades den kyrkliga situationen upp som en tid där den liberalteologin uppfattades vilja riva 

ner det som kyrkan byggt upp under århundranden. Jargongen kring den moderna teologin var 

stundtals hård och uppskruvad. Det kunde heta att liberalteologin skulle leda kyrkan in i en ”andlig 

självmordsprocess”285 och att den skulle upplösa ”kristendomens grundsanningar i motbjudande 

fraser”.286 Fler exempel på hur det kunde låta när tidskriftens författare i mer allmänna ordalag 

kritiserade liberalteologin finns återkommande i tidskriften.287 

                                                 
282 Elis Schröderheim, ”Öppet brev till Örebromötets upphofsman, Kyrkoherden d:r S. A. Fries.” GST 122, nr 27, 8 juli 

1910, 3. 
283 ”Katolsk modernism” SKFT 7 nr 5/6 (1917), 43. Jfr liknande beskrivningar i ”Henry William Tottie” SKFT 3 nr 5/6 

(1913), 37. 
284 ”Anmälan” SKFT  3 nr 9/10 (1913), 65. 
285 ”Vår ståndpunkt II” SKFT 4 nr 3 (1914), 36. 
286 ”Vår ståndpunkt III” SKFT 4 nr 5 (1914), 62.  
287 Exempelvis beskrivs 1915 att den ”moderna teologien har på ett olycksbringande sätt urvattnat all sälta och kraft i 

predikan”. ”Fiendskapen” SKFT 5 nr 1/2 (1915), 7. I  nästa nummer uttrycktes att den hade ”moderniserat kristendomens 
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Krigsförklaringen mot liberalteologion motiverades av osäkerheten kring trons grunder som den 

bidrog till och som får till konsekvens att människor kommer att drivas till den romersk-katolska 

kyrkan. Sjögren uttryckte därför att en religiös auktoritet så långt som möjligt skulle vara absolut, 

eftersom ledningen av de troende i deras liv var en frälsningsfråga.288  

4.2.2 Argumentationen bakom kritiken 

Det kan konstateras att den kritik som riktades mot den liberala teologin gick ut på att liberalteologin 

ledde till kyrkans inre upplösning genom att den ifrågasatte de kristna sanningarna. Detta tog sig 

uttryck på flera olika sätt och jag kommer i det följande att visa hur förbundet resonerade och 

argumenterade. 

Subjektivism kontra objektivism som röd tråd i argumentationen 

Det grundläggande problemet som förbundet pekade på i alla problembeskrivningar beträffande både 

liberalteologi och frikyrklighet var betydelsen av subjektivism inom dessa riktningar och negligerandet 

av kyrkans objektiva lära och tro.  

Under 1911 fördes en debatt i SKFT och SKT mellan å ena sidan Schröderheim och å andra 

sidan Theofil Bring och Einar Billing. Det gällde liberalteologen Wilhelm Herrmans besök i Uppsala. 

Hermann var lärjunge till Albrecht Ritschl och kom att bli betydelsefull för utformningen av den 

svenska liberalteologin.289 Schröderheims kritik mot Herrman gick ut på att denne förminskade 

betydelsen av Jesu historiska existens för tron. Hans kritik är karaktäristisk för vad aktörerna inom 

förbundet ansåg om den moderna teologin: den brydde sig inte om frälsningshistorisk fakta utan 

fokuserade istället bara på Jesu inre liv. Schröderheim menade att betoningen på Jesu inre liv blev en 

abstrakt konstruktion skild från verkligheten, och gjorde det enkelt att bortse från allt i evangelierna 

som inte passade den personliga tron. Det vill säga ett slags subjektivism.290 

Det var alltså ifrågasättandet av det objektivt historiska och sanningsanspråket inom 

kristendomen som kritiserades av Schröderheim.291 Bring och Billing gav Schröderheim svar som gick 

ut på att han hade missförstått Herrmanns teologi.292 Schröderheim höll dock fast vid sin tolkning: 

                                                                                                                                                                
härliga tankebyggnad till en hemsk, underlig labyrint, där vidundret, döden, förintelsen, lurar djupast inne i mörkret”. 

”Gudsstaten” SKFT 5 nr 3 (1915), 20. 
288 Henning Sjögren, Den religiösa auktoriteten inom lutherska kyrkan. Särtryck ur Kyrklig tidskrift. (Uppsala: Almqvist & Wiksells 

boktryckeriaktiebolag, 1911), 484. 
289 Brohed, 19. 
290 ”Prof. Herrmanns teologi än en gång.” SKFT 1 nr 3 (1911), 70–71. 
291 ”Prof. Herrmanns teologi än en gång.” SKFT 1 nr 3 (1911), 71. 
292 ”Prof. Herrmans teologi.” SKFT 1 nr 2 (1911), 52–53. J Th Bring, ”Öppna frågor till hr Regementspastor E. 

Schröderheim” SKT 7 nr 6 (6 februari 1911), 60–61. Brings kritik mot Schröderheim gällde också de angrepp 

Schröderheim gjort mot Svensk Kyrkotidning. Bring och Schröderheim var, framgår det av debatten, gamla vänner. I 

SKFT 1 nr 4 (1911), 112–113 tar ännu en debatt mellan de vännerna plats. Denna gång var det en bok av Bring som 
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[D]å prof. H icke anser att Jesus personligen vara Gud utan blott en uppenbarelse af Gud; då prof. H. i enlighet härmed 

nekar Jesu lekamliga uppståndelse, och då således Jesus (enligt H.) icke kan vara personligen lefvande och 

närvarande i sin kyrka, såsom han dock lofvat sina lärjungar, och hvilket han ock måste vara, om annars dop, 

nattvard och Guds ord skola kunna vara verkliga nådemedel – huru kan då Jesus (enligt prof. H) förmedla vårt 

umgänge med Gud?293 

 

Inom den liberala teologin betonades, enligt förbundet, en subjektivism i relation till tro, det vill säga 

en betoning på den inre upplevelsen av kristendomen snarare än en gemenskapsorienterad 

kyrkokristendom. Det gudomliga och övernaturliga i kristendomen reducerades till att Jesus blev en 

moralisk och etisk lärare och ett föredöme för troende. Detta betraktades som ett arv från 1700-talets 

rationalism där kristendomens status som frälsningsreligion förnekades och där moralläran istället 

betonades.294 Detta var ett av de centrala problemen med liberalismen, enligt förbundets olika aktörer.  

I en osignerad artikel, skiljde förbundet på subjektivism och objektivism i kyrkohistorien. 

Förbundet menade sig stå i en objektivistisk tradition och ställde ”det historiskt gifna ämbetet, 

gudstjänsten, kyrkans genom tiderna bevarade ordning” mot dem som gjorde ”sin personliga 

uppfattning till måttstock för saker”. Kristna skulle vägledas av de kristna som gått kyrkans väg före 

dem, menade man, eftersom en utgångspunkt i det egna jaget lått skulle slå över i ett motstånd mot 

anden. Detta var också anledningen till att förbundet lade en så stor vikt vid kyrkans tradition och de 

objektiva nådemedlen. En uppfattning om kristen tro som vilade på objektivismens grund främjade 

därför bäst andens verk och den sanna personliga fromheten, menade förbundet.295 

Schröderheim hade, som jag visat ovan, i sin tidiga karriär snarare betonat den inre trons 

betydelse istället för kyrkans lära och auktoritet. Den uppfattning som framgår här, och som 

Schröderheim själv var delaktig i att formulera, var alltså att en objektivistisk kristendomsuppfattning 

främjar andens verk för den enskilde kristne. Detta kan tolkas som att en kyrka med en tydlig 

auktoritet och tradition ger förutsättningar för den enskilde att växa i tro. Att Schröderheim även 

betonade en uppvärdering av läroämbetet i församlingen och kyrkans auktoritet ger stöd åt tolkningen 

att han under åren ändrat sin inställning. Dock visar det även att han inte hade förlorat betoningen på 

att församlingens liv också handlade om det ”organiska sambandet mellan olika lemmar i den stora 

kyrkokroppen”. Den enskildes inre tro var fortfarande viktig.296 

                                                                                                                                                                
recenserats av Schröderheim, där han menade att Bring – som nyligen hade utsetts till domprost – skulle må bra av sin flytt 

från Uppsala för att bli av med de moderna influenser som Schröderheim kunde utläsa ur boken. 
293 Elis Schröderheim, ”Svar till teol. assistent J. Th. Bring” SKT 7 nr 8 (20 februari 1911), 84. 
294 ”Några ord om förhållandet mellan religion och sedlighet” SKFT  2 nr 7/8 (1912), 71. 
295 ”Vår ståndpunkt I” SKFT 4 nr 1(1914), 10. 
296 ”Den katolicerande riktningen inom vår kyrka” SKFT 1 nr 1 (1911), 3.  
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Subjektivismen förklarades delvis som ett reformert arv från teologen Friedrich Schleiermacher. 

Enligt Schleiermacher var den kristna tron varken vilja eller vetande, utan känsla. Detta betonade han 

som ett svar på den naturvetenskapliga forskningens kritik mot kyrkan, och han gav på så sätt kyrkan 

en egen akademisk sfär, skild från naturvetenskap.297 Förbundet hävdade att arvet från Schleiermacher 

till den moderna teologin var att kyrkobegreppet underordnades den personliga tron samt att 

nådemedlen förlorade sin status. Detta ansågs vara en reformert idé och slutsatsen blev att det ledde 

till den reformerta tanken om predestinationen. Detta eftersom människans förhållande till Kristus 

föreföll vara avgjort innan och oberoende av nådemedlen.298 Nådemedlen, vilka betraktades som det 

rituella evangeliet, lämnade däremot ingen plats för subjektivism och liturgin skulle därför vara 

historiskt grundad och oberoende av tidens uttryck.299  

Den historiskt-kritiska bibelsynen och verbalinspiration 

Att ifrågasätta Bibelns sanningsanspråk var ett uppenbart tecken på oförstånd, menade förbundet, 

även om förnekandet av vetenskap var lika dumt.300 Som ett svar på den nya bibelsynens utmaning 

föreslogs en revidering av verbalinspirationsläran. Verbalinspirationen, skrev Sjögren, var en teori om 

Bibelns tillkomst som inte skulle förknippas med frågan om Bibelns giltighet. Med Bibelns tillkomst 

var det som med Jesu inkarnation – den betraktades som ett mysterium som inte gick att förklara och 

som inte skulle undersökas. Den historisk-kritiska forskningens uppgifter kunde inte kontrolleras och 

därför var det ändå i grunden ointressant vad den hade att säga. Frågan att ställa var därför inte hur 

Bibeln hade tillkommit, utan snarare hur dess giltighet skulle tolkas. Här kom kyrkans tradition och 

andens ledning in som en viktig del av förståelsen. Det var med ledning av anden som trons 

erfarenhet skulle få avgöra Bibelns auktoritet.301 Det var också så förbundets aktörer argumenterade 

emot den historisk-kritiska bibelforskningen.  

Som en problematisering av verbalinspirationen skrev Sjögren att den byggde på att kunskap om 

vilken av alla grundskrifter som fanns tillgängliga som var den riktiga urskriften, eftersom det fanns 

olika ordalydelser i olika manuskript. Dessutom var inspirationen bunden vid orden på grundspråket, 

och därför var sanningen bunden vid en rätt förståelse av grundspråket. Verbalinspirationen blev på så 

sätt problematisk för kyrkan. Sjögren skrev att hans synpunkt var hans egen och inte Svenska 

                                                 
297 Hägglund, 331. 
298 ”Luthersk kyrka och teologi, eller reformert?” SKFT 5 nr 1/2 (1915), 12–15. 
299 ”Vår ståndpunkt I” SKFT 4 nr 1 (1914), 11. 
300 ”Litteratur” SKFT 4 nr 1 (1914), 13. 
301 ”Till frågan om verbalinspirationen” SKFT 2 nr 9/10 (1912), 87–88; ”Spörsmål för dagen” SKFT  1 nr 5 (1911), 136. 

Dessa uppgifter kommer från den redaktionella avdelningen ”Spörsmål för dagen”. Detta var en typ av artikel vilken 

Schröderheim, som en viktig medarbetare av redaktion, troligen hade ett inflytande över. Mot bakgrund av Schröderheims 

tidigare positiva hållning i frågan om historisk-kritisk forskning, är det noterbart hur han i tidskriften intar en något mer 

försiktig inställning till verbalinspirationen och samtidigt en mer kritisk inställning mot den historisk-kritiska forskningen. 

Se avsnitt 2.1 ovan. 
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Kyrkoförbundets, men att alla borde kunna enas om att kyrkan behövde en revidering av 

verbalinspirationen. Detta skulle emellertid inte ske genom fler teoretiska debatter, utan genom ett 

rikare gudstjänst- och böneliv i vilket anden kunde verka.302 Bibelns gudomliga ursprung ansågs 

bevisat av dess verkningar i kyrkans liv. Därför betonades att helgonen och martyrerna var det 

förnämsta bevismaterialet på skriftens auktoritet.303  

Schröderheim hade tidigare kallat den historisk-kritiska forskningen för den enda rätta vägen 

och att verbalinspirationen var överspelad. Hos Sjögren framträdde ett annorlunda synsätt, som 

snarare handlade om att revidera verbalinspirationen än att förkasta den. Verbalinspiration var dock, 

trots att det fanns negativa aspekter av den som till exempel tendensen att försöka harmonisera allt 

Bibelns innehåll, tills vidare den bästa tillgängliga teorin och den liberala teologins ställning till skriften, 

det vill säga den historisk-kritiska forskningen, betraktades av Sjögren som ”grundfalsk”.304  

Sjögren intog alltså ett slags mellanposition, men en position som ändå lutade sig mer åt den 

gamla verbalinspirationen än något annat. Sjögren visade dock att han förstod den kritik som den 

historisk-kritiska forskningen riktat mot ortodoxins bibelsyn. 

Argumentation inspirerad av Boström och Anselm 

I argumentationen för motståndet mot liberalteologin hos författarna i SKFT tycks alltså finnas en röd 

tråd i betoningen av den objektiva läran gentemot den subjektiva tron.  

Jag har ovan visat att Kihlén var medlem av Boströmförbundet, vilket torde leda till slutsatsen 

att åtminstone han var påverkad av denna inriktning. Dessutom har kopplingar mellan förbundets 

aktörer och den lundensiska högkyrkligheten, som hade likande ståndpunkter, kunnat uppvisas.305 

Kihléns artikel i Boströmantologin handlade framför allt om synen på studiet av kristendomen, där 

Kihlén menade att religionen måste förstås genom religiös självreflexion och i samklang med dess 

inflytelserika lärotraditioner. Vetenskapen kunde inte skilja sig från det studerade subjektet, vilket 

ledde till ett synsätt om att Bibeln måste förstås inom kyrkan. Utomstående kunde inte med några 

objektiva metoder förstå Bibeln.  

                                                 
302”Till frågan om verbalinspirationen” SKFT 2 nr 9/10 (1912), 87–88. 
303 ”Fria ord” SKFT 2 nr 7/8 (1912), 79–80. Det verkar som att dessa uttalanden av bland andra Sjögren gav upphov till 

polemik riktad mot SKFT från dess läsare som gjorde att förbundet fick försvara sig från tidskriften. I försvaret betonades 

återigen ”auctoritas Scripturae Sacrae”, skriftens giltighet, och framhävde den som tvåfaldig: den är å ena sidan en norm 

för människans tro och levnad och å andra sidan är den domare över frågor som rör religionen. På så sätt är människans 

”praktiskt-religiösa förhållande” till Bibeln bestämd. Å andra sidan finns alltså också frågan om skriftens uppkomst. 

Författaren till förklaringen, under signaturen K, skriver att man inte behöver ”öfvervaka tillverkningen i Guds verkstad 

för att kunna bruka hvad som där är tillverkadt.” Jfr ”Inspirationen” SKFT 3 nr 3/4 (1913), 29. 
304 ”Verbalinspiration” SKFT 3 nr 1-2 (1913), 7–8. 
305 Kjell Blückert, ”Med staten som fiende och nationen som vän – om modern nationalkyrklig antimodernism” 

Kyrkohistorisk årsskrift 100 (2000), 54–57. 
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Ett liknande tänkande, men som uttryckligen ställde sig i en annan tradition, fanns i 

diskussionen om vetenskap och teologi som fördes i tidskriften. Förbundet menade, som jag visat 

ovan, att Schleiermacher hade skapat ett reformert inflytande inom den lutherska kyrkan. Det 

hävdades att det fanns en röd tråd från Kant till Schleiermacher till Ritschl till Herrmann som 

representerade den liberala teologin, vilken betraktas som fientlig mot kyrkans liv. Mot den linjen 

ställdes ett tänkande som gick tillbaka till den engelske medeltidsteologen och biskopen Anselm av 

Canterbury.306 Anselm hade, enligt en artikel i tidskriften, upptäckt att tänkandet och varandet inte 

hade sin grund i människans eget jag, utan i Gudsbegreppet. Därför var människan inte en tänkande 

varelse utan en religiös varelse och Gudsfruktan var således vishetens begynnelse.307 Hos Anselm 

lyftes begreppet fides quaerens intellectum fram, som översattes till ”tro för att begripa” i en senare artikel 

av tidskriften.308 Här framträdde samma grundsyn som av Kihlén framhävts som Boströms 

religionsvetenskapliga utgångspunkt: nämligen att kyrka och tro inte kan granskas om det inte görs 

med trons ögon. Kristendomen kan endast förstås som en trons praktik och måste begripas från ett 

inifrån-perspektiv.309  

Ett exempel på hur en författare i tidskriften ställer en sådan utgångspunkt mot den historiskt-

kritiska forskningen, är i behandlingen av den så kallade missionsbefallningen, det vill säga Matt 

28:18–20. I artikeln ”Ögonblicket” skrev signaturen K. att exegeten Adolf Jülicher hade hävdat med 

utgångspunkt i historisk-kritisk forskning att Jesu ord i detta citat måste ha varit skrivna runt 100 e. kr. 

Detta, menade dock författaren, var inte möjligt då orden var förbundna med kyrkans begynnelse och 

var drivkraften bakom den tidigaste kyrkliga utvecklingen. Därför, menade K., höll förbundet orden 

för att vara Kristi ord sagda vid uppgivet tillfälle.310  

Jag har här velat lyfta fram en epistemologisk grundsyn som är återkommande i förbundets 

argumentation. Denna grundsyn kan betraktas som en reaktion mot samhällets sätt att se kyrkan, dess 

historia och Bibeln ur profan synvinkel.311 

Nedsättande attityd 

Att Schröderheim, i ovan nämnda debatt beträffande Herrmanns besök i Uppsala, i sitt försvar 

hänvisade till en rad tyska teologer som hade framfört en liknande kritik mot Herrmann har en viss 

betydelse. Han gjorde detta för att betona att hans ståndpunkt var teologiskt underbyggd och inte bara 

bakåtsträvande. Han hävdade att det fanns ett stråk av ”lärdomshögfärd” hos Billing och Bring: 

                                                 
306 ”Luthersk kyrka och teologi, eller reformert?” SKFT 5 nr 1/2 (1915), 14. Jfr ”Sveriges ärkebiskop” SKFT 4 nr 6 (1914), 

68. 
307 ”Anselm och Kant” SKFT 4 nr 7 (1914), 78. 
308 ”Vår katekes” SKFT 6 nr 4/5 (1916), 37. 
309 ”Vår katekes” SKFT 6 nr 4/5 (1916), 37–38. 
310 ”Ögonblicket” SKFT 6 nr 4/5 (1916), 38. 
311 ”Det nya året” SKFT 2 nr (1912), 2. 
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Herrarne tro visst, att vi, gammaltroende, totalt sakna förutsättningar för att granska och pröfva den moderna 

teologiens ansatser, och att således hvad som helst går i oss. Att med dessa högfärdiga fasoner tro sig kunna 

nedtysta en besvärlig kritik – jämför J.T.B:s [Bring, min anm.] sätt att bemöta D. Granqvist i Sv. Kyrkotidning, 

erinrade om en skolmästares sätt att tillrättavisa okunniga och enfaldiga skolpojkar! – är naturligvis barnsligt. Varen 

så goda och försöken – om det I det förmån – att vederlägga den gamla trosuppfatttningen med verkliga skäl, men 

tänken icke, att vi skola låta oss kommenderas till att öfverge våra fäders gamla tro för att i stället acceptera en 

modern otro, om hvilken hrr modernister själfva icke alls hafva enat sig. Jag önskar gärna höra om verkliga skäl, men 

kategoriska påståenden om vår (de gammaltroendes) intellektuella underlägsenhet i förening med smädelser och 

hån imponera ytterst litet på oss.312 

 

Det handlade således inte bara om teologin i sig, utan även om självklarheten som den framställdes 

med och den nedsättande attityd som förbundets aktörer upplevde. Än en gång går det alltså att 

skönja hur förbundets aktörer gav uttryck för att bli styvmoderligt behandlade av liberalteologins 

företrädare. De så kallade gammaltroende, menade förbundet, sökte svar på tidens frågor på andra sätt 

än liberalteologerna.313  

Liknande uttryck för en känsla av att tryckas undan visade sig i diskussionen kring förslag om ny 

handbok som fördes 1914. Kihlén menade då att det var Fries som enväldigt dikterade villkoren för 

reformarbetet. Konsistoriet hade uttryckt att det ville ha olika alternativ för de kyrkliga handlingarna, 

men något alternativ som passade Kihlén verkade inte finnas. Arbetet tycktes endast syfta till att ge en 

inriktning inflytande – den liberala. Kihlen skrev att den gamla riktningen fick finnas sig att platsa som 

ett av flera alternativ i handboken. Detta var dock endast i väntan på att den liberala teologin skulle 

växa sig tillräckligt stark för kasta ut dem som stod för ett äldre synsätt.314 Kihlén tyckte att det var 

”ironiskt” att Fries hade uppmanat Svenska kyrkans prästerskap till enighet. Kihlén beskrev hur han 

hade sett en konservativa teologer hade motarbetas systematiskt vid universiteten, att en gammal lärare 

vid ett läroverk i Stockholm hade blivit förföljd samt att samtliga Örebroteologer drev ett kyrkligt 

upplösningsarbete.315  

Förbundets företrädare verkade uppleva sig vara i underläge och som något av den andre i den 

kyrkliga debatten, men menade sig stå upp för de många, men svaga, rösterna i kyrkan. Då denna 

uppfattning kan uppfattas ha följt med under tidskriftens gång är det rimligt att tolka det som en del 

av förbundets självförståelse.  

                                                 
312 ”Fria ord. ’Kyrkligt lif och arbete’” SKFT 1 nr 4 (1911), 113.   
313 Även Sjögren gav uttryck för detta och även han använde sig av begreppet gammaltroende för att distansera sig från de 

liberala teologerna. ”Religion och historia” NTKS 3 nr 14 (1912), 158. 
314 ”Liturgiska reformsträvanden” SKFT 4 nr. 3 (1914), 43. 
315 ”Svensk kyrkopolitik” SKFT 2 nr 7/8 (1912), 68. 
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4.3 Frikyrkligheten som allierad och ”reformert fara” 

Avslutningsvis behöver något sägas om förbundets syn på och relation till den svenska frikyrkligheten. 

Frikyrkligheten och den reformerta teologin är inte lika förekommande i tidskriften som liberalteologi 

och romersk-katolicism. Men de tas upp och bör nämnas, eftersom de utgör en viktig del av kontexten 

inom vilken Svenska Kyrkoförbundet framträder, samt, kommer det visa sig, verkar uppfattas som ett 

slags allierad till förbundet. Hur kan synen på frikyrkan beskrivas och vilken betydelse fick den för 

förbundets egen kyrkosyn? 

Det rapporterades av Fries efter det kyrkligt-teologiska mötet i Örebro 1910 att Svenska 

Kyrkoförbundet sammansvurit sig med frikyrkliga i motstånd mot mötet.316 Denna allians var något 

som kunde synas på flera ställen tidskriften. Det tycks ha varit motståndet mot den moderna teologin 

som framför allt förde grupperna samman.317 

Det tycktes emellertid inte gälla alla områden, utan grundläggande skillnader fördes också fram. 

Frikyrkligheten används som exempel på subjektivism och den uppfattades lida av det som all 

subjektivism leda av, nämligen att det fanns lika många meningar som det fanns huvuden, och att alla i 

princip hade samma rätt att råda. Detta ledde till att sammanhållning endast kunde vinnas genom 

”tyrannisk själfhärskaremakt, som alla veta strider mot systemet, men som man böjer sig för såsom 

politiskt fördelaktig i konkurrensen med kyrkan.”318 Vidare menade förbundet att denna konkurrens 

var det som i själva verket höll samman all separatism, då den spelat ut sin roll efter att väckelsen väckt 

kyrkans ledning.319  

Redaktionen skrev i en osignerad artikel att hela det svenska kyrkolivet drogs med en reformert 

anda, mycket på grund av amerikansk sekterism och frikyrklighet. Detta sågs som en bidragande 

anledning till att det liturgiska förfallet var så påtagligt och att predikan betraktades som gudstjänstens 

medelpunkt. De frikyrkliga grupperna var uttryck för den reformerta faran som hade lyckats vinna 

ungdomar och lett dem från Svenska kyrkan. Eftersom det rituella inom frikyrkligheten ansågs vara 

underordnat det predikade ordet betraktas också den av förbundet som ett allvarligt hot mot kyrkan. 

Dess idéer skulle smyga sig in obemärkt i de lutherska sammanhangen.320 

En annan sak som frikyrkligheten ansågs vara orsak till, menade Kihlén, var den förlorade 

samhörigheten mellan ”fädernas Sverige” och nationens bevarande. Detta då de frikyrkliga ställt sig på 

den ”radikal-socialistiska” och antinationella sidan. Det uppfattades alltså som en politisk grupp 

                                                 
316 Fries, 32. 
317 Exempelvis skriver tidskriftens redaktion i ett meddelande till prenumeranterna i första numret 1913 att ”[i]nför den 

fara, som denna otrosteologi innebär, måste stats- och frikyrkomän kämpa sida vid sida, och vår tidskrift vill alltfort vara 

med i denna strid. ”Anmälan” SKFT 3 nr 1 (1913), 1. 
318 ”Vår ståndpunkt I” SKFT 4 nr 1 (1914), 9-10. 
319 ”Vår ståndpunkt I” SKFT 4 nr 1 (1914), 10. 
320 ”Vår ståndpunkt II” SKFT 4 nr 2 (1914), 21-23. 
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sammankopplade med socialdemokratin och arbetarrörelsen. Kihlén menade att det därför fanns en 

nationell fara i frikyrkligheten. Staten hade hela tiden låtit frikyrkligheten ta plats och frihet men nu 

vände den sig emot staten och angrepp den. Dessutom hade frikyrkligheten bidragit till att bryta ned 

den nationella kyrkan genom sin utbrytande separatism, så att Svenska kyrkan aldrig mer kunde bli 

folkets andliga moder. Dock, tillade Kihlén, hade en del av de frikyrkliga nu anslutit sig till förbundets 

försvarsprogram för kyrkans upprättelse, vilket betraktades som positivt.321 

Frikyrkligheten identifieras med den tidiga kyrkans profetism som hamnade i konflikt med 

ämbetet, presbyteriet. På så sätt hade det fortsatt: frikyrkan föraktade kyrkans ordning, ämbete och 

tradition och hade gjort så sedan fornkyrkans dagar, menade Schröderheim. Hade den varit en sann 

kristen inriktning hade den respekterat ämbetet och kyrkans ordning och deltagit i nattvarden.322 Här 

blir det tydligt hur förbundet anknöt till ett historisk skeende för att förklara de ställningstaganden det 

gjorde i sin egen tid.  

På det stora hela erkände inte förbundet de frikyrkligas existensberättigande eftersom de hade 

vänt den kyrkliga institutionen ryggen. De hade skilt sig ifrån den apostoliska stammen och hade 

därför hela den äldsta kristna församlingen emot sig. De betraktades som lömska och motbjudande 

och beskrevs ha en falsk andlighet men under ytan brydde de sig endast om världsliga saker323  

Dock var inte hoppet ute för de frikyrkliga. Det fanns också, skrev man, många fromma 

människor inom frikyrkan och de bästa av dem skulle söka sig tillbaka till Svenska kyrkan när denna 

hade uppväckts och börjat leva igen.324 Schröderheim skrev att det inte skulle finnas några 

separatistiska rörelser om de inte också hade funnits något gott i dem. Det positiva låg i att de var 

reaktioner mot kyrkligt förfall: 

 

Det är det goda i dem; deras medlemmar äro ju kristna människor, fostrade inom kyrkan, och de hade kunnat bli 

dess bästa medlemmar. Men kyrkligt förfall har gifvit deras själfviska, maktsträfvande natur en anledning att bryta 

sig ut och njuta den ärofulla friheten.325  

 

De frikyrkliga skulle alltså ha kunnat vara goda kyrkomedlemmar, men själviskhet och maktsträvan 

hade lett dem till att vara i frihet från Svenska kyrkan. Det ansågs vara något tragiskt att de valt att 

lämna kyrkan och att de hade förlorat något som endast kunde vinnas inom kyrkan. Problemet med 

                                                 
321 ”Kyrklig krönika IV” SKFT 4 nr 4 (1914), 49-50. 
322 ”Hvarför” SKFT 6 nr 6 (1916), 44. 
323 ”Hvarför” SKFT 6 nr 6 (1916), 44-45- 
324 ”Vår ståndpunkt I” SKFT 4 nr 1 (1914), 10. 
325 ”Hvarför” SKFT 6 nr 6 (1916), 45. 
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frikyrkligheten var egentligen inte att den karaktäriserades av otro, utan problemet var att den inte 

respekterade den lutherska kyrkan, dess ämbete, sakramenten och ordning.326  

Det fanns således, trots allt, en välvillighet gentemot den svenska frikyrkligheten. Detta trots att 

uttalandena inom Svenska Kyrkoförbundet i stort präglades av en nedsättande attityd om att frikyrkan 

hade utträtt ur den sanna kyrkan. I en av de sista texterna som förbundet publicerade, ”Hvad Luther 

ville” 1917, var det enheten i kyrkan som betonades när det gällde de frikyrkliga. Denna gång i mer 

försonande ordalag: 

 

Vi anse, att vår svenska frikyrklighet är en företeelse inom vår kyrka. Dess orsaker är här icke platsen att tala om. Vi 

hoppas på en försoning; må kyrkan lemma rum inom sig år de rika kraft, som nu arbeta i frikyrklighetens former, 

må predikstolarna upplåtas åt dem vid afton- och veckogudstjänster, och må de få tjäna Herren i 

församlingsarbetet. Och må å andra sidan de frikyrkliga återgå till kyrkans nattvardsbord!327 

 

I mångt och mycket tycks frikyrkligheten, och inte minst P. P. Waldenström, ha betraktats som en 

allierad i kampen mot liberalteologin och bland dem fanns många fromma människor. Dock 

betraktades de som kyrkosplittrare och deras separatism hade lett vidare till det liturgiska förfall som 

liberalteologin hade skapat. Frikyrkligheten ansågs alltså vara både en del i problembeskrivningen såväl 

som i lösningen.  

4.4 Sammanfattande diskussion 

Jag har i detta kapitel undersökt den relationella aspekten av Svenska Kyrkoförbundets 

identitetsformering. Min undersökning pekar på ett antal saker. Antikatolicismen och hotet om den 

romerska faran var inte ett ursprungligt skäl till att förbundet bildades, utan verkar snarare ha varit ett 

sätt att slå ifrån sig den kritik om katolicerande tendenser som förbundet fick ta emot i ett tidigt skede.  

Förbundets aktörer förde ett slags kamp för att återerövra attributet ”katolsk” om Svenska 

kyrkan. Detta gjorde de genom att tolka Svenska kyrkans historia på ett sätt som framhävde kyrkans 

katolicitet. Förbundet hävdade att Svenska kyrkan var mer katolsk än den romersk-katolska kyrkan 

och den romersk-katolska kyrkan ansågs ha fördärvats av papism och romanism. Denna 

argumentation uttrycktes också Nathan Söderblom, som år 1911 hade gett ut en skrift som i allt 

väsentligt tog upp de argument som förbundet angav. 

Vidare kan konstateras att den övergripande anledningen till motståndet mot den liberala 

teologin var den osäkerhet i tron som den historisk-kritiska forskningen gav upphov till men också det 

fokus som lades på den inre upplevelsen av kristen tro och på reducerandet av kristendom och Jesus 

som moralisk och etisk lärare, uppfattades ge upphov till. Att återgå till en verbalinspirationslära 

                                                 
326 ”Hvarför” SKFT 6 nr 6 (1916), 46. 
327 ”Hvad Luther ville” SKFT 7 nr 7 (1917), 52. 
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verkar inte ha varit ett alternativ men Sjögren menade att det ändå var ett bättre alternativ med en 

reviderad verbalinspirationslära än en historisk-kritisk hållning. Här belyser dock aktörsperspektivet 

oenigheter i förbundet. Schröderheim uttryckte tidigt i sin karriär, ett decennium före förbundets 

bildande, att den historisk-kritiska metoden var den enda rätta och han var positiv mot liberalteologin. 

Även om han tycks bli mer kritisk mot denna forskning, gav han inte intryck av att vara lika kritisk 

mot den som Sjögren eller Kihlén.  

Dock betonas genomgående att Bibeln bör förstås med hänseende till dess verkningar, och inte 

dess tillkomst, och i ljuset av andens ledning av de kristna och den kyrkliga traditionen. Anledningen 

till denna hållning är att det annars blir omöjligt att veta vilka källor som Bibeln vilar på och att det i så 

fall skulle vara omöjligt att hålla Bibeln som auktoritativ skrift.  

Två epistemologiska tankegångar, som tycks likna varandra kan med största sannolikhet kopplas 

till förbundets argumentation i dess helhet. För det första kan Kihléns boströmskt inspirerade 

kunskapsteori anföras för att förstå synsättet att kyrkan och Bibeln måste ses i ljuset av lärotraditionen 

och som religiös självreflexion. För det andra är det Anselm av Canterburys tanke om tron som söker 

förståelse – vilket i detta sammanhang innebär att Bibeln måste förstås och studeras inom kyrkans 

sammanhang. För båda dessa tankegångar får kyrkan, traditionen och bekännelseskrifterna en viktig 

roll för förståelsen av Bibeln. 

Det finns inom förbundet en övergripande föreställning och kollektiv berättelse som går ut på 

att den lutherska kyrkans historia efter 1700-talet är en tid av förfall i liberalismens och 

subjektivismens händer. Frikyrkligheten, sekterismen, har skapat religiös splittring som en reaktion 

mot denna liberalteologiska tendens. Dock är de lika mycket ett subjektivistiskt tankefel som styr 

frikyrkligheten. Detta relateras till de samhällsförändringar som pågår där frikyrkligheten kopplas 

samman med arbetarrörelsen och där den och liberalteologin betraktas som subjektivistiska uttryck 

som leder till splittring. Detta går att relaterar till det historiska skeendet som jag pekade på i 

problemställningen, att kyrkans förhållande till folket höll på att förändras och ett nytt samhälle växte 

fram. Det är i ljuset av dessa samhällsförändringar som hotet från liberalteologi, frikyrklighet och 

romersk-katolska kyrkan ska förstås. 

Det är ett kyrkohistoriskt skeende som förbundet ser som anledningen till de kyrkliga 

problemen som finns i den egna samtiden. Dessutom börjar, i skuggan av det som förbundet ser som 

liberalismens kyrkoförfall, den romersk-katolska kyrkan att fiska efter konvertiteter i grumligt vatten.  

In i denna gemensamma berättelse träder Svenska Kyrkoförbundet själva fram som försvarare 

av den sanna kyrkans tro och liv. Detta kommer jag att gå in närmare på i nästa kapitel, som behandlar 

förbundets självförståelse och kyrkosyn. 
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Kapitel 5: Självförståelse och kyrkosyn inom förbundet 

Jag har hittills undersökt den relationella aspekten av förbundets självförståelse, det vill säga synen på 

andra kyrkliga riktningar. Denna självförståelse konstruerades framför allt i gränsskapandet till den 

romersk-katolska kyrkan och den liberala teologin. Men vilken syn på kyrkan uttryckte förbundet då? 

Vilka egenskaper och vilken målbild uttryckes för det vi som fanns inom förbundet? Vilken 

självförståelse fanns där? Det är frågor som är i fokus i detta kapitel av uppsatsen. 

5.1 Varken statskyrka, frikyrka eller folkkyrka 

Som kontrast till både romersk-katolska kyrkan och liberalteologin betonade förbundet att Svenska 

kyrkan var en evangelisk-luthersk kyrka. Som luthersk hade Svenska kyrkan särskilda förpliktelser 

genom att den hade fått det som av förbundet kallas kristenhetens renaste arv att vårda och utveckla. 

Detta eftersom Svenska kyrkan de facto betraktades som den kristna kyrkan själv i sin renaste form. 

Genom reformationen hade det romersk-katolska rensats.328  

Att kyrkan däremot skulle vara en statskyrka accepterades inte av förbundets företrädare. 

Statskyrkoidén uppfattades vara en modernitet och ett sätt att ersätta kristendomen med den ett slags 

statsreligion som passade samtidskulturen. Framför allt var det Kihlén som drev denna fråga och han 

utvecklade resonemanget i ett antal artiklar i serien ”Kyrklig krönika” från slutet av 1912 och under 

1913.329 Bakgrunden var att Fries under en prästkonferens i Stockholm hade talat om svenska kyrkan 

som en statskyrka och hävdat att det historiskt egentligen aldrig funnits något annat än statskyrka, 

kyrkostat eller frikyrka. Av utrymmesskäl kommer jag att i princip lämna Fries argumentation därhän 

och istället fokusera på hur Kihléns svarade.330 Kihlén skrev att den svenska kyrkan aldrig hade varit 

något av de kyrkotyper som Fries uttryckt. Lutherdom och statskyrkosystem ansågs inte ha något inre 

samband, vilket bevisades av lutherska frikyrkors existens. Relationen mellan kyrka och stat enligt 

luthersk tradition hade alltid varit bestämd av att staten endast svarade för kyrkans yttre bestånd, men 

att kyrkan själv bestämde fullständigt över sitt församlings- och gudstjänstliv. Därför kunde ingen säga 

att kyrkan skulle underordna sig staten.331  

Det är just detta, att staten skulle få inflytande över kyrkolivets utformning och teologi, som 

Kihlén och andra författare inom förbundet såg som hotet med statskyrkosystemet – det skulle leda 

                                                 
328 ”Vår ståndpunkt II” SKFT 4 nr 2 (1914), 23. Att lutherdomen är den gamla kyrkans väg, utan ”papism” är en 

återkommande ståndpunkt. Jfr ”Luthersk kyrka och teologi, eller reformert?” SKFT 5 nr 1 (1915), 14. 
329 . Dock hade de linjer som Kihlén formulerade uttryckts redan tidigare i tidskriften i en osignerad artikel vilket kan peka 

på att det fanns ett bredare stöd för Kihléns uppfattning inom förbundet. Se ”Spörsmål för dagen” SKFT 1 nr 5 (1911), 

135–136. Det är från krönikorna under 1912–193 som tidigare benämnanden av förbundets kyrkopolitik, exempelvis 

Hessler, Nilsson & Palmqvist, hämtat sina citat. För mer om detta, se avsnitt 1.6 ovan.  
330 Aulén skriver att Fries var en av de största ivrarna för statskyrkligheten i sin samtid. Efter hans död 1915 utkom ett 

samlingsverk med hans uppsatser i ämnet kallat Kyrkopolitiska riktlinjer med ett förord av Nathan Söderblom. Aulén, 67. 
331 ”Svensk kyrkopolitik” SKFT 2 nr 7/8 (1912), 65–66. 
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till att politiker skulle komma att styra kyrkans lära medan den religiösa auktoriteten skulle få mindre 

inflytande.332 Det politiska läget var att Folkpartiet liberalerna precis hade vunnit riksdagsvalet 1911 

och att Socialdemokraterna, som av förbundet betraktades som allmänt kyrkofientliga, var på 

frammarsch. I reformen av religionsundervisningen som påbörjats under tidigt 1900-tal hade det som 

betraktades som en modern, socialistisk och radikal förändring redan börjat ske.333 Att 

religionsfriheten utvecklades och begränsningarna kring andra samfund i Sverige lättades upp, ansågs 

av förbundet vara kritiska tecken i tiden.334 

Förbundet försökte i ljuset av detta synliggöra en parallell till det engelska 1830-talet, som jag 

redogjort för ovan. Problembeskrivningen och argumentationen mot statskyrkan är i princip direkt 

hämtad från den anglikanska Oxfordrörelsen. Dessutom kom man, för att bekämpa hotbilderna, att 

betona kyrkans katolicitet.335 

Denna argumentation grundade sig på historiska resonemang och formuleringen av en alternativ 

syn på kyrkans historia. Kihlén hävdade att illusionen av en historisk statskyrka i Sverige berodde på 

att kyrkohistorien hade betraktats ur ett statligt perspektiv. Gustaf Vasas styre över kyrkan var inte ett 

samarbete i statskyrklig anda. Den gängse uppfattningen om detta tenderade att, enligt Kihlén, 

förenkla synen på reformationen i Sverige. Den svenska reformationen hade varit en långsam process 

och känntecknades av Vasas grymma styre som egentligen mest inneburit att kyrkans makt minskade, 

biskopar hotades eller dödades och att kyrkoegendom stals eller förstördes. Under reformationen 

vände sig dock kyrkan mot Vasas reformsträvanden och varken Vasa, Johan III, Sigismund eller Karl 

IX lyckades kontrolla kyrkan, menade Kihlén. Det som mest hade liknat en statskyrkoreligion i Sverige 

var den lutherska ortodoxin på 1600-talet då ingen annan konfession tilläts. Men denna tid ville väl 

knappast de som stöttade statskyrkoidén ha tillbaka.336 Kihléns poäng var att kyrkan bara kunde 

betraktas som statskyrka om historien sågs med statens ögon och han utmanade läsarna att istället se 

historien ur en kyrklig synvinkel.337  

Kihlén framställde de liberala teologerna, som exempelvis Fries, som stående i en tradition av att 

förespråka ett statligt storebror-perspektiv på kyrkan och den svenska historien.338 

Kihlén menade vidare att det var stor skillnad på en stat som bekände sig till en evangelisk-

luthersk lära, och en stat som vill bestämma över kyrkans tro. Eftersom andra trosutövare än svenska 

                                                 
332 ”Kyrklig krönika II” SKFT 3 nr 3/4 (1914), 21. 
333 ”Det nya året” SKFT 2 nr 1 (1912), 2; ”Vår ståndpunkt III” SKFT 4 nr 5 (1914), 62, 64. Jfr Ahlberger & Kvarnström, 

247-251,  
334 Se ovan, avsnitt 4.1.1. 
335 Se ovan, avsnitt 3.2.1. 
336 ”Kyrklig krönika IV” SKFT 3 nr 7/8 (1913), 49–52. 
337 ”Kyrklig krönika III” SKFT 3 nr 5/6 (1913), 33–36. 
338 Att försöka se historien ur kyrkans perspekt kallar Kihlén för både djärvt och originellt, för ”hvem i all världen skulle 

väl kunna komma på en sådan idé – i dessa tider! – Men försöka duger!” ”Kyrklig krönika III” SKFT 3 nr 5/6 (1913), 36. 
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kyrkans fanns i Sverige och erkändes av staten, kunde inte kyrkan vara statskyrka. Kyrkan kunde inte 

heller vara statskyrka för att i så fall skulle den vara en världslig statsinstitution. Kyrkan skulle istället, 

som den påtagliga realitet som den var, definieras efter sina egna kännetecken såsom episkopatet, 

prästämbetet, kyrkoordningen, Bibeln och dess auktoritativa utläggning, bekännelseskrifterna, 

sakramenten och övriga heliga handlingar.339  

Uppenbart är att Kihléns kopplingar till boströmianismen inte hade fått något större inflytande 

på hans syn på kyrkans relation till staten. Inom boströmianismen betonades snarast det omvända, det 

vill säga att kyrkan och staten var ett. Detta styrker uppfattningen om att Kihléns koppling till det 

boströmska snarare gällde det epistemologiska och vetenskapsteoretiska än kyrkosynen. 

I relationen till staten och samhället menade redaktionen för tidskriften 1912 att kyrkan inte 

ängsligt skulle bemöda sig med att ursäkta sin tillvaro, utan istället slå vakt om det apostoliska arvet 

och betona att prästerskapet inte var någon tjänstemannakår med fackintressen, utan bärare av ett eget 

apostoliskt arv. Därför behövde kyrkan en verklig kyrkopolitik som tog sig uttryck dels i en 

utrikespolitik som skulle handla om förbindelser med andra kyrkor i Tyskland och England, dels en 

inrikespolitik som skulle handla om att se till att folkets andliga behov och försöka kontrolla  de 

sekteristiska rörelserna. Redaktion menade att kyrkans biskopar skulle träda fram som ledare för 

kyrkan, och att kyrkan skulle resa sig från det profana betraktelsesättet om att kyrkan skulle vara en 

statsfunktion.340  

Till detta hör också att förbundet vände sig emot ordningen att en person kunde tillhöra kyrkan 

utan att vara döpt. Det gjorde att medlemskap i kyrkan kunde existera oberoende av religiösa 

ställningstaganden. Detta menar Kihlén är orimligt och han tycks uppfatta det som ett tecken på att 

kyrkan är underordnad staten, vilket kommer leda till att kyrkan faller i spillror.341  

Det Kihlén och andra författare i tidskriften verkar ha uppfattat som hot med statskyrkoidén var 

alltså framför allt två saker: kyrkans lära skulle bli underordnad staten och på så sätt politiskt styrd, 

samt att kyrkan i en sammanblandning med staten skulle bli för förenad med staten och riskera 

försvinna med statens fall.342  

Kihlén avfärdar både begreppet statskyrka och folkkyrka, och menar att kyrkan istället ska vara 

”kyrkan bland oss, vår Herres Jesu Kristi kyrka och församling i vårt land.”343 Hur Kihlén och 

förbundet menar att detta skiljer sig från stats- eller folkkyrka kommer jag i det följande att undersöka. 

                                                 
339 ”Kyrklig krönika V” SKFT 3 nr 7/8 (1913), 49–52. 
340 ”Det nya året” SKFT 2 nr (1912), 2.  
341 ”Kyrklig krönika I. Den kyrkliga krisen” SKFT 4 nr 1 (1914), 4.  
342 Senare, 1933, såg Kihlén inte detta längre som ett hot, utan som en realitet. ”Sveriges religion är en parlamentarismens 

skapelse, som har föga om ens något gemensamt med den kristendom, som vi lärt känna i historien.” Kihlen, Kyrkans 

Kristusbekännelse, 12. 
343 ”Svensk kyrkopolitik” SKFT 2 nr 7/8 (1912), 66–68; ”Kyrklig krönika I” SKFT 3 nr 1/2 (1913), 4–5. 
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5.2 Kyrkan som luthersk, evangelisk-katolsk och nationell 

Det var programmet om den nationella kyrkan som måste föras fram, skrev Kihlén. Detta program 

hade sin grund i en tro på att Kristus är kyrkans herre och att andens verksamhet bland de kristna var 

förklaringen till kyrkans fortsatta varande. Den nationella kyrkan betraktades som ett alternativ istället 

för folkkyrka eller statskyrka. En nationell kyrka kunde behålla det grepp den hade om folket men lät 

sig inte ledas i trosfrågor av någon ”parlamentarisk majoritet”.344 Förbundet menade istället att kyrkan 

skulle vara kyrka och ingenting annat. Med det menade det att den skulle vara luthersk, katolsk och 

nationell.345 Det är hur denna kyrkosyn kan förstås som jag kommer att diskutera i detta avsnitt. 

5.2.1 Bekännelseskrifterna som uttryck för katolicism 

Argumentationen, som jag har visat ovan i kapitel fyra, var att kyrkan måste renas från liberalismen 

och detta ville förbundet alltså göra genom att återgå till det som uppfattades som den sanna 

lutheranismen. Detta blir en viktig del av förbundets självförståelse då det innebär att de förstår sig 

själv som utpekare av denna riktning. Det finns en upplevelse av parallellitet med reformatorerna i 

detta hänseende hos förbundet, nämligen att Luther i sin kritik mot samtidens kyrka återgick till 

Augustinus, den tidiga kyrkan och Bibeln. På samma sätt skulle förbundet restaurera genom att återgå 

till det ursprungliga och rensa bort liberalismen.346  

Av den anledningen betonades de lutherska bekännelseskrifterna. Dessa, framför allt 

Augsburgska bekännelsen, betraktas inte som ett uppbrott från katolicismen utan snarare som en 

återgång till den sanna katolicismen.347 Dessutom uppfattades bekännelseskrifterna som uttrycket för 

kyrkans auktoritativa lära och andens vittensbörd i församlingen genom tiderna.348  

Kihlén var den som mest uttryckligt tog ställning för detta men betoningen syntes även i 

redaktionella artiklar. Förbundet argumenterade för att den Augsburgska bekännelsen var ett uttryck 

för katolsk tro som anslöt sig till de tidigaste århundrandenas bekännelser och att den var ett uttryck 

för en katolsk reaktion mot så kallad romanism. Därför ansågs den lutherska kyrkan vara full av 

katolska bruk såsom trosbekännelserna, mässans firande och de liturgiska momenten. Den lutherska 

kyrkan betraktades helt enkelt som en representant för den ”äkta, försklassiga riktiga katolicismen”.349 

Schröderheim beskrev kyrkan som en levande kropp vars huvud var Kristus och som en 

nådemedelsanstalt, som ägde samhörighet med den tidigaste kyrkan i vilken helig ande verkade med 

                                                 
344 ”Kyrklig krönika V” SKFT 3nr 7/8 (1913), 52; ”Kyrklig krönika I” SKFT 3 nr 1/2 (1913), 5. 
345 ”Vår ståndpunkt III” SKFT 4 nr 5 (1914), 61.  
346 ”Gudsstaten” SKFT 5 nr 3 (1915), 21. 
347 Exempelvis ”Från skilda håll” SKFT 7 nr 3/4 (1917), 35. För mer härom se diskussionen om förbundets kamp för 

begreppet katolicitet ovan, avsnitt 4.1.3. Jfr Carl Kihlén, Det kyrkliga ämbetet (Stockholm: FC Askerbergs 

bokförlagsaktiebolag, 1911), 6. 
348 ”Kyrklig krönika I. Den kyrkliga krisen” SKFT 4 nr 1 (1914), 5. 
349 Jfr ”Från skilda håll” SKFT 7:3/4 (1917), 35; ”Kyrklig krönika. En kritik av Svenska Kyrkoförbundet.” SKFT 7 nr 5/6, 

38; ”Luthersk kyrka och teologi, eller reformert?” SKFT 5 nr 1/2 (1915), 14. 
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Guds nåd i sakramenten genom det apostoliska ämbetet. Att betona bekännelseskrifterna var alltså, 

enligt förbundet, att verka för denna katolska förståelse av kyrkan.350  

Inspiration kan här ses från den tyska nylutheranismen och ett rimligt antagande är att i 

synnerhet Ullman, som hade starka kopplingar till förbundet, hade ett inflytande på förbundets 

riktning. Detta gäller i synnerhet betoningen på bekännelseskrifterna som andens vittnesbörd om 

kyrkans katolicitet. Betoningen på kyrkan, ämbetet och nådemedlen som objektiva medel i motstånd 

mot liberalteologins subjektivistiska synsätt kan sägas likna både den anglikanska såväl som den tyska 

högkyrkligheten. Var inspirationen kom ifrån är därför svårt att fastställa, men det verkar vara en 

rimlig slutsats att förbundet påverkades av de båda strömningarna. Men även om inspirationen till 

kyrkosynen delvis kom från Oxfordrörelsen menade Svenska Kyrkoförbundet att Svenska kyrkan 

hade en bättre anknytningspunkt än den anglikanska kyrkan till en inre kyrkoförnyelse: 

 

Vi behöfva blott vara rätt lutherska och bevara den svenska kyrkans bästa traditioner för att få fram en ståndpunkt, 

väl bättre än de engelska högkyrkomännens, åtminstone bättre för oss. Vi behöfva en kraftig genomgripande 

reaktion mot den reformerta andligheten, som är för oss lika onaturlig som den romerska. Och vägen därtill är 

utstakad i vår kyrkas egen historia ändå från äldsta tid.351 

 

5.2.2. En historiskt motiverad evangelisk katolicitet 

Förbundet menade att det inte var den subjektiva tron som utgjorde grunden för församlingens enhet, 

utan det objektiva nattvardsbordet. Det är de som tar del av nattvarden som tillhör församlingen. 

Nattvardsbrödets gemenskap består i att församlingen ska vara ett i det bröd som Jesus använder i 

nattvarden som sin kropp. Därför var också nattvardens instiftelse kyrkans instiftelse, skrev Kihlén. 

Denna gemenskap i kyrkan var beroende av ett rätt förvaltat sakrament i apostolisk, och sedermera 

episkopal tradition. Församlingen var sålunda beroende av den apostoliska successionen.352  

Utifrån en sådan definition av församlingen var det möjligt att mena att det var den apostoliska 

läran om kyrkans väsen som Kristi kropp som var viktigast att framhålla i kyrkosynen. Att betona den 

apostoliska traditionen blev ett sätt att slå vakt om kyrkans samhörighet med kristenheten och 

sambandet beträffande lära, gudstjänstliv och ordning som hörde till den äldsta kyrkan. Den 

inomkyrkliga restaurationens lösen skulle därför vara ”kyrklig trohet”, skriver redaktionen för 

tidskriften.353  

                                                 
350 ”Den katolicerande riktningen i vår kyrka” SKFT 1 nr 1 (1911), 3. Sjögren skrev också att en av fördelarna med Luther 

var att han tänkte så ”medeltida katolskt”, se ”Religion och historia” NTKS 3 nr 14 (1912), 158. 
351 ”Puseyismen” SKFT 5 nr 7/8 (1915), 58. 
352 ”Kyrklig krönika. Det ena brödet” SKFT 6 nr 4/5 (1916), 29–30. Jfr Kihlén, Det kyrkliga ämbetet, 27–31. 
353 ”Oxfordrörelsen” SKFT 6 nr 4/5 (1916), 37. 
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Den svenska kyrkans stiftare var varken Gustaf Vasa, Olaus Petri eller ens Luther, utan Kristus 

själv, och kyrkan hörde ihop med den större kristenheten genom missionärer som Ansgar. Därför 

riktades blicken bortom det som ansågs vara den vanliga kyrkliga horisonten: 

 

Ur hela kristenhetens andliga lifskällor ha vi rätt och plikt att ösa. Dess heliga minnen äro också våra såsom dess tro 

och heliga gudstjänsted väsentligen är vår den dag idag är. Ty Guds folk är ett enda folk. Därmed återfår vårt 

gudstjänstlif sin heliga lifskraft. Gudstjänstlif är icke känslostämning och teaterprål med grannlåt och artistisk 

konsertsång; det är en urartning, som vi bekämpat. Gudstjänst är återupplefvda heliga minnen, det är den 

förklarande forntiden i Guds folks historia, som vi på nytt lefva oss in i för att hämta kraft för nutid och framtid.354  

 

Här framträder något central i förbundets synsätt. Svenska kyrkan var inte främst en egen kyrka med 

en egen tradition eller ett eget kyrkoliv, utan en gren i den allmänna katolska kyrkan och dess 

gudstjänst skulle därför vara ”heliga minnen” av Guds folks historia, i Sverige i den egna samtiden 

men med blicken mot framtiden. Kyrkorummen skulle inte vara föreläsningssalar eller historiska 

muséer utan ”heliga hem för Kristi kyrkas andelif, sådant det brusat fram i barnkörernas klara toner 

eller församlingssångens mäktiga svall och hviskat i tysta bönesuckar nu i många århundranden”.355 

Kyrkan gick tillbaka till nytestamentlig tid, och var katolsk i ordets rätta bemärkelse snarare än luthersk 

i ordets orätta bemärkelse – det vill säga som en konfession avskuren från den allmänna kyrkan. Den 

lutherska ståndpunkten, menade förbundet, var att det endast fanns en kyrka: den rätta, katolska och 

apostoliska kyrkan. Den lutherska kyrkan var denna kyrka.356 

Det är av betydelse att notera att det kyrkliga historiemedvetandet, som med utgångspunkt i 

Rodhes beskrivning formulerades i problemställningen, här tar sig uttryck på ett mycket konkret sätt. 

Inom förbundet fanns något av en historiegrafisk kritik mot samtidens sätt att betrakta historien ur ett 

statligt perspektiv och istället förespråkades försök till att formulera alternativa sätt att se kyrkans 

historia ur ett kyrkligt perspektiv. Detta sätt att betrakta kyrkan liknar hur förbundet argumenterade 

för hur Bibeln skulle förstås, nämligen på sina egna villkor och inom sitt eget sammanhang. Det är 

samma epistemologiska grundantagande om att det är tron som ska söka förståelse, som tycks finnas 

som bakgrund till förbundets alternativa förklaringsmodeller mot samtidens liberalism och 

statskyrklighet. 

Den historiska synen på kyrkans katolicitet accentuerades ytterligare av Kihlén som pekade på 

betydelsen av att den apostoliska trosbekännelsen användes och betonades, vilket skulle skapa en 

samhörighet med kyrkan i alla tider och med den fornkyrka som inte hade splittrats i olika 

konfessioner. För att rädda kyrkan borde dess företrädare betona det som band den samman med den 

                                                 
354 ”Till våra läsare” SKFT 6 nr 8/9 (1916), 62. 
355 ”Till våra läsare” SKFT 6 nr 8/9 (1916), 62. 
356 ”Hvad Luther ville” SKFT 7 nr 7 (1917), 52. 
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tidiga kyrkan. För att detta skulle ske, skrev Kihlén, behövdes ett helt annat kyrkligt medvetande än 

det nuvarande – ett medvetande, i vilket den sanna kyrkans liv kunde avspela sig istället för den 

enskildes erfarenhet.357  

För att lyfta fram sin betoning på den lutherska kyrkan som katolsk använde sig förbundet av 

begreppet ”evangelisk katolicitet”. Det användes inte särskilt ofta i tidskriften, men det gavs plats i 

texter där dels den egna kyrkosynen förklarades och dels motståndet mot den romersk-katolska 

kyrkan skulle accentueras. Det tycks ha varit ett begrepp som stod i samklang med den kyrkliga lösen 

förbundet angav som var kyrklig trohet.358 I en sammanfattning av artikelserien ”Vår ståndpunkt” 

skrev förbundet: 

 

Vi se, huru man i hela den protestantiska världen nödgas leta fram de länge förgätna band, som knyta 

nutidskyrkorna till fornkyrkan, den ena, heliga, allmänneliga, och sålunda åtminstone i tron och hoppet uppbygga 

en evangelisk katolicitet. Vi hafva redan i våra fäders kyrka allt hvad detta innebär, vi skola endast lära oss se och 

vårda hvad vi äga. I sådant syfte hafva vi börjat, och på samma väg fortsätta vi.  

 

Det är alltså med en referens till den protestantiska världen och ett större skeende som hänvisning till 

detta begrepp sker. Att begreppet inte används så ofta kan bero på att det är underförstått som 

synonymt med katolicitet i tidskriftens texter.  

5.2.3 Kyrkan som nationens samvete  

Vad menas då mer konkret med att kyrkan är nationell men inte statskyrka? Förklaringen tycks vara att 

förbundets företrädare satte likhetstecken mellan religion och moral och argumenterade för att en 

stark kyrka bidrog till ett sedligt och moraliskt folk, och att utan kyrkan skulle landet ha varit en 

”hednisk vildmark”.359 Kyrkan betraktades som nationens samvete och ”hjärtpunkten i nationens lif” 

och utan samvetet skulle det bli med nationen som med personen: ”förvirring i rättsbegreppen, 

dåraktiga och olycksbringande handlingar och försummelser”.360  

Kyrkan förknippades alltså inte med staten, men däremot med nationen och folket och dess 

historia. Kihlén menade att Svenska Kyrkoförbundet var ensamma om detta program i svensk 

kyrkodebatt, trots att han menade att det var det enda riktiga.361 

Här framträder något som till en början kan likna en paradox i Svenska Kyrkoförbundets 

kyrkoprogram. Förbundets företrädare, som Kihlén exempelvis, hade under många år framträtt i 

                                                 
357 ”Kyrklig krönika V. Den apostoliska tron” SKFT 4 nr 5 (1914), 58–59. 
358 Se ovan, avsnitt 4.1.3, samt jfr ”Svenska Kyrkoförbundet och Adolf von Harnack” SKFT 6 nr 2 (1916), 14; ”Vår 

ståndpunkt III” SKFT 4 nr 5 (1914), 64. 
359 ”Några ord om religion och sedlighet” SKFT 1 nr 3 (1911), 77; ”Vår ståndpunkt III” SKFT 4 nr 5 (1914), 64. 
360 ”Vår ståndpunkt I” SKFT 4 nr 1 (1914), 13.  
361 ”Kyrklig krönika. Protestantismen från romersk-katolsk synpunkt” SKFT 5 nr 1 (1915), 3. 
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konservativa, nationalistiska sammanhang. Samtidigt gav de också uttryck för något som med Werners 

terminologi kan liknas vid ett ”övernationellt” drag i förhållande till första världskriget och ett synsätt 

om att kyrkans gemenskap står över nationens.362 Accentueringen av kyrkans katolicitet gör att 

betoningen på en nationell kyrka inte framstår som en betoning på nationalstaten, utan att kyrkans 

gemenskap är mer grundläggande och det som faktiskt knyter nationen, det vill säga folket, till 

kristenheten i stort. Kihlén citerade Adolf von Harnack i en av sina krönikor: 

 

Inga andra ideal kunna ersätta den stora tanken, att kristendomen skall frambringa en allmän, alla folk omfattande 

enhet […] Men huru fattig är likväl den människan, som ser sitt högsta ideal i patriotismen eller som i staten ser 

sammanfattningen till allt det goda! Hvilket återfall, då vi hafva haft Jesus Kristus och hans lif i vår värld.363 

 

Kyrkans katolicitet blev uppenbarligen för Kihlén grunden för hans förhoppning om att det pågående 

världskriget skulle ta slut. Kihléns sätt att uttrycka sig gör det möjligt att uppfatta att det var 

kyrkosynen som var resursen och förhoppningen om en bättre värld: 

 

Ett är visst; hvilken utgång än detta fruktansvärda världskrig kommer att få; kyrkan kommer att höja sig öfver det 

sönderslitna, utmattade Europa med kanske aldrig förr skådad styrka och skönhet. Dit komma folken att gå för att 

söka läkedom och hvila. Där kommer nationalhatets helvetiska brand att släckas, man skall räcka hvarandra handen 

till förlåtelse inför bilen av den korstfäste, som bad: ”Fader, förlåt dem, ty de veta icke hvad de göra.” Man skall 

offra sin nationalstolthet och fåfänga och de gamla hedniska vålds- och maktföreställningarna, emedan man blygs 

öfver att under nitton århundraden hafva låtit Hans dyra, heliga offerblod vara förgäfves utgjutet. Då skall man 

också sopa bort alla den moderna hedendomens spindelväfvar och återställa kyrkolärans höga helgedom till dess 

ursprungliga, heliga, stilla fridfulla klarhet och renhet, på det mänsklighetens trötta tankar må hvila där och växa till 

nya storverk, som vi icke nu förmå drömma om.364 

 

Kihléns text visar att programmet om en nationell kyrka inte är förknippat med varken statskyrka eller 

nationalstat. Här visar sig ett grundläggande synsätt, nämligen att nationen förstås som folket – inte 

staten eller folkets ledning. Genom att betona den nationella kyrkans katolicitet menade Kihlén att 

kyrkan skulle vara grunden för en kristen gemenskap och en kritik mot den nationalism som han såg 

som drivande i det första världskriget. Det var som nationens samvete och som representant för den 

heliga katolska kyrkan och bärare av den sanna läran, som den lutherska kyrkan i Sverige skulle verka. 

Kyrkan var helt enkelt folkets kristna ande som skapade samhörighet med kristenheten i stort.365 

Kihléns tycktes alltså sammankoppla begreppet nationalism med staten och begreppet nationell med 

                                                 
362 ”Svenska Kyrkoförbundet och Adolf von Harnack” SKFT 6 nr 2 (1916), 16–17. 
363 ”Svenska Kyrkoförbundet och Adolf von Harnack” SKFT 6 nr 2 (1916), 14. 
364 ”Svenska Kyrkoförbundet och Adolf von Harnack” SKFT 6 nr 2 (1916), 16–17. 
365 ”Hvarför” SKFT 6 nr 6 (1916), 46. 
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folket. Att han inspirerades av boströmianismen i detta är möjligt, även om han i så fall modifierade de 

boströmska idéerna om staten till att istället handla om nationen, eller rättare sagt om folket. Det var 

varken nationen i nationalstatlig eller geografisk bemärkelse som främst betonades hos Kihlén utan 

nationsbegreppet tycks alltså snarast ha tolkats historiskt och kulturellt. Kyrkan skulle vara en 

integrerad del av folkets liv utan att vara en statskyrka.  

Mer framskrivet än så blir aldrig programmet om den nationella kyrkan, vilket gör att 

programmet delvis förblir oklart sett ur detta perspektiv. Det grundläggande för förståelsen av denna 

kyrkosyn tycks vara att det gäller en kyrka som skulle sträcka sig över hela nationen och vara djupt 

förankrad i folkets liv. På många sätt framstår det som att den rimligaste benämningen för en sådan 

kyrkosyn skulle ha varit ”folkkyrka”. Ett rimligt antagande är dock att förbundet förmodligen valde att 

inte kalla det för folkkyrka eftersom detta begrepp redan då var laddat med en viss förförståelse och 

att folkkyrkoteologerna ansågs vara för liberala.  

5.3 Målbilder för församlingsarbetet 

Kyrkosynen tog sig dock inte bara uttryck på en övergripande nivå utan mer konkreta förslag för hur 

församlingen skulle gestalta sig formulerades också. I synen på församlingen som framgår av 

tidskriftens olika texter är det ett framträdande drag att församlingen ska vara ett lärjungaskap hos 

Kristus och medlemmarna får sin tro och helgelse från de av prästerskapet förvaltade nådemedlen i 

gudstjänsten och liturgin. Även kyrkans sociala och diakonala ansvar lyftes fram. Beträffande det 

diakonala arbetet betonades kyrkans arbete i den sociala nöden och gällande det sociala arbetet 

betonades framför allt den religiöst och sedligt undervisande funktionen för att skapa goda 

samhällsmedborgare.366 En sådan betoning på kyrkans ansvar för det sociala och diakonala arbetet 

hade Schröderheim, som jag redogjort för ovan, redan före förbundet engagerat sig för genom det så 

kallade Kyrkofrämjandet.367 Denna betoning på församlingens ansvar hör också samman med 

förbundets syn på Svenska kyrkan som en nationell kyrka. 

Synen på församlingslivet var troligtvis det som var allra tydligast inspirerades av den 

anglikanska kyrkan och Sjögrens och Schröderheims studieresor. Därför var det också de två som 

mest kom att skriva om detta.368 I en artikel om församlingslivet i Hedvig Eleonora församling, där 

Schröderheim verkade som komminister beskrevs det: 

 

Kärnan och centrum i församlingslifvet är och förblir gudstjänsten. Från gudstjänstlifvet såsom källan utgå lifgifvande 

och befruktande krafter åt alla håll inom församlingen. Sådant gudstjänstlivet är, sådant blir församlingsarbetet i det 

                                                 
366 Jfr ”Kyrkoärendenas departementala behandling” SKFT 2 nr 2 (1912), 19; ”Kyrkans sociala uppgift” SKFT 1 nr 4 

(1911), 97f; ”Vår ståndpunkt I” SKFT 4 nr 1 (1914), 12. 
367 Se avsnitt 2.1 ovan. 
368 Se exempelvis ”En bild från Englands kyrkolif” SKFT 7 nr 3/4 (1917), 29–32. 
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hela. Därför måste största omvårdnad ägnas åt gudstjänstlifvet. Medelpunkten och höjdpunkten i gudstjänsten är, 

enligt äkta luthersk, såväl som allmän-kyrklig åskådning, Herrens H. Nattvard. Den fullständiga Högmässan – d.v.s. 

högmässa med Nattvard – är och förblir sålunda lifskällan i församlingen.369 

 

Gudstjänstlivet skulle således stå i centrum för församlingens arbete. Sjögren målade upp en vision om 

den svenska framtidskyrkan med utgångspunkt i de erfarenheter han hade från studiebesök i England 

och med inspiration från Oxfordrörelsen. Denna vision rörde hela församlingslivet, och tog sin 

utgångspunkt i just bönen och gudstjänsten. Nattvard skulle firas varje söndag och på veckomässor på 

tisdagar. Barn- och ungdomsgudstjänster skulle hållas varje söndagseftermiddag, anpassade efter 

ungdomar med kortare predikan och mycket sång. Sjögren såg framför sig uppstartandet av 

församlingshem, där så kallade klubbar för medlemmar kunde verka och ha olika aktiviteter för alla 

åldrar. En plats dit arbetarna kunde gå efter arbetsdagens slut och äta lite mat, läsa böcker och dylikt. 

Ungdomarna skulle där spela sällskapspel, musik och utöva ”sund sport”. Sjögren menade att 

församlingen borde anställa ett flertal präster och ett antal andra medarbetare i församlingen för att få 

verksamheten att fungera. Föreningslivet, klubbarna, i församlingen skulle skötas av diakonikretsen, 

bestående av både ungdomar och vuxna. Dessa skulle besöka även sjuka, och alla i kretsen skulle ha 

ansvar att återkommande besöka patienter på sjukhus, vilket skulle ge ett ömsesidigt utbyte mellan 

sjuk och frisk i en långvarig relation.370  

Diakonin skulle för övrigt utvecklas och rikta sin verksamhet till samhällets utsatta, i ett slags 

kyrklig fattigvård. Församlingen skulle bedriva söndagsskola och konfirmandskola, söndagsskolan med 

hjälp av frivilliga medarbetare. Konfirmanderna skulle få undervisning under en kortare tid än vad 

som varit innan, men det skulle göras med större pedagogisk insikt och med mer fokus på deras 

fostran. Söndagsskolan hade förberett ungdomarna för konfirmandtiden, och ungdomskretsen skulle 

vara en fortsättning på konfirmationen.371  

Diakonistyrelsen hade, i Sjögrens vision, gett ut en större läsebok innehållandes kyrkohistoria 

och fakta om kyrkans tradition, vilken var anpassad för hela kyrkan och såldes billigt. Detta 

förebyggde en grund för den framtida kyrkliga skolan för alla årskurser, som skulle inrättats eftersom 

den obligatoriska kristendomsundervisningen i skolan i framtiden hade avskaffats. Terminsavgifterna 

skulle anpassas efter familjernas ekonomiska förhållanden och barnens uppförande. Syftet skulle vara 

att bana väg för ett uppbyggligt kristet liv för alla, rika såväl som fattiga. Detta eftersom det hade blivit 

                                                 
369 ”Församlingslif i Hedvig Eleonora, Stockholm.” SKFT 7 nr 1/2 (1917), 4. 
370 ”Svenskt kyrkolif – om trettio år?”, 7–11. Detta med församlingshem, eller församlingshus som det också kallades var 

något som började växa fram precis under denna tid. Ni.ls Lövgren (1852–1920) som var kyrkoherde i Gävle, senare 

biskop i Västerås stift, var en av de första som upprättade ett sådant församlingshem för olika grupper och den diakonala 

verksamheten, 1897. Efter det kom det att upprättas liknande hus runt om i landet. Termen ”församlingshem” slog 

igenom på 1920-talet. Se Bexell, Sveriges kyrkohistoria: Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid, 219–220. 
371 ”Svenskt kyrkolif – om trettio år?” SKFT 1 nr 1 (1911), 7–11. 
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allmänt vedertaget att ett kristet liv var den bästa grunden för kulturlivet i landet. Vidare skulle 

församlingen få in större summor till församlingsarbetet genom att kyrkvärdar under psalmen efter 

predikan skulle gå runt i bänkar med en håv där församlingsmedlemmarna fick lämna bidrag till 

kollekten. Församlingens inkomster och utgifter skulle redovisas i det uppstartade församlingsbladet 

som månatligen skulle ges ut. Kyrkorna skulle öppnas på vardagarna mellan 10 och 14 för alla, och 

präst kunde finnas på plats för att kunna be förbön för den som vill. Människor som kommer skulle 

känna sig riktigt väl emottagna i kyrkan, ungefär som att komma till ett hem. Man kunde få sätta sig 

någonstans och om man vill kunde man få låna en bok att läsa. När gudstjänsten skulle börja, stängdes 

emellertid dörrarna, eftersom ingen då skulle komma in och störa mitt i psalmen. Vakter kunde släppa 

eftersläntrare vid lämpligt tillfälle. Alla skulle acceptera denna bestämmelse, ”ty nästan hela 

församlingen består af ordningsälskande människor.”372  

Prästernas utbildning i homiletik skulle förbättras vilket skulle leda till en rikare förkunnelse. 

Dessutom hade kyrkan infört morgon- och aftongudstjänster varje dag i kyrkan, och 

middagsgudstjänst två dagar i veckan. Morgongudstjänsten skulle ha nattvard onsdag och fredag. 

Friluftsgudstjänster skulle anordnas på sommaren och församlingen hade en kalender som skulle hålla 

ordning på högtidsdagar. I denna kalender hade kyrkan också infört minnesdagar till forna dagars 

kristna och deras gärningar. Bibelsamtal skulle också anordnas i församlingen och en särskild 

scoutavdelning skulle finnas för gossar som kunde öva dem militäriskt på ett sätt som passar en 

kristen karaktär.373 I linje med denna förenings syften skulle också en annan förening finnas, ”Svenska 

kyrkans män” och för dem skulle hållas särskilda gudstjänster och konferenser. Sist men inte minst, 

skrev Sjögren, skulle organisten hålla orgelkonserter i kyrkan flera gånger i veckan utanför 

gudstjänsterna dit denne kunde dra en betydande publik genom att spela både nyare och äldre 

orgelmusik.374  

Församlingslivet som det tecknas av Sjögren får en mycket social gestaltning och åskådliggör 

tydligt hur förbundet tänker sig att den nationella kyrkan ska ta sitt uttryck – den ska på ett naturligt 

sätt finnas i alla aspekter folkets sociala liv. Målbilden tycks vara att kyrkan ska vara ett med kulturen, 

och på så sätt prägla människors liv. Kyrkan blir nationens kulturella uttryck. Mot bakgrunden av att 

samhället sekulariserades, kristendomsundervisningen i skolan förändrades och staten påbörjade en 

avkonfessionalisering, går det att förstå denna målbild som att kyrkan istället för att vara allierad med 

staten ska vara ett med det kulturella och sociala livet. Detta stämmer väl överens med de synsätt om 

den nationella kyrkan som förbundet formulerade. 
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Sjögren poängterade dock också att han såg svårigheterna i att omplantera ”det träd, som passar 

för jordmånen där, på ny grund.” Detta hindrade inte att den engelska kyrkan kunde vara en målbild. 

Den tyska kyrkan kunde knappast frambringa några liknande idealbilder, menar Sjögren.375 Vad som är 

värt påminna sig om är att Sjögren, som jag har pekat på ovan, faktiskt själv grundade ett 

församlingshem när han flyttat till Oskarshamn, vilket möjligen kan tyda på att han försökte omsätta 

sina tankar i praktik.376 

Några förebilder från tyskt församlingsliv förekommer inte i tidskriften. Inte heller några 

rapporteringar om präster eller inflytelserika samtida personer från den tyska kyrkan. Detta indikerar 

att kyrkolivet på praktisk nivå influerades av den anglikanska kyrkan samtidigt som det tyska 

inflytandet inskränks till en mer övergripande nivå som det verkar. Även de problemformuleringar 

som förbundet övertog från den anglikanska Oxfordrörelsen om att staten var ett hot mot kyrkans 

lära och att den romersk-katolska kyrkan skulle bekämpas genom att hävda den egna kyrkans 

katolicitet kan sägas höra ihop med betoningen på församlingslivet.  

5.4 Ämbetet och nådemedlen som objektivismens väktare  

I sin bok Det kyrkliga ämbetet, utgiven i Svenska Kyrkoförbundets skriftserie, argumenterade Kihlén 

med utgångspunkt i en tolkning av Melanchthons formulering i Augsburgska bekännelsen, för att 

prästämbetet var att betrakta som ett fjärde sakrament i den lutherska kyrkan. Anledningen till detta 

var att vikten av ämbetet för nådemedelsförvaltningen borde avspeglas i invigningen av ämbetet.377 

Kihlén argumenterade också i tidskriften för att kyrkans ämbete var trefaldigt och utgjordes av en 

hierarki bestående av biskop, präst och diakon, där varje ämbetsinnehavare hade sina uppgifter.378 

Dock verkar inte någon större tyngdpunkt läggas på denna fråga i tidskriften, utan förblir i stort 

obehandlad, även om det är värt att notera att ett trefaldigt ämbete och en sakramental syn på ämbetet 

belyses i Sverige så tidigt som 1911.379  

Även om förbundet inte pläderade för en sakramentalisering av ämbetet i tidskriften 

återkommer dock liknande argument för att uppvärdera prästämbetet och nedtona predikoämbetet. 

Det objektivistiska synsättet som återkom i förbundets argumentation motiverade en stark betoning 

på prästämbetet som en fortsättning på apostolatet. Detta eftersom den största faran för 

nådemedelsförvaltningen uppfattades vara subjektivistismen, då den riskerade att släppa in 

människans syndighet i det allra heligaste. Och eftersom det bästa botemedlet mot subjektivism ansågs 
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379 Detta lyfter också både Kilström och Olofsson i sina undersökningar om Svenska Kyrkoförbundet. 



83 
 

vara att stärka nådemedelsförvaltningen så gott det gick, yrkade förbundet alltså på vikten av liturgisk 

restauration.380 Jag kommer återkomma till detta i nästa kapitel. 

När det gäller prästämbetet – episkopatet och diakonatet nämns knappt i tidskriften – utskiljs 

den tidigaste kyrkans presbyterämbete från profetismen och predikoämbetet. Presbyterämbetet 

betraktades som ett nådeförvaltande ämbete i en redan på 50-talet välutvecklad ämbets- och 

kyrkoordning och betraktades som garantin för kyrklig trohet. En konflikt fanns mellan de två 

inriktningarna och profetismens, det vill säga frikyrklighetens, uppror och fritänkande fick tyglas av 

presbyterämbetet. Parallellen gör att Svenska Kyrkoförbundet kan slå fast att frikyrkligheten ”föraktar 

vår kyrkas från den äldsta kyrkan ärfda gudstjänst och ämbetsordning” och att den om den skulle vara 

”en sannt kristlig riktning, så skulle den noga respektera ämbetet och kyrkans ordning”.381 Om troende 

inte respekterar ämbetet och ordningen och istället verkar i separatistisk riktning med en ”öfverdriven 

misstro mot statens kultur” så riskerar de att skapa splittring bland kristna och bland folket som kan 

leda till ”blodiga krig”.382 

Än en gång kan det observeras hur förbundet tolkar de konflikter de deltar i ur ett historiskt 

perspektiv genom att dra paralleller mellan samtida skeenden och tidigare konflikter i kyrkans historia. 

Svenska kyrkans ensidiga fokus på predikoämbetet och frikyrklighetens fritänkande och separatism 

ställs mot presbyterämbetet som på ett objektivt sätt garanterar trohet mot den sanna kyrkans lära. 

Motiveringen för ämbetet tycks alltså i första hand handla om sakramentsförvaltningen och på 

så sätt går det att se ett tydligt arv från den lundensiska högkyrkligheten och nylutheranismen som 

också lyfte fram nådemedlens objektivism i motstånd mot den subjektivistiska liberalismen och 

frikyrkligheten. Några lika tydliga drag av anglikansk ämbetsteologi om att ämbetet säkrar den 

apostoliska successionen syns inte, även om sådana betoningar också fanns hos förbundet. Den 

”sanna uppfattningen af kyrkan” är att den är ett levande, synligt samfund i vilken den apostoliska 

tron förmedlas och där den sakramentala nåden förvaltas av ett ämbetet som bygger på apostolisk 

succession.383  

Ståndpunkten om apostolisk succession finns alltså där, men det som verkligen betonas är 

ämbetets sakramentsförvaltande funktion. Detta eftersom det på bästa sätt garanterar kyrklig trohet 

och motsätter sig både det ensidiga fokus på predikoämbetet som förbundet uppfattade fanns inom 

Svenska kyrkan, vilket betraktades som en reformert idé.384 På så sätt kunde förbundets ämbetssyn, 

                                                 
380 ”Vår ståndpunkt I” SKFT 4 nr 1(1914), 11. 
381 ”Hvarför” SKFT 6 nr 6 (1916), 44–45. 
382 ”Hvarför” SKFT 6 nr 6 (1916), 45. 
383 Jfr ”Hvarför” SKFT 6 nr 6 (1916), 46; ”Oxfordrörelsen” SKFT 6 nr 3 (1916), 24. 
384 ”Hvarför” SKFT 6 nr 6/7 (1916), 44. 
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även om det fanns influenser från både tyskt och engelskt tänkande, sägas vara en reaktion framför allt 

mot tidigare svensk och luthersk ämbetssyn. 

5.5 ”Därför äro vi högkyrkliga” 

När jag nu har visat vad som var förbundets bild av motståndet och hoten mot kyrkan, samt redogjort 

för den egna kyrko- och ämbetssynen, kan också något mer om förbundets självförståelse slås fast. Jag 

kommer framför allt att fokusera på Svenska Kyrkoförbundets självförståelse som högkyrkliga. Vad 

innebar detta begrepp för förbundet? 

Jag har ovan pekat på hur förbundet upprepade gånger uttryckte en självförståelse om att slå 

från ett slags underläge. Det handlade om att förbundet uppfattade sig stå för en alternativ uppfattning 

om kyrkans väg, men ändå menade sig representera tusentals kristna i landet. En bild målades upp av 

hur den andra sidan, liberalteologin, hade mer inflytande och hur de ville avfärda förbundet och andra 

”gammaltroende”.385 En upplevelse av att bli motarbetad på flera fronter är tydlig, men detta verka 

också stärka tron på det egna programmet.386  

Kampen förbundet förde handlade inte bara om att försvara, utan också om att återvinna 

förlorad mark. Kyrkan stod under angrepp och situationen hade blivit akut.387 Tidskriftens redaktion 

beskrev att de inte skulle vika åt någon sida i denna kamp utan hålla fast vid en evangelisk 

högkyrklighet som väg framåt.388 1916 skriver förbundet i en osignerad artikel: 

 

Att vi äro högkyrkliga, betyder, att vi veta oss stå i lifgemenskap med vår frälsare endast medelst nådemedlen inom 

den kyrka, som vi genom dopet tillhöra, vår svenska kyrka, som är införd i vårt land genom Ansgarius’ mission och 

renad från påfvekyrkans villfarelser genom reformationen. Denna kyrka är samma kyrka som af apostlarna 

grundades på första Pingstdagen och som enligt Klemens Romanus redan några årtionden efter Jesus död hade en 

fullt utbildad ämbetsordning. Enär vi mottagit uppdraget att vårda denna kyrkas heliga ordning, lära och gudstjänst 

i och med att vi blifvit dess myndiga medlemmar, måste vi af trohet mot Herren göra det bästa vi förmå af henne 

sådan hon är hos oss, försvara henne, rena henne från främmande element och älska henne såsom det äldsta, 

heligaste och skönaste samfund vi tillhöra, vår själs eviga fädernesland, vår andliga moder, vår frälsnings och 

salighets väg.389 

 

Än en gång är det sakramentens fundamentala betydelse för församlingens liv som betonas. Kyrkan 

förstås som nådemedelsanstalt, förvaltare av lära och sakrament och den får sin legitimitet genom 

historisk och apostolisk förankring.  

                                                 
385 Se avsnitt 4.2.2 ovan. 
386 ”Anmälan” SKFT 3 nr 9/10 (1913), 65–66. 
387 ”Anmälan” SKFT 4 nr 9/10 (1914), 89–90. 
388 ”Till våra läsare” SKFT 5 nr 7/8 (1915), 60. 
389 ”Hvarför” SKFT 6 nr 6 (1916), 43–46. 
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Begreppet högkyrklighet figurerar återkommande i tidskriften från ungefär 1914 när förbundet 

tydligt formulerar sitt gemensamma drag och gränslinjer för deras kyrkliga program i en serie artiklar 

kallad ”Vår ståndpunkt”. Jag har ovan redogjort för hur Svenska Kyrkoförbundet kom att urskilja 

subjektivism och objektivism i kyrkohistorien, och själva menade sig stå i en mer objektivistisk 

tradition.390 Pietism blev ett uttryck för den subjektivistiska traditionen, men var inte det från början 

utan även den ortodoxa riktningens ”stormän” var män med pietet. Eftersom den subjektivistiska 

inriktningen lätt slår över i ett motstånd mot anden, ansåg förbundet att ”sann pietism bör vara 

högkyrklig.”391 Med detta förstås att det är i kyrkan, som nådemedelsanstalt och som förmedlare av 

Guds nåd i ord och sakrament, som den enskilde får möjlighet att utveckla sin tro i enlighet med 

kyrkans bekännelse.392  

Begreppet högkyrklighet betyder i Svenska Kyrkoförbundets bruk att anse att kyrkan är den 

”Helige Andes boning och verktyg i världen” och att den ”det högsta af allt på jorden”. Därför vill 

förbundet slå vakt om och vörda kyrkans historia till skillnad från den moderna teologin.393 

Ståndpunkten kallas för den evangeliska högkyrkligheten väg.394 Det var en evangelisk högkyrklighet 

som hade den engelska Oxfordrörelsens handlanden som förebild och förknippades allmänt med ett 

konsekvent och resolut söka kyrkans rötter för kyrkans förnyelse.395 Förbundet skrev att den 

lundensiska högkyrkligheten hade gjort mycket av värde, men att den var i behov av att den 

schartauanska riktningen skulle få visa vägen mot en pastoral utveckling av högkyrkligheten.396 

Självförståelsen är sålunda beroende av den anglikanska Oxfordrörelsen, men ändå sökte förbundet 

sina rötter i svensk tradition genom att mena att det kunde förena schartauanismens pastorala omsorg 

med den lundensiska högkyrklighetens kyrkosyn. 

Begreppet högkyrklighet var emellertid inte självklart från början av förbundets verksamhet. 

Ovanstående beskrivningar av hur begreppet användes är hämtat från texter från 1914–1915. När 

förbundet under första årgången av tidskriften beskrev sig själva var det framför allt den evangelisk-

lutherska identiteten som betonades. Dock beskrevs även i detta tidiga skede att syftet med 

verksamheten var att ”befrämja ett kraftigt och målmedvetet, kyrkligt arbete såsom utflöde af 

församlingens på nådemedlens bruk grundade troslif” vilket kan tyckas vara ett uttryck för samma sak, 

om än inte fullt ut artikulerat som högkyrkligt.397 

                                                 
390 ”Vår ståndpunkt I” SKFT 4 nr 1(1914), 10. 
391 ”Vår ståndpunkt I” SKFT 4 nr 1(1914), 10. 
392 ”Den katolicerande riktningen inom vår kyrkan” SKFT 1 nr 1 (1911), 3. 
393 ”Anmälan” SKFT 4 nr 9/10 (1914), 89–90. 
394 ”Till våra läsare” SKFT 5 nr 7/8 (1915), 60. 
395 ”Litteratur” SFKT 6 nr 1/2 (1916), 20. 
396 ”Vår ståndpunkt I” SKFT 4 nr 1(1914), 10. 
397 ”Anmälan” SKFT 1 nr 6 (1911), 145. 
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Som representanter för en svensk högkyrklighet som vill verka för en evangelisk katolicitet på 

den lutherska bekännelsens grund, såg sig förbundet som kyrkans räddare och som den grupp som 

förde talan för en förståelse av den sanna kyrkan.398  

5.6 Sammanfattande diskussion 

I detta kapitel har jag visat på hur förbundet konstruerar ett synsätt om kyrkan som luthersk, katolsk 

och nationell. Det tycks framför allt vara Kihlén som formulerar de kyrkopolitiska ställningstagandena 

som ställer sig emot staten. Dock finns det osignerade artiklar som bekräftar denna uppfattning och 

det verka ha varit en vedertagen ståndpunkt inom förbundet.  

Att den unge Schröderheim lagt en större betoning på den inre tron och dess betydelse, och 

tonat ned betydelsen av bekännelseskrifterna har en viss betydelse. På ett sätt går det möjligen se spår 

av detta exempelvis i förbundets osignerade texter ”Vår ståndpunkt” delarna 1–3 samt ”Hvarför”. 

Detta i betoningen på att kyrkan som nådemedelsanstalt gör det möjligt för den enskilde kristne att 

växa i tro genom att motta Guds nåd i ord och sakrament. Kyrkans och ämbetets funktioner blir enligt 

ett sådant synsätt oumbärliga som den objektivt sanna lärans förvaltare, men samtidigt förlorades inte 

betoningen på den enskildes ställningstaganden och tro. I den romersk-katolska kyrkan uppfattade 

förbundet att kyrkans auktoritet och lära var överordnad betydelsen av en personlig tro och detta 

ställde sig förbundet emot. Därför betonades också församlingens gemenskap på samma sätt som 

kyrkans som nådemedelsanstalt. Församlingen förstås som något socialt och relationellt, och beskrivs i 

termer av lärjungaskap i Kristus. Församlingsbilden är organisk, snarare än institutionell, på det sätt att 

kyrkan menas ha instiftats av Kristus vid nattvarden och det är deltagande i nattvardsfirandet som är 

konstituerande för församlingen.  

Kyrkan är vare sig frikyrka eller statskyrka, utan en nationell kyrka. Här blir beskrivningarna 

mindre tydliga, men en huvudbetoning tycks vara att kyrkan både ska behålla sitt grepp om folket och 

samtidigt vara lärjungaskap grundat på nattvardsdeltagande. Hur detta ska kunna ske är inte 

uppenbart, men ett samband mellan att återupprätta kyrkans gudstjänstliv och folkets moral tycks 

finnas. Genom att människor tar del av ord och sakrament kan kyrkan vara med som fostrare av 

sedlighet och moral. Det nationella ställs mot det statliga och tycks sammantaget uppfattas som folkets 

liv och kultur. Kyrkan ska alltså vara en kyrka med djup förankring i folkets kultur och sociala liv, men 

som sådan aldrig sammanblandas med staten. 

Inflytandena från tysk nylutheranism och erlangenteologi, snarare än anglikanska kyrkan, kan 

antas i uppfattningen av bekännelseskrifterna som uttryck för det äkta katolska, andens vittnesbörd 

och gemenskapen med den äldsta kyrkan. Överlag kan detta inflytande ses som tydligt hos förbundet. 

                                                 
398 Se exempelvis avsnitt 5.2. 
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Självförståelsen som högkyrklig är tydligt uttalad och influerad av såväl Oxfordrörelsen som den 

lundensiska högkyrkligheten och schartauanismen. Det som framför allt betonas i detta är att det 

hänger samman med kyrkosynen, och förståelsen av kyrkan som det allra heligaste och som platsen 

för andens verkan i människors liv. Det anglikanska kyrkolivet var också den direkta förebilden för 

församlingslivet. Det syns även tydligt på tidskriften och dess utformning i stort att stor inspiration 

kom från detta håll. Men inte bara målbilden, utan även problembeskrivningen var i viss mån hämtad 

från det engelska 1830-talet. Berättelsen om en liberaliserad stat som försöker bestämma över kyrkans 

tro och liv, tillåter andra konfessioner och skapar rum för inflytande för den romersk-katolska kyrkan 

var något förbundet uttryckligen såg en parallell till i det svenska 1910-talet.  

Hur förbundet skulle förverkliga, eller kanske snarare förkroppsliga, denna kyrkosyn är det som  

jag kommer att komma in på i nästa kapitel.  
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Kapitel 6: Liturgi som åtgärdsprogram och förkroppsligande av kyrkosyn 

Förutom de gränslinjer som dragits upp gentemot andra religiösa grupper kom alltså också en egen 

kyrkosyn och självförståelse som högkyrkliga att uttryckas inom förbundet. Tidigare forskning har 

pekat på att förbundet i frågan om liturgin var föregångare till den förändring som skulle ske i Svenska 

kyrkan senare under 1900-talet.399 Hur dessa reformsträvanden var en konsekvens av förbundets 

problembeskrivning och kyrkosyn har dock inte klarlagts. Vad blev konsekvensen av denna kyrkosyn 

och hur uttrycktes den i förbundets reformsträvanden? Det är dessa frågor som står i fokus i detta 

kapitel.  

Först är det emellertid nödvändigt att sätta in dessa reformsträvanden i en yttre kontext och jag 

kommer därför att inleda kapitlet med en kortfattad tillbakablick mot den liturgiska utvecklingen 

under 1800-talet. 

6.1 Bakgrund till det liturgiska läget 

Dick Helander skriver att det liturgiska läget år 1900 var totalt förändrat i jämförelse med 1800-talets 

början då 1693 års kyrkohandbok fortfarande var gällande och 1686 års kyrkolags liturgiska 

bestämmelser ännu var i kraft. Även komplement från 1571 års kyrkolag gällde vid den tiden. Trots 

detta var mycket oreglerat i början av 1800-talet. Exempelvis fanns inga föreskrifter för 

konfirmationen. Det fanns ett allmänt missnöje med liturgi och gudstjänstfirande, och ofta skedde fick 

präster tillsägelser för att de frångick de liturgiska handlingsföreskrifter som fanns i handbok och 

kyrkolag.400  

Den liturgiska utformningen hade under 1600-talet bestämts av ortodoxins betoning på 

överenstämmelsen med den rätta läran, snarare än det liturgiska värdet. Ortodoxins starka grepp om 

svenskt prästerskap minskade dock mot slutet av 1700-talet och inflytandet från herrnhutism och 

pietistiska strömningar kom att öka. Detta bidrog dels till att de gamla liturgiska bestämmelserna mot 

slutet av 1700-talet ansågs främmande för nya generationer av präster i Sverige, samt att intresset för 

yttre ordningar, som liturgi och ritualer, kom att minska avsevärt till fördel för en betoning på det inre 

troslivet.401  

Därför påbörjades ett reformarbete i början av 1800-talet och arbetet inför 1811 års 

kyrkohandbok var influerat av det liturgiska intresset som tagit form i Tyskland och Danmark, men 

även av den rationalistiska kritiken mot 1600-talets ortodoxi. De liturgiska utvecklingarna i Tyskland 

och Danmark präglades av modernisering och av att låta tidsandan råda och att rensa bort sådant som 

                                                 
399 Se avsnitt 1.6 ovan. 
400 Dick Helander, Den liturgiska utvecklingen i Sverige under 1800-talet. Del 1: Tillkomsten av 1811 års kyrkohandbok (Lund: CWK 

Gleerup, 1933–34), 7–8. 
401 Helander, Den liturgiska utvecklingen: Del 1, 41–42. 
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föreföll omodernt, som exempelvis tal om djävulen. Istället skulle människans förmåga genom 

upplysning framhävas.402 De rationalistiska inflytanden lyfter Helander fram som särskilt betydande. 

Rationalismens inställning till liturgi gjorde, enligt Helander, att de historiskt nedärvda religiösa 

ordningarna fick föga inflytande över reformarbetet.403  

Den rådande tidsandan ledde till att handboken också mottogs väl till en början, och betraktades 

av många som en förbättring.404 Det dröjde emellertid inte mer än omkring tio år, innan den utsattes 

för kritik, särskild bland de så kallade Norrlandsläsarna. Den hade dock starkare stöd bland personer 

på ledande positioner i kyrkan då det i dessa kretsar inte fanns vare sig intresse eller kunskap för 

liturgisk tradition.405 I riksdagen 1851 vann kritikerna yrkande om en kyrkohandboksrevision.406  

Beträffande 1811 års handbok kritiserades den exempelvis för att korstecknandet hade tagits 

bort och likaså den äldre inledningsallokutionen i högmässoordningen. Från mer rationalistiskt präglat 

håll kritiserades handboken dock för att den inte var tillräckligt befriad från de gamla ordningarna. 

Ingen tycktes alltså vara helt nöjd med resultatet. Kritik framfördes också mot att relationen mellan 

människa och Gud inte avspeglades på rätt sätt. Det borde föras fram, menade man, att människan 

står i ett dubbelt förhållande till Gud – både som beroende och skyldig. Annan kritik som framfördes 

var att handboken innehöll språk från bibelöversättningar som ännu inte var antagna och att 

gudstjänsttiden var för lång.407  

Den kritik som på ett avgörande sätt kom att leda till en ny diskussion om kyrkans böcker kom 

emellertid från norrländskt läsarhåll. Läsarna menade att den uttryckte en falsk och oluthersk lära och 

bekännelse, och att kyrkan antingen borde återgå till de äldre ordningarna eller ge i uppdrag åt 

biskopar och präster att utarbeta nya böcker. De saker som kritikerna främst var missnöjd med var: 

dopritualet, konfirmationsritualet, absolutionsformeln och borttagandet av korstecknandet.408 En 

konservativ vändning inom teologin, inspirerad av nya tyska strömningar som exempelvis 

nylutheranismen vilken argumenterade för att restaurera kyrkolivet och återgå till den tidiga kristna 

traditionen och förkastade upplysningstidens ideal, ledde till att det argumenterades för en återgång till 

1693 års handbok.409 

                                                 
402 Helander, Den liturgiska utvecklingen: Del 1, 8, 50. 
403 Helander, Den liturgiska utvecklingen: Del 1, 8, 42.  
404 Dick Helander, Den liturgiska utvecklingen i Sverige 1811–1894: Del 2 (Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelse 

bokförlag, 1939), 15. 
405 Helander, Den liturgiska utvecklingen: Del 1, 8–9. 
406 Helander, Den liturgiska utvecklingen: Del 1, 9. 
407 Helander, Den liturgiska utvecklingen: Del 2, 16–19, 21. 
408 Lars Eckerdal, Skriftermål som nattvardsberedelse (Lund: CWK Gleerups, 1970), 38; Helander, Den liturgiska utvecklingen: Del 

2, 25. 
409 Torbjörn Aronson, Högkyrklighet och kyrkopolitik: Kretsen kring Svensk luthersk kyrkotidning fram till ca 1895 (Skellefteå: 

Artos, 2014), 53, Helander, Den liturgiska utvecklingen: Del 2, 26–34. 
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En revisionskommitté utsågs 1844 bestående av biskopen i Strängnäs Thure Annerstedt, 

domprosten i Uppsala Anders Erik Knös samt professorn Ebbe Gustaf Bring. Bring var en ledande 

representant för den lundensiska högkyrkligheten och både han och Knös hade starka kopplingar till 

den tyska nylutheranismen, vilket också kom att synas i förslaget.410 De framlade 1854 ett förslag till en 

reviderad handbok. En kritik mot 1811 års handbok framfördes i inledningen om att den inte varit 

liturgiskt och historiskt grundad och genomarbetad. Oloph Bexell skriver om förslaget: 

 

Liturgin skulle såsom sin främsta princip skulle ge ’lärobegrepp ett klarare och tydligare uttryck’; den var i sig en 

församlingens bekännelse, ett dess symbolum’. […] Kyrkohandboken skulle således inte blott vara trogen mot 

kyrkans bekännelse, den var själv, enligt handbokskommitténs uppfattning, att betrakta såsom ett slags 

bekännelseskrift.411 

 

Trots att förslaget var föremål för en återgång till äldre luthersk teologi och inflytande från Tyskland 

och nylutheranismen ledde det till en kritik om katolicerande tendenser från det som Helander kallar 

”lågkyrkliga och rationalistiska riktningar”. Även mot inflytanden från anglikansk högkyrklighet och 

puseyism, också kallad anglokatolicism, riktades det kritik.412  

Förslaget antogs inte av riksdagen, utan nytt förslag lades fram 1855 vilket inte heller det antogs. 

Det dröjde sedan till 1888 tills en ny kommitté tillsattes för handboksarbetet. Då var det en annan 

Strängnäsbiskop, Ullman, som tillsattes och ledde arbetet. Det var efter denna kommittés arbete som 

1894 års handbok kom i bruk.413 Denna handbok kom att bli startskottet för en liturgisk restauration 

inom svenskt kyrkoliv då flera tidigare borttagna eller flyttade moment, som exempelvis Laudamus 

och prefationen, lades tillbaka på sina tidigare platser i gudstjänstordningen.414  

Dock fanns mycket missnöje kvar med handboken som hade antagits 1894 och många 

betraktade den som en kompromiss. Det diskuterades att en ny handbok skulle ges ut och en 

handbokskommitté hade tillsats redan 1908 av kyrkomötet. Många argumenterade för en handbok 

som skulle ge utrymme för olika alternativa synsätt och således bygga vidare på den inslagna vägen 

från HB1894.415 En handboksrevision med sådana utgångspunkter utkom också i samband med den 

nya bibelöversättning och psalmboken 1917.416 Detta i linje med de förslag som hade förts fram redan 

                                                 
410 Helander, Den liturgiska utvecklingen: Del 2, 59. 
411 Oloph Bexell, Liturgins teologi hos U.L. Ullman, 40–41.  
412 Helander, Den liturgiska utvecklingen: Del 2, 58-60; ”Puseyismen” SKFT 5 nr 6 (1915), 50. 
413 Bexell, 43. 
414 A. O. T. Hellerström, Liturgik (Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag, 1953), 216.  
415 Bexell, Sveriges kyrkohistoria: Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid., 268. 
416 Brohed, 124, 127. 
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1910 av bland andra Beskow och Fries i samband med det kyrkligt-teologiska mötet i Örebro och som 

kritiserats av Kihlén.417  

Den liturgiska situationen innebar alltså ett splittrat läge vid början av 1900-talet och även om 

viktiga företrädare, i synnerhet Ullman, visat vägen mot en liturgisk förnyelse fanns det inflytelserika 

röster som ville föra kyrkan i en annan riktning. En återgång till tidigare liturgiska traditioner hade 

inletts men knappast fullföljts.  

Som jag ovan redogjort för var det samvetsfriheten och personligt krav på sanning som var 

motiven för liberalteologins företrädare i debatten om bekännelseskrifterna i Sverige från 1890-talet 

och framåt. Mot detta ställdes en linje av tänkande som innebar en stark betoning på 

bekännelseskrifterna, men inte bara bekännelse till dessa utan också till liturgin, menar Hammar. Att 

liturgin hävdades som kyrkans bekännelse var en vanlig uppfattning vid början av 1900-talet och ett 

tecken på detta var debatten om konfirmationen och löftesfrågorna i relation till denna. 

Konfirmationsfrågan hade diskuterats under hela den senare delen av 1800-talet. Vid kyrkomötet 1903 

och 1908 fördes diskussioner om nya former för konfirmationen och reformkrav från de liberala 

gällde de personliga frågorna, vilket stämde överens med uppfattningen om att personlig sanning och 

samvetsfrihet skulle råda. Två sidor i debatten kan sägas ha funnits, den ”subjektivt-personliga” som 

betonade den enskildes konfirmandens handling, samt den ”objektivt-kyrkliga” vilken betonade 

konfirmationen som kyrkans handling att påminna konfirmanden om dopets förpliktelser.418 Det var 

bland annat mot bakgrund av denna debatt som bland annat Nathanael Beskow efter det kyrkligt-

teologiska mötet i Örebro 1910 föreslog en förändring av kyrkohandboken som innehöll olika 

alternativ. Dels de äldre alternativen, men även nyare alternativ för dem som inte kunde uppleva de 

gamla religiösa uttrycken som trons sanning.419 

6.2 Gudstjänst och liturgi - restauration på bred front  

Jag har nu ovan redogjort för några av de stora dragen som låg bakom det liturgiska läget i vilket 

förbundet började framträda. Svenska Kyrkoförbundets företrädare var i allmänhet kritiska mot det 

liturgiska läget, och bara de första stapplande stegen i rätt riktning hade tagits enligt dem. Det ansågs 

vara underligt att Svenska kyrkan inte hade vågat ta steget full ut i sin restauration, utan istället 

hemfallit åt att kompromissa mellan två inriktningar, en med liturgisk kunskap och känsla, en som helt 

saknade det.420 I revisionen av HB1894 skulle kommittén istället försökt åstadkomma en verklig 

restauration och upprätta sådant som gått förlorat.421 1700-talets rationalism, menade förbundet, hade 

                                                 
417 Se ovan, avsnitt 3.1.2. 
418 Hammar, 103-104, 111. 
419 Hammar, 115-116. 
420 ”Liturgisk restauration” SKFT 3 nr 1/2 (1913), 8. 
421 ”Liturgisk restauration” SKFT 3 nr 9/10 (1913), 71. 
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rensat bort allt av katolsk tradition på det liturgiska området. De tidigare handböckerna i kyrkans 

historia betraktades av förbundet som liturgiska skatter som kyrkan borde återvända till.422 

Handbokskommittén under de sista decennierna av 1800-talet betraktades som början på en positiv 

utveckling och att kyrkan i och med denna kommittés arbete hade börjat fått upp ögonen för de 

skatter som tagits ifrån Svenska kyrkan.423  

De reformförslag som förbundet föreslår när det gällde gudstjänst och liturgi sträcker sig över 

en bred front och på alla plan. Det är allt från mindre detaljer till mer omfattande teologiska 

motiveringar bakom införandet av olika gudstjänstmoment. En högtidligare gudstjänst med mer 

värdighet och som uttrycker mer respekt för kyrkorummet i allmänhet var det som förespråkades. 

Detta i linje med de böcker som Schröderheim hade gett ut efter sina resor till England 1908 och 

1909.424  

Några konkreta förslag på vad förbundet lyfter fram är på sin plats. Exempel på sådant som lyfts 

fram är blommor och ljus på altaret, användning av mässhakar av präster, knäböjande vid vissa 

moment i gudstjänsten och därmed återinförande av bönepallar i kyrkorummet. Vidare skulle 

psalmsången i församlingen utökas, och den skulle förstärkas genom att införa barn- och gosskörer, 

men även vuxna kyrkokörer i församlingarna. Morgon- och aftonböner skulle hållas i kyrkan varje dag. 

Även förändringar i befintliga församlingsböner föreslogs, som exempelvis begravningsbönen. Ett 

konkret förslag var en återgång till den begravningsbön som funnits i Olaus Petris handbok. Ett 

huvudsakligt motiv för en sådan ändring var att det skulle skapa en rikare liturgi vid alla begravningar, 

även fattigbegravningarna. Samtidsläget skildrades som att ett slags klassklyfta beträffande 

begravningsceremonin fanns där den rikes familj kunde hyra en operasångare för att fylla ut 

gudstjänsten, medan den fattige fick nöja sig med en torftig liturgi.425 Man kan således mena att 

motivet bakom en förändring av liturgin i detta fall var pastoral omsorg.  

Att de förändringar som föreslogs inte endast var av estetiskt slag kan exemplifieras på flera sätt. 

Kyrkokören exempelvis, skrev Schröderheim, symboliserade i gudstjänsten den allmänneliga kyrkan, 

till skillnad från lokalförsamlingen. Dess sång var inordnad i liturgin och följde ordningar från kyrkans 

forntid. Den skulle, menade Schröderheim, påminna samtiden om samhörigheten med alla släkter och 

                                                 
422 ”Liturgisk restauration” SKFT 3 nr 1/2 (1913), 8–9. 
423 ”Liturgisk restauration” SKFT 3 nr 1/2 (1913), 8. 
424 Se avsnitt 1.6 ovan. 
425 ”Den katolicerande riktningen inom vår kyrkan” SKFT 1 nr (1911), 4; ”Unisona barnkörer” SKFT 3 nr 3/4 (1913), 26–

27; ”Kyrkokören i den evangel.-lutherska kyrkan” SKFT 7 nr 3/4 (1917), 20; ”En böns historia” SKTF 1 nr 5 (1911), 128–

132; ”Kyrklig krönika II” SKFT 4 nr 2 (1914), 19; ”Högmässans hufvuddelar” SKFT 2 nr 4 (1912), 44–45. Att man fäste 

vikt vid den musikaliska delen av liturgin synliggörs också genom att man tryckte noter och psalmer i tidskriften. Se 

exempelvis ”Nittiosjätte psalmen” SKFT 3 nr 3/4 (1913), 28–29. 
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folk i himlen och på jorden som tillsammans lovsjöng Jesus. Kören var således föreningen mellan 

lokalförsamlingen och den stora kristenheten i himlen och på jorden.426  

Korstecknet i samband med dop var också något som togs upp vid ett flertal tillfällen i 

tidskriften.427 Schröderheim kritiserade HB1894 för att kommittén inte återinförde korstecknet, som 

var både lutherskt och hade brukats inom den svenska kyrkan i 300 år innan det tagits bort i HB1811. 

Han menade att kyrkan var i stor avsaknad av detta urkyrkliga moment. Likaså beklagade han att 

kommittén i återinförandet av gudstjänstmomentet Laudamus hade stympat detta moment och 

placerat det på fel plats i gudstjänsten. Dessa två saker, Laudamus och korstecknet, krävde 

Schröderheim att man skulle ta tillbaka i sin ursprungliga utformning och på sin riktiga plats i 

gudstjänsten.428  

Gudstjänstlivet betraktades, som jag har visat ovan, som nyckeln till ett rikare församlingsliv och 

en högre kyrkosyn. Därför hade förbundet synpunkter på hela högmässogudstjänstens utformning i 

allmänhet och ett flertal artiklar kritiserade och diskuterade den ordning som var gällande.429 En kritik 

fördes fram om att den egna kyrkan under andelösa tider hade urvattnat liturgin. Därför ville 

förbundet återvända till den mässliturgi som den lutherska kyrkan hade haft innan 1700-talet, till 

ordningen: offertorium, praefatium, sanctus, instiftelseorden, Fader vår, pax och Agnus Dei, 

distribution, postkommunion och välsignelse. Trohet mot dessa element och dess form var en 

avgörande liturgisk huvudregel.430 Förslag på hur de olika momenten skulle gestalta sig i gudstjänsten 

byggde på studier av den tidiga lutherska kyrkan. I artikeln ”Liturgiska anmärkningar öfver 

nattvardsmässan” från 1916 beskrevs detaljerat de olika momenten i högmässogudstjänsten med 

hänvisning till reformatorerna. Som exempel kan nämnas ett utdrag ur förklaringen av offertoriet: 

 

Offertorium betyder ”offer”, ”frambärande” inför den levande, närvande Gud. Nattvardsmässan eller ”de troendes 

mässa” inleddes i äldsta tider med att diakonen utropade: ”Ingen hafve något emot en annan! Ingen vare hycklare!” 

Männen gåfvo därpå varandra broderskyssan; kvinnorna likaså. Därpå framburos till altaret de gåfvor af vin och bröd 

m.m., som hörde till nattvarden och gemenskapsmåltiden därefter. De ansågos som ett offer […] Reformatorerna 

förkastade messoffertanken; ”allt som luktar eller smakar af offer, skall bort”, förklarade Luther.431 

 

Nattvarden och mässan borde också få en mer central ställning. Detta är en huvudbetoning hos 

förbundet över lag, vilket har visat sig återkommande i föreliggande uppsats. En sådan betoning visar 

                                                 
426 ”Kyrkokören i den evangel.-lutherska kyrkan” SKFT 7 nr 3/4 (1917), 21. 
427 ”Liturgisk restauration” SKFT 3 nr 1/2 (1913), 8; ”Förslag till nytt norskt dopritual” SKFT 3 nr 7/8 (1913), 59; ”Kyrklig 

krönika I” SKFT 4 nr 1 (1914), 8–9; ”Kyrkokören i den evangel.-lutherska kyrkan” SKFT 7 nr 3/4 (1917), 20f. 
428 ”Liturgisk restauration” SKFT 3 nr 1/2 (1913)”, 8–9.  
429 ”Svenskt kyrkolif – om trettio år?” SKFT  1 nr 1 (1911), 8; ”Den katolicerande riktningen i vår kyrka” SKFT 1 nr 1 

(1911), 4-5; ”Högmässans hufvuddelar”, 44–45.  
430 ”Liturgiska anmärkningar öfver nattvardsmässan” SKFT 6 nr 8/9 (1916), 64.  
431 ”Liturgiska anmärkningar öfver nattvardsmässan” SKFT 6 nr 8/9 (1916), 64.  
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sig också i hur förbundet uttryckligen anslöt sig till den lundensiska högkyrkomannen Ebbe Gustaf 

Brings tänkande om sakramentens ställning i kyrkan. Med anknytning till Brings resonemang skrev 

förbundet:  

 

I sakramenten är ”Guds ord” det lefvande och verksamma liksom i predikan, ”Ordet” är således icke att på 

subjektivistiskt sätt likställa med predikan och undervisning, d.v.s. med en af ett personligt troslif buren 

framställning av frälsningssanningen, ty man bör enligt lutherskt sätt att uttrycka sig skilja mellan predikan och 

Guds ord.432 

 

Det är relevant att notera att förbundet här ansluter sig direkt till Bring, som varit en av de ansvariga 

för handboksförslaget 1854 som ratats på grund av att det hade setts som katolicerande, och dennes 

uppfattning citerades och användes som inspiration. 

Förbundet menade att det hade funnits ett alltför för ensidigt fokus på predikan i den lutherska 

traditionen och i Svenska kyrkan. Sjögren skrev att predikstolen hade haft sin tid och att 

församlingarna nu var redo att, istället för människors röst, få höra ”Guds röst i det stilla bedjande 

hjärtat.”433 Därför hade ämbetet och kyrkans ordning inrättats. Kyrkan existerade för att kalla 

människor till att höra Guds evangelium. Detta evangelium förmedlas bäst, enligt förbundet, genom 

det rituella ordet, det vill säga sakramenten och liturgin, snarare än i det talade. Det rituella ordet 

lämnade nämligen inget utrymme för subjektivism. Detta eftersom den första grundregelen för all 

liturgi var att den skulle vara historiskt grundad och oberoende av tidens avtryck. Liturgisk 

restauration behövdes eftersom liturgin skulle uttrycka evangeliet på ett sätt som kunde stå i samklang 

med den allmänneliga kyrkan. Att återgå till en historiskt grundad liturgi, menade förbundet, var också 

att återgå till reformatorernas katolska grundsyn på gudstjänsten.434  

Detta synsätt avspeglade sig också i synen på ämbetet och på prästens liturgiska klädsel och 

uttryck. Mässhakens användning som liturgiskt plagg lyftes fram för att den bidrog till att prästens 

person tonades ned och ämbetet istället kunde få ta plats i gudstjänsten. I samma linje betonades 

vikten av att prästen inte använde sig av en dramatiserande röst utan istället skulle försöka ha en mer 

nedtonad profil i gudstjänsten. I gudstjänsten i kraft av ämbetet representerade nämligen, enligt 

förbundet, prästen en två tusen år gammal lärotradition Detta kopplas alltså till ämbetssynen om 

prästen som nådemedlens och den objektiva lärans förvaltare.435 

De liturgiska klädernas användning handlade alltså inte om något estetiskt tilltalande i första 

hand, utan här framträder det objektivistiska draget i ämbetssynen, som också var anledningen till 

                                                 
432 ”Vår ståndpunkt I” SKFT 4 nr 1 (1914), 10. 
433 ”Dopfunten, predikstolen eller altaret?” SKFT  3 nr 5/6 (1913),42. 
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betoningen på en katolsk och allmänkyrklig kyrkosyn, som centralt för liturgin. Detta framträder som 

naturligt led i den antisubjektivistiska och antiliberala kampen som förbundet förde. Om det talade 

ordet ställdes över sakramenten var risken större för att subjektivismen skulle ta över och kyrkans lära 

förvanskas.436 Betoningen på kyrkans liturgi var sammanbunden med en betoning på människors 

deltagande i gudstjänsten. Predikan gjorde folk passiva medan liturgin och nattvarden skapade 

deltagande både med kroppen och hjärtat.437 Sjögren slår fast att det är detta som är Svenska 

Kyrkoförbundets ståndpunkt:  

 

[V]i tro, att altaret bör göras till medelpunkt i vårt kyrkolif, och vi hoppas, att de stora och grannlaga uppgifter detta 

ålägger präster och kyrkofolk, skulle stärka, rena och höja vår kyrka och därmed hela det nationella lifvet.438  

 

Detta håller förbundet fast vid. Kihlén skrev något år senare att gudstjänsten var identiskt med 

nattvardsfirandet.439 Han kritiserade det kyrkliga Sverige då han menar att allmänheten hade avskaffat 

uppfattningen om mässans centrala ställning i gudstjänsten. Men, skrev Kihlén, denna uppfattning var 

inte avskaffad av kyrkohandboken, bekännelseskrifterna och Bibeln. Han pekade på att 

högmässoordningens alternativ A i handboken inbegrep nattvard och därmed kunde det som tolkas 

som att handboken förespråkade nattvard. Kihlén hänvisade även till Augsburgska bekännelsens 

artikel 24 med vilken han menade att den lutherska kyrkan höll mässan högre än vad den romersk-

katolska kyrkan gjorde. Avslutningsvis hänvisades till Apostlagärningarna 2:46 som tog upp hur de 

första kristna delade bröd i hemmen. Utifrån detta menade Kihlén att det var brödsbrytelsen som är 

den kristna gudstjänsten.440  

Konfirmationen utgör ännu ett bra exempel som visar hur förbundet argumenterade för en 

liturgisk förnyelse inom Svenska Kyrkoförbundet. I detta ämne var det Schröderheim som var den 

som tydligaste uttryckte sig i tidskriften. Han skrev att konfirmationen inte var en riktig konfirmation 

om ingen handpåläggning skedde och någon sådan togs inte upp i HB1894. Ordet konfirmation 

användes inte heller i handboken, utan istället var det begreppet ”katekesförhör” som gällde. 

Schröderheim menade att detta kunde bero på att Svenska kyrkan inte ville riskera att verka 

katolicerande.441  

Vikten som Schröderheim fäster vid handpåläggningen beror troligvis delvis på de anglikanska 

inflytandena hos honom men intresset för konfirmationen hade, som jag har visat ovan, funnits med 

                                                 
436 ”Dopfunten, predikstolen eller altaret?” SKFT  3 nr 5/6 (1913),41. 
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honom under hela hans prästbana. Det var något som funnits med honom både före och efter hans 

förändrade inställning till bibelkritiken och liberalteologin. 

I tidskriften gavs en artikel av anglikanske prästen W. C. E. Newbolt ut, som förklarade den 

anglikanska kyrkans syn på konfirmationen.442 Där betonades att det just var handpåläggningen som 

utgjorde det bibliska stödet för konfirmation som ett apostoliskt bruk hos den tidigaste kristna kyrkan 

så som den skildras i Apostlagärningarna.443 Det framstår som rimligt att anta att den vikt 

Schröderheim fäste vid handpåläggningen tycks ha kommit härifrån, och hade således att göra med 

betoningen på den svenska kyrkan som en apostoliskt och katolskt kyrka. 

Övriga förslag som Schröderheim lyfter fram gällande konfirmationsgudstjänsten är för det 

första att förhöret ska avskaffas, då det är ”meningslöst och för både präst och barn irriterande samt 

menligt för andakten och uppbyggelsen”.444 För det andra menar han att löftesfrågorna bör tas bort. 

Detta hänger ihop med införandet av handpåläggningen, då Schröderheim menar att kyrkan borde 

betona den sakramentala karaktären hos konfirmationen och att det enligt biblisk och fornkyrklig 

tradition handlar om att barnet i konfirmationen ”mottager af Gud de helgelens krafter, som det 

behöfver för att kunna omsätta sin tro i lifvet”. Därför blir löftesfrågor om att vad barnet ska hålla 

inför Gud onödigt samvetsbetungande då de oftast inte kan levas upp till. Istället borde nåden som 

konfirmanden mottager betonas, för att denne sedan ska kunna ge tillbaka till Gud genom tro och 

lydnad. Handpåläggningen införs så att välsignelse kan bes för barnet som konfirmeras. Schröderheim 

lyfter också fram att det borde införas ytterligare en psalmsång i gudstjänsten, samt att ”hvarje barn får 

knäböja vid själfva altarringen (ej, som nu, de flesta barn på golfvet (!) nere i kyrkan!)”.445 

Schröderheim vänder sig av denna anledning kraftigt emot de ”ändringsförslag, som på senare tider 

framkommit i syfte att ytterligare framhäfva kunskapsmomentet i vårt s.k. storförhör”, då han menar att det 

framför allt skulle föra Svenska kyrkan längre bort från sina systerkyrkor i Norden.446  

Synsättet som Schröderheim gav uttryck för beträffande löftena tycktes inte vara något som 

delas av alla inom förbundet. Kihlén skriver i en artikel ett år senare om löftena att det vore bättre om 

kyrkan hjälpte barnen att hålla löftena, istället för att ta bort dem.447 En slutsats som kan dras av båda 

åsikterna är att det inom Svenska Kyrkoförbundet ansågs att kyrkan bör lägga mer fokus på att 

förmedla hur de troende skulle leva kristna liv, snarare än att utöka kunskapsbördan om kristen tro. 

Denna betoning kan antas vara förknippad med förbundets synsätt om församlingen som ett 
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lärjungaskap, vilket jag visat ovan.448 Om något sådant lärjungaskap ska finnas, i synnerhet bland 

ungdomar, bör också församlingens arbete inriktas på det och det är troligen därför som 

konfirmationen betonas så starkt.  

Förslagen för reformer i gudstjänstlivet som presenterades av förbundet anknöt, som jag här 

visat, till gudstjänstens alla områden. I tidskriften gick förbundets olika företrädare in på detaljer av 

alla möjliga slag och försökte, i enlighet med de mål och syften som sattes upp, verka upplysande i 

olika frågor. Mycket av det som presenterades hade tidigare formulerats av Schröderheim i hans 

reseskildringar och handlade om att uttrycka en större respekt för kyrkans tradition och kyrkorummets 

helgd. Men även pastorala skäl fanns till ändringarna, vilket var fallet med förslaget på förändring av 

begravningsbönen.  

Mycket hade Schröderheim och Sjögren troligtvis fått med sig från studieresorna till England. 

De efterlyste en större delaktighet hos folket än som var fallet i Sverige. Betoningen på 

församlingssången, deltagandet, nattvarden och liturgin som det rituella evangeliet visar på detta.  

6.3 Liturgisk förnyelse för folkets frälsning 

Grunden till att förbundet över huvudtaget förespråkade en reform gällande liturgi och gudstjänst 

förklarades först och främst av att det rituella, enligt förbundet, hör ihop med religionens väsen. 

Förbundet uttryckte att den liturgiska sidan av gudstjänsten ofta underskattades eller avfärdades 

som ”ceremonier” eller ”humbug” i meningen av symboliska handlingar som saknade verkliga 

effekter. Att de liturgiska förnyelsesträvandena bara skulle vara av estetisk eller symbolisk art i en yttre 

bemärkelse menade emellertid inte förbundet. Den ståndpunkt som Svenska Kyrkoförbund tog var 

istället att liturgin utgjorde en omistlig del av religionens väsen som sökte ”uttryck i heliga handlingar och 

ord inför en osynlig, närvarande gudomlighet”. 449 Liturgin betraktades som bandet mellan det kristna 

livet och den religiösa verkligheten. Detta kan tolkas som kopplat till definitionen av religion som 

uttrycktes i tidskriften, vilken handlade om att människan  

 

träder i förbindelse med en andlig och öfversinnlig tillvaro, som tänkes såsom verklig och närvarande, och denna 

förbindelse åstadkommes alltid genom rituella handlingar, som äro meningslösa och onyttiga ur timlig och jordisk 

förnuftssynpunkt, men som få sin betydelse med hänsyn till en öfversinnlig verklighet.450 

 

Med utgångspunkt i en sådan religionsförståelse ligger det nära till hands att som kristen kyrka betona 

liturgins roll för den kristna tron. I anslutning till detta resonemang tillskrev förbundets företrädare det 

                                                 
448 Se ovan, avsnitt 5.3. 
449 ”Liturgiska anmärkningar öfver nattvardsmässan” SKFT 6 nr 8/9 (1916), 63. ”Den katolicerande riktningen i vår kyrka” 

SKFT 1 nr 1 (1911), 4. 
450 ”Vår ståndpunkt II” SKFT 4 nr 2 (1914), 21.  
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rituella en fundamental betydelse för det andliga livet, och menade att en fattig liturgi var uttryck för 

en ”andlig dekadens”.451  

Om det rituella utarmades skulle religionen dö ut och en förnuftsorienterad religion skulle 

ersätta den. Detta innebar inte endast kyrkans utan faktiskt även folkets undergång, eftersom det 

skulle innebära att vägen till evigheten och till Guds närvaro skulle stängas. Detta menade förbundet 

hade hänt olika historiska civilisationer, som förfallit på grund av att det rituella livet hade förkastats 

till fördel för så kallad förståndsreligion eller predikantreligion. Detta hade exempelvis hänt både 

grekerna och romarna. I och med att kristendomen var folkreligionen i Sverige vilade det ett ansvar på 

kyrkan att inte låta folket förfalla genom att negligera vikten av liturgisk gudstjänst.  

Liturgin betraktades alltså som upprätthållandet av den sanna kristna läran och var samtidigt 

tecknet för en levande religiositet. Religion kunde endast finnas hos det folk som gemensamt levde ett 

rituellt liv i Guds hus.452 Motsatsen till ett rikt liturgiskt liv skulle få konsekvenser för hela nationen, 

både politiskt och socialt:  

 

När den torra reflexionen utmärglat ett folks fantasi och känsla och förgiftat källorna till dess konstskapande 

produktion och hvad värre är, upplöst familjens och statens band genom att predika individens allhärskarrätt, han 

må vara hvilken okunnig eller skurkaktig stackars pratmakare som helst, då står folket icke på någon 

kulturståndpunkt alls utan håller på att dö bort från kulturvärlden som en torr gren från trädet. Orsaken är då alltid, 

att den djupaste lifsåldern, religionen, blifvit fördärfvad, tron är död. Detta är en för allt hvad religion heter allmänt 

gällande lag: ingen religion; där religionen är dödt: ingen nationell enhet, ingen rätt, ingen kultur.453 

 

Resonemanget kan sammanfattas med att liturgin är avgörande för religionen och religionen är 

avgörande för nationens liv. Här åskådliggörs kopplingarna mellan liturgisk restauration och 

kyrkosynen om den nationella kyrkan på ett nytt sätt, som kompletterar de synsätt som jag pekade på 

ovan.454 Av denna anledning vänds också förståelsen av ritualism, ett begrep som hade använts som en 

kritik mot förbundet i media, till något positivt och Schröderheim kan exempelvis hävda att 

”[r]itualism förutsätter högre andlig nivå”.455  

Det rituella kan dock inte vara vad som helst, eller något nyskapat, utan hänger samman med 

den nedärvda rätten att utföra gudstjänsthandlingarna och trohet mot dess instiftelse.456 Liturgin 

                                                 
451 ”Vår ståndpunkt II” SKFT 4 nr 2 (1914), 21. 
452 ”Vår ståndpunkt II” SKFT 4 nr 2 (1914), 21–22. 
453 ”Vår ståndpunkt II” SKFT 4 nr 2 (1914), 22. 
454 Se ovan, avsnitt 5.2.3. 
455 Jfr ”Den katolicerande riktningen i vår kyrka” SKFT 1 nr 1 (1911), 7; ”Dopfunten, predikstolen eller altaret?” SKFT 3 

nr 5/6 (1913), 42; ”Vår ståndpunkt I” SKFT 4 nr 1 (1914), 11.  
456 Detta synsätt hade också synliggjorts i skriftserien. Se Viktor Vallberg, Svenska kyrkans betydelse för vårt folk (Stockholm: 

FC Askerbergs bokförlagsaktiebolag, 1911), 36. Vallberg hade vunnit en tävling som förbundet utlyst där målet var skriva 

den bästa skriften om på just det ämne som titeln anger. Vallbergs skrift liknar i stora drag argumentationen i tidskriften.  
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uppfattades inte som till för att vara vacker eller stämningsfull, utan att var vad var på grund av en 

tusenårig historia, oberoende vad människor har funnit estetiskt tilltalande under tiden.457 Om något 

skulle modifieras så fick det inte ske en modernisering, utan ändringar ska endast göras i 

”antikiserande” riktning för att föra liturgien närmare sitt ursprung”458 Den lutherska kyrkan bör 

därför söka sina rötter: 

 

Frågan är med andra ord, om man ska inse, att vår lutherska kyrkas anda och traditioner fordra, att vi försvara och 

vårda just den liturgiska sidan af vårt gudstjänstlif. Därmed skulle man vinna den rätta anknytningspunkten för en 

praktisk-social verksamhet och nå alla delar af samhället med den kristliga anda och kraft till förnyelse, som kyrkan 

är skyldig att insätta i samhällslifvet.459  

 

Anledningen till att förbundet ville återgå till den historiska gestaltningen av liturgin hade att göra med 

synen på liturgins betydelse för församlingslivet och kyrkan. Det fanns nämligen ett synsätt inom 

förbundet som anslöt till den handbok som föreslagits 1854, nämligen att den liturgiska traditionen 

skulle vara bärare av läran och att liturgin tolkades som församlingshandling i vilken deltagarna kunde 

bekänna sig till kyrkan och delta  i ord och sakrament.460  

Vad som är viktigt att framhålla när det gäller synen på liturgin hos Svenska Kyrkoförbundet är 

synen om att gudstjänsten skulle vara något som berörde varje troendes personliga tro, och att 

deltagande i de det rituella livet ansågs fungera som uppbyggelse för det kristna livet. På samma sätt 

hade liturgin enligt detta synsätt en funktion av att skapa personligt deltagande i gudstjänsten på ett 

sätt som predikan aldrig kunde åstadkomma. Att delta i det rituella gudstjänstlivet innebar också en 

offentlig bekännelse av den kristna tron och var på så sätt församlingsstärkande. Liturgins verkan hos 

människorna var beroende av deltagandet. Det handlade om att låta sig ledas in och vandra med på 

kyrkans gemensamma väg.461 

Allt fler likheter med och kopplingar till handboksförslaget från 1854 kan synas i förbundets 

liturgiska strävanden. Även kommittén bakom detta förslag hade hävdat allt väsentligt för kyrkans lära 

hade funnits redan i dess äldsta tid och att den lutherska reformationen hade anslutit sig till denna lära. 

Carl Henrik Martling skriver att detta förslag innehöll den första teologiskt medvetna definitionen av 

liturgin och dess sammanhang. Detta uttrycktes genom betoningen om att liturgin handlade om både 

                                                 
457 ”Liturgiska anmärkningar öfver nattvardsmässan” SKFT 6 nr 8/9 (1916), 64. 
458 ”Vår ståndpunkt I” SKFT 4 nr 1 (1914), 28. 
459 Vår ståndpunkt II” SKFT årg 4 nr 3 (1914), 21. 
460 ”Ett och annat” SKFT 5 nr 5 (1915), 44. 
461 ”Vår ståndpunkt III” SKFT 4 nr 3 (1914), 37; ”Liturgiska anmärkningar öfver nattvardsmässan” SKFT 6 nr 8/9 (1916), 

63. 
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delaktighet och givandet. Församlingen blev delaktig i kyrkan genom ordet och sakramenten, och 

församlingen gav åt Herrens sin bön och bekännelse, tacksamhet och lov.462  

Det som förbundet själva beskriver som sin egen ståndpunkts mest karaktäristiska drag var just 

betoningen på den lutherska kyrkans överlägsenhet i förhållande till andra reformationskyrkor, som 

man menade var dess trohet i fasthållandet av den liturgiska traditionen.463 En sådan betoning hade 

dock lyfts fram redan av E. G. Bring och kommittén bakom handboksförslaget 1854. Även 

Söderblom kom 1916 att betona samma sak.464 

Kritiken mot det liberala förslaget att införa flera alternativ för liturgisk ordning i handboken 

handlade gick ut på att det betraktades som att fastställa en liturgisk splittring.465 Friheten i liturgin 

ansågs orimlig då kyrkans lära återspeglades i liturgin samt för att liturgin gav uttryck för den äldsta 

kristna trons bestående sanningar och skyddade kyrkan mot individuella förändringar.466 Om liturgin 

betraktades som läran och den kristna tron manifesterad i gudstjänsten, kunde det bli ett problem för 

kyrkans identitet om olika, kanske till och med motsägande, ståndpunkter tog sig uttryck i 

gudstjänsten. Därför slog Kihlén fast att en kyrka i enhet inte kunde utföra sina handlingar på mer än 

ett sätt.467  

Förbundets aktörer sökte sig till kyrkohistorien för att hitta en luthersk liturgisk grund att bygga 

sin argumentation och sina reformsträvanden på. 1910 gavs ett nytryck av Johan III:s liturgi ut. Kihlén 

argumenterade i förordet för att det hade funnits en laddning och ett läge i Sverige som gjorde att 

Uppsala möte tog beslutet att avvisa den så kallade röda boken. Dock, menade Kihlén, var den liturgi 

som uttrycktess i röda boken i stort sett överensstämmande med den teologi som Melanchthon 

uttryckte i Augsburgska bekännelsens apologi.468 När Svenska Kyrkoförbundet fortsatt tvingadess 

försvara sig gentemot anklagelser om katolicism och om att de endast förstökte omplantera engelsk 

högkyrklighet i Sverige, hävdades det att förbundet anslöt sig till en svensk rörelse av liknande slag, 

men som hade funnits före Oxfordrörelsen, nämligen Johan III:s liturgiska strävanden.469  

Inom förbundet uttrycktes en historiesyn som ifrågasatte det som var den etablerade 

historieskrivningen genom att ifrågasätta synen på kyrkan i Sverige under medeltiden och den svenska 

reformationen såsom den brukade skrivas. Kihlén lyfter fram hur konservativ Olaus Petris 

kyrkohandbok 1529 var och menar att om den hade bedömts med samtidens mått hade den aldrig 

godtagits utan behandlats som röda boken. Petris handbok betraktas av Kihlén som exempel på att 

                                                 
462 Carl Henrik Martling, Svensk liturgihistoria (Stockholm: Verbum, 1992), 109f. 
463 ”Vår ståndpunkt I” SKFT 4 nr 1(1914), 12. Jfr ”Ett och annat” SKFT 5 nr 5 (1915), 44. 
464 Nathan Söderblom, Svenska kyrkans kropp och själ (Stockholm: P. A. Norstedt & söners förlag, 1916), 18–19. 
465 Se ovan, avsnitt 4.2.2. 
466 Hammar, 271–272. 
467 ”Liturgisk restauration” SKFT 3 nr 9/10 (1913), 71. 
468 Se ovan, avsnitt 2.2. 
469 ”Kyrklig krönika. En kritik af Svenska Kyrkoförbundet.” SKFT 7 nr 5/6 (1917), 38. 
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den svenska reformationen hade egna drag och att denna handbok var den första i den lutherska 

kristenheten. I dess ordning hade inga större förändringar gjorts i relation till tiden före reformation 

och både korstecken, olja och ljus, m.m. var behållna i ordningen. Likaså bruket av mässhake. 470  

Kihlén betonade att detta handlade om synen på den svenska kyrkas reformationstid. 

Anledningen till att Johan III svartmålades berodde på att kyrkans perspektiv inte beaktades. Istället 

betraktades historien ur ett statligt perspektiv. Därför lyftes Gustaf Vasa fram i historieskrivningen 

men inte Johan III. Poängen med denna typ av historiska referat av förbundet var att en stark liturgisk 

tradition fanns inom den egna traditionen, men att dessa reformsträvanden då som nu hade 

motarbetats av statliga perspektiv.471 På så sätt kopplas de liturgiska reformsträvandena, som i sig 

manifesterar kyrkans lära, också till motståndet mot relationen mellan kyrka och stat som jag visat 

ovan.472 Det är noterbart också att Söderblom lyfte fram Johan III som en kung som var lärd och som 

oroade sig över den oförsiktighet gentemot det liturgiska som den svenska kyrkan agerade med under 

reformationen.473 

Den liturgiska restaurationen motiverades som ett slags värn mot liberalteologins nedvärdering 

av det övernaturliga och den subjektivistiska och individualistiska tron, och var således det verkliga 

steget mot en inomkyrklig väckelse. Att sträva efter att bevara den en gång för alla givna och sanna 

läran, förknippad med betoning på ämbete, kyrkoordning och biblisk auktoritet var en huvudriktning 

inom förbundet. Liturgin säkerställde den objektiva förmedlingen av den kristna tron, på ett sätt som 

inte predikan kunde då den lätt skulle till någon enskild persons mening om evangeliet.474 Det rituella 

draget i gudstjänsten var sålunda av fundamental betydelse för den kristna trons och kyrkans fortsatta 

bestånd.475  

Liturgin, det rituella evangeliet, är uttryck för den objektiva förmedlingen av den kristna tron 

och en rätt historisk tolkning av kyrkans uttryck. Den är också Guds ord, grundat direkt på Bibel och 

traditionen så som den förmedlats av anden.476  

                                                 
470Kyrklig krönika III” SKFT 3 nr 5/6 (1913), 33–36; ”Spörsmål för dagen” SKFT 1 nr 5 (1911), 129; ”Från skilda håll” 

SKFT 4 nr 7 (1914), 80. 
471Kyrklig krönika III” SKFT 3 nr 5/6 (1913), 33–36; ”Spörsmål för dagen” SKFT 1 nr 5 (1911), 129; ”Från skilda håll” 

SKFT 4 nr 7 (1914), 80. 
472 Se ovan, avsnitt 5.1 
473 Söderblom, 28–29.  
474 ”Vår ståndpunkt I”, 4 nr 1 (1914), 8-10; ”Vår ståndpunkt II” SKFT årg 4 nr 3 (1914), 36–37. 
475 Vår ståndpunkt II” SKFT årg 4 nr 3 (1914), 23. 
476 ”Kyrklig krönika III” SKFT 3 nr 5/6 (1913), 35–36; ”Liturgiska anmärkningar öfver nattvardsmässan” SKFT 6 nr 8/9 

(1916), 63. 



102 
 

6.4 Sammanfattande diskussion 

Analysen av förbundets reformsträvanden har visat att synen på gudstjänst och liturgi på flera plan 

hängde samman med de hotbilder och den kyrkosyn som formulerades inom Svenska 

Kyrkoförbundet.  

Den kanske viktigaste anledningen till en välutvecklad och levande liturgi i Svenska kyrkan var 

att den förmedlade den sanna kyrkans lära och blev ett sätt att med objektiva medel försvara kyrkan 

mot liberalteologi, frikyrkliga och romersk-katolska kyrkan. De liturgiska strävandena hade att göra 

med både ämbetssynen, det pastorala ansvaret för församlingen och kyrkosynen. En återgång till det 

sanna lutherska, som inte hade förvanskats av upplysningstänkande var det enda alternativet för att 

hålla stånd mot de attacker som kyrkan utsätts för.477 Men det handlade också om ansvaret som 

nationell kyrka i ännu en bemärkelse, nämligen att likt den engelska Oxfordrörelsen med ritualism 

motverka den moraliska förslappning bland folket.478  

Grundläggande för denna uppfattning är förståelsen av liturgi som ett omistligt element inom 

religionen. Eftersom kristendomen, den högsta formen av religion dessutom uppfattas som nationens 

själ och samvete enligt förbundets kyrkosyn och eftersom kyrkan anses vara fostrare av nationens 

sedlighet och moral, blir liturgin avgörande för det nationella livet – både i socialt och politiskt 

hänseende.  

Att delta i kyrkans liturgi kan alltså tolkas som att ta del i något som ställer människan i relation 

till Gud och kyrkans tro, men som också skapar en utåt-rörelse från gudstjänsten till samhällslivet. Att 

konfirmationen och lärjungaskapet är starkt betonat är därför inte oväntat. Detta syns i 

församlingssynen hos förbundet, där gudstjänsten fungerar som centrum och hör ihop med det sociala 

och diakonala arbetet.  

Den restauration av liturgi och gudstjänstliv som förbundet föreslog hade inte endast att göra 

med att en högre syn på kyrkan skulle uttryckas, utan också om att folkets deltagande i liturgin var 

likställt med folkets bekännelse till den rätta läran. Liturgin var för förbundet församlingens 

delaktighet i och bekännelse till denna lära. Eftersom detta var fallet måste den liturgi och gudstjänst 

som praktiserades stå rotade i den allmänneliga kyrkans tradition, då den manifesterade den sanna 

kyrkans lära. Den lutherska identiteten uppfattades stå i kontinuitet med denna tradition och därför 

måste Svenska kyrkan finna sina rötter i denna identitet.  

  

                                                 
477 Jfr Vår ståndpunkt II” SKFT årg 4 nr 3 (1914), 23; ”Vår ståndpunkt I”, 4 nr 1 (1914), 12; ”Den katolicerande riktningen 

i vår kyrka” SKFT 1 nr 1 (1911).  
478 ”Puseyismen” SKFT 5 nr 7/8 (1915), 58. 
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Kapitel 7: Förbundets avslutande historia 

Jag har ovan beskrivit och förklarat Svenska Kyrkoförbundets syn på hotbild, dess självförståelse och 

målbild i kyrkosyn. Jag har även visat hur dessa hänger samman med och motiverar de 

handlingsföreskrifter som förbundet föreslog genom olika liturgiska reformer. Jag har också försökt 

peka på de olika aktörernas specifika roller, vilka kan förstås av de tematiska framställningarna av 

deras respektive biografier som gjordes i kapitel två, samt synliggöra inflytanden på förbundet från 

olika utomstående personer och rörelser.  

Innan slutsatserna summeras och konkluderas är det dock på sin plats att redogöra för hur 

förbundets verksamhet avslutades och vad som hände sedan. Detta kommer kortfattat att göras i detta 

kapitel.  

7.1 Färre prenumeranter, tidskriften läggs ned 

Den medvind som förbundet möjligen hade till en början, när resolutionen antogs av runt tusen 

personer i Hedvig Eleonora kyrka mot Örebroteologin 1910, verkar med tiden ha förbytts mot en allt 

drygare motvind. Det går att följa i tidskriften hur förbundet under utgivningen tycktes få det allt 

svårare att få ihop utgivningen av tidskriften.  

1913 bytte tidskriften förlag, samtidigt som redaktörskapet togs över av Sjögren. Syftet var att 

under 1914 ge ut åtta–tio sexton sidor långa nummer.479 Utgivningen gick som planerat, då tio 

nummer gavs ut under 1914. Men redan följande år, 1915, drogs antalet ned igen, och endast åtta 

nummer utkom. I slutet av året rapporterades det om att ekonomiska förhållanden påverkade 

tidskriftens utgivning vilket gjorde att antalet sidor per nummer reducerades ytterligare.480 Redaktionen 

menade att tidskriften hade tappat ett mindre antal prenumeranter i jämförelse med året innan och 

försökte vädja till läsarna att sprida tidskriften.481 Kihlén skrev i första numret av 1916 års årgång: 

 

Vi ville ju så gärna, att vårt arbete skulle vara ett rätt arbete i Jesu namn […] Men huru kommer det sig, att vi rönt 

så lite uppmuntran – att vi ej varit i stånd att utveckla denna lilla tidskrift såsom vi så gärna skulle önska  

och att vårt inflytande följaktligen ej varit så stort som önskligt vore482 

 

För att uppmuntra prenumeranterna skrev redaktionen i samma nummer: 

 

I dessa allvarliga tider, då vår kyrkas grundfästen undergäfvas, är det af yttersta vikt, att de som redbart och modigt 

förfäkta dess heliga sak, erhålla tillbörligt stöd af alla rättänkande. Vår tidskrift representerar dock en riktning inom 

kyrkan, såsom en af vår kyrkas mest ansedda män nyligen yttrat, och vi hålla före, att denna riktning är – den bästa 

                                                 
479 ”Notiser” SKFT 3 nr 7/8 (1913), 55. 
480 ”Till våra läsare” SKFT 5 nr 5/6 (1915), 59. 
481 ”Till våra läsare” SKFT 5 nr 3 (1915), 22. 
482 ”Kyrklig krönika I. I Jesu namn.” SKFT 6 nr 1/2 (1916), 2.  
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och den enda rätta. Ty dess löften är trofasthet, och den bygger på den enda säkra grunden, Jesus Kristus och hans 

kors. Vi gå den raka kyrkliga vägen och förhandla hvarken till höger eller till vänster. Vi tro, att kyrkan skall tjäna 

Gud allena och visa den väg till himmelen, som är densamma i alla tiden. Bistå oss därför i vårt viktiga arbete med 

att tala väl om det och intressera andra för det.483 

 

Anspråken på att den riktning som förbundet representerar var den enda rätta var tveklöst höga. Vem 

denne person, som var så högt ansedd inom kyrkan, och som hade uttryckt att förbundet utgjorde en 

egen riktning inom kyrkan, är okänt men det går att slå fast att åtminstone Rodhe delade denna 

mening. 

I en text riktad direkt till tidskriftens läsare 1916 skrev redaktionen att det hade varit planerat att 

tidskriften skulle ha lagts ner detta år. Redaktionen betonade hur ensamma förbundet varit i sin kamp 

och beskriver att de av omgivningen hade betraktats som en ”synd mot protestantismens helige ande” 

och att förbundet därför kontinuerligt beskyllts för katolicism.484  

7.2 Svenska Kyrkoförbundet, Birgitta och Nathan Söderblom 

Redaktionen skrev emellertid till läsarna även om en ljuspunkt i svenskt kyrkoliv för förbundets 

vidkommande. Möjligen kan det antas att det var en avgörande vändpunkt för förbundets 

självförståelse.  

Det som åsyftades var Söderbloms tal vid firandet av Birgittadagen 24 oktober 1916. Talet 

handlade om kontinuiteten från kyrkan som funnits före reformationen med den som finns efter. 

Söderblom sa, vilket citerades i SKFT från SKTs referat, att ”vi äga i Sverige före och efter den stora 

kyrkoförbättringen en och samma kyrka, samma del af den allmänneliga kristenheten, genom 

folklynne, historia och personligheter särskilt bestämd.”485 Detta tycktes förbundet fästa mycket stor 

vikt vid och det betraktades som en viktig milstolpe. Som redaktionell kommentar till citaten ur 

Söderbloms tal skrev förbundet: 

 

Vi hafva icke sett en sådan tanke så tydligt uttalad af någon af vår kyrkas ledande män under de senaste årtiondena! 

[…] Med riktig känsla af det betydelsefulla i sådana ord skrifver Sv. Kyrkotidning, att ”man kan beteckna dagen 

såsom en märkesdag ej blott i Vadstenas utan ock i vår kyrkas historia”. Och detta genom ”den kyrkliga prägel, som 

sattes därpå genom kyrkans eget handlande, icke minst genom ärkebiskopens mäktiga tal, där han kraftigt framhöll, 

att Birgitta är vår, att hennes tid lika väl som reformationens och vår egen tid blott äro epoker i vår kyrkas lif”. Då vi alltså funnit 

oss hafva åtminstone en anhängare med auktoritet i vårt land, så kunna vi icke upphöra. Ännu ett år vilja i hålla 

ut.486 

                                                 
483 ”Till våra vänner!” SKFT 6 nr 1 (1916), 11–12. 
484 ”Till våra läsare” SKFT 6 nr 8/9 (1916), 61. 
485 ”Till våra läsare” SKFT 6 nr 8/9 (1916), 61. 
486 ”Till våra läsare” SKFT 6 nr 8/9 (1916), 61–62. 
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Talet vid Birgittas minnesdag blev alltså motivationen att fortsätta med tidskriftens utgivande ännu ett 

år. Denna sista årgång gavs sju nummer ut. I det sista numret 1917 skriver redaktionen i inledningen: 

 

Härmed uttala vi vår djupt kända tacksamhet till alla som under gångna sju år omfattat vår lilla tidskrift med sitt 

intresse. Svenska Kyrkoförbundets styrelse har beslutat nedlägga tidskriften, dels därför, att de idéer, för hvilka vi 

kämpat, numera ingalunda intaga någon tillbakasatt ställning i vårt kyrkliga lif utan tvärtom synas arbeta sig fram 

mer och mer. Den uppgift, för hvilken vi verkat, synes alltså icke längre fordra, att vi arbeta på detta sätt. 487  

  

Kilström menade att det var en fråga för undersökning vad som föranledde detta påstående om att 

förbundets idéer inte längre intog någon tillbakasatt ställning, vilket jag har lyft ovan.488  

Det framstår som ett rimligt antagande att påståendet var kopplat till Söderbloms tal på 

Birgittadagen 1916. I och med detta tal hade förbundet fått bekräftelse på sina tankar om ett 

kontinuitetsperspektiv på reformationen och svenska kyrkans evangeliska katolicitet på ett sätt som de 

inte tidigare hade fått erfara. Söderblom fick på så sätt en central roll för förbundets självuppfattning, 

då hans tal blev ett slags symbol för att det arbete de lagt ned i tidskriften inte hade varit förgäves. 

Detta kan styrkas av en kort sammanfattning över hur Söderblom tycks ha influerat förbundet 

och dess riktning. För det första var Söderblom och Schröderheim gamla vänner och Söderblom hade 

en avgörande betydelse för Schröderheims studieresor till England. För det andra tycks Söderblom 

också ha präglat förbundets förståelse av den romersk-katolska kyrkan, då han förde resonemang om 

gammalkatolicism, gammalprotestantism, modern katolicitet och modern protestantisk teologi. För 

det tredje var förbundets användning av begreppet evangelisk katolicitet, med all sannolikhet influerat 

av Söderblom.  

Sven-Erik Brodd skriver i sin avhandling om begreppet evangelisk katolicitet och förståelsen av 

det under 1800- och 1900-talen.489 Utan att göra någon komparativ, systematisk studie kan det 

konstateras att det finns likheter mellan det som framgår av min undersökning om Svenska 

Kyrkoförbundet och Söderbloms synsätt enligt Brodds framställning. Söderbloms tankar om 

evangelisk katolicitet utvecklades inte i programmatisk form förrän först 1919. Tidigt hos Söderblom, 

åren 1910–1911, kan spåras en uppfattning där han använde begreppet evangelisk katolicitet som ett 

slags motstånd mot romersk-katolska kyrkan. Det handlade om att rena den katolska kyrkan från det 

romerska; att katolskt och romerskt stod i motsats till varandra. På samma sätt menade Söderblom 

                                                 
487 ”Till våra läsare” SKFT 7 nr 7 (1917), 49. 
488 Se ovan, avsnitt 1.6 samt 4.1.3. 
489 Sven-Erik Brodd, Evangelisk katolicitet: Ett studium av innehåll och funktion under 1800- och 1900-talen (Uppsala: CWK 

Gleerup, 1982).  
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också att den protestantiska teologin led av en historisk reduktionism som inte såg sambandet och 

kontinuiteten mellan Luther och medeltiden.490 

Detta går hand i hand med Söderbloms historiesyn så som den framställdes exempelvis i Svenska 

kyrkans kropp och själ (1916). Utan att göra någon jämförande analys kan det konstateras att 

Söderbloms synsätt på många sätt liknade förbundets. Precis som förbundet framhävde Söderblom 

Svenska kyrkans egenhet av att ha bevarat en konservativ liturgi efter reformationen och han 

framställde Johann III på ett mer positivt sätt än många andra, samtidigt som han också pekade på att 

den romersk-katolska kyrkans kyrkosyn aldrig förverkligades helt i Sverige, även om kyrkans 

episkopala ordning kom att få ett starkt fäste.491 

Söderblom betraktade sig inte som högkyrklig, vilket delvis berodde på den negativa inställning 

som funnits bland den anglikanskt inspirerade högkyrkligheten gentemot de reformerta. Dock var 

Söderblom, skriver Brodd, öppen för sådant som kan kallas högkyrkligt. Han kunde uttrycka att han 

hyste en viss beundran för denna inriktning som hade en förmåga att göra anspråk på och kämpa för 

kyrkans katolicitet.492 I och med att Söderbloms historiesyn och tankar om evangelisk katolicitet 

utvecklade samtidigt som SKFT gavs ut är det rimligt att peka på att ett samband mellan dem 

möjligtvis kan ha funnits.493 Oavsett hur detta samband såg ut är det tydligt att förbundet i Söderblom 

såg en allierad för en nationell och historiskt grundad kyrkosyn. Hans riktning gav uppenbarligen 

förbundet kraft att fortsätta sin utgivning av tidskriften ett sista år. I slutet av 1916 skrev redaktionen 

för tidskriften följande: 

 

Vi hoppas, att vår ärkebiskop nu skall leda oss vidare på den säkra väg han visat oss, en vidsynt evangelisk 

kyrklighets väg, sådan Birgitta och de fromma i medeltiden sågo den, sådan Luther i sina bästa stunder och hans 

bästa efterföljare sett den. Det är den kyrkliga trohetens väg. I denna förhoppning vilja vi också fortsätta ännu ett år i 

Jesu namn.494  

                                                 
490 Brodd, 105, 132–134. Jfr ”Möten och konferenser” SKT 7 nr 48 (1911), 574. 
491 Se exempelvis Söderblom, 10, 19, 28, 42. 
492 Brodd, 130. 
493 Det ska dock tilläggas att det kan ha funnits flera rimliga skäl till att Svenska Kyrkoförbundet började hänvisa till 

begreppet evangelisk katolicitet. Brodd skriver att begreppet hade använts av den tyska högkyrkligheten under 1800-talet, 

delvis influerat av den anglikanska högkyrkligheten. Men hans avhandling visar också att begreppet användes på ett 

mångfacetterat vis och det är svårt att slå fast vilken betydelse som skulle ha influerat Svenska Kyrkoförbundet. Brodd, 

102. De olika aktörerna inom Svenska Kyrkoförbundet hade, som jag ovan har visat, ett stort intresse för det kyrkliga livet 

i andra europeiska länder och i tidskriften hade det hänvisats till både Adolf von Harnack och Wilhelm Löhe, varför 

begreppet kan ha nått dem på olika sätt. von Harnack beskrivs som en viktig förebild för exempelvis Friedrich Heiler som 

han kom att bli en viktig röst, påverkad av den anglikanska och lutherska högkyrkligheten, för den evangeliska katoliciteten 

i Tyskland och Sverige senare på 1920-talet. Heiler gav uttryck för en liknande definition om evangelisk katolicitet som 

Söderblom, men blev mer explicit högkyrkligt programmatisk. Brodd, 186ff, 210–212. 
494 ”Till våra läsare” SKFT 6 nr 9/10 (1916), 62. 
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7.3 Förbundets verksamhet avslutas 

Att tidskriften lades ned, innebar emellertid inte att Svenska Kyrkoförbundets verksamhet omedelbart 

avslutades. I sista numret av tidskriften annonserades att förbundet på C.W.K. Gleerups förlag 

planerade att påbörja utgivningen av en ny skriftserie, som skulle ta upp kyrkliga dagsfrågor. Det fanns 

en förhoppning om att distributionen av skriftserien i bokhandel skulle bidra till att förbundet skulle 

nå en större läsekrets än vad tidskriften förmått.495 Mycket riktigt kom också en första del av denna 

skriftserie, som fick namnet I kyrkliga dagsfrågor, ut 1919 med en volym innehållandes två uppsatser; 

”Guds rike och församlingen” av Kihlén och ”Lidandet” av den danska, konservativa teologen och 

professorn Frederik Torm. Den sistnämnda uppsatsen översattes av Henning Sjögren.496 

Förhoppningen som hade uttryckts om att utkomma flera gånger om året med denna skriftserie blev 

emellertid aldrig verklighet.497 De första två uppsatserna av Kihlén och Torm blev också de sista i den 

nya skriftserien. 

Denna utgivning var den sista som bär Svenska Kyrkoförbundets namn och verksamheten var 

därmed avslutad. Schröderheim gav samma år ut den lilla skriften Vår Kyrkogång, men inte under 

Svenska Kyrkoförbundets namn och inte heller på Gleerups förlag, utan på Aftonbladets tryckeri.498  

Dock framträdde 1920 i SvD, två av förbundets förgrundsgestalter, Kihlén och Schröderheim, 

tillsammans med kaplanen Carl Wilhelm Palm, under namnet Helga Korsgillet med debattartikeln 

”Trettio teser om kyrkan”. Denna sammanslutning tycks ha blivit ett slags nytändning av eller 

fortsättning på det som tidigare varit Svenska Kyrkoförbundet, men under nytt namn och fortsatte 

under några år att ge traktater. Dock verkar det inte hade varit någon medlemsorganisation, utan 

bestod av de personer som låg bakom utgivningen av trakterna.499 

När det gäller Svenska Kyrkoförbundets egen uppfattning om sin verksamhet i retrospektiv, 

menade Kihlén 1919 att anledningen till att förbundet inte lyckades mobilisera de stora skarorna i sin 

                                                 
495 ”Till våra läsare” SKFT 7 nr 7 (1917), 49. 
496 Carl Kihlén, Guds rike och församlingen (Lund: CWK Gleerups förlag, 1919); Frederik Torm, Lidandet: med särskild hänsyn till 

det ställningsföreträdande lidandet i historiens och världskrigets belysning (Lund: CWK Gleerups förlag). Jfr Salomonsens 

konversationsleksikon bind XXIII red. Palle Raunkjaer (Köpenhamn: A/S J.H Schultz Forlagsbokhandel, 1915-1930), 619. 
497 ”Till våra läsare” SKFT 7 nr 7 (1917), 49. 
498 Elis Schröderheim, Vår Kyrkogång (Stockholm: Aftonbladets tryckeri, 1919). 
499 Kilström skriver att Palm senare uppgav i en intervju att det var han som kontaktade Kihlén på Gotland om att starta 

ett traktatsällskap, vilken ställde sig positiv till förslaget. Palm var sedan tidigare vän med Schröderheim och skulle så förbli 

under resten av dennes liv. En direkt bakgrund till Palms initiativ att bilda Helga korsgillet var publiceringen av Emmanuel 

Linderholms bok Från dogmat till evangeliet. ”Trettio teser om kyrkan” publicerades kort efter det att den kommit ut i SvD 

även i SKT. Redaktionen ifrågasatte den egentliga romerska faran som ”dessa svenska ritualister” varnade för. De menade 

att de övriga faror som teserna ställde sig emot, vilka var gnosticism, spiritistisk vidskepelse, katolicism skulle passera av sig 

själva. Till sist menade redaktionen att den 24 tesen (”Då Guds ords gåfva är åt oss förmedlad af kyrkan, måste det tolkas i 

öfverensstämmelse med Kyrkans heliga arflära”) är att betrakta som ett uppbrott från den protestantiska grundläran som 

formalprincipen innebar. Sålunda går det att konstatera att Schröderheims och Kihléns reformförsök slutade med samma 

kritik som när de började: de katolicerande tendenserna. Helga Korsgillet gav ut 13 traktater mellan 1919 och 1922 men 

fortsatte tryckas ett par år efter det, och det var Palm som skötte distribution och administration. Kilström 105-106, 111. 
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samtid berodde på att omgivningen inte ville lyssna, samt den lösa organisationsform som förbundet 

hade.500  

Några uppgifter om att förbundet officiellt lades ned har inte stått att finna. Av allt att döma 

verkar det emellertid som att förbundets verksamhet ebbade ut och att Helga Korsgillets verksamhet 

ersatte det under en kortare period.  

  

                                                 
500 Kihlen, ”Svenska Kyrkoförbundet”, iii; ”Promemoria för Svenska Kyrkoförbundet”. 
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Kapitel 8: Den sanna kyrkans röst 

Jag kommer i detta avslutande avsnitt i uppsatsen att redogöra för de slutsatser som 

undersökningen har lett mig till. För att svara på den övergripande från om vilket slags röst Svenska 

Kyrkoförbundet utgjorde i sin samtid ställde jag fyra frågeställningar i inledningen. Jag kommer nu att 

utifrån det jag har visat i uppsatsen besvara dessa frågor. Jag avslutar med att kortfattat reflektera över 

vad jag kommit fram till och diskutera behovet av tidigare forskning. En av de grundläggande frågorna 

som ställdes med utgångspunkt i tidigare forskning var vilket samband som fanns mellan förbundets 

problemformulering och dess förnyelsesträvanden. Jag kommer i det följande att peka på några sådana 

samband. 

(1) Hur såg Svenska Kyrkoförbundets problembeskrivning ut? Vilka faror såg det som hotade kyrkan?  

Det fanns en grundsyn inom förbundet om att det var kyrkan som svarade för folkets sedlighet och att 

moralen var beroende av religionen. Att samhället sekulariserades och uppluckrades i en allt mer 

pluralistisk miljö i både religiös och politisk betydelse kan uppfattas som det övergripande hotet i 

relation till vilket Svenska Kyrkoförbundet problembeskrivning ska förstås. Två syndabockar pekades 

ut som problemets grunder: frikyrkligheten men framför allt liberalteologin. De båda ansågs stå i 

maskopi med de politiska och samhälleliga fenomen som också ansågs hota kyrkan. Frikyrkligheten 

hade allierat sig med arbetarrörelsen och socialdemokratin, liberalteologins företrädare stöttade 

statskyrkosystemet.  

I ljuset av den tid som förbundet verkade, den brytningstid som sekelskiftet 1800–1900 innebar, 

kan förbundets problembeskrivning på ett sätt sägas handla om en konservatism som ser kyrkans 

upplösning som ett närstående faktum på grund av folkrörelserna, liberalismen och frikyrkligheten. 

Dessa riktningar ansågs skapa splittring och osäkerhet; frikyrkligheten genom separatism och 

liberalteologin genom att undergräva betydelsen av det övernaturliga och objektivt frälsnings 

historiska i kristendomen, samt för att de stod för en annan syn på gudstjänstens firande. 

Problematiken i båda fallen kopplades till subjektivism och individualism. Om ingen enhetlig lära höll 

kyrkan samman skulle den till slut komma att upplösas. Om inte kyrkan som gemenskap och lärans 

auktoritet betonades skulle individualismen komma att ytterligare riva upp banden mellan kyrka och 

folk.  

Om detta läge inte förbättrades skulle kyrkans försvagning för det första leda till att osäkra 

människor drevs till den romersk-katolska kyrkan. Denna målades ut som en fara för samhället som 

skulle påverka moralen och handlandet hos människor i negativ bemärkelse, och göra dem till trälar 

under påven. Detta skulle i sig vara ett hot mot samhällets och nationens enhet. 

För det andra innebar denna problematik att om liberalteologin skulle få mer inflytande skulle 

statskyrkan förstärkas vilket skulle innebära att den nationella kyrkan skulle försvagas. Eftersom 
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kyrkan också betraktades som fostrare av folkets moral och sedlighet, skulle bristen på sådana värden 

hos folket snart bli uppenbar. I en långt gången utveckling kunde ett sådant skeende leda till nationens 

förfall, vilket förbundet menade hade skett med andra civilisationer under mänsklighetens historia.  

(2) Hur beskriver förbundets företrädare sitt mål? Vad för slags kyrka vill de verka för? Vad är, kort sagt, den 

”sanna kyrkans identitet” för dem? 

En kunskapslucka som beskrevs i inledningen med utgångspunkt i tidigare i forskning var hur 

synsättet såg ut som formade förbundets betoning i luthersk, katolsk, antistatlig, antikatolicistisk och 

nationell riktning.  

Uppsatsen har visat att målbilden var en stark och levande nationell kyrka, skild från staten, men 

med en tydlig förankring i människors liv och med ett starkt grepp om folket och djupt integrerad i 

kulturen. Mot bakgrund av den splittring som förbundets företrädare menade att subjektivismen 

skapade, betonades en objektivism i kyrkosynen och i kyrkans lära som skulle leda till enhet i tron och 

en förhöjd folklig moral. Den nationella kyrkan uppfattades på ett kulturell, historiskt och socialt sätt. 

Den skulle finnas i alla samhällsklasser och bedriva församlingsarbete för alla åldrar. Den skulle vara 

historiskt grundad i den tidigaste kristna traditionen såväl som i den svenska nationella kulturen och 

historien. 

Den lutherska identiteten framhävdes i ett kontinuitetsperspektiv med den förreformatoriska 

kyrkan. Målet var inte en tydligare konfessionalisering av kyrkan, utan en strävan mot att förstärka den 

lutherska kyrkans katolska och apostoliska identitet. Den sanna kyrkans identitet skulle vara en 

återgång till den tidigaste kyrkan förstådd i ljuset av de lutherska bekännelseskrifterna – en så kallad 

evangelisk katolicitet. Betoningarna på detta ledde till kritik om katolicerande tendenser, mot vilken 

förbundet försvarade sig med antikatolicistiska uttalanden. 

Förbundet vände sig emot tanken på att kyrkans lära och tradition skulle ersätta den egna, 

personliga tron. Istället betonade dess företrädare att en kyrka med rätt lära i enlighet med tradition 

skulle förmedla den rätta tron till den enskilde individen. 

Tron förmedlades bäst genom det rituella evangeliet, nattvarden, som skulle vara gudstjänstens 

och hela församlingens innersta hjärtslag. Det var en kombination av pastoral omsorg och 

ombesörjandet av en stark nationell kyrka som drev förbundets strävanden om en objektiv förmedling 

av den sanna kyrkans tro och liv. Kyrkan beskrevs som luthersk och betoningen på 

bekännelseskrifterna som andens vittnesbörd om kyrkans tradition och bekräftar den bilden.  

Församlingen beskrevs av förbundet med anglikansk inspiration och målbilden var en stark och 

levande kyrklig gemenskap som innebar ett liv i lärjungaskap. Kyrkan betraktades som något påtagligt 

och som synonymt med församlingen i vilken människor levde i tro och gemenskap. Av den 

anledningen blev också den enskildes tro, bekännelse och handlande viktig för förbundet. Förbundet 
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motsatte sig därför tanken om att enbart födelse skulle räcka för att bli medlem i Svenska kyrkan, för 

medlemskapet behövdes ett ställningstagande i tro – annars skulle kyrkan inte vara levande. 

(3) Hur skulle farornas undvikas, problemen åtgärdas och målet uppnås? Kort sagt, hur såg förbundets reformprogram 

ut? 

Reformprogrammet var intimt förknippat med kyrkosynen – att rädda kyrkan från förfall och 

upprätta en nationell kyrka handlade om att återgå till en luthersk och evangelisk-katolsk kyrkosyn. 

Detta tog sig uttryck i de liturgiska strävandena som förbundet förespråkade, ståndpunkten om att 

nattvarden skulle göras till centrum i församlingens liv, samt en rätt förståelse konfirmationen 

återinrättad i handboken. Nattvarden skulle göras till centrum för församlingens liv. Detta motiverades 

av att dess instiftelse också tolkades som församlingens födelse. Delaktighet i församlingen 

definierades vara de människor som deltog i nattvarden. Därför var församlingen beroende av ett rätt 

förvaltat sakrament i apostolisk tradition. Av denna anledning betraktades det också som en orimlighet 

att födelsen endast skulle vara grunden för medlemskapet, vilket skulle vara fallet i statskyrkan. 

Medlemskap i kyrkan måste vara förenat med en bekännelse genom delaktighet i liturgin och vid 

nattvardsbordet. Genom att kyrkan både förstods som nådemedelsanstalt och gemenskap i 

lärjungaskap förenades i kyrkosynen en betoning på de objektiva nådemedlen och på individens tro 

och ställningstaganden. 

Nattvarden som centrum för församlingen motiverades också av att det var Guds ord förmedlat 

på ett sätt som inte skulle störas av mänsklig subjektivism. Predikan hade länge nog dominerat det 

svenska gudstjänstlivet och med sitt förståndsfokus skapat en trötthet bland medlemmarna. 

Människor, menade förbundet, hungrade efter att erfara Gud istället för att sitta i hörsalar. Om inte 

detta förändrades skulle människor snart falla i händerna på den romersk-katolska kyrkan, något som 

hade observerats i Frankrike. Betoningen på nattvarden handlade alltså om att hålla borta både 

liberalteologin och den romersk-katolska kyrka. 

Liturgin uppfattades inte som något estetiskt utan innebar både pastorala och dogmatiska 

grunder för kyrkans liv. På ett pastoralt plan motiverades exempelvis en återgång från 

begravningsbönen i HB1894 till den bön som funnits i Olaus Petris handbok 1529, genom att alla 

begravningar på så sätt – oavsett samhällsklass hos den avlidne – skulle få en högtidlig och kristlig 

utformning.  

Det rituella handlandet förstods av förbundet som helt avgörande för det religiösa livet. En 

religion utan rituellt liv ansågs vara död. Liturgin betraktades sålunda som sambandet mellan kristet liv 

och religiös verklighet. Samtidigt innebar en restauration av liturgin i allmänkyrklig riktning också 

församlingens delaktighet i och bekännelse till den sanna kristna läran. Liturgin uppfattades alltså som 

något som gjorde människor delaktiga i kyrkans liv, satte dem i förbindelse med den översinnliga 
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verkligheten samt förmedlade den rätta tron på ett sätt som stod i överensstämmelse med kyrkans 

tradition.  

Dock kunde det inte handla om vilken liturgi som helst, utan det eftersträvansvärda var en 

återgång till den äldre liturgin som speglade kyrkans lära innan den förvanskats av å ena sidan 

rationalism och å andra sidan romanism. Denna lära representerade den sanna kyrkans tro och liv och 

de lutherska bekännelseskrifterna och reformatorernas föreskrifter om liturgi ansågs spegla återgången 

till en sådan lära.  

En ny form av historiemedvetande krävdes för att kyrkan skulle kunna återgå till äldre tiders 

kyrkliga lära och kunna utnyttja sin egen traditions arv. Att det förflutna skulle betraktas på ett nytt 

sätt hade en fundamental betydelse för förbundets reformprogram. Historien hade enligt förbundet 

betraktats och skrivits ur ett statligt, profant perspektiv. Förbundet föreslog istället att kyrkans historia 

skulle börja betraktas ur ett kyrkligt perspektiv. Detta kan också ses i relation till den kunskapssyn som 

förmedlades om att kyrkan och Bibeln skulle förstås genom religiös självreflexion och i ljuset av 

kyrkans egen tradition och lära.  

Att låta kyrkans tradition, lära och liv skulle komma till uttryck i gudstjänst och liturgin handlade 

om att låta Gudsfolkets ”heliga minnen”, ett uttryck som används om gudstjänsten och den liturgiska 

traditionen, komma till tals och forma kyrkans gemensamma bön och enskilda kristnas tro i nutid och 

framtid. Detta handlade alltså om ett mycket konkret sätt att använda historiemedvetandet som 

kompass där bruket av det förflutna fick vara utgångspunkt för förståelsen av kyrkans förnyelse i nutid 

och framtid. Genom att visa detta har uppsatsen kunnat peka på samband mellan kyrkosyn och 

förnyelsesträvande hos förbundet. 

(4) Hur beskriver förbundet sig själva och vilka historiska och samtida förebilder relaterar det till? Kort sagt, vilken 

självuppfattning artikuleras av Svenska Kyrkoförbundet? 

Förbundet angav framför allt den anglikanska kyrkan som förebild för sina strävanden. Detta 

inflytande syntes framför allt i de visioner om församlingsliv och gudstjänstliv som förbundet 

formulerade. Problemformuleringen om hotet mot kyrkan från staten, rationalismen och romersk-

katolska kyrkan som fanns i det engelska 1830-talet tycks också ha varit direkt övertaget från 

Oxfordrörelsen. 

Inspirationen till förnyelsen tycks emellertid ha varit mer mångfacetterad än vad den först kan 

verka. Tydliga inflytanden från nylutheranismen som Bexell har pekat på gällde den svenska 

högkyrkligheten i stort, genom nära förbundna som Ullman och personer med koppling till den 

lundensiska högkyrkligheten, syns på ett flertal plan. Exempelvis kan synsättet om reformatorerna, i 

synnerhet Melanchthon, och bekännelseskrifterna som vägen till en genom anden upplyst lära och 

tradition i mer urkyrklig bemärkelse synas bland förbundets starka betoningar. Detta inflytande var 
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tydligast som en del av tänkande som låg bakom de förslag på reformer och kyrkosyn som förbundet 

hade, medan det anglikanska inflytandena tog sig uttryck mer direkt i såväl problemformulering som 

ideal om församlingsliv. 

Förbundet angav också schartauanismen som en tydlig inspiration och som korrektiv för en 

tydlig pastoral inriktning som den lundensiska högkyrkligheten hade saknat. På sätt och vis tycks alltså 

förbundet ha velat föra vidare den lundensiska högkyrklighetens strävanden, men utan det hierarkiska 

och aristokratiska draget och med en mer församlingsnära inriktning.  

Någon som kan antas ha influerat förbundets förståelse av den romersk-katolska kyrkan, 

begreppet evangelisk katolicitet och det kyrkliga historiemedvetandet var Nathan Söderblom. Denne 

blev också en symboliskt viktigt person för förbundets självförståelse alldeles innan tidskriften lades 

ned. Söderbloms tal på Birgittadagen 1916 tolkades av förbundet som en bekräftelse på att dess 

arbete, om att göra kyrkan i Sverige medveten om sina band till och kontinuitet med den 

förreformatoriska kyrkan tydlig, hade slagit igenom och inte längre intog en tillbakasatt ställning. 

Istället hade de nu stöd av Sveriges ärkebiskop. 

Betoningen på nattvardens centrala ställning och liturgin som lärans gestaltning och bekännelse 

kan antas ha kommit från både anglikanskt och tyskt inflytande. Förbundet tycks motivera en 

anglikanskt inspirerad liturgi med argument främst hämtade en tysk högkyrklig nylutheranism. Denna 

slutsats dras av att det är uttryckligt den anglikanska kyrkan som anges som ideal för det praktiska 

kyrkolivet, medan argumentation, med stark betoning på de lutherska bekännelseskrifterna, hämtas 

från Tyskland. Slutsatsen förstärks av de nära kopplingarna till Ullman och den lundensiska 

högkyrkligheten.  

Det som förbundet menade sig betona i jämförelse med den tidigare lundensiska 

högkyrkligheten var anknytningen till den egna traditionen och försöken till revision i synen på svensk 

kyrkohistoria. Att framhålla den lutherska kyrkans överlägsenhet när det gällde kyrklig trohet gentemot 

den äldsta kyrkans liturgi framhäver förbundet själva som deras mest karaktäristiska ståndpunkt.  

På grund av detta försökte förbundet, och framför allt Kihlén, återaktualisera Olaus Petris 

kyrkohandbok och Johan III:s liturgi. Försöken motiverades av att det i dessa liturgiska föreskrifter 

syntes stora likheter med reformatorernas och i synnerhet Melanchthons synsätt. Svenska kyrkans 

historia hade felaktigt betraktats ur ett statligt perspektiv och därför hade illusionen om en statskyrka 

kunnat skapas samtidigt som liturgin avvecklades. En rätt historisk förståelse av Svenska kyrkans 

historia och reformationen skulle kunna åstadkomma en förändring på liturgins och gudstjänstens, 

men även hela kyrkosynens område.  

Det var som försvarare mot angreppen som riktades mot Svenska kyrkan och dess betydelse för 

Sveriges folk, samt som förespråkare av en återgång till den sanna kyrkans tro och lära som förbundet 
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förstod sig själva. Det var med uttrycket ”kyrklig trohet” som lösen som förbundet uppfattade sig som 

högkyrkliga. I kampen för kyrklig trohet menade förbundet sig stå ensamma mot motståndarna. 

Liberalteologins företrädare förstods som den mer inflytelserika linjen och en kollektiv känsla av att 

känna sig åsidosatt och bortknuffad från kyrkan gavs uttryck för i tidskriften. Det är rimligt att tolka 

förbundets självförståelse som en upplevelse av att vara den andre i den kyrkliga debatten.  

Trots den motvind förbundet upplevde ansåg det sig ändå representera den enda och rätta 

kyrkosynen under de åren det framträdde. Kyrkan behövde försvaras och Svenska Kyrkoförbundet 

var kallade att vara den sanna kyrkans röst. 

Avslutande reflektioner 

För att kunna säga något om vilket inflytande Svenska Kyrkoförbundet hade i sin samtid hade 

en receptionsstudie varit nödvändig. Inte heller går det att göra några mer djupgående jämförelser med 

andra samtida eller tidigare rörelser utan att göra en komparativ analys. Däremot är det möjligt att 

peka på vad det var som biskopen Rodhe 1917 menade var så unikt med Svenska Kyrkoförbundet 

och varför det, trots sin blygsamma storlek, omnämndes som en egen linje i dåtida svensk 

kyrkodebatt. 

Det är uppenbart att förbundet i sin tid förespråkade liturgiska reformer som dess företrädare 

menade hade en stadig grund i luthersk, allmänkyrklig tradition. Motivet för dessa reformer handlade 

om att upprätta ett samband med den förreformatoriska kyrkan, något som grundade sig på ett synsätt 

om att det var samma kyrka som förbundet upplevde i sin tid som S:t Birgitta och S:t Erik hade verkat 

i. Betoningen på den historiska förbindelsen med kristenhetens rötter kan ses som en reaktion mot 

den ohistoriska liberalteologin som uppfattades få allt större inflytande. Gentemot både denna riktning 

och den romerska, framhölls att det var den svenska nationella kyrkan som var den äkta katolska 

kyrkan, och inte den romersk-katolska. Kritiken förbundet fick stå ut med under hela dess 

verksamhetstid visar att dess ståndpunkt var, om inte unik så i alla fall isolerad. 

Att de reformförslag för liturgi och kyrkosyn som lades fram grundade sig på en så tydligt 

alternativ förståelse av historien, en kyrkohistorisk förståelse, är ett centralt resultat i uppsatsen. 

Beskrivningen av hur delaktighet i gudstjänsten skapar ett utrymme för församlingen att kliva in i 

Gudsfolkets heliga minnen vittnar om ett kyrkligt historiemedvetande som orienterar församlingen 

genom bekännelse och handlingsföreskrifter i nutiden men även riktat mot framtiden. Möjligen var 

det dessa saker som Rodhe syftade på när han skrev om förbundets ”historisk[a] samhörighetskänsla 

och samfundsmedvetande”.  

Min uppsats har visat hur historiemedvetandet orienterar förbundet i dess samtid och leder till 

att det argumenterar för sina förnyelseförslag genom att ständigt återkoppla till anknytningspunkter i 

tidigare svensk tradition. Men jag har också visat hur själva de liturgiska bruken i sig betraktades som 
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något mer än bara en uppvärdering av kyrkan. Liturgin var kyrkans rituella liv, utan vilket ingen kyrka 

kunde leva. I motstånd mot staten och de liberala och socialdemokratiska politiska partierna menade 

förbundet att kyrkan skulle bli en del av nationens kultur istället för en del av staten. Detta var en 

viktig del av lösningen på problemet med samhällets splittring som förbundet upplevde. Liturgin 

spelade en nyckelroll i denna lösning och förstods som förmedlandet av Guds nåd och den enskildes 

delaktighet i den stora kristna gemenskapen med den tidigaste, apostoliska kyrkan. Genom deltagande 

i gudstjänst och nattvard kunde människor bli del av en kulturell, historisk, nationell och social 

gemenskap som sträckte sig bortom politiska och geografiska gränser. På så sätt är det rimligt att anta 

förbundet utgjorde en unik röst i samtalet om kyrkans liv i sin samtid.  

Grunden för dessa strävanden var betoningen på samhörighet med kristenheten i alla tider. Att 

undersöka hur ett historiemedvetande generellt tog sig uttryck i det större samtalet om kyrkans liv, och 

formade diskussionen kring förnyelsesträvanden och kyrkosyn som skedde vid denna tid, ser jag som 

en relevant fråga för framtida forskning. Sådan forskning bör också historiegrafiskt undersöka hur 

reformationen, statskyrkan och kyrkans historia i Sverige allmänt betraktades vid denna tid. Vidare är 

det intressant att ställa frågan om andra högkyrkliga grupper som framträdde under de första 

decennierna av 1900-talet drevs av samma motivation, verkade för samma saker och orienterade sig 

med samma historiemedvetande som Svenska Kyrkoförbundet. Var kom i så fall inspirationen ifrån? 

Betraktades och motiverades liturgiska förnyelsesträvanden och kyrkosyn på samma sätt? Vad 

motiverade i så fall att sådana grupper i denna tid börja formulera en högkyrklig självbild med 

utgångspunkt i en ny förståelse kyrkans historia och identitet? Även Söderbloms roll i utvecklingen av 

denna högkyrklighet är viktig att djupare undersöka. Uppenbarligen stod han den tidiga 

högkyrkligheten nära. Vilket historiemedvetande fanns hos honom, vilken roll spelade han för dessa 

högkyrkliga grupper och vilken roll spelade de för honom? Detta är några av de frågor som en 

framtida undersökning skulle kunna ta sin utgångspunkt i. 
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