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Den senaste tidens upptrappning av ter-
rordåd i Europa – som kulminerade i dö -
dandet av 130 människor i Paris – har
skakat oss. Vi hör om höjda säkerhets -
nivåer, skarpare tonläge och kraftfulla
attacker mot ISIS-baser. Europas ledare,
inklusive Sveriges och andra nordiska
ledare, uppmanar på samma gång till
lugn och vaksamhet. Uppmaningarna är
nog uttryck för en politisk realism. Men
att försöka for tsätta leva våra liv och sam -
tidigt vara vaksamma är inte lätt. Nu får
också européer möta sin oro att få sin fri-
het in skränkt. Detta är läget i skrivande
stund, och vi får be för alla de ledare och
de som arbetar politiskt och på fälten om
vishet och mod att stå upp för de värden
som Europa historiskt sett är grundat på.

Under hösten har jag återkommit till
en predikan av C.S. Lewis som han höll
alldeles i början av andra världskriget,
hös ten 1939. Lewis var vid den här tiden
en etablerad kulturell profil samt lärare
och forskare vid Oxfords universitet men
hade själv stridit i första världskriget bara
några årtionden tidigare. Titeln på predi-
kan var ”Learning in War-Time”. Han
börjar med att notera att universitetet är
en gemenskap som är till för att söka
bildning och lärdom och att studier (de
flesta som satt i bänkarna denna höstkalla
St. Mary var troligen studenter) kunde
förefalla en udda och överflödig sak att
ägna sig åt när det är krig: 

What is the use of beginning a task
which we have so little chance of
finishing? Or, even if we ourselves
should happen not to be interrup-
ted by death or military service, why

should we – indeed how can we –
continue to take an interest in these
placid occupations when the lives
of our friends and the liberties of
Europe are in the balance? Is it not
like fiddling while Rome burns?

Lewis talar osentimentalt om att det som
vi mest prisar och föraktar, längtar efter
och fruktar i livet som kristna inte är fred
och krig. Dessa är uttryck av de realiteter
som de antyder, nämligen himmel och hel -
vete. Kriget är en dyster och grym bild av
något långt värre som vi kan ana. Freden
kan i varje fall ibland vara ett tillstånd
som är vackert och kan leda tankarna till
något långt bättre än välstånd och under-
hållning. När Lewis talade menade han
inte på något sätt att förandliga krig och
fred utan att mitt i våra liv, var vi än
befinner oss, finner vi antydningar om
något långt mer, starkare och mer drama-
tiskt än det som vi faktiskt upplever för
tillfället. Reflektionen över denna djupa
längtan om ”något mer” är en genomgå-
ende tråd i Lewis hela författarskap. 

Så det verkliga problemet, menar Lew -
is, är egentligen inte hur man kan syssla
med bildning i krigstider utan hur man i
fredstider kan syssla med bildning i en
värld med två utgångar.1 Det är ett fak-
tum att vi är alltjämt människor, både i
krig och fred. Vår mänsklighet kan
komma fram i dagen och blomstra eller
gömmas och dö i båda tillstånden. För vi
är inte bara djur som söker att fortplanta
oss och överleva. I vår bräckliga kropp
som är så lik djurens bor också en bit av
himlen. Den na dubbla aspekt i våra väsen
blir syn lig i de förmågor som utmärker

Theofilos  vol. 7 nr. 3 2015
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Om bildning i krigstider

1. Detta är framställt på ett imaginativt sätt i Lewis The Great Divorce (1945).
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oss från djuren: vi kan tala, bygga hus
och flygplan, skratta och gråta, ingå
kontrakt, skulptera, tillbe, leka, måla och
argumentera filosofiskt. Dessa förmågor
kan användas för olika syften och kan
med övning och Guds hjälp bli de medel
genom vilka vi förverkligar vilka vi verk-
ligen är. Eftersom människan, för att tala
med Cicreo, är ”mellan ängel och best”,
befinner hon sig alltid någonstans mellan
och på väg mot himmel eller helvete.
Givet kvalitén hos våra förmågor och
deras inriktning kan det sägas att det
även i fredstider – på bakgatorna, bakom
persiennerna, och i våra bröst – pågår ett
krig. Ibland kommer detta ut på gatorna
och rapporteras i media. Då klagar vi,
grå ter och protesterar – och i bästa fall
uppvisar vi mod. I bästa fall. Må Gud stå
oss bi i vår tid och i våra försök att vara
människor i en allt mer omänsklig värld. 

Flera av våra förmågor är sådana att
de synes värdelösa i tider av krigslarm.
Hur kan någon i sådana bistra tider ägna
sig åt att studera, skriva fotnoter och for-
mulera argument (och kanske finna ett
nöje i uppgiften)? För att bildning kan och
bör vara en hjälp att behålla ett sunt per-
spektiv på tillvaron, i goda såväl som onda
tider. Bildningen, inte minst teologisk
bildning, hjälper oss att inte glömma att
livet är mer än maten, kläderna och
huset, att vi har en historia och att vi
ingår i en och samma värld av människor
som försöker bli mer människor. För den
kultur eller stat som permanent föresprå-
kar att alla dess medlemmar lägger ner
pennorna och böckerna och tar upp svär-
det och skölden i kampen mot fienden är
slaget förlorat. Måhända vinner man
kanske ett historiskt slag men man förlo-
rar en kultur. 

En kultur ”existerar alltid i skuggan av
något oändligt mycket mer viktigt än kul-
turen själv”, säger Lewis. Kulturen, varav

bildning är en del, är i sig ett uttryck för
vart vår längtan går. För kulturen är näm-
ligen ytterst sett religiös. Inte i meningen
att den i sig är andlig eller bättre ju mer
sofistikerad den är utan i meningen att
allt vi gör, gör vi för Gud. Eller inte. Fred
är en gåva som skall förvaltas och krig är
ett tillstånd som parasiterar på detta goda.
Men ytterst, eller mest grundläggande,
pe kar freden bortom sig själv: på oss och
på vad vi är och vad vi hoppas att bli.

Jag anbefaller Theofilos läsare, medar-
betare och skribenter att själva läsa,
reflektera över och tillsammans diskutera
Lewis gamla predikan!2

Tolle lege! 

Stefan Lindholm
Redaktör

red@theofilos.nu

I detta nummer…
Först ut i academia är Knut Alfsvåg, pro-
fessor i systematisk teologi vid MHS. Han
tar sig an ”transhumanismen” – idén om
att vi genom teknologin kommer att över-
skrida våra mänskliga livsvillkor. Detta
stäl ler oss inför många teologiska, filoso-
fiska och etiska frågor. Alfsvåg argumente-
rar för att transumanismen som ideologi
är självmotsägande i epistemologiskt, antro-
pologiskt och teologiskt hänseende. 

Torbjörn Larspers, lektor i kyrkohisto-
ria och studierektor vid Johannelunds teo-
logiska högskola, är en kännare av mo -
dern väckelsehistoria. Han ser närmare på
olika organisationsförsök inom den ny -
evan geliska rörelsen från ca. 1840. (Grup -
perna blev senare integrerade i SAM, Mis -
sions för bundet och EFS.) Viktigt i proces-
sen var frågorna om medbestämmande och
konfessionalitet. Larspers grundliga un der -
 sökning säger oss något om mångfalden av
frågor och rörelser som präglade väckel-
sen.
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Timo Laato skrev tillsammans med sin
(nu avlidne) vän Simo Kiviranta en utre-
dande artikel som publicerades i Theofilos
2014 nr. 3 om ”The Joint Declaration”.
De hann, innan Simo avled, skriva en fort-
sättning som Timo har färdigställt där de
fortsätter närläsningen av dokumentet,
med fokus på hur detta dokument om rätt-
färdiggörelsen har tagits emot i de lutherska
kyrkorna efter beslut 1998 i en Synodal-
kommitté. Laato och Kiviranta visar att
kommitténs användande av källor och argu-
ment är godtyckligt och leder till olyckliga
ekumeniska problem. 

Jonas Nordén har mångårig erfarenhet
av att arbeta med ungdomar och är nu
EFS-missionär i Etiopien med fokus på att
utbilda ungdsomsledare. Jonas skriver i fo -
rum om orsakerna och kyrkans ansvar till
varför allt fler ungdomar lämnar kyrkan.
Hans konstruktiva ansatser syftar till att
ge unga större ingång i kyrkans liv i termer
ansvar, gemenskap (den stora familjen)
och apologetisk undervisning.

Religionsfrihet och samvetsfrihet har va -
rit och är alltjämt kärnvärden i Europa men
som ofta ifrågasätts av sekulära företrädare.
Lars Dahle, ansvarig redaktör för Theo -
filos, analyserar frågan om kristnas margi-
nalisering i Västeuropa, med utgångspunkt
i en färsk EU-parlamentarisk utredning
om intolerans mot kristna i Europa.3

Bjørn-Are Davidsen, återkommande
skribent i Theofilos, ger en apologi för
apologetik. Här sammanfattar han många
av de frågor han under åren arbetat med i
skrift och blogg (se hans blogg: www.
deko det.no), inte minst att ”avkoda”
myter om den kristna tron t.ex. i förhål-
lande till korstågen eller vetenskap.
Artikeln är tidigare publicerad i Filosofisk
Supple ment 3/2014 och återges med till-
stånd.

En annan återkommande skribent,
Peter S. Williams, ger oss en introduktion
till det ’ontologiska gudsbeviset’. Williams
argumenterar för att standardinvändning-
arna mot den moderna versionen (i Alvin
Plantingas efterföljd) inte håller måttet.
Han drar slutsatsen att bevisets sundhet
kräver ytterligare stöd vilket det kan få om
det inbegrips i ett ”cumulative case”-för-
svar av traditionell teism. 

Erratum: Det förra tryckta numret av
Theo filos (nr. 2 2015) fick felaktigt volym-
benämningen 8. Det skulle ha varit vol. 7.

Tolle lege!

Stefan Lindholm
Redaktör

red@theofilos.nu

2. C.S.Lewis, The Weight of Glory and Other Essays (New York: Simon & Schuster, 1980),  49–52. Tillgänglig
i Word-format på www.calvin.edu. Sök på 'Learning in wartime'.
3. Artikeln är tidigare publicerad i artikelsamlingen Freedom of Belief and Christian Mission (Oxford: Regnum
Books, 2015) och återges med tillåtelse.



Transhumanism, Truth and Equality:
Does the Transhumanist Vision Make Sense?  
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Transhumanism maintains that technology will allow humans to de -
velop beyond all known limits. This essay maintains that this entails
both an epistemology and an anthropology that are inherently incon-
sistent. As an allegedly experience based ideology employing concepts
traditionally reserved for the divine and the metaphysical, transhuma-
nism therefore does not make sense.

Key words: Transhumanism, philosophy of science, epistemology,
anthropology 
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The Problem of Transhumanism

Modern technology has been very
important – and quite success -
ful – in giving us longer and

heal thier lives. Does this development have
any limit? Should modern biotechnology
aim at curing human illness to the extent
that illness and decease become things of
the past, or should the goals be set at a
more modest level? Is there a point where
the losses outweigh the gains, and if there
is, where is that point?

Defending the view that this develop-
ment neither has nor should have any
limit is the ideology which by its own
adherents is called transhumanism. Trans -
 humanists maintain that science and tech-
nology will enable humans to develop
beyond all limits presently known, pos-
sibly to the extent that we will see the
immortal human with intellectual and
emotional capacities that vastly oversha-
dow what is known today. According to

this way of thinking, we will therefore in
the foreseeable future see the develop-
ment of the human being, version 2.0. On
what is this claim built, and can it be
developed and maintained in a way that
is consistent and free from internal con-
tradictions? According to transhuma-
nism, science is supposed to build a new
entity that in all respect surpasses what
today is considered typically human. But
how do we actually evaluate the goodness
and desirability of this process when the
alteration of the point of reference, the
human subject, is the very point of what
is going on? How can concepts like
”improvement” and ”betterment” make
sense when there is no stable point of
reference? And how is the goal of impro-
ving the human subject related to the idea
of human equality? Is awareness of these
problems a part of the transhumanist
ideology, and if it is, do transhumanists
offer us a viable solution? These are the
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questions that will be addressed in this
essay.

The Transhumanist Ideology
As an organised movement transhuma-
nism does not have a long history.1 In
1998, representatives from the relevant
sciences formed the World Trans huma -
nist Association, which has evolved into
what today is called Humanity+ and
describes itself as ”dedicated to elevating
the human condition”.2 According to its
adherents, however, the roots of the
movement are to be found in the develop-
ment of modern science. In particular,
one emphasizes the significance of Francis
Bacon and his Novum Organum from
1620, where he defines ”the achievement
of mastery over nature in order to impro-
ve the condition of human beings” as the
goal of ”scientific methodology based on
empirical investigation”.3 Transhuma -
nism thus understands all proper science
as empirical science and presents itself as
a movement for promoting the fulfilment
of its inherent goals.

The word ”transhumanism” seems to
have been coined by Julian Huxley in
1957; he was thinking along the lines of a
future projection of evolutionary deve-
lopment more or less in the same way as
Teilhard de Chardin.4 Present-day trans-
humanists are, however, more intent on
using recent technological developments
actively in enhancing the human predica-
ment. The goal of this development is
referred to as the posthuman, which is
defined in the following way: Post hu -
mans will  

reach intellectual heights as far
above any current human genius as
humans are above other primates,
... be resistant to disease and imper-
vious to aging, ... have unlimited
youth and vigor, ... exercise control
over their own desires, moods, and

mental states, ... be able to avoid
feeling tired, hateful, or irritated
about petty things, ... have an in -
creased capacity for pleasure, love,
artistic appreciation, and serenity,
... [and] experience novel states of
consciousness that current human
brains cannot access.5

Transhumanists maintain that this goal
will be achieved through ”completely
syn thetic artificial intelligences,” through
”enhanced uploads”, which is defined as
the transfer of ”an intellect from a biolo-
gical brain to a computer” or it ”could be
the result of making many smaller but
cumulatively profound augmentations to
a biological human.”6 Any way, this will
according to many transhumanists even-
tually lead to what they refer to as the sin-
gularity, which is the moment when
humanity will pass from the transhuma-
nist hope to the reality of the posthuman
future.7 What by many transhumanists is
considered as the ultimate goal of science,
the restructuring of the universe as one
connected network of information pro-
cessing, will then be close at hand.8 After
the singularity, we will have a situation
where ”the rate of technological develop-
ment becomes so rapid that the progress-
curve becomes nearly vertical”; this will
transcend the world with which we are
familiar to the extent that it may be
”impossible ... for us to predict what
comes after the singularity.”9

Not all transhumanists believe in the
singularity. Common for all transhuma-
nists is, however, the insistence that hu -
mans should develop by overcoming their
biological limitations.10 A central element
in the transhumanist ideology is therefore
the understanding of embodiment as an
impediment to the development of the fu -
ture human. Embodied categories like sex
and gender are therefore aspects of the
human nature that will be left behind.11
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The link between sex and reproduction
has to be severed and the production of
future intelligent beings will be entrusted
to technology for the sake of maintaining
the necessary quality control. The pleasu-
re of sexual experience should therefore
be completely free from any association
with reproduction and the idea of a bio-
logical sexual identity. Technologically 
in du ced sex reassignment and the experi-
ence of upload or virtual sex are therefore
considered as undisputed goods, and
while we wait for the ultimate freedom
from sexual reproduction, health authori-
ties should promote the use of ”contra-
ception, abortion, and genetic therapies
so that parents can make free and infor-
med reproductive decisions that result in
fewer disabilities in the next generation.”
Transhumanists therefore think that
society has an obligation ”to subsidize the
birth of healthy children.”12

The development of the cyborg, i.e.,
the man-machine hybrid, which suppo-
sedly will lack any kind of gendered
struc ture, is therefore considered as an
important step in the right direction,
paving the way for freedom from all
kinds of oppression associated with natu-
re and embodiment;13 it will give us the
definite liberation from all kinds of so-
called Enlightenment gender
essentialism.14 We are not there yet, but
transhumanists see the use of ”prostheses,
plastic surgery, intensive use of telecom-
munications, ... androgyny, mediated
reproduction (such as in vitro fertiliza-
tion), absence of religious beliefs, and a
rejection of traditional family values” as
signs that we are on the right track.15

Transhumanists are aware that such
rather invasive applications of technology
raises questions of its possible misuse,
and may refer to the famous 1932 novel
of Julian Huxley’s brother Aldous, Brave

New World, as an example of what might
happen if technology is used to ”diminish
the scope of human nature rather than
enhance it”.16 For this reason, they do not
support all the efforts of their predeces-
sors. In the first half of the 20th century,
the idea of a scientific enhancement of the
human nature was a central element in the
ideology of the so-called eugenics move-
ment.17 Transhumanists are critical to the
way eugenics was applied in the service of
Nazi and Communist18 totalitarianisms,
but not necessarily to eugenics in itself as
long as the decision of its application is
left to the individual. Transhumanists there-
fore maintain a suspicion ”of collectively
orchestrated change” and a preference
for  ”the right of the individuals to rede-
sign themselves and their own descen-
dants.”19 What is wrong when decided
by the state might thus be right as the out-
come of individual choice. 

In this way, transhumanists try to stri-
ke the right balance between the kind of
liberalism on which scientific innovation
depends and the kind of collectivism large
scale scientific cooperation presupposes.
It does not seem to be a central question,
though, and they may to some extent
disagree among themselves on how the
right balance is to be found.20 One thus
gets the impression that the problematic
aspects of these issues tend to be oversha-
dowed by a general optimism concerning
the possibility of science itself to solve
even the problem of the possible misuse
of science. Issues concerning the possible
impact of technology on society is there-
fore hardly addressed beyond a general
agreement that one at least should avoid
outright coercion, and the closely related
question of how enhanced technology
may affect the relation between rich and
poor is usually not even asked.21

Transhumanism is ”defined by its
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commitment to shaping fundamentally
bet ter futures.”1 The ultimate goal be longs,
however, to a kind of reality that is un -
knowable to humans as living today; we
may have an idea of the direction where
we want to go and the means that will
bring us there, but we don’t know either
when we will arrive or what to expect
when we – or our enhanced descendants
or clones – arrive apart from the fact that
it is supposed to be better than anything
experienced by humans so far. This belief
in scientific progress is quite strong, so
strong in fact that the possibly problemat-
ic aspects of a development along these
lines may not always be taken quite serio-
usly.

Does Transhumanism Make Sense?
The basic ideological commitments of
transhumanism are fairly clear even from
a short overview like this. The movement
is, as already indicated by its name, clear-
ly anthropocentric and committed to the
betterment of the human predicament.
Transhumanism is thus not particularly
worried about ecological concerns, but
sees even these as problems that eventual-
ly and necessarily will be solved by tech-
nological improvements to the satisfac-
tion of all humans.

Not all parts of human nature as
known today are equally interesting,
though. Transhumanism is committed to
the improvement of the human experience
of the world, and this commitment is
developed according to a world-view that
seems to be strictly dualist. Physical nature
seems to be interesting mainly as a tool
for the enhancement of human experience.
It thus seems to lack an inherent value
beyond its usability as raw material for
technological manipulation supposedly
improving the human predicament, which
then again is defined with exclusive refe-

rence to the cognitive and emotional
aspects of the human being. The dualism
thus extends to transhumanist anthropol-
ogy; even the human body is dispensable
as long as the possibility of pleasure and
knowledge is maintained. The only phe-
nomenon which has any value on its own
seems to be human consciousness.

To this is added a strongly emphasized
epistemological optimism. According to
transhumanism, the world is essentially
knowable. Combined with the understan-
ding of the material aspects of the world
as essentially dispensable, this leads to
what may be described as a kind of spiri-
tual reductionism: All there is, is redu-
cible to ideal or mathematical structures,
the ultimate knowledge of which is, or
will be, accessible to human conscious-
ness. The goal and, at least according to
some versions of transhumanism, the
necessary outcome of scientific progress is
the ability to manipulate these structures
to the extent that the human experience
of happiness and satisfaction is, or will
be, endlessly improvable. Provided that
the opposition from what the transhuma-
nists call the bioconservatives, or, on a
mo re polemical note, the luddites23, is a
prob lem that can be solved – and why
shouldn’t this be a technologically sol-
vable problem if all others are? – this will
be the consummation of the development
of the human.

Strictly anthropocentric, strictly dua -
list in the sense that the material is merely
instrumental,24 and committed to unbrid-
led epistemological optimism; this, then,
seem to be the main characteristics of the
transhumanist world view. As such, it is
not without philosophical antecedents; it
still differs from these, though, in ways
that lets one wonder whether transhuma-
nism is, in fact, consistent on its own
terms. The mathematical reductionism
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suggests that transhumanism could be
considered as kind of Platonic idealism.
Platonism is, however, as a historical
movement neither one-sidedly anthropo-
centric nor epistemologically optimist,
but considers the ultimate realities of the
world to be beyond the realm of human
creativity and for that reason essentially
unknown.25 Closer to the emphases of
transhumanism are therefore the philo-
sophical reflections on the mathematical
reductionism of modern science, i.e., the
philosophies of Descartes and Kant.26 And
both are indeed both anthropocentric,
dualist and epistemologically optimist in
ways that seem to anticipate these central
tenets of transhumanism.27 In particular,
the Cartesian ”cogito, ergo sum” with its
inherent dualism between the thinkable
and the merely material seems to antici-
pate a typically transhumanist emphasis,
intent as it is to make the entire universe
into an instrument of human intelligence.

However, neither Descartes nor Kant
combines anthropocentrism and episte-
mological optimism the way the transhu-
manists do; on the contrary, both find
that one-sided anthropocentrism entails
epistemological solipsism and thus scepti-
cism. To maintain the idea of truth as a
universal category – and without it, even
transhumanism cannot be true in any
meaningful sense of the word – human
communication must therefore be thought
to move within a structure beyond the
merely human. Descartes tries to solve
this problem by adding to the undispu-
table fact of his own consciousness the
existence of God as the guarantor of the
correspondence between his own intelli-
gence and the non-thinking world,28

while Kant’s attempt implies the non-
knowability of the world apart from the
structures imposed on it through the
common features of human rationality.29

Neither solution works for transhuma-
nism, though. Obviously, God is not an
observable entity according to the trans-
humanist understanding of ”scientific
methodology based on empirical investi-
gation”; Descartes’s appeal to theology
for the tenability of his epistemological
optimism therefore has no traction with
transhumanism. Kant’s solution may fare
somewhat better, and the Transhumanist
FAQ refers to him as a predecessor. How -
ever, transhumanist epistemological opti-
mism still seems to presuppose some kind
of direct epistemological access to the
world; if the world in itself remains essen-
tially unknown as Kant maintains, the
idea that it can be endlessly manipulated
to the satisfaction of the human seems to
lack a sufficiently stable foundation. 

To this is added the complication the
core doctrine of transhumanism, the mal-
leability of the human subject, adds to
Kantian epistemology. If the goal of the
scientific endeavour is a new human be -
ing that in all aspects of its being vastly
transcends the human as known today,
how can we be sure that the modes of
perception and categories of understan-
ding as known today still apply? Is it even
thinkable that they should? And if they
don’t, Kant’s argument for epistemologi-
cal reliability is lost, and the belief in sci-
ence is reduced to an unfounded conten-
tion.

The problem highlighted by this dis-
cussion is that epistemological optimism,
i.e., the belief that our understanding of
the world is essentially reliable, presup -
poses an understanding of truth and
rationality that can hardly be defined by
reference to human experience alone.
Both Plato (though not an epistemologi-
cal optimist in the sense defined here),
Descartes, Kant and transhumanism pre -
suppose the universality of truth, i.e., they
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think that if something is true, it is true in
all cases where the relevant conditions
apply. Which means that the concept of
truth, without which epistemological opti -
mism hardly makes sense, is a metaphysi-
cal concept that according to Descartes
(and arguably even according to Plato)
presupposes a theology or according to
Kant an understanding of human rationa-
lity as a universal and timeless phenome-
non. But universal and timeless phenome-
na do not sit well with transhumanism;
such a phenomenon is arguably incompa-
tible both with transhumanist empiricism
and its insistence of the development of
the epistemological subject, i.e., the hu -
man, beyond any limits know to us today.

The transhumanist understanding of
true knowledge of the world as ultimately
accessible through human experience in a
way that eventually will lead to a pro -
 found alteration of that experience thus
seems to build on incompatible anthropo-
logical and epistemological assumptions.
The very ideas of ”elevating the human
condition” and ”enhancing the human
predicament” presuppose a stability of
the human standards of measure that to
the extent that the transhumanist project
”succeeds” no longer apply. And transhu-
manist philosophy does not seem to have
any argumentative strategy for solving
this contradiction; on the contrary, it on
the whole behaves as if it does not exist.

Also with regard to its spirit/matter-
dualism, transhumanism is informed by
essential aspects of modernity from
which it draws seemingly inconsistent
implications. The modern idea of ontolo-
gical dualism originates in late medieval
Scho las ticism and became the dominating
worldview of the Western world, at least
as far as politics and science are concer-
ned, through the Enlightenment.30

Neither Platonism nor Christianity, the

main intellectual forces of the premodern
Western world, are dualist in the late
medieval and modern sense; both pre -
suppose the presence of the eternal within
the context of the material in ways that
let the differentiation between the two
remain an unsolvable riddle.31 Episte mo -
logical optimism is, however, essentially
linked to the ”divide et impera”-attitude
of modernity’s dualist reductionism; one
declares one’s ability to grasp the inner
essence of the world by seeing either sub-
stance, the material or the spiritual, as the
expression of the other. Ontological ma -
te rialist reductionism is, however, argu-
ably a contradiction, as it seems to imply
the belief that there are no beliefs.32 This
obviously differs from the transhumanist
belief in the betterment of the human con -
dition, and transhumanists are aware of
the difference.33 The manipulation of the
material by means of intelligence that is
presupposed in the transhumanist em -
phasis on artificial intelligence and the
possibility of uploading of brain content
to other media hardly makes sense on
strictly materialist presuppositions. 

Still, the question remains if the world
in this way is reducible to the duality of
disembodied consciousness and merely
func tionalist materiality without any es -
sen tial aspect of it being lost. Is it possible
to give an experience-based answer to
that question when a world inhabited (or
governed?) by intelligences whose materi-
al representation is purely accidental is
something nobody has ever experienced?
Can transhumanism’s kind of spiritual
reductionism be said to be based on empi-
rical science when there are no empirical
data whatsoever from a world where the
link between intelligence and the body
has been severed?

As counter-strategies to these objec-
tions transhumanists may want to adjust



their position to the extent that one no
longer insists either on the dissolution of
embodiment or on the ultimate knowabi-
lity of the world. Transhumanism would
then, however, be reduced to the hope of
scientific progress for the sake of humans
continuing to have longer and healthier
lives, which hardly is a controversial point
of view. Transhumanism as an orga nized
movement with an agenda would then
hardly make sense any more.

These reflections seem to warrant the
conclusion that transhumanist epistemol-
ogy cannot be upheld on close inspection.
What, then, about its anthropology?

Transhumanism and the Problem of
Human Equality
Transhumanists are in theory committed
to the principle of human equality; accor-
ding to the Transhumanist FAQ they even
want to extent ”formal legal equality and
liberty into economic and cultural liberty
and equality.” Can this claim be maintain -
ed on transhumanist assumptions?  Trans -
humanism is above all committed to the
principle of experience-based scientific
exploration. The understanding of cut-
ting edge technology which is thereby
achieved is, however, not something that
is evenly distributed among humans. In
an ideal world, they who know would
use their knowledge for the benefit of
those who don’t, but this ideal world is
definitely beyond the realm of experien-
ced reality. We have no data to support
the idea that knowledge of how to enhan-
ce the human predicament will equally
benefit those who know and those who
don’t; all observable facts show that
”what we call Man’s power over Nature
turns out to be a power exercised by some
men over other men with Nature as its
instrument”.34 Historically, the relation
between scientific development and the

welfare of humanity has therefore been
ambivalent at best; enhanced technol-
ogies have both improved life conditions
and led to suffering through war, subju-
gation and slavery. And transhumanists
have not given us any compelling reason
to think this ambivalence will disappear
just by technology becoming more ambi-
tious and invasive.

This tendency for knowledge to dee-
pen inequalities rather than conquering
them is arguably exacerbated by transhu-
manism’s tendency to extend its anthro-
pocentrism even to its moral philosophy;
according to transhumanist epistemology,
there is no such thing as a moral norm
which all humans are obliged to obey. For
transhumanists, there exists nothing
beyond the possibility of increased know-
ledge and the obligation to make that
possibility into a reality.35 If the outcome
of this process is compatible with the idea
of human equality, this compatibility
must therefore, on transhumanist assump -
tions, be built into the scientifically explo-
rable structures of the world. The idea of
human equality can thus only be accepted
to the extent that it manifests itself as a
result of scientific development, the out-
come of which, however, is completely
unknown. The transhumanist commit-
ment to the principle of human equality
thus looks shaky at best; its relation to
the basic epistemological commitments of
the movement is neither explored nor ex -
plain ed.

Nazism is probably the most extreme
example of an ideology that in the name
of science explicitly dispensed with the
idea of human equality. It is therefore
hardly a coincidence that the critique of
the possible implications of modern scien-
tism in this respect has been particularly
strong in Germany. Based on his research
into what he saw as parallels between

262 Transhumanism, Truth and Equality

Theofilos  vol. 7 nr. 3 2015



Knut Alfsvåg 263

Theofilos  vol. 7 nr. 3 2015

ancient Gnosticism and the modern infa-
tuation with technology, the German phi-
losopher Hans Jonas in 1979 published a
book where he defended what he called
the imperative of responsibility. Gnosti -
cism established a strict distinction bet-
ween those who knew and those who did
not, and found, in a way that according
to Jonas parallels similar phenomena in
modern Nazi and Communist totalitarian
systems, that the latter existed for the
bene fit of the former. To avoid this dang-
er, and since we never know where the
scientific endeavour may take us, the only
responsible option is according to Jonas
to always think according to the worst
possible implications of our actions.36 He
therefore suggests the following modifica-
tion of Kant’s categorical imperative: ”Act
so that the effects of your action are com-
patible with the permanence of ge nuine
human life”,37 which for Jonas essentially
is human life as known to us today. The
very idea of a development of the essenti-
ally human is therefore in Jonas’s view
incompatible with the idea of human
equa lity.

Essentially following in the footsteps
of Jonas, but aiming his critique more
specifically at the problem of artificial
reproduction, is Jürgen Habermas.38 For
Habermas, artifical reproduction technol-
ogy and the principle of human equality
are incompatible notions. The idea of
”liberal eugenics regulated by supply and
demand”39 he considers as a contradic-
tion; as he sees it, one simply cannot men-
tion eugenics and liberalism in the same
con text. For Habermas, liberalism is
foun ded on the principle of equal oppor-
tunity and is therefore incompatible with
making decisions on behalf of future
gene rations as implied in genetic enginee-
ring.40 Human dignity can only be upheld
through the maintenance of reciprocity in

all morally relevant discussions;41 modern
biotechnology thus threatens the idea of
human equality as understood in classical
liberal thought by nullifying the possibili-
ty of informed consent as far as the future
generations is concerned.

In the works of Francis Fukuyama, a
similar approach is broadened to a gene-
ral and explicit critique of the transhuma-
nist movement.42 In his well-known work
The End of History and the Last Man
(1992) he argues that liberal democracy
and Western market economy represent
the best possible models for human socie-
ties; with the end of the Cold War, the
time of battles between competing ideolo-
gies is over. The problem that now con -
fronts us is the problem of controlling
technology. Transhumanism is therefore
in his view the one outcome of the liberal
democracy that may contain the seeds of
its undoing. In his book Our Posthuman
Future: Consequences of the Biotech no -
logy Revolution from 2002 Fukuyama
therefore argues that biotechnology
endangers the liberal project by possibly
introducing alterations of the human
nature that entails new forms of inequali-
ty.43 In the long run, the victory of liberal
democracy is therefore according to
Fukuyama dependent on the end of scien-
ce and technology as known today. Far
from supporting the transhumanist vi sion,
both Jonas, Habermas and Fukuyama
come to the opposite conclusion: There is
probably nothing today that endangers
the liberal idea of human dignity and
equality in quite the same way as the
transhumanist idea of technological
human enhancement.

The transhumanists’ rejection of Fuku -
yama’s critique is explicitly founded on
the view that there is no human essence;
we are therefore free to go where technol-
ogy takes us.44 The problem is, however,



that technology ultimately make take us
to where to human point of view hardly
matters any more. If the human predica-
ment is enhanced by disembodied intelli-
gence, for whom is this future supposed
to be better? For humans or for their pre-
sumably vastly more intelligent creations?
And if superintelligent machines actually
find humans to be an impediment for the
realization of what they find most useful,
and act on that conviction, in what sense
are we still speaking of progress?45 If that
situation should ever occur, the critics of
both scientism and transhumanism will
finally and undisputably be proved right;
the world and what we make of it are
ultimately not controllable after all.
There may, however, be none of the critics
left to savour the victory.46

Transhumanism as Inconsistent
Religiosity
Transhumanism believes in a vision of the
future human as endowed with characte-
ristics that during most of the history of
the human has been considered as predi-
cates of the divine: Omniscience, perfect
happiness, possibly even eternal life. It
thus essentially presents itself as scientism
with an eschatology. The attraction of
trans humanism is presumably this promi-
se of divinity from within the context of
the merely immanent. The basic problem
of transhumanism is the question wheth -
er it makes sense to establish predicates of
the divine based on an empiricist episte-
mology.

The monotheist religions agree that the
answer to this question is no. They there-
fore unanimously maintain that the divi-
ne predicates have to be established with
reference to a revelation that lets humans
participate in a reality beyond the hu -
manly knowable. Transhumanists replace
revelation with scientific research foun-

ded on a purely empiricist methodology,
but still maintain the divine predicates.
This combination of an immanent episte-
mology with a theological anthropology
represents what has been called an imma-
nentizing of the eschaton; it is a kind of
millennialism with a strong belief in the
ability of humans to build the kingdom of
God on their own.47 This millennialism is
arguably inherent already in modernity’s
essential myth of unending progress, the
most consistent attempt of a realization
of which so far is represented by the mod -
ern totalitarianisms of Nazism and Com -
mu nism. In transhumanism, however,
this myth resurfaces with unprecedented
clarity.

My analysis of transhumanist thought
has shown that transhumanism is incon-
sistent in its use of basic ideas concepts
like truth and human equality. Truth is a
central idea even for transhumanist epi-
stemology; if not true in the traditional
sense of the word, transhumanism is
reduced to the irrelevance of an arbitrary
perspective. However, any notion of truth
that takes its universal and transcultural
aspects seriously is incompatible with the
transhumanist insistence on anthropo-
centric empiricism as the only viable
point of orientation. One cannot uphold
a consistent notion of universal truth with
reference to the (infinitely changing)
human subject alone. In the same way,
the idea of human equality, to which even
transhumanists pay lip-service, is incom-
patible with the transhumanist emphasis
on the un limited malleability of the
human; there is, according to transhuma-
nism, nothing essentially human on
which a doctrine of human equality could
possibly be founded. The transhumanist
understanding of truth and equality thus
appears as instantiations of its immanen-
tizing of the eschaton; in both cases, con-
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cepts of an essentially transcendent or
metaphysical character are referred to
without any reflection on what occurs
when their traditional metaphysical fram-
ework no longer applies. 

Transhumanists present themselves as
adhering to an ideology that is rational in
the sense of being free of internal incon-
sistencies and contradictions. We must
con clude, however, that this is not the
case. Far from being free from inner con-
tradictions, transhumanism is full of
them. And these inconsistencies are not
related to the peripheral and uninteres-
ting; on the contrary, they are built into

the basic tenets of the ideology to the
extent that no quick fix seems possible.
Our expectations of how far technology
can and should continue in improving
our life conditions should therefore be
guided by entirely different and presu-
mably less contradictory principles and
ideologies. As a starting point, it might
then be a good idea to simply take con-
cepts like truth and equality seriously
with all their metaphysical implications
and try to figure out what this might
entail. What happens when we don’t, we
learn by studying transhumanism.
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36. This is closely related to the what has been called the precautionary principle, of which transhumanists are
highly critical; see Max More, ”The Proactionary Principle Optimizing Technological Outcomes” in The Trans -
humanist Reader, 258-67.
37. Quotation from Hans Jonas, The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Techno logical
Age (Chicago: University of Chicago Press, 1984), 11.
38. Jürgen Habermas, The Future of Human Nature (Cambridge: Polity, 2003). For a critical summary, see Elaine
Graham, ”Bioethics after Posthumanism: Natural law, Communicative Action and the Prob lem of Self-Design”
Ecotheology 9, no. 2 (2004), 178-98, 188-91.
39. Habermas, The Future of Human Nature, vii. Liberal eugenics (”designer babies”) is here distingui shed from
”negative” eugenics, i.e., genetic manipulation for the sake of treatment of inherited decease.
40. Habermas, The Future of Human Nature, 13-14; for transhumanism, the possibility of making decisions on
behalf of future generations is essential (see note 19 above).

266 Transhumanism, Truth and Equality

Theofilos  vol. 7 nr. 3 2015



Knut Alfsvåg 267

Theofilos  vol. 7 nr. 3 2015

41. According to Brent P. Waters, From Human to Posthuman: Christian Theology and Technology in a Post -
modern World (Aldershot: Ashgate, 2006), 39, this implies an understanding of the unchangeability of the
human nature that can only be consistently maintained from a theological perspective Habermas is not willing
to consider; according to Robert Song, ”Knowing There is No God, Still We Should Not Play God? Habermas
on the Future of Human nature” Ecotheology 11 (2006), 191-211, 205-206, he might be.
42. For a critical presentation of his position, see Graham, ”Bioethics after Posthumanism,” 181-85; for Fuku -
yama’s own summary, see Francis Fuku yama, Transhumanism (2004 [cited 9 April 2014]); available from
http://www.foreignpolicy.com/articles/2004/09/01/transhumanism.
43. ”If we start transforming ourselves into some thing superior, what rights will these enhanced creatures claim,
and what rights will they possess when compared to those left behind?” (Fukuyama, Transhumanism.)
According to Graham, ”Bioethics after Posthumanism”, 184, this amounts to a secular version of natural law
theology.
44. See Nick Bostrom, ”Transhumanism: The World’s Most Dangerous Idea?” (2004 [cited 9 April 2014]) avai-
lable from http://www.nickbostrom.com/papers/dangerous.html.
45. This has for a long time been a topic of science fiction horror movies; for a discussion of the prob lem that
tries to move it beyond the Hollywood level, see James Barrat, Our Final Invention: Artificial Intelligence and
the End of the Human Era (New York: Thomas Dunne Books, 2013). Interestingly, in Nick Bostrom, Super -
intelligence: Paths, Dangers, Strategies (Oxford: Oxford University Press, 2014), these problems are addressed
from within the transhumanist movement. This seems to suggest a certain modification of his earlier position;
how far this modification will influence the movement in general, however, remains to be seen. 
46. This could then be seen as an extreme way of proving Eric Voegelin’s point that what is nonsense philoso -
phically, i.e., scientism, might still be politically important; see Mark T. Mitchell, ”Personal Participation:
Michael Polanyi, Eric Voegelin, and the Indispensability of Faith” Journal of Religious Ethics 33, no. 1 (2005):
65-89, 69.
47. On the millennialism of modernity, see the works of Erich Voegelin, in particular The New Science of
Politics, originally published 1952, and Science, Politics and Gnosticism, originally published in 1958; both to
be found in Eric Voegelin, Collected Works 5: Modernity Without Restraint (Columbia: University of Missouri,
1999). For a summary of his position, see also Mitchell, ”Personal Participation” and Lee Trepanier and Steven
F. McGuire, ”Introduction” in Eric Voegelin and the Continental Tradition: Explorations in Modern Political
Thought, ed. Lee Trepanier and Steven F. McGuire (Columbia and London: University of Missouri Press, 2011),
1-13. For a glimpse of how the immanentizing of the eschaton appears from a transhumanist perspective, see
Russell Blackford, ”Trite Truths about Technology: A Reply to Ted Peters” in Transhumanism and Its Critics,
176-88, 184-85.
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I denna artikel analyseras hur den nyevangeliska väckelserörelsen i
Sverige under 1850-, 60- och 70-talen sökte att samordna sig på regio-
nal, överregional och framför allt nationell nivå. Undersökningen tar
sin början vid rörelsens tillblivelse ca 1840 och avslutas i och med
Svenska Missionsförbundets (SMF) bildande 1878. Genom åren upp-
kom olika samordningsförsök. Exempel på sådana var Evangeliska
Fosterlands-Stiftelsen (EFS) (1856-) och olika regionala organisatio-
ner. Med tiden visade det sig att en mer omfattande samordning efter-
frågades. Samtidens modernitet med sina krav på medbestämmande
och företräde för nationell samordning verkade här pådrivande.
Genom sitt betonande av medbestämmande, sin relativt öppnare kon-
fessionalitet och sin nationellt samlande struktur kunde SMF göra sig
gällande. För en stor del av den nyevangeliska rörelsen blev
Missionsförbundet svaret på nationell samordning utom för den del
för vilken uttalad evangelisk-luthersk konfessionalitet och inomkyrk-
lighet var avgörande. För denna del av rörelsen framstod EFS som det
viktigaste nationella samordningsförsöket. 

Nyckelord: nyevangelism, Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS)
(1856-), Svenska Missionsförbundet (SMF) (1878-), konfessionalitet,
medbestämmande, regioner, modernitet, folkrörelse.

Introduktion

Den nyevangeliska väckelserörel-
sen med start ca 1840 utgör ett
stycke svensk kulturhistoria, kyr-

kohistoria och väckelsehistoria. I en tid
av atomisering, ifrågasättande av etable-
rade auktoriteter, sekularisering, fram -
växande medelklass, samhällsomdaning,1

ökad nationalism, urbanisering, begyn-
nande industrialisering, ökat medbestäm-

mande och ekonomisk omfördelning –
det vi ofta benämner modernitet – sträva-
de rörelsen efter att hitta nya uttryck,
gemenskapsformer och beslutsstrukturer
för att göra den kristna tron relevant i sin
samtid. Den nyevangeliska rörelsen var
en del av samhällsutveckling och därmed
ett uttryck för modernitet på religionens
område.2 Detta var en tid när de flesta
svens kar framlevde sina liv i sina lokal-
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samhällen men där förbättrade kommu-
nikationer med tiden gav nationell identi-
tet förankrad i vad Benedict Anderson
benämnt föreställda gemenskaper.3

Den nyevangeliska väckelserörelsen
önskade finna former för att uppamma,
kanalisera, samordna och leda ett folkligt
engagemang för spridandet av Evangeliet
om Kristus – mission. Det livsavgörande
som rörelsens anhängare funnit i det
kristna Evangeliet ville de dela med sig av.
Just missionen var en grundbult för rörel-
sen. Denna mission utlevdes i två dimen-
sioner: yttre och inre mission. Den yttre
missionen avsåg att gå med Evangeliet
om Kristus till icke-kristna folk, dvs till
människor som inte kände Kristus. Den
inre missionen riktades till dem i det egna
landet som visserligen till namnet var
kristna – i betydelse att de var döpta och
medlemmar i Svenska kyrkan4 – men som
enligt den nyevangeliska väckelserörelsen
saknade den frälsande tron i och genom
Kristus.

Inom rörelsen fanns under 1850-, 60-
och 70-talen en gäckande vision om en
rikstäckande samordning av densamma, en
nationell organisation.5 Lokalt och regio -
nalt kom rörelsen tidigt att samordnas,
men det skulle dröja innan någon natio-
nell samordning som accepterades av
större delen av rörelsen etablerats. Flera
försök i denna riktning gjordes dock un -
der 1850-, 60- och 70-talen.

Vilka överregionala6 och nationella
sam ordningsförsök fanns? Hur var de be -
skaffade? Varför kom vissa samordnings-
försök att få många anhängare och därför
att överleva?

Här presenterad artikel fokuserar på
de samordningsförsök av rörelsen vilka
uppkom i tidsrummet från den nyevange-
liska rörelsens tillkomst ca 1840 t.o.m.
bildandet av Svenska Missionsförbundet
(SMF) 1878. För att sätta frågan i sitt

rätta sammanhang måste dock först upp-
komsten av den nyevangeliska väckelse-
rörelsen och bildandet av Evangeliska
Fos terlands-Stiftelsen (EFS)  ̶ även om
detta tidigare ingående analyserats av
forskningen  ̶ skissartat behandlas.

Frågan om hur samordningen av rörel-
sen skulle göras var starkt kopplad till
samtidens diskussion om regionalism och
nationalism. Slutet av 1800-talet innebar
en brytning mellan ett förmodernt och ett
modernt samhällstänkande. I en nutid7

präg lad av postmodernism med betoning
av nätverk och det lokala/regionala måste
detta särskilt erinras. I det moderna pro-
jektet låg främst nationalstaten och tan-
kar om nationalism.8 I denna undersök-
ning utgås från tesen att en nationell sam-
ordning av den nyevangeliska väckelserö-
relsen baserad på medbestämmande mer
hörde ett tänkande präglat av modernitet
till än vad regionala samordningar eller
nationella samordningsförsök som inte
ba serades på medbestämmande gjorde.
Tesen kan även formuleras i frågeform:
varför var just den nationella och på med-
bestämmande baserade samordningen
den samordningstyp som vann rörelsens
gehör?

Det svar som prövas i denna undersök-
ning är att den senare arten av samord-
ning mer var med sin tid, den var en del
av det moderna projektet. Moderniteten
präglades även av vad Jürgen Habermas
benämnt övergången från borgerlig
offent lighet till medborgerlig offentlighet.
Den senare betonade medbestämmandet
där alla medlemmar i en förening skulle
få vara med att bestämma. Mer om detta
nedan. 

En utgångspunkt för denna text är att
vi – som alltid – läser historien baklänges.
Vi står så att säga vid resultatet och tittar
bakåt. Vi söker sammanhang, vi försöker
förstå vad som hände.9 Detta är nödvän-
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digt, men vi riskerar inte sällan att hamna
i en reduktionistisk historieskrivning där
det som kunnat ske inte aktualiseras. I
den meningen är det riktigt att segrarna
skriver historien. Vi är ofta mer påverka-
de av hur det blev – riskerar att förstå det
såsom en räls som lagts ut – än vad vi all-
tid vill erkänna. Men ur den dåtida sam-
tidens perspektiv kunde händelseutveck-
lingen gått annorlunda. Till detta kom-
mer jag att återvända. För denna artikel
ber jag läsaren att för en stund blottställa
sig på kunskap hur den nyevangeliska
rörelsen kom att samordna sig på regio-
nal och nationell nivå. Först då blir här
presenterad text förståelig och utveck-
lingen rätt tolkad.

Den nyevangeliska väckelserörel-
sen
Den nyevangeliska väckelserörelsen i Sve -
rige framstod som fenomen ca 1840.10

Lekmannapredikanten och författaren m.m.
Carl Olof Rosenius (1816-1868) var en
central inspiratör för denna rörelse.11

Hjal mar Holmqvist ansåg 1941 att Rose -
nius ”utbildade nyevangelismen”.12 Karl
Axel Lundqvist preciserade rörelsens art
genom att lyfta fram dess betoning av nå -
den i Kristus med bas i den forensiska, sk.
objektiva, försoningstolkningen. I detta
be tonade rörelsen nödvändigheten av den
enskildes omvändelse och efterföljande
helgelse.13 Lundqvist menar att den ny -
evan geliska rörelsen

kännetecknades av en stark kon-
centration på människans salighets-
sak. Den utgjorde en frukt av Ro -
senius egen inre kamp mellan gam-
mal- och nyläseri. Enligt honom upp -
levde människan här på en gång sin
förkrosselse under Guds helighet
och upprättelse genom Guds fria
nåd i Kristus (simul justus et pecca-
tor).14

Den nyevangeliska väckelserörelsen i Sve -
rige skall även tolkas utifrån sin tillhörig-
het till den internationella evangelikala
rö rel sen.15 Denna rörelses kännetecken var
biblicism – med accentuering av Bi beln
som Guds ord till människorna, cruci-
centrism – betonande Kristi ställföreträ-
dande död på korset, conversionism –
framlyftande av den enskilde kristnes
accepterande av Kristi försoningsdöd samt
activism – betonande den enskilde krist-
nes engagemang i evangelisation, mission
och diakoni som uttryck för efterföljel-
se/helgelse.16 I detta sammanhang är det
dock viktigt att poängtera att den ny -
evan geliska väckelserörelsen i Sverige
bygg de på svensk grund där Svenska kyr-
kan i många generationer fostrat folket i
evangelisk-luthersk tro.17 Den nyevange-
liska rörelsen utvecklade för att nå sina
mål verksamhetsformer och mötesplatser,
inte sällan med inspiration från metodis-
men, vilka var relevanta för sin tid.

Inledningsvis var det centralt för rörel-
sen att förbli inom Svenska kyrkan. Rö -
rel sen bildade lokala missionsföre ningar
vilka verkade för mission i Sverige och i
andra länder.18 De lokala missionsföre -
ningarna kom att organisera sig i regiona-
la organisationer omfattande normalt ett
län eller landskap. Uppgifter som inte de
lokala missionsföreningarna be mästrade
delegerades till de regionala orga nisa tio -
nerna. Dessa regionalt organiserade för-
eningar anställde predikanter vilka förde-
lades mellan de lokala missionsförening-
arna, gav inte sällan ut regionala mis-
sionstidsskrifter och stod som inbjudare
till regionala missionsmöten vilka ofta
samlade tusentals deltagare. De regionala
missionsföreningarna byggde en del av
sin identitet på att medlemmarna var värm -
länningar, jämtar, östgötar etc. Några av
de regionala organisationerna hade t.o.m.
inskrivet i sina stadgar att de i första hand
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skulle understödja missionärer i den yttre
missionen som hade sitt ursprung i det
egna landskapet. Denna regionalism hade
sin motsvarighet i det sena 1800-talets
kulturhistoriska vurm för det regionala
som uttrycktes i exempelvis Erik Axel
Karlfeldts (1864-1931) diktning om Da -
lar na, Gustaf Frödings (1860-1911)
värm landslitteratur eller Wilhelm Pet ters -
son-Bergers (1867-1942) musik inspire-
rad av Jämtland. Viktigt att notera är att
dessa regionala missionsföreningar, lik-
som de lokala, grundades på medbestäm-
mandeprincip där anslutna föreningar/
medlemmar hade medbestämmande.19

Medbestämmandeprincipen där varje
medlem hade en röst var en icke oväsent-
lig del av rörelsens relevans för samtiden.
I en jämförelse kunde Svenska kyrkans
beslutsstruktur verka orättvis då den
grun dades på skattekraft.20

Ett kännetecken för den nyevangelis-
ka rörelsen under den här undersökta
tidsperioden är organisationslusta. Väckel -
se rörelsen befann sig i en pionjärfas och
upplevde ett behov av omstart för kyrkan
i landet. Rörelsen ville därför bygga nya
strukturer, bland dem lokala missionsföre -
ningar och regionala organisationer,
diakoniinstitutioner och bokförlag.21

Detta har av Ingrid Åberg beskrivits som
”kampen om organisationsutrymmet”22 i
rörelsen. I denna organisationslusta togs
inte alltid hänsyn till vad Svenska kyrkan
ansåg om initiativen.

En utgångspunkt för denna artikel är
att så länge den nyevangeliska väckelserö-
relsen uteslutande verkade för att väcka
enskilda människor till en personlig
Jesusrelation, dvs evangelisatorisk verk-
samhet, var inte relationen till Svenska
kyrkan särskilt problematisk och fanns
mindre behov av samordning av rörelsen.
Men när arbetet nådde resultat, dvs när
människor blev väckta till en personlig

Jesustro, utökades rörelsens verksamhet
genom att den även började ta ansvar för
dessa människors fortsatta andliga liv, dvs
en pastoral verksamhet. Här uppkom frå-
gor kring den nyevangeliska rörelsens
rela tion till Svenska kyrkans församlingar
och hur rörelsen skulle samordnas. Så
länge de väckta levde sina andliga liv i
kyrkoförsamlingarnas gemenskap och
närdes av dessas undervisning och sakra-
mentsförvaltning behövde inte rörelsen
vidare samordnas. Om det stannat vid att
enbart väcka tro på Jesus hade rörelsen
kunnat förbli en renodlat evangelisatorisk
kraft inom Svenska kyrkan. När rörelsen
tog nästa steg och började organisera de
väckta utvecklades rörelsen till något – om
än kyrkolojalt – vid sidan av kyrkosam-
fundets officiella och lagstadgade struktu-
rer, enheter som inte styrdes av kyrko -
herdarna.

Med sin framväxt alltifrån ca 1840
aktualiserades ganska snart frågan hur
den nyevangeliska rörelsen skulle sam-
ordnas nationellt. Parallellt med det ovan
nämnda regionala intresset växte nämli-
gen nationalismen fram.23 Denna fråga
gäckade rörelsen under de kommande de -
cennierna. 

Evangeliska Fosterlands-
Stiftelsen (EFS) (1856-)
EFS grundades 1856. Stiftelsen önskade
vara ”en föreningspunkt” för rörelsen
(dvs ha samordnande funktion), verka för
inre och efter några år även yttre mission.
Stiftelsen bildades som en association
med en styrelse. Denna styrelse tillsattes
inte, som i senare utvecklade folkrörelse -
organisationer av ett årsmöte, utan styrel-
sen förnyade – liksom i andra associatio-
ner – sig själv. Ledamöterna i styrelsen
skulle enligt stadgarna vara bosatta i
Stock holm. I de olika landsdelarna hade



Theofilos  vol. 7 nr. 3 2015

EFS, ansgarieförbund, götiskt nyevangeliskt förbund eller SMF?272

styrelsen utsett provinsombud att företrä-
da EFS. Dessa ombud kunde delta i sty-
relsens sammanträden när de var i huvud-
staden och utgjorde en viktig kontakt
med rörelsen i landets olika delar. Missions -
föreningarna fick sända medel till Stif -
telsens inre och yttre mission, men hade
före 1874 inte möjlighet att bli medlem-
mar i EFS och hade därför inte medbe-
stämmande i den.24

Stiftelsen bildades i en övergångstid.
Inom kort skulle rörelsen på de lokala och
regionala planen villkora medbestämman-
de för anslutning, men ännu kunde asso-
ciationsformen fungera som nationellt
sam ordnande organ. Associationerna har
setts som en frivillig sällskapsform i vad
Jürgen Habermas betecknar som den bor-
gerliga offentlighetens tid. En association
innebar att en grupp i samhällets välbär-
gade elit slöt sig samman och skänkte
pengar för att som association genom
insatser påverka något samhällsproblem,
ofta på fattigdomens, moralens eller reli-
gionens områden. Associationerna hade
stora likheter med de senare utvecklade
folk rörelserna, men ekonomin bars inte i
de tidigare av de stora massorna och
bidragande understödjare sågs inte alltid
som medlemmar och gavs heller inte
medbestämmande.25 Folkrörelse organisa -
tioner med medbestämmande för med -
lem marna kom under 1860- och 1870-
talen i mycket att ersätta de äldre associa-
tionerna och blev med tiden den främsta
organisationsformen för voluntaristisk
verksamhet.26 Enligt Habermas kan ut -
vecklingen beskrivas från ”representativ
offentlighet” till ”medborgerlig offentlig-
het” med ”borgerlig offentlighet” (bland
annat i form av associationerna) som
mellanstation. Den medborgerliga offent-
ligheten, vilken folkrörelserna var ett ut -
tryck för, innehöll de mångas medbestäm-

mande och engagemang ur folkdjupet.27

EFS var som organisation viktig för att
koordinera den nyevangeliska rörelsen på
evangelisk-luthersk och inomkyrklig
grund. Detta gjorde Stiftelsen genom att
a) ge ut tidskrifter som Missions-Tidning
(för den yttre missionen) och Budbäraren
(för den inre missionen), b) utbilda med-
arbetare i den yttre och den inre missio-
nens tjänst, c) ge ut böcker och skrifter
genom sitt bokförlag, d) bedriva yttre och
inre mission och e) uttala sig i teologiska
frågor.

Några av de strukturrelaterade frågor
som levde i den nyevangeliska väckelserö-
relsen under 1850-, 1860- och 1870-talen
var:

a) Hur skulle rörelsens samordnas?

b) Hur skulle relationen till Svenska kyr-
kan se ut?

c) Hur skulle rörelsen läromässigt sam-
ordnas?

d) Hur skulle den samordnade rörelsen
styras? Skulle medbestämmande råda?
Vilken folklig förankring skulle den
ha?

e) Vilket var syftet med samordningen?

Flera av dessa spörsmål hade med moder-
nitet att göra. På det praktiska planet
rörde samordningen områden som rörel-
sen lokalt och regionalt inte bemästrade
såsom främst utbildning av kolportörer/
predikanter och missionärer, utgivning av
litteratur, bedrivande av mission i andra
länder och anordnande av större mis-
sionsmöten.

En del av rörelsen såg EFS som svaret
på dessa frågor. Andra delar sökte vidare
efter andra samordningsförsök. De vikti-
gaste av de senare presenteras nedan.
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P. A. Ahlbergs regionala samord-
ningsförsök
En viktig inspiratör för att bilda lokala
och regionala missionsföreningar var
prästen Per August Ahlberg (1823-1887).
I mars 1856 publicerade han i Lunds
Missions-Tidning förslag hur stadgar för
lokala missionsföreningar skulle kunna se
ut.28 Nästa år, 1857, publicerade han
skriften Om den inre Missionens Orga -
nisa tion, vilken gick vidare på samma
tema.29 I denna skrift lyfte Ahlberg fram
betydelsen av lokala missionsföreningar
och föreslog även att dessa skulle sluta sig
samman regionalt (exempelvis
länsvis/land   skapsvis)30 i regionala organ.31

Ahlberg var även en av grundarna av den
regionala föreningen (Nord) Östra
Smålands Mis sions förening 1863 i vilken
han var ordförande 1863-1869.32

EFS hade i ett brev i september 1858
från pastor James Lumsden i Skotska fri-
kyrkan rekommenderats att bilda just så -
dana regionala organ som Ahlberg före -
slagit (av Lumsden benämnda ”branch
associations”) ”in the different districts of
the country.”33 Senare skulle Stiftelsens
grundare Hans Jacob Lundborg (1825-
1867) med sitt förslag om regionala ans-
garieföreningar bli mest känd för denna
regionbestämda struktur,34 men det var
Lumsden och Ahlberg som först föreslog
detta i Sverige. 

Kolportörs-/predikantutbildning
Den nyevangeliska rörelsen använde sig
av kolportörer som till en början uteslu-
tande spred kristna skrifter till folket men
som snart även började förkunna. EFS
var länge tveksam till att bedriva kolpor-
törsutbildning. Stiftelsen menade att så -
dan utbildning av Svenska kyrkan kunde
uppfattas som ett godkännande av lek -
man naförkunnelse. Om kolportörerna

enbart skulle sprida kristna skrifter som
andra valde ut behövde de inte utbild-
ning. Rättlärigheten låg snarast i urvalet
av skrifter att sprida och den skulle i
Stiftelsens fall ske av präster. Om kolpor-
törerna däremot utbildades erkände
anordnaren av utbildningen deras rätt till
muntlig förkunnelse. Så gick EFS:s styrel-
ses tankar.35 Detta kom att ändras 1867.

Regionalt hade dock flera initiativ där-
förinnan tagits för att ge kolportörsutbild -
ning: H. J. Lundborg grundade en kolpor-
törsskola i Grythyttehed, Gryt hyttan, där
han var vice pastor 1863-1867. Fram till
1867 utbildades ca 100 kolportörselever
där. Lundborg erbjöd 1864 EFS att över -
ta denna utbildning, men Stif telsens sty-
relse tackade nej med motiveringen att
Grythyttehed var alltför avlägset belä-
get.36

EFS tog dock 1867 genom avtal över
Lundborgs kolportörsskola och utsåg
honom att vara dess föreståndare. När
Lundborg senare samma år avled flyttade
Stiftelsen skolan till Eolshäll vid Stock -
holm, benämnd Johannesberg, med Da -
niel August Ärnström (1839-1927) som
föreståndare. Troligen menade Stiftelsens
styrelse att det var bättre att EFS tog
ansvar för kolportörernas utbildning på
en plats där den kunde garantera denna
utbildnings läromässighet än att någon
annan gjorde det. Stiftelsen ville ha sin
kolportörsskola/hemlandsskola i huvud-
staden eller dess närhet. EFS tog inga ini-
tiativ till att starta kolportörsskolor i andra
delar av landet. Inte heller ville den upp-
muntra till sådana skolors bildande. 37

Men det fanns samtidigt andra, regio-
nalt verkande, kolportörsskolor inom
rörelsen. Per August Ahlberg drev kolpor -
törsutbildningar på skilda platser i Små -
land, ofta i samverkan med (Nord) Östra
Smålands Missionsförening, fram till dess
att han 1875 blev predikant i Örebro
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Evangelisk-Lutherska Missionsförening
och flyttade sin skola dit. Till denna ut -
bildning valde EFS under en period att
förlägga sin utbildning för den inre mis-
sionen då de sk. waldenströmska frågorna
medförde oro.38

Även i Skåne kom en regional kolpor-
törsutbildning till på 1860-talet. Redan
1860 hade Kristianstads Traktatsällskap
diskuterat möjligheten att etablera en så -
dan skola.39 År 1866 bildades den i Vanne -
berga genom initiativ av kyrkoherde Carl
Abraham Bergman (1800-1889) och stöd
av en privat donation. Kristianstads Trak -
tat sällskap ställde sig efter en tid bakom
skolan som bedrev verksamhet 1866-1870.
År 1873 startade den på nytt i Vinslöv.40

Även andra regionala organisationer
tog initiativ på utbildningens område. År
1870 grundade Värmlands Ansgarie före -
ning i Kristinehamn en utbildning för kol-
portörer benämnd missionsskola. Till en
början var denna skola tänkt som en för-
beredelse inför att börja studera vid Stif -
telsens Johannelund eller dess hemlands-
missionsskola, men många fick hela sin
utbildning i Kristinehamn.41

P. A. Ahlberg tog efter en norrlandsre-
sa 1873 initiativ till att starta en kolpor-
törsskola i och för de norra delarna av
landet. Året därpå gav han ut skriften
Förslag till bildande af en missionsskola i
Medelpad eller Jemtland (1874). Ahlberg
menade att det inte räckte med de utbild-
ningar som redan fanns. Såväl Jämtlands
Läns Missionsförening som Medelpads
Lutherska Missionsförening fanns med i
diskussionerna att starta denna skola. Ett
försök att intressera Södra Hälsinglands
Missionsförening för projektet misslycka -
des då denna förening menade att den
sände sina kolportörskandidater till EFS:s
hemlandsmissionsskola för utbildning.
Kolportörsskolan i Norrland kom till stånd
1878 i Östersund med Otto August Wes -

ter som föreståndare och med Jämtlands
Läns Missionsförening som grund. Efter
två års verksamhet i Östersund flyttades
skolan till Borgsjö i Medelpad där Wester
blivit komminister. Kolportörsskolan i
Öster sund/Borgsjö utbildade många kol-
portörer för norrlandslänen och inte
minst Jämtlands Läns Missionsförening
försågs med flera medarbetare därifrån.42

Också under 1880-talet bildades regio-
nala kolportörsskolor. I Skåne bildade
Skå  nes Predikantskoleförening med de
regionala organisationerna Västra Skånes
Missionsförening, Nordöstra Skånes Mis -
sions  förening och Hässleholms Missions -
före ning som medlemmar, år 1886 en
predikantskola med Anders Åberg (1857-
1942) som föreståndare. Även Kristian -
stads Traktatsällskap fanns med i detta
projekt. Verksamhet bedrevs 1886-1893.
Till en början var skolan i Hässleholm
och flyttades sedan till Helsingborg.43

Samma år, 1886, etablerades Södra
Sve riges Lutherska Predikantskola i Karls -
krona. Föreståndare blev tidigare EFS-
reseombudet Alfred Santell, vid denna tid
predikant anställd av Karlskrona Evan ge -
lisk-Lutherska Missionsförening. Bakom
skolan stod Centralföreningen för Syd -
västra Skånes Evangelisk Lutherska Mis -
sions föreningar med professor Martin
Gabriel Rosenius (1825-1901) i Lund, C.
O. Rosenius yngre bror, som ordförande.
Tanken med skolans tvååriga kurs var att
förse landets södra delar med förkunnare.
Redan tre år senare flyttades skolan till
Malmö för att sedan avvecklas 1892.
Södra Sveriges Lutherska Predikantskola
blev inte vad grundarna hoppats på.
Totalt utexaminerades enbart 16 elever.
De flesta av dem erhöll dock EFS:s kol-
portörsbetyg, men kom inte att verka i
södra Sverige.44

Alla dessa regionala kolportörsskolor
innebar någon form av regional eller
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över regional samordning av rörelsen.
Som vi sett var flera av de regionala orga-
nisationerna aktiva i detta.

EFS:s fördjupade samordnings-
försök 1872 och 1874
Bildad som association 1856 mötte EFS
den nya tiden genom att gradvis bli mer
positiv till medbestämmande och succes-
sivt förändras i denna riktning.45 Tidigare
forskning har intresserat sig för denna
förändring och tolkat den som ett sam-
manväxande mellan Stiftelsen och rörel-
sen.46 Då tidigare forskning behandlat
detta kommer utvecklingen här att
behandlas endast översiktligt.

Efter det att ett första stadgeändrings-
förlag 1872 med tillhörande anslutnings-
förslag inte accepterats av stora delar av
rörelsen presenterade Stiftelsen ett nytt
1874. Detta förslag gick längre i riktning
mot att EFS förändrades till ett folkrörel-
seorgan för rörelsen där medbestämman-
de ingick. Nu blev det möjligt för lokala
och regionala missionsföreningar att
ansluta sig till Stiftelsen och efter anslut-
ning få sända ombud till dess årsmöte och
därmed nå medbestämmande.47 Detta
med bestämmande hade dock begränsats
av EFS:s styrelse genom att förutom an -
slutna missionsföreningar även styrelsens
ledamöter tillsammans med av styrelsen
utsedda provinsombud gavs rösträtt vid
Stiftelsens årsmöte samt att styrelsen vid
uppkommen vakans hade rätt att utse till-
fälliga ledamöter. Vidare kunde fortsatt
endast personer bosatta i Stockholm vara
ledamöter av styrelsen. Tidigare hade
pro vins ombud, när de var i Stockholm,
kunnat delta i styrelsens sammanträden,
dvs provinsombuden hade utgjort ett
slags utvidgad styrelse. Att enbart invånare
i huvudstaden kunde vara ledamöter av
EFS:s styrelse innebar att rörelsen i landet
utanför Stockholm där inte kunde finnas

representerad. 1874 års förslag röstades
igenom. Trots de inskränkningar försla-
get innehöll var ändå denna stadgeför-
ändring ett steg för Stiftelsen i riktning
mot att ge rum för medbestämmande och
medförde att EFS mer än tidigare kunde
ses som ett organ för en folkrörelse.
Denna förändring hade kommit till stånd
genom krav från den samverkande rörel-
sen. För Stiftelsen var valet att öppna sig
för medbestämmande inte helt självklart.
Dess associationsstruktur hade både inne-
burit ett skydd från att av Svenska kyrkan
uppfattas som ett samfund och givit sty-
relsen möjlighet till bevarande av Stif tel -
sens konfessionalitet. Delar av rörelsen
accepterade Stiftelsens förnyade anslutnings -
förslag och anslöts.48

Tre omständigheter hade under de
gångna två decennierna förändrat förut-
sättningarna för EFS:

a) Tidigare hade styrelsens ledamöter, av
vilka flera var privatförmögna, själva
kunnat bestrida stora delar av kostna-
derna. Ekonomiseringen dominerades
dock sedan 1870-talets inledning av
små men många ekonomiska bidrag
från rörelsen i landets olika delar. I
takt med att bidragen från rörelsen
ökats hade verksamheten utvecklats.
Stiftelsen hade därmed blivit alltmer
beroende av den samlade rörelsens
ekonomiska bidrag.

b) Att Svenska kyrkans Mission bildats
utgjorde ytterligare en utmaning för
EFS. Konkurrens om de svenskkyrkli-
ga församlingarnas yttre missions-
medel väntades. Stiftelsen ville nu
koppla rörelsens missionsföreningar
närmare till sig för att tillförsäkra sig
deras stöd.49

c) Moderniteten ställde andra krav på
(nationell) samordning än vad som
enbart något årtionde tidigare varit
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fallet. För EFS var detta särskilt tydligt
utifrån den i samtida samhällsdebatt
alltmer ifrågasatta associationsmodel-
len vilken blivit en belastning för
Stiftelsen. Många missionsvänner me -
nade att Stiftelsen måste öppna sig för
medbestämmande och bli en del av en
folkrörelse.

Trots dessa förändringar förblev EFS:s
styrelse i mycket kvar i associationstän-
kandet. Exempel på detta är att styrelsen
år 1876, när en opposition bildats genom
de sk. waldenströmska frågorna, besluta-
de att debatt inte fick förekomma vid års-
mötet, att styrelsen (visserligen helt enligt
stadgarna) fortsatte att tillsätta och avsätta
provinsombud och att styrelsen uppma-
nade de provinsombud som var lojala
gentemot styrelsen att närvara vid de tur-
bulenta årsmöten som hölls 1876-1878
när oppositionen förespråkade främst
läromässig förändring av Stiftelsen.50

Planer på ansgarieförbund
Parallellt med EFS fanns det även åtmin-
stone en annan viktig samtida nationell
samordningsvision för den nyevangeliska
rörelsen. Bakom denna stod Hans Jacob
Lundborg som vid 1000 års-minnet av
missionären Ansgars död 1865 drömde
om ett nationellt ansgarieförbund i Sve -
rige med ansgarieföreningar verksamma i
alla län/landskap.51 Lundborg ska för förs -
ta gången ha talat om sin närda dröm om
länsvisa ansgarieföreningar och ett för-
bund för den yttre missionen vid ett möte
med kolportörer 1864.52 Året därpå, 1865,
beskrev han sin vision enligt följande:

Kristus vill genom sina vänners
bemödanden vinna människor för
Gud och hans rike. Må för detta
ända mål de troende i varje län lan-
det runt förena sig för att i Jesu
namn kalla och utsända missionä-
rer till hednavärlden, åtminstone en

för varje länsförening. De olika läns -
föreningarna böra sedan förena sig
till ett stort förbund för hela landet.
För att i tacksamma hjärtan hug-
fästa minnet av Ansgarius och hans
livsgärning böra dessa föreningar
ef ter honom kallas ansgariiföre -
ningar.53

I planerna på detta nationella ansgarieför-
bund sträckte sig Lundborg mot en natio-
nell samordning, men var samtidigt tydlig
med att denna skulle ske utifrån en regio-
nal bas. Lundborg var vid denna tid del-
aktig i att starta flera av landets ansgarie-
föreningar54 och kom sedan att stegvis
utveckla sina tankar om det tänkta förbun -
det. Till detta kommer jag att åter vända
nedan.

En central fråga i detta sammanhang
är vilken roll Lundborg menade att EFS
skulle spela i detta tänkta förbund av
länsvisa ansgarieföreningar. Längre fram i
denna artikel kommer jag att pröva tan-
ken om inte dessa planer på ett ansgarie-
förbund kan ses som preludiet till en riks-
täckande folkstyrd organisation för den
nyevangeliska väckelserörelsen, i själva
verket preludiet till Svenska Missions för -
bundet?

Det är även möjligt att precisera denna
fråga: var EFS som det då tedde sig i över-
ensstämmelse med Lundborgs tänkta ans-
garieförbund?

Hans Jacob Lundborg var viktig vid
tillblivelsen av EFS 1856. Egentligen kan
han ses som Stiftelsens grundare efter att
ha fått inspiration därtill vid en resa till
Skottland året dessförinnan. Han anställ-
des som Stiftelsens förste sekreterare, men
måste redan 1857 lämna Stockholm både
pga slitningar mellan honom och EFS:s
styrelse och främst utifrån att han enbart
fått ett års tjänstledigt av västeråsbisko-
pen Christian Erik Fahlcrantz (1790-1866). 

Lundborg hade att återvända till präs-
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terlig tjänst i hemstiftet, Västerås stift.
Han sattes på ”consistorii skjutskärra”
för att fylla prästvakanser i stiftets för-
samlingar. Dit domkapitlets order förde
honom startade han missionsföreningar.
Under denna period av prästerlig tjänst i
västeråsstiftet förändrades hans syn på
Stiftelsen som den utvecklat sig. Nils Ro -
dén har undersökt Lundborgs agerande
och menar att han från denna tid gick
över till att tydligare betona en än mer
folklig förankring av missionsengage-
manget. Lundborg tydliggjorde sig i den
bevarade brevväxling han förde med sin
förtrogne Bernhard Wadström (1831-
1918), vilken var andre sekreterare för
EFS 1856-1862 och som från 1862 var
ledamot av dess styrelse. Det verkar som
att Lundborg vid denna tid ansåg att
Stiftelsen inte blivit det uttryck för folk-
ligt engagemang, inriktning och ledning
som han menade missionsarbetet behövde.
Ett exempel på denna skillnad i utblick
mellan EFS och Lundborg var att Stif -
telsen satsade på några få dyra bokverk
medan Lundborg hävdade att EFS hellre
borde satsa sina resurser på en mängd bil-
liga kristna traktater och annan litteratur
för de breda folklagren. Lundborg var i
detta påverkad av James Lumsden i Skots -
ka Frikyrkan. Vidare undrade Lund borg
om Stiftelsen var alltför nära kopplad till
kyrkosamfundet, hennes ordningar och
lära. Han ansåg dock att EFS:s kallelse
var att verka inom kyrkan, bland annat
för att förändra henne.55

Det verkar som att Lundborg ville star-
ta om på nytt, etablera något annat än
den Stiftelse som då framträdde.56

Det är idag inte möjligt för forskning-
en att fastställa exakt vad Lundborg
åstundade med det av honom tänkta ans-
garieförbundet. Härtill är det kvarlämna-
de källmaterialet alltför sprött.

Det faktum att Lundborg visionerade

om ett ansgarieförbund (ca 1860-1865)
vid en tid när EFS redan existerade visar
dock på att han tyckte att Stiftelsen inte
motsvarade den nationella rörelsesam-
ordning som han menade var nödvändig.
Inför bildandet av EFS i maj 1856 hade
Lundborg 1855-56 på väg från Skottland
till Stockholm rest i södra och mellersta
Sverige för att träffa rörelsens lokala och
regionala ledare. Han ville informera om
och uppamma stöd för vad som skulle
bildas (Stiftelsen). I början av 1860-talet
hade Lundborg på motsvarande sätt på
nytt kontaktat många personer om ett
eventuellt bildande av ett ansgarieför-
bund.57 Hans vicepastorsansvar i Gryt -
hyt tan band honom dock till församling-
en där varför en del kontakter denna
gång fick ske brevledes.

Vad finns då utifrån källmaterialet att
säga om Lundborgs tänkta ansgarieför-
bund?

För det första kan noteras att Lund -
borg inte nämnde EFS i sina planer för ett
nationellt ansgarieförbund. Innebar detta
att Stiftelsen förbisågs? Tystnad är inte
enkel att tolka. Ett sätt att tolka det fak-
tum att EFS inte nämndes är att Stiftelsen
inte tänktes utgöra någon del av detta
nya. Ett annat sätt att tolka denna tyst-
nad är att det för Lundborg var så själv-
klart att Stiftelsen skulle utgöra organisa-
torisk grund för rörelsen att han av denna
anledning inte fann skäl att nämna EFS.
Av betydelse är att Lundborg verkar ha
menat att ansgarieförbundet skulle vara
bredare, dvs mer ”folkligt”, förankrat än
vad Stiftelsen vid denna tid var.58

Lundborg var själv med om att regio-
nalt organisera den nyevangeliska rörel-
sen i åtminstone sex landskap/län. Han
var inspiratör till bildandet av Gäst rik -
lands Arbetsförening (bildad 1861)59, var
rådgivare till Jönköpings Missions före -
ning (särskilt vid ombildandet 1861),60
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fanns med vid Gotlands Missions före -
nings (bildad 1862) utveckling,61 inspire-
rade till bildandet av Örebro Läns Ansga -
rie förening (bildad 1865), i vars styrelse
han satt, var inspiratör till Värmlands
Ansgarieförening (bildad 1865)62 och var
involverad som rådgivare till Öster dalar -
nes Missionsförening (bildad 1867).63 I
flera av dessa levde tanken om ett ansga -
rieförbund länge vidare. Ett exempel på
detta var när Örebro läns Ansgarie före -
nings årsmöte 1866 sände föreningens
sekreterare prästen Axel Wætter (1836-
1903) till Värmlands Ansgarieförenings
årsmöte och där hade att ”öfverföra
Örebro läns Ansgariiförenings broderliga
hälsning till bröderna af Wermlands läns
Ansgariiförening.” Örebro läns Ansgarie -
förening önskade att relationen till
Värmlands Ansgarieförening skulle bidra
till att ”den kära tanken på ett hela wårt
land omfattande Ansgariiförbund kunde
börja att förverkligas.”64

I den regionala organisationen Örebro
Läns Ansgarieförenings bevarade källma-
terial finns en intressant odaterad och
opublicerad text vid namn Ansgarie för -
bundet för en samfäld Swensk mission
bland Hedningarne.65 Björn Svärd, som
tidigare undersökt texten, menar att
hand stilen överensstämmer med Lund -
borgs. Texten finns i tre från varandra
något avvikande versioner. Texten saknar
såväl datering som mottagare eller sända-
re66 men har ansetts vara skriven 1865.67

Svärds identifiering av handstilen som
Lundborgs stärks av att textens innehåll
motsvarar Lundborgs vid denna tid visio-
nerade förbund. Att texten återfunnits
bland Örebro Läns Ansgarieförenings
kvarlämnade handlingar är inte att förvå-
na då Lundborg vid denna tid var präst i
Grythyttan i länet och 1865-1867 var sty-
relseledamot i örebroföreningen.68 De tre
olika varianterna av texten visar på ett

pågående tankeutbyte mellan författaren
och antingen styrelsen för Örebro Läns
Ansgarieförening i sin helhet eller åtmin-
stone med någon av dess styrelseledamö-
ter. På variant nummer tre återfinns upp-
maningen till skrivelsens mottagare: ”NB.
Önskas åter med bifogade anmärkning-
ar”, vilket tyder på att sändaren och mot-
tagaren av skrivelsen stod i tämligen
intensiv kommunikation med varandra.69

I texten Ansgarieförbundet framställs
hur svensk nyevangelisk yttre mission
skulle kunna samordnas. Jag utgår nedan
från den tredje varianten av texten då
denna renskrivits och av allt att döma är
den sist tillkomna. Det faktum att H. J.
Lundborg (om vi nu kan fastställa att det
var han som var författaren, vilket är san-
nolikt inte minst utifrån Björn Svärds
identifiering av Lundborgs handstil) an -
såg att det behövdes en ny yttre mission
som rörelsen kunde stödja visar på att
rådande struktur för EFS inte hade det
engagemang Lundborg åsyftade.

Lundborg menade att det tänkta ans -
garieförbundet skulle etableras till minne
av Ansgar (801-865), vilken var den mis-
sionär som först förde kristen tro till
Sverige, och av denna anledning bära
hans namn. Målet för förbundet sades
vara att bilda en svensk organisation för
yttre mission vilken inte var underordnad
något missionssällskap i annat land.
Visionen gick ut på att missionsvännerna
i varje svenskt län ekonomiskt skulle
ansvara för varsin missionär i den yttre
missionen och senare även gärna någon
inhemsk kateket i missionslandet som
skulle understödja denna missionär. För
att bli känd bland missionsvännerna i
länet och bygga relation med dem tänktes
den blivande missionären en tid före utre-
san till missionsfältet resa i området.

EFS och dess missionsinstitut Johan ne -
lund omnämns helt kort i Ansga rie för -
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bundet. Enligt förslaget skulle missionä-
rerna utbildas vid nämnda missionsinsti-
tut ”medan man [rörelsen, förf:s anm.]
tillika under tiden med förbön och hjelp
ihågkommer Stiftelsens allmänna missions -
werksamhet.”70

Lundborg knöt i texten an till den plan
som han gav uttryck för ca 1860 att Sve -
rige genom sina missionsvänner borde ha
möjlighet att ansvara för ”25 missionärer
bland hedningarna; 25 infödda arbetare
bland hedningarna; 50 infödda kolportö-
rer bland katolikerna; 50 infödda kolpor-
törer bland andra förvärldsligade kyrkor
och bland judarna; 10 kolportörer och 1
reseombud i Amerika; 100 kolportörer
och 3 reseombud i Sverige och 1 särskild
sekreterare i Stockholm.71 I denna plan
fanns såväl inre mission i Sverige, yttre
mission i icke-kristna länder, andligt stöd
till svenska utvandrare till USA, mission
bland katoliker och judar samt lednings-
funktion planerad. Denna struktur tänk-
tes med andra ord – täckande stora verk-
samhetsområden – vara ekonomiskt in -
samlande, samordnande och verkställan-
de.

Hur förhåller sig då Lundsborgs tänk-
ta ansgarieförbund till EFS?

Lundborg verkar 1865 önska en nyan-
sats för missionen, både för den inre och
den yttre. För honom var det viktigt att
strukturen skulle vara regionalt baserad
och med stor närhet mellan sändande
missionsvänner och kolportörer/missio-
närer. Namnet ansgarieförbund och att
missionsvännerna skulle bilda länsvisa
ansgarieföreningar visar att dessa länsvisa
föreningar nationellt skulle sluta sig sam-
man. I efterhand vet vi som sagt inte hur
detta ansgarieförbund tänktes relatera till
EFS, om det ens tänktes så. Visserligen
nämns Johannelund som utbildningsan-
stalt, men hela tanken verkar förespråka
en nyansats för missionstänkandet där

Stiftelsen inte nödvändigtvis ansågs spela
någon större roll även om också dess mis-
sionsverksamhet skulle ihågkommas.

EFS existerade redan när planerna om
ett ansgarieförbund presenterades, dvs
det fanns redan en samordning för svensk
yttre mission. Var planerna på ansgarie-
förbundet i själva verket en protestyttring
mot Stiftelsen? Var planerna på ett för-
bund ett tecken på att dess förespråkare
önskade en större närhet till givarna, mer
medbestämmande och en mer ut veck lad
organisationsstruktur än vad Stiftelsen gav? 

Från rörelsen i Värmland, företrädd av
bland andra Carl Johan Nyvall (1829-
1904), betonades att det tänkta ansgarie-
förbundet även skulle verka för mission i
Sverige, dvs inre mission. Lundborg höll
med om denna kommentar, men oroades
samtidigt över att rörelsen inom Värm -
lands Ansgarieförening utvecklats mot
allt högre grad av separatism.72

Sett till de mest praktiska resultaten av
visionen om ett ansgarieförbund med an -
slutna länsföreningar/ansgarieföreningar
vid slutet av 1860-talet kan bildandet av
Örebro Läns Ansgarieförening och Värm -
lands Ansgarieförening, båda 1865, lyftas
fram. I bägge fallen var H. J. Lundborg
personligen engagerad.73 Två omständig-
heter verkar, åtminstone temporärt, ha
brom sat planen på att bilda ett ansgarie-
förbund: att EFS och Lundborg ”försona-
des” i och med att den senares kolpor-
törsskola i Grythyttehed togs över av Stif -
telsen och att Lundborg avled 1867.
Lundborg personifierade i mycket planer-
na på ett ansgarieförbund. Hans frånfälle
förändrade situationen. 

I Örebro Läns Ansgarieförening levde
dock visionen om ett i folkdjupet förank-
rat missionsarbete även efter Lundborgs
död. Ett exempel på detta var när Lars
Erik Odell, som var reseombud för EFS,
vid örebroföreningens årsmöte somma-
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ren 1876 påminde om Lundborgs tanke
om att om enbart 20 personer i var och
en av länets socknar, vilka vid denna tid
var 55 till antalet, bidrog med 10 öre
varje vecka till den yttre missionen skulle
det sammantaget resultera i 5 000 kronor
år ligen.74 Tanken var att dessa ”öresför-
eningar” skulle utgöra den ekonomiska
basen för områdets bidrag till den yttre
missionen.75 Vid örebroföreningens års-
möte sommaren 1877 påminde Odell om
de tidigare tankarna om ett nationellt
ans garieförbund. Överläggningarna slu-
tade denna gång vid att de som var när-
varande i sina områden skulle försöka
intensifiera engagemanget och intresset
för yttre mission.76 Att Odells förslag
dock behandlades vid örebroföreningens
årsmöte sommaren 1877 är i sig intres-
sant. Tanken om ett ansgarieförbund ver-
kar ha fortsatt att leva i vissa kretsar långt
efter H. J. Lundborgs död. En central
tanke inom det planerade förbundet var
att de mindre summor pengar varje givare
kunde ställa till förfogande sammantagna
skulle ge stora summor till missionsarbe-
tet. I detta ligger en förankring av missio-
nen i folkdjupet.

Tankarna om ett ansgarieförbund
ställ de EFS:s styrelse inför flera frågor:
Var för menade delar av rörelsen att detta
förbund behövdes när Stiftelsen fanns?
Vad skulle hända med EFS om ansgarie-
förbundet med regional bas kom till stånd?

Lundborgs ansgarieförbund blev inte
verklighet under den tid han levde. En
möj lig tolkning är dock att se det 1878
bil dade SMF som en uppfyllelse av hans
vision.77

Överregionala samordningsförsök
Samtida med EFS:s nationella samord-
ningsplaner och visionen om ett ansgarie-
förbund fanns även överregionala försök

till ökad samordning av rörelsen. Dessa
centrerades kring någon eller några av de
uppgifter som de enskilda regionala orga-
nisationerna var för sig var alltför begrän-
sade för att klara av, dvs främst kolpor-
törs/predikantutbildning och – fortbild-
ning, yttre mission samt utgivande av
över regional missionstidsskrift och littera -
tur. Även om rörelsen såg behovet av ut -
ökad samordning upplevdes dock inte all-
tid nationell samordning som nödvändig.
Tillräcklig grad av samordning menade
den sig kunna uppnå på exempelvis över-
regional nivå.

Här bör särskilt noteras att Stiftelsens
kommitté, som arbetade med frågan om
”närmare förbindelse” mellan EFS och
rö  relsens missionsföreningar – vilket myn -
nade ut i 1872 års förslag – i sitt utlåtan-
de var partisk och nedvärderade de regio-
nala organisationernas förmåga att sam-
ordna rörelsen. Kommittén erkände visser-
ligen att det existerade ”kretsföreningar”,
vilka regionalt samordnade de lokala
missionsföreningarna, men att ”kretsför-
eningarna” i sin tur inte var samordnade.
Kommittén menade vidare att det var
oklart vad ”kretsföreningarna” skulle gö -
ra eller hur de skulle vara uppbyggda.78

Det är här tydligt att kommittén menade
att EFS behövdes för att samordna rörel-
sen nationellt. 

Att Stiftelsen talade för sitt eget exi -
stensberättigande förvånar inte. Den
nämnda kommitténs påståenden om de
regionala organisationerna var dock inte
helt med sanningen överensstämmande.
Ansvarsfördelningen mellan de lokala
och de regionala missionsföreningarna
var i själva verket relativt tydlig där de
senare anordnade större regionala mis-
sionsmöten, anställde kolportörer/predi-
kanter vars insatser sedan fördelades mel-
lan de lokala föreningarna, såg till kol-
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portörernas/predikanternas utbildning
och inte sällan gav ut regionala missions-
tidsskrifter. De regionala föreningarna
var uppbyggda med medbestämmande
där anslutna lokala föreningar röstade
genom ombud vid årsmötet vilket var
högsta beslutande instans. Flera regionala
organisationer hade även nära samverkan
med varandra. Dessa kontakter bör ses
som överregionala samordningsförsök.

Ett exempel på överregionala samord-
ningsförsök var när Värmlands Ansgarie -
förening 1870 kontaktade grannorgani-
sationen Örebro Läns Ansgarieförening
om att gemensamt äga och driva den mis-
sionsskola värmlandsföreningen planera-
de starta i Kristinehamn och att tillsam-
mans ge ut en missionstidsskrift.79

Resultatet av överläggningarna resultera-
de i en begränsad samverkan mellan de
två i det att örebroföreningen kom att stå
för en del av prästen Andreas Fernholms
(1840-1892) lön mot att han verkade två
månader årligen i Örebro län. Den större
delen av hans tjänst utgjordes av att vara
föreståndare för värmlandsföreningens
kolportörsskola i Kristinehamn och att
predika i Värmland-Dalsland.80

Örebro Läns Ansgarieförening kontak -
tade 1875 grannorganisationen Östergöt -
lands Ansgarieförening för att nå mer
samverkan. Denna samarbetstrevare ledde
dock inte till något.81 En annan överregio-
nal samverkan skedde under 1870-talet
genom att de tre regionala organisationer-
na Örebro Läns Ansgarieförening, Jön -
köpings Missionsförening och Söder -
manlands Allmänna Missions förening
anordnade predikantmöten tillsammans.82

De två till varandra gränsande regiona-
la organisationerna Jönköpings Missions -
förening och Västergötlands Missions -
före ning samverkade nära med varandra.
Inte minst medverkade jönköpingsför e -
ning ens förkunnare vid västgötaförening-

ens större missionsmöten och anställdes
även periodvis av denna. Vidare sändes
me del för den yttre missionen från rörel-
sen i Västergötland till Jönköpings Mis -
sions förening vilken bedrev egen yttre
mis sion.83 Under 1880-talet diskuterade
de två organisationerna även om de orga-
nisatoriskt skulle gå samman, men så
sked de inte.84 Västgötaföreningen anslöt
sig senare till Svenska Missionsförbundet
medan jönköpingsföreningen fortsatte som
organisatoriskt fristående.85 Dessa över-
regionala men ej rikstäckande samord-
ningsförsök visar sammantagna på att det
fanns möjligheter, åtminstone på tanke-
planet, att samordna rörelsen på en över-
regional nivå mellan det regionala och det
nationella.86 Ytterligare ett överregionalt
samordningsförsök under 1870-talet kan
spåras till de södra delarna av det då ode-
lade Härnösands stift när de regionala
organisationerna där sökte närmare kon-
takt med varandra.87

När de regionala missionsföreningarna
tänkte samarbete och i förlängningen
eventuellt organisatoriskt samgående ver-
kar de ha förutsatt att denna samverkan
skulle ske med medbestämmande som
bas. Något annat var inte tänkbart då de
regionala föreningarna var uppbyggda
enligt denna princip. Utifrån detta kan
hävdas att det fanns olika uppfattningar
inom rörelsen hur rörelsen skulle ledas
och samordnas redan innan de sk. walden-
strömska frågornas uppkomst. Kanske är
det möjligt att se dessa frågors teologiska
innehåll som utlösande faktor för den
konflikt och uppdelning som drabbade
rörelsen ca 1872-1890? I och med detta
resonemang underkänns inte de sk. walden-
strömska frågornas teologiska validitet,
men påvisas att en slags uppdelning redan
var för handen när de uppkom.

Även om det fanns samverkan mellan
regionala organisationer på överregional
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nivå hade EFS rätt i att detta före 1874
inte resulterat i någon nationell samord-
ning av rörelsen och att resurser att bedriva
kolportörs/predikantutbildning, litteratu-
rutgivning samt yttre mission med missio-
närsutbildning var begränsade. Det är möj -
ligt att tolka situationen som att Stif telsen
önskade nationell samordning me dan
rörelsens regionala missionsföreningar
hellre såg en samordningsstruktur upp-
byggd på decentralisering och betonade
medbestämmande.

Planer på ett nyevangeliskt götiskt för-
bund
Sommaren 1887 behandlade Östergöt -
lands Ansgarieförening en skrivelse från
Västergötlands Missionsförening där den
senare inbjöd östgötaföreningen att till-
sammans med västgötaföreningen och
”Jönköpings missionsförbund” bilda ”ett
s.k. ”Göthiskt förbund”. Östergötlands
Ans garieförenings styrelse tackade dock
nej till detta.88 Med termen ”Jönköpings
missionsförbund” avsågs säkerligen Jön -
köpings Missionsförening.89 Skrivelsen
från Västergötlands Missionsförening har
inte återfunnits i dess eller ”Jönköpings
Missionsförbunds” arkiv.90

Mycket litet är känt om detta överre-
gionala samordningsförsök. Vi kan kon-
statera att det inte realiserades. Det bör
konstateras att planerna på detta ”göthis-
ka förbund”91 inte uttryckligen relaterade
till EFS. Om det förverkligats skulle det
ha inneburit en samordning av rörelsen i
ett substantiellt överregionalt geografiskt
område. De som visionerade om detta såg
uppenbarligen inte Stiftelsen som det na -
turliga eller oersättliga centrat i en tänkt
ny samordning. Inte heller verkar SMF,
trots att denna riksorganisation vid denna
tid funnits i nära tio år, ha spelat någon
roll i detta.

Ett nyevangeliskt götiskt förbund, om

Östergötlands Ansgarieförening, Jön kö -
pings Missionsförening och Västergöt lands
Missionsförening bildat detta, skulle ha
haft stor livskraft. Sammantaget torde med-
lemskapet i ett sådant förbund ha kunnat
omfatta uppskattningsvis 40-50 000 av
rörelsens medlemmar (uppskattning base-
rad på folkmängd och rörelsens storlek i
de olika landskapen). Detta skulle ha
varit tillräckligt för att bygga en överre-
gional organisation täckande Östergöt -
land, Västergötland och större delen av
Småland. Med denna tänkta medlemsbas
hade en ekonomisk grund funnits för pre-
dikantutbildning, överregionalt tidskrifts-
organ, stora missionsmöten och egen
yttre mission. Vi talar här om ett reellt
överregionalt alternativ till nationella
samordningsförslag. Nu blev det inte så. 

Jag är medveten om att jag bygger min
framställning av tanken om ett götiskt
nyevangeliskt förbund på en enda rad i
ett protokoll från Östergötlands Ansgarie -
förenings styrelse sommaren 1887. Dock
vill jag ändå presentera det som ett av
rörelsens samtida överregionala samord-
ningsförsök. Det nyevangeliska götiska
förbundet förverkligades som sagt inte.
Dock är det intressant att dessa tankar
närdes och säger oss något om samtidens
tankeklimat.

Till de ovan nämnda samordningspla-
nerna kom även de tidigare behandlade
förhoppningar som närdes i olika delar
av landet att etablera fler kolportörsut-
bildningar. Dessa planer innebar någon
form av samordningsförsök då det där
var tänkt att rörelsen inom ett större geo-
grafiskt område skulle samverka för att
förverkliga bildandet av en kolportörsut-
bildning.

Det är intressant att notera att ovan-
nämnda regionala och överregionala
samverkansförsök inte tillnärmelsevis in -
tresserat tidigare forskning i samma grad
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som de nationella organisationerna EFS
och SMF gjort. De senare har i olika sam-
manhang skrivit sin historia och haft stör-
re möjligheter (dvs resurser) att få den
tryckt och spridd. Det behöver inte med
nödvändighet finnas någon motsättning
mellan regional/överregional och natio-
nell samordning eller deras respektive his-
torieskrivningar, men det är tydligt hur
det nationella planets historietolkning
överskuggat andra samtida samordnings-
försök och deras historietolkning. De
nationella organens historieskrivning är
lättillgänglig för forskningen. Här är det
möjligt att enkelt gå till tryckt och spritt
material medan kunskap om rörelsens re -
gionala och överregionala samordnings-
försök oftast kräver arkivforskning. I
detta återfinns något av skillnaderna mel-
lan segrarnas och förlorarnas historia.92

Regional, överregional eller
nationell samordning?
En central fråga under 1870-talet var om
den nyevangeliska väckelserörelsen skulle
samordnas regionalt/överregionalt eller
även nationellt. Som vi tidigare sett var
det senare alternativet en del av moderni-
teten. Just 1870-talet och decennierna
därefter utgjorde härvidlag något av en
vattendelare. Järnvägar, ångbåtslinjer och
posttransporter knöt de olika landsdelar-
na närmare samman, tankar om nationa-
lism flödade och gemensam normaltid för
riket infördes 1879. Norrland började
exploateras och användandet av den
svens ka flaggan blev under decennierna
kring sekelskiftet 1900 allt vanligare. Det
moderna Sverige växte fram.93 Tiden
hade ur flera aspekter runnit ifrån regio-
nala och överregionala projekt. Nu gällde
nationella samordningsplaner. 

Det fanns fördelar med nationell sam-
ordning. Ett nationellt samordningsför-
sök för den nyevangeliska rörelsen kunde

ha tillräckliga resurser för att samordna
och ge läromässig riktning genom att
bland annat inspirera till och samordna
inre mission, utbilda predikanter och mis-
sionärer, bedriva yttre mission, ge ut litte-
ratur och samla till stora missionsmöten.
För rörelsens regionala samordningar
kom alternativen snarast att bli att an -
tingen understödja nationell samordning
genom att uppgå i den eller att tonas ned.

Svenska Missionsförbundet (1878-)
EFS skulle inte förbli det enda nationella
samordningsförsöket för den nyevangeliska
väckelserörelsen. Vid predikantmötet i au -
gusti 1878 bildades Svenska Missionsför -
bundet (SMF) som ytterligare ett natio-
nellt samordningsförsök.94 Vi har här rört
oss bortom den punkt då rörelsen var
kon fessionellt enad. Ur flera aspekter
stod SMF mer i samklang med moderni-
teten än vad Stiftelsen gjorde. Till detta
kommer jag att återvända nedan.

Den mer radikala delen av rörelsen var
sedan början av 1870-talet inte helt till-
fredsställd med EFS. Den verkade för att
förändra Stiftelsen. Särskilt tydligt blev
detta perspektiv vid EFS:s årsmöten
1876-1878 och vid den serie av predi-
kantmöten som hölls i Stockholm dessa
år. Stiftelsens stadgar medförde dock att
läromässig eller annan förändring av den-
samma var svår. De som bildade SMF
menade att EFS inte (längre) kunde vara
den nationellt sammanhållande kraften i
och för den nyevangeliska väckelserörel-
sen. För detta menade grundarna av
Missionsförbundet att Stiftelsen hade en
alltför snäv konfessionalitet och var allt-
för begränsad i sitt medbestämmande.
För EFS:s styrelse var de krav på bredare
konfessionalitet och obegränsat medbe-
stämmande, vilka stora delar av rörelsen
ställde på Stiftelsen, en utmaning.95

När SMF bildades i augusti 1878 var
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det konkret för att säkra driften av mis-
sionsskolan i Kristinehamn, vilken grun-
dats av Värmlands Ansgarieförening.
Förbundet skulle även göra insamlingar
för och ägna sig åt mission, både yttre
och inre. ”Missionsföreningar eller kristna
församlingar” inbjöds att ta kontakt med
SMF för att efter ansökan och prövning
kunna anslutas till detsamma.96 Sett ur ett
större perspektiv har tidigare forsknings-
insatser visat på flera olika underliggande
anledningar till bildandet av Missions för -
bundet, alla aktualiserade under 1870-
talets gång:

a) olika tolkningar av Kristi försonings-
gärning (objektiv eller subjektiv förso-
ningssyn)

b) frågan om de evangelisk-lutherska
bekän nelseskrifternas ställning

c) frågan om nattvarden (som borde kal-
las församlingsfrågan då frågan om
kyrkotukt var central)

d) under de ovan nämnda tre frågorna
låg även kravet på medbestämmande,
ytterst att alla missionsvänner skulle
äga stadgereglerat medbestämmande
på lokal, regional och nationell nivå.97

Vad skulle då krävas av ett nationellt
samordningsförsök som hela den nyevan-
geliska väckelserörelsen vid slutet av
1870-talet kunde ställa sig bakom?

Av utvecklingen kan vi se att ett sådant
samordningsförsök – för att kunna om -
fatta hela rörelsen, eller åtminstone så
stora delar därav som möjligt – på natio-
nellt plan måste ha stadgar som innebar: 

a) (oinskränkt) medbestämmande för
anslutna organisationer på lokalt och
regionalt plan

b) kunna upplevas som hela rörelsens
organ genom att inga begränsningar
fick finnas för deltagande i t. ex styrel-
searbetet

c) konfessionellt vara så öppet att hela
eller åtminstone så stora delar av rö -
relsen som möjligt skulle kunna anslu-
ta sig.98

SMF strävade efter att uppfylla dessa
krav, och gjorde det också till stora delar.
Förbundet kunde med sina förutsättning-
ar bli det nationellt samordnande organet
för hela rörelsen utom för den del som
önskade en mer distinkt evangelisk-luth -
ersk bekännelse och tydlig inomkyrklig-
het. Denna del av rörelsen förblev pri-
märt i relation till EFS dock utan att alltid
formellt ansluta sig.

Med sin konfessionellt mer öppna
hållning riskerade dock SMF att hamna
vid sidan av Svenska kyrkan, vilken beto-
nade sin evangelisk-lutherska bekännelse
och ville upprätthålla kyrklig ordning.
SMF kan ses som ett förbund av lokala
och regionala missionsföreningar/försam-
lingar. De regionala organisationerna som
var viktiga för rörelsens samordning på
regional nivå hade sin särskilda plats i
Missionsförbundet. De kom att utgöra
grund för Förbundets distriktsstruktur
1888/89.99

Utifrån 1870-talets händelseutveckling
kan vi konstatera att EFS inte längre hade
förutsättningar att vara det organ som
organiserade hela rörelsen, detta både av
konfessionella skäl (rörelsen hade bekän-
nelsemässigt och kyrkosynsmässigt blivit
alltför spretig) och av beslutsordningsre-
laterade skäl då Stiftelsen – delvis för att
skydda just sin konfessionalitet – inte var
helt öppen för oinskränkt medbestäm-
mande.100

På sitt sätt var SMF mer med sin tid
och kunde härbärgera större delen av
rörelsen. Bekännelsefrågor delegerades
inom Förbundet, i kongregationalistisk
anda, till det lokala planet. De lokala ge -
menskaperna fick stort inflytande att de -
fi niera vad kristen tro och benämningen
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”luthersk” för dem innebar. Ytterst går
det att hävda att detta blev upp till varje
individuell medlem utifrån Bibel ordet och
sitt samvete att avgöra.101

Inte ens 1878 är egentligen någon tyd-
lig slutpunkt för rörelsens nationella sam-
ordningstillhörighet. Visserligen bildades
Missionsförbundet då, men det skulle dröja
till åtminstone 1890 innan rörelsen förde-
lat sig mellan EFS och SMF alternativt
valt att inte ingå i någon av dessa.102

Konklusion
Vad har då undersökningen givit? På en
nivå blir svaret att ett resultat är att det
ingalunda var klart på förhand hur den
nyevangeliska väckelserörelsen skulle
komma att samordnas. Det kunde ha gått
annorlunda. Jag lägger ingen värdering i
detta uttalande. Det är enbart ett enkelt
konstaterande efter att ha undersökt
rörel sens olika regionala, överregionala
och nationella samordningsförsök efter
1850.

Hur samordningsförsöken utgestalta-
de sig verkar ha berott på både rörelsens
behov och modernitetens påverkan. Den
senare talade snarare för samordning
utifrån medbestämmande än för samord-
ning av associationsmodell och snarare
för nationell samordning än för regional
eller överregional. Modernitetens bety-
delse för den nyevangeliska väckelserörel-
sens uppdelning och samordningsformer
blir en del av här publicerad artikels
forskningsbidrag.

Om vi slutligen återvänder till Hans
Ja cob Lundborgs vision om ett rikstäc-
kande ansgarieförbund och Per August
Ahl bergs nationella samordningstankar
för rörelsen, båda från 1860-talet, är det
möjligt att hävda att dessa åtminstone
delvis realiserats vid slutet av 1878 och
då på två sätt:

a) EFS (bildad som association 1856) fanns
sedan 1874 som ett nationellt samord-
ningsorgan och

b) SMF fanns som nationellt samord-
ningsorgan sedan 1878.

För att knyta an till H. J. Lundborgs
vision från 1860-talet om ett nationellt
ansgarieförbund blev Missionsförbundet
för många det mest adekvata förverkli-
gandet av dessa tankar. För EFS och den
till Stiftelsen relaterande delen av rörelsen
blev dock detta samordningsförsök kon-
fessionellt alltför brett. Stiftelsens ledning
pekade även på de risker som obegränsat
medbestämmande kunde medföra.

Flera regionala och överregionala sam-
ordningsförsök upplevde att rörelsen me -
nade att de inte längre räckte till. Nu
behövdes, ansåg många, nationell sam-
ordning av rörelsen för att klara av inre
och yttre mission, utbildning av predikan-
ter och missionärer samt utgivning av lit-
teratur. Inte minst blev frågan om predi-
kanternas pensionering – detta i sin tur
visande på deras professionaliseringpro-
cess – en fråga som rörelsen menade att
enbart en nationell samordningsstruktur
på ett adekvat sätt kunde lösa.103

Vid 1878 hade den nyevangeliska väc-
kelserörelsen därmed två samordnings-
försök på nationellt plan, EFS och SMF.
Att Missionsförbundet vann framgång
tillskrivs i denna undersökning bland
annat att det var närmare knutet till sam-
tidens modernitet än vad Stiftelsen var.
Båda var nationella samordningsförsök,
men Missionsförbundet var mer i takt
med sin tid och moderniteten genom att
det baserades på (oinskränkt) medbe-
stämmande och konfessionellt sett kunde
härbärgera hela den nyevangeliska väckelse-
rörelsen utom möjligen den del som häv-
dade en mer entydig inomkyrklig och
evangelisk-luthersk prägel. I detta ifråga -
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SUMMARY: 

This study focuses on how the new-evangelism movement of Sweden made attempts at coordi -
nating itself. The time frame of the investigation is from the start of the new-evangelism
movement in ca 1840 to the establishment of the Swedish Covenant Mission (SCM) in 1878.
The new-evangelism movement in Sweden started about 1840. During its first 50 odd years
this movement searched for the most appropriate way of coordinating itself. One way of
doing this was by regional coordination: forming regional organizations consisting of local
mission societies in different parts of the country. Another way was by finding national coor-
dination. The Swedish Evangelical Mission Society (SEM) (Evangeliska Fosterlands-Stif -
telsen, EFS) (1856-) was started 1856 as an “internal mission” of the Church of Sweden. The
SEM was an advocate of coordination of the movement on a national level, but was not
democratic at its start. On the regional level the movement started regional organizations
which were democratic. A more modern thinking (modernism) advocated solutions on the
national level and enhanced the idea of democracy. One part of the new-evangelism move-
ment stressed the importance of democracy and was more open than the SEM as regards
confession. This part coordinated itself into the Swedish Covenant Mission (SCM) (1878-)
(later Mission Covenant Church of Sweden). The more modernistic thinking of the time
resulted in national cooperation of the new-evangelism movement and SEM, which was not
totally democratic, having less possibility to win the favour of the movement.

Keywords: new-evangelism, new-evangelism movement, Swedish Evangelical Mission Soci -
ety (1856-), Swedish Covenant Mission (1878-) (later Mission Covenant Church of Sweden),
theological identity, evangelical lutheran, democracy, regions, modernism, popular move-
ment.
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Preface 

Based on a report from the Evan ge -
lical Lutheran Church of Finland's
(= ELCF) Bishops' Conference,

broad discussion on the approval of the
Joint Declaration (= JD) took place in the
Church Council during the autumn term

in November 1997. In May 1998, the
ELCF decided to accept the JD based on
a report filed by their General Synod's
Constitutional Committee,1 which reached
the same decision as the Bishop's Co n fe -
rence in recommending the approval of
the document. The justification for the
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decision repeatedly references the
Lutheran Confessions, especially the For -
mula of Concord (= FC).2

However, in their report, the Con sti -
tutional Committee does not repeat the
opinion of the Bishop's Conference,
accor ding to which at least the latest of
our Lutheran Confessions, the Formula
of Concord, renders the doctrine of justi-
fication differently than the Reformer
himself.3 So there is no enormous gap bet-
ween Luther and Lutheranism after all.4

This is important to note, since it will
influence the course of future discussions.
Here the Committee has also indirectly
and very discretely presented quite a
serious critique of the unanimous motion
of the Bishop's Conference.

In our previous article we have dealt
with the essential, critical questions that
were left open by both the Bishops' Con -
ference statement and the preliminary
debate of the Church Council.5 In this ar -
ticle we will focus on examining the argu-
ments of the Committee report, especially
those parts which touch the doctrinal
foundation of our Church.6 The wide in -
ter national discussion on the JD must in
large part be set aside since it falls outside
of the scope of a single article.7 Never -
theless, the close reading of the Com mit -
tee report in the light of the FC shows by
what means the JD has been brought in
harmony with the Lutheran Confession.
The results are truly impactful for the
assessment of the cogency and consisten-
cy of the ecumenical negotiations in a
more comprehensive context.

The Relevance of Good Works in Justi -
fication (Committee Report pp. 23-24)
The Committee holds as ”essentially im -
portant” to the Lutheran confession that
good works and new life ”under no cir -
cumstances be understood as man's own
works or a basis or presupposition of jus-

tification” (p. 24). The expression ”own
works” leads us to understand that these
works are performed by man in his own
power. Yet to this category would not be -
long the works that man performs as
having been moved and inspired thereto
by grace, i.e. the works that are fruits of
justification by faith. Accordingly, a see-
ming match is achieved with the Catholic
doctrine of justification. However, by this
the Committee broadens the scope of the
doctrine of justification to include also
the consequences of justifying faith. As a
result, even sanctification is made part of
the scope of justification which brings
about a transition into justification by
works.

The Committee (pp. 23-24) claims that
their doctrine of justification as it is de -
scri bed above, ”is in substance harmonio-
us with e.g. the section 'through faith
alone' in the Formula of Concord (SD III,
36-39).” This is incorrect. SD only speaks
of good works as an inevitable conse-
quence but not as an essential part of jus-
tification. Certainly, the good works of a
Christian are still his own even as being
influenced by God, that is, works perfor-
med in accordance with inventive love
and genuine sympathy. Even as such they
have no influence whatsoever on our jus-
tification. The only righteousness that
pre vails before God is the gift of right -
eousness won by Christ alone.

The Committee further attempts to
defend the Joint Declaration (p. 24), by
stating that ”also the Augsburg confes-
sion speaks of justification without using
the expression through faith 'alone'.” But
what is the point? Surely the Augsburg
Confession, when speaking of faith being
counted for righteousness before God
(article 4), by no means implies that justi-
fying faith would still include love and
hope as in Roman Catholic theology.
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Inability of Man: (Committee Report
pp. 26-27)
Throughout its presentation of the issue
of the inability of man, the Committee
gravely misinterprets the Lutheran Con -
fes sions.8 Firstly, it sees no problem in
con fusing the articles of justification and
con version (Buße) with each other. It
should be clear that salvation is seen from
a different angle in the latter and does not
essentially belong to the scope of justifica-
tion, although in Lutheranism it is always
naturally brought into relation with justi-
fication. ”But here very good attention
must be given with especial diligence, if
the article of justification is to remain
pure, lest that which precedes faith, and
that which follows after it, be mingled
together or inserted into the article of jus-
tification as necessary and belonging to it,
because it is not one or the same thing to
speak of conversion and of justification.
For not everything that belongs to con-
version belongs likewise to the article of
justification, in and to which belong and
are necessary only the grace of God, the
merit of Christ, and faith, which receives
this in the promise of the Gospel, where-
by the righteousness of Christ is imputed
to us, whence we receive and have forgi-
veness of sins, reconciliation with God,
sonship, and heirship of eternal life.” (SD
III, 24-25).9

Secondly, the Committee (p. 27) quo-
tes at this point a portion of the FC accor-
ding to which it is ”certain that through
the power of the Holy Ghost we can and
should cooperate” (SD II, 65). The quota-
tion strongly misleads the reader. The fact
is that the FC narrows this statement to
concern man's influence, which is only
made possible after conversion and rege-
neration. It relates to the actions of the
”new man” (SD II, 63-64). How does the
Committee manage to begin from this

teaching in the FC and, completely
awkwardly, end up supporting the Ro -
man Catholic teaching of man's ability to
cooperate in his own salvation from the
very beginning onwards? For clarity we
quote the aforementioned article: ”From
this, then, it follows that as soon as the
Holy Ghost, as has been said, through the
Word and holy Sacraments, has begun in
us this His work of regeneration and re -
newal, it is certain that through the po -
wer of the Holy Ghost we can and should
cooperate, although still in great weak-
ness” (SD II, 65). Here the FC is conside-
ring the growing authority of the new
man in Christians. The growth does not
indicate that justification is an ongoing
process in them. Rather, it means a deepe-
ning understanding of one's own depravi-
ty as well as an increasing trust in God's
perfect justification through faith in
which good works will inevitably follow.
This is not so in Roman Catholic theol-
ogy. Even if the term 'cooperate' is not
always used, man's supposed natural abi-
lity and goodness is nonetheless accentua-
ted. He has the power and the responsibi-
lity to ”fit oneself into” the grace of
God.10

Thirdly, the Committee (p. 27) claims
that both the Lutheran and the Catholic
sides ”unanimously reject an extreme inter -
pretation of man's passivity.” This state-
ment holds true in neither case. The Ro -
man Catholic doctrine of man in his fal-
len state usually contains the notion that
he still possesses faith in God's existence
as well as some spiritual abilities (al -
though weakened in nature). Conse -
quent ly, natural goodness is not fully cor-
rupted in him but he is able to cooperate
with God to some extent in order to ob -
tain salvation.11 Hence it cannot be stated
that Catholic doctrine of salvation merely
rejects an extreme interpretation of man's
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passivity. In fact, it even presupposes
man's active cooperation.

Even more serious and offensive is the
Committee's claim that the FC too would
reject ”an extreme interpretation of man's
passivity” (SD II, 59). The term ”passive”
is only true in a very narrow sense.12

Strictly speaking man is not passive in
matters of salvation but rather quite acti-
ve, that is in resisting God. SD II, 59 sta-
tes clearly: ”For a stone or block does not
resist the person who moves it, nor does
it understand and is sensible of what is
being done with it, as man with his will so
long resists God the Lord until he is [has
been] converted. And it is nevertheless true
that man before his conversion is still a
ra tional creature, having an understan-
ding and will, however, not an understan-
ding with respect to divine things, or a
will to will something good and saluta-
ry.”13 To be sure, this text does not reject
– as the Committee somehow manages to
interpret – an extreme interpretation of
man's passivity, but it accentuates on the
one hand man's total corruption, which
manifests as active resistance of God, and
on the other hand man's conversion,
which is realized only through the power
of God's word killing the sinner by means
of the law and regenerating the believer
by means of the Gospel.14

Fourthly, the Committee (p. 27) re com -
mends approving the Joint Declaration
by yet again interpreting a quote from the
FC contrary to its context, according to
which man has a ”freed will” based on
his baptism (SD II, 67), and therefore also
a possibility to cooperate. While there is
no need to defend again Lutheran views
on man's total inability to contribute in
matters of his salvation prior to his con-
version (see above), it should be added in
this context that the human will being
freed from sin's slavery through justifica-

tion in baptism is no separate and perma-
nent mental ability independent of faith.15

If a baptized Christian renounces faith,
his spiritual life dies and sin regains con-
trol of him. Because the Holy Spirit has
then been grieved and totally lost, he is no
longer able to sustain the will freed by
him. It is gone. Man is once more spiritu-
ally dead, albeit baptismal grace is still
valid on God's part. According to the FC
he should under no circumstances be re-
baptized, but he should instead re-convert
(SD II, 69). Consequently, a new conver-
sion would comprise everything that has
been stated above about conversion in
general. The prodigal son returns through
the hearing of God's word. He does not
act of his own mind or his own power –
all in accordance with the basic teaching
on conversion in e.g. Luther's Small Cate -
chism (III article).16

The Term 'To Sanctify': (Committee
Report pp. 28-31)
The Committee (p. 30) claims in general
that the FC rejects ”speaking of sanctifi-
cation 'in a wider sense.” That is obviously
not true. Sanctification ”in a wider sen se”
(including both forgiveness of sins and
renewal) is only rejected as a synonym for
justification (SD III, 37-39).17 This is not
the only time the Committee neglects to
make a (sufficient) separation between
jus ti fication and sanctification. Their in -
ter nal relation is left unclear time and
time again. Lutheran doctrinal tradition
often speaks of justification using such
terms as 'to sanctify', 'to renew' or 'to
regenerate' without having justification
tainted with the sanctity of works or
renewal of life. Luther for example does
in fact use the word ”sanctification” in a
broader sense in both his Small and Large
Catechisms, comprising all of the Holy
Spirit's activity from the bestowal and
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sustaining of justifying faith and even to
eternal life. This is the growth and
strengthening ”in the faith and its fruits
which He produces” (Large Catechism,
Creed 53). But when teaching justifica-
tion Luther focuses solely on the Holy
Spi rit's work in word and sacrament,
through which the sinner receives the gift
of justification obtained by Christ. Re cei -
ving the gift by faith and possessing it in
faith, the Christian is truly sanctified in
body and soul (1. Cor. 3:16; 6:11, 19).
”[…] by faith [...] we acquire a new and
clean heart, and God will and does
account us entirely righteous and holy for
the sake of Christ, our Mediator. And al -
though sin in the flesh has not yet been
altogether removed or become dead, yet
He will not punish or remember it.” (Smal -
cald III, 13, 1). Further: ”[…] the en ti re
man, both as to his person and his works,
is to be called and to be righteous and
holy from pure grace and mercy, shed
upon us [unfolded] and spread over us in
Christ.” (Smalcald III, 13, 2). The sinner's
”holiness” in this sense of the word is the-
refore not his own good works but solely
the gift of holiness (gift of righteousness)
obtained by Christ.

The Term 'Regeneration': (Committee
Report pp. 28-31)
The Committee states cursorily and erro-
neously that the Defense of the Augsburg
Confession (Apologia) would include
both forgiveness of sins and regeneration
into justification. It is already stated by
the Lutheran fathers in the FC that Apo -
logia ”frequently” uses the terms 'regene-
ration' and 'justification' as synonyms. As
an example they quote in Latin: ”Iustifi -
catio est regeneratio, that is, Justification
before God is regeneration.” (SD III, 19).18

Immediately the Commit tee follows with
a statement that again fails to convince

for the very same reason (pp. 28-29): In
the Apologia justification is supposed to be
”a definite act of God based on Christ's
merit, and simultaneously the gradual
renewal of life caused by the Ho ly Spirit”.
Strictly speaking, justification means no -
thing but a sinner being accredited before
God the gift of righteousness obtained by
Christ, through faith. When defending
the Augsburg confession against false Ro -
man Catholic doctrine of salvation, Me -
lanch thon surely did not approve of any
talk of double justification or ”an ambi-
guous meaning” of justification as the
Com mittee does (pp. 28-31).19 He based
his clear and simple teaching on the Bible.

When discussing the Formula's defini-
tion of the broader sense of regeneration,
the Committee (p. 29) yet again jumps to
justification without consideration stat -
ing that ”later on the FC prefers a manner
of speaking in which only forgiveness of
sins is included in justification”. When
justification is concerned there really is no
other manner of speaking (see SD III, 24)!
The Committee soon after claims that the
Lutheran fathers' manner of speaking is
”one-sided” or ”extreme” (pp. 29-30),
thus showing not only open contempt for
them, but also proving their own tenden-
tiousness, if not downright ignorance.

The Ambiguity of the Term 'Faith':
(Committee Report pp. 31-36)
The Committee (pp. 31-36) explains dif-
ferent understandings of what saving
faith really is, yet they never account for
why the differences have emerged. They
merely state as historical fact e.g. that
Lutherans had to reject false interpreta-
tions of faith in the 1500's (pp. 31-34). It
is certainly true that the Roman Catholic
side saw and still sees faith ”as merely
assent to scriptural assertions as external
truth” (p. 32). Understood this way,
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”faith alone” is not sufficient for justifica-
tion; alongside and in addition to faith,
one needs ”theological virtues”, i.e. love
and hope. But why not make the effort to
study what the Bible means by faith, espe-
cially since Biblical research is so strongly
appealed to? It is well-known that Ro -
man Catholic theology has reached its
definition of faith partly on the basis of
certain philosophical ties. Should this not
openly and honestly be recognized? The
traditional difference of opinion is being
admitted but left untouched. Further -
more, if that highly respected ”latest
Biblical research” had even superficially
been taken into account, the Roman Ca -
tholic definition of faith would have been
proven completely wrong. According to
the Bible faith is not mere knowing. It is
submission to the truths of God's word
and is essentially a strong confidence in
his loving kindness based on the unfailing
promises of the Gospel, against all doubt,
and complete unworthiness of one's own
heart. It is a gift of God, which he pre-
sents and delivers through the means of
grace.20 That is why the discussion on dif-
ferent aspects of justification undergone
by the Catholic Church at Trent as well as
the anathema on the Lutheran doctrine of
justification and on Lutherans had not-
hing to do with what the reformers really
meant by faith. It is equally useless for the
Committee report (p. 33) to examine the
claim made by ”extreme critics” that
”Lu theran 'faith alone' excludes not only
love but also the use of word and sacra-
ment”. This kind of thinking is only fami-
liar to us because of radical and liberal
late Protestantism. Apparently, presenting
and examining it must aim at creating an
artificial breach, so that there would then
appear a great opportunity to alleged
”ecu menical breakthrough”. Surely genu -
ine ecumenism should focus on solving

existing problems.
The Committee (p. 34) goes on to

quote the Apologia, quite incomprehen-
sibly and out of context: ”For, as we have
said, the good works of saints are righte-
ous, and please on account of faith”
(Defense V, 131). Surely Melanchthon
does not narrow this down to justifica-
tion, but refers to the righteousness of
saints in general. The Finnish translation
does not necessarily convey the original
idea correctly. An earlier translation by A.
E. Koskenniemi said: ”For the good works
of saints are, as we have said, righteous-
nesses, they are pleasing on ac count of
faith.” In Latin: ”Nam bona opera in
sanctis, ut diximus, sunt iustitiae et pla-
cent propter fidem.” The sentence by no
means implies that good works belong to
justification itself. On the contrary, it
depicts the piety of saints, that is, those
who are already justified through faith.
Their piety shows itself through good
works. Immediately prior to this, the
Apologia explains: ”And here to be justi-
fied does not mean that a righteous man
is made from a wicked man, but to be
pronounced righteous in a forensic sense,
as also in the passage Rom. 2:13: The
doers of the Law shall be justified. As,
therefore, these words: The doers of the
Law shall be justified, contain nothing
contrary to our doctrine, so, too, we be -
lieve concerning the words of James: By
works a man is justified, and not by faith
alone, because men having faith and good
works are certainly pronounced right -
eous.” (Defense V, 131). The Com mittee
(p. 33) leaves unmentioned (surely not on
purpose?), that the quote ”man is not jus-
tified by faith alone but also by works” is
from James and that it speaks nothing of
righteousness by faith but of works (=
Christian piety) that inevitably follow
righteousness by faith. The usage and



Theofilos  vol. 7 nr. 3 2015

Report: Constitutional Committee of the Finnish Lutheran Church on the Joint Declaration298

interpretation of the Lutheran Confes -
sions by the Committee is suspect, to say
the least.

The Reality of Sin: (Committee Report
pp. 36-40)
The Committee holds that ”a sufficient
unanimity” (p. 39) on the doctrine of sin
has been reached in ecumenical negotia-
tions between Catholics and Lutherans.
However, the proof (p. 37) fails to con-
vince. On the one hand there is reference
to the view of the Lutheran Confessions
that lust is ”truly sin”. But was this not
precisely the real issue of controversy? Is
this not exactly what is missing from the
Joint Declaration? On the other hand
there is reference to Luther's Large Cate -
chism: ”Thus, although we have sins, the
[grace of the] Holy Ghost does not allow
them to injure us …” (LC Creed, 55). As
if this were the whole solution to the con-
troversy! Simply put, the ecumenical
prob lem lies here: The Roman Catholic
Church holds that ”lust is not truly sin in
the baptized saint”. Luther and the
Lutheran Confessions for their part teach
that ”lust is always sin”. How can these
statements be made to match?21 The
Com mittee is attempting to erase the dif-
ference. So much for their ”ecumenical
discovery”!

To be sure, the Committee (p. 38) does
state that ”even Catholic tradition con -
tains views according to which even the
first move toward a bad thought was con-
sidered sinful.” If despite this, lust is not
considered sin, a whole theological con-
struction alien to the NT has been created
(see e.g. Mark 7:21-22; Rom. 7:7-11; Jam.
1:14-15). The Catholic idea of concupi-
scentia rises, as is known, from classical
philosophic traditions.22 Consequently,
”the first movement of thought” pre -
supposes a liking or assent on man's part,

which means that the sinfulness of lust
itself is denied.

At this point the Committee (p. 39) also
underlines that ”the Lutheran Con fes -
sions do not present specific refutations
on the subject of the sinfulness of the jus-
tified” and that ”all refutations within the
doctrine of sin regard the doctrine of ori-
ginal sin before justification”. Statements
such as these contain the idea that it is
possible to separate ”original sin before
justification and after justification” from
each other. The suggestion is totally arti-
ficial, because certainly the essence of ori-
ginal sin does not change in justification.
On the contrary, the position of the sinner
before God is altered as consequence of
justifying faith, since his nature, which is
corrupted by original sin, and his count-
less transgressions and neglects, no longer
condemn him for the sake of Christ. The
dispute between Roman Catholics and
Lutherans regarding the concept of sin is
unmistakably seen in discussions from
reformation times. The Confutatio, writ-
ten against the Augsburg confession, sta-
tes: ”We also reject the explanation of the
princes (= CA II), because they call the
original flaw lust (concupiscentia), if they
want to understand that lust be sin even
after baptism [...].”23 Accordingly it was
precisely the doctrine of original sin
”after baptism (that is: justification)” that
Roman Catholic theology got wrong,
according to Melanchthon. Although he
refrains from denouncing it as anathema
per se, the 2nd article of the Augsburg
Confession condemns ”the Pelagians and
others” who do not hold original sin as
truly sin. The FC goes on to specifically
condemn the Tridentine statement accor-
ding to which lust for sin after baptism is
not proper sin: ”Also, [we reject and con-
demn the teaching] that evil lusts are not
sin, but con-created, essential properties
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of the nature, or, as though the above-
mentioned defect and damage were not
truly sin, because of which man without
Christ [not ingrafted into Christ] would
be a child of wrath”. (Ep I, 12). Related
to this: ”Also, [it is censured and rejected]
that sinful, evil lusts are not sins, but con-
ditiones, or con-created and essential pro-
perties of the nature.” (SD I, 18). 

Thus, no unanimity has been reached
on the doctrine of sin in ecumenical nego-
tiations between Catholics and Luthe rans.
The differences are exactly the same as in
the time of the Reformation. That is why
it seems extremely strange that the Com -
mittee (p. 40) speaks merely of ”differen-
ces of emphasis on the doctrine of sin”
and even of allowing those. The Catholic
view that the sin of concupiscentia is not
sinful, is in stark contradiction with the
apostle Paul and the Bible in general,
which is even quietly admitted by Trent.24

Since the complete seriousness of sin is
surpassed and blurred, it follows convin-
cingly that the Lutheran doctrine of justi-
fication no longer suffices as it is. If a
Chris tian is not in himself ”fully sinful”,
there is no way he can also be ”fully
right eous” in Christ. Therefore the Com -
mittee (pp. 38-39) – quoting the Bishop's
Conference – brings forth a partial view
of righteousness alongside and at the ex -
pense of the holistic view. Due to his in -
completeness, the Christian is only ”par-
tially sinful” and ”partially righteous”,
but he strives to become better. Accord -
ingly, in the Lutheran doctrinal tradition
the partial view has first and foremost
been connected with sanctification, whe-
reas the holistic view is absolutely essenti-
al for the understanding and protection
of the doctrine of justification. By now
attempting to build some kind of unani-
mity based on the partial view, the Com -
mittee is simultaneously endeavoring to

bring down and overturn the Church
built by the Reformation.

The Merit of Good Works and Growth
in Faith: (Committee Report pp. 43-47)
As has been shown above, the Committee
repeatedly confuses justification and sanc -
tification. When treating the subject of
the relevance of good works to justifica-
tion, they likewise leave the subject open
in a suspect manner. Certainly the Com -
mittee (p. 43) is right in saying ”good
works cannot be the basis of salvation,
but in the life of the righteous they are
inevitable consequences of the renewal af -
fected by the Holy Spirit”. Here, if any -
where, it is essential to explicitly separate
the perfect righteousness obtained by
Christ, owned solely in faith, from the
Christian's own very incomplete piety
with regards to neighborly love. It is clear,
that justification and sanctification are
interdependent, as cause and effect. Yet
the Committee (p. 43) is unable to clarify
their relationship without being (intentio-
nally) vague. The report declares e.g.:
”Al though righteousness is perfect on
basis of Christ's merit, its effects keep
gradually growing during the course of a
Christian's life”. It must be asked where
the true doctrine of justification by faith
lies hidden when there is on the one hand
talk of Christ's perfect righteousness and
on the other of its gradual growth in a
Christian's life. In that case Christ's right -
eousness would in itself be perfect, but we
would not fully own it through faith nor
would we be fully righteous and holy
before God. In fact this causes Christ and
the Christian to be separated from each
other. Might we not now summon the
famous unio, being united with Christ
through faith, if then the effects of
Christ's righteousness would start grow -
ing gradually in the Christian? The Com -
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mittee (p. 43) attempts to prove their
view by quoting the FC: ”It is also cor-
rectly said that believers who in Christ
through faith have been justified, have in
this life first the imputed righteousness of
faith, and then also the incipient right-
eousness of the new obedience or of good
works.” (SD III, 32). Yet the FC neither
here nor in other parallel paragraphs con-
fuses new obedience, good works, with
justification by faith. The Committee is
desperate for something they will never
find in the Lutheran Confessions. Why
does the report not once speak directly of
righteousness by faith? Everything is pro-
cessed through the ecumenical blender
into an even mixture. The above mentio-
ned quote from the FC continues with a
useful warning: ”But these two must not
be mingled with one another or be both
injected at the same time into the article
of justification by faith before God.” (SD
III, 32). Yet this is exactly what the Com -
mittee is doing, although they quote the
very same words (p. 43).

At one point the Committee (p. 45)
themselves admit a problem exists. From
a Lutheran point of view they hold as hard to
accept the Catholic emphasis found at
Trent, according to which good works
contribute to maintaining righteousness
and even increasing it (JD §38).25 Yet the
Committee continues on their path,
despite obstacles in their way, reconciling
irreconcilable views by once again confu-
sing righteousness by faith with sanctifi-
cation. For a start the report (p. 46) quo-
tes a FC instruction: ”Since, then, it is
manifest from God's Word that faith is
the proper and only means by which
righteousness and salvation are not only
received, but also preserved by God, the
decree of the Council of Trent, and what -
ever elsewhere is set forth in the same
sense, is justly to be rejected, namely, that

our good works preserve salvation, or
that the righteousness of faith which has
been received, or even faith itself, is either
entirely or in part kept and preserved by
our works.” (SD IV, 35). Immediately it is
stated that the aforementioned quote
”would at first glance seem to clash with
the Catholic statement in the Joint Decla -
ration”. Indeed! Every knowledgeable rea -
der surely understands that the FC with -
out a doubt clashes with the Catholic sta-
tement. But the Committee (p. 46) mana-
ges somehow to reconcile the opposing
views of both parties through clever ver-
bal acrobatics. According to the report
”good works, effected by the Holy Spirit,
can be said to 'preserve' this divine rela-
tion, in a sense that they leave no room
for turning away from God” and that
”the human being mainly avoids destroy-
ing that which God upholds”. Is it not
time to stop talking about the practice of
genuine ecumenism in our Church?

The most dangerous and destructive
doctrine for the Gospel is the idea of the
meritorious character of good works,
which is favored and even emphasized by
Catholic theology and now even confes-
sed by the Committee (see above). Since if
man's salvation depends even partly on
something else than Christ's merit, the
Bib lical doctrine of justification is lost.
The whole reformation was in some way
triggered by the discovery of malpractices
on a ”grass-root” level that were distor-
ting the Gospel and leading people astray.
The most sensational was of course the
sale of indulgences. That was flagrant
greed, as the Pope put the imaginary
merits of the saints out in the open mar-
ket. Throughout the history of the church
there has hardly been any other single
practice that has met as firm and as reso-
lute a resistance as the use of indulgences
for the purpose of controlling and direc-
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ting religious circulating capital. This is
why references to the meritorious charac-
ter of good works in ecumenical docu-
ments along with recommendations of
the usefulness of indulgences in the new
Roman Catechism are a kind of continua-
tion of the counter-reformation of past
centuries and a sad degeneration of mod -
ern protestant Christianity.

Summary
In summary, we conclude that the
Committee interprets the Lutheran Con -
fessions quite arbitrarily. They quote ran-
dom passages in a goal-oriented way and

without much concern for context. The
report is dominated by a positive attitude
toward the Joint Declaration. It does not
even aim at solving ecumenical problems
by working objectively and applicably,
but instead uses numerous artificial ex -
planations to avoid answering the real
burning issues. This kind of method is of
course irresponsible as such, but especial-
ly so when discussing the most funda-
mental doctrine. It is imperative that the
committee report be brought under inter-
national scholarly examination so that its
misinterpretations can be shown in de -
tail.26
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17. Speaking of justification simul sanctus et peccator means the same as simul iustus et peccator. Otherwise the
Formula of Concord uses sanctification also ”in a broader sense”. E.g. Ep I, 6: ”In like manner Christ has also
redeemed it as His work, sanctifies it as His work, raises it from the dead, and gloriously adorns it as His work.
But original sin He has not created, assumed, redeemed, sanctified [...].” SD I, 39: ”[…] God does not imme-
diately cast from Himself into hell-fire this corrupt, perverted, sinful mass, but forms and makes from it the
present human nature, which is lamentably corrupted by sin, in order that He may cleanse it from all sin, sanctify
and save it by His dear Son.” Compare SD I, 45: ”Thirdly, in the article of Sanctification Scripture testifies that
God cleanses, washes, and sanctifies man from sin, 1 John 1:7, and that Christ saves His people from their sins,
Matt. 1:21.”
18. Also Ep III, 7-8: ”[...] according to the usage of Holy Scripture the word justify means in this article, to
absolve, that is, to declare free from sins [...]. And when, in place of this, the words regeneratio and vivificatio,
that is, regeneration and vivification, are employed, as in the Apology, this is done in the same sense. By these
terms, in other places, the renewal of man is understood, and distinguished from justification by faith.
19. Likewise G. Wenz rejects with good grounds that Apologia would teach a ”double meaning” of justifica-
tion. See his article Konsens in Grundwahrheiten der Rechtfertigungslehre? Die ”Gemeinsame Erklärung zur
Rechtfertigungslehre” (= GER) des Lutherischen Weltbundes und des Päpstlichen Einheitsrates aus evangelischer
Sicht. Una Sancta. Zeitschrift für ökumenische Begegnung 3/97, 247-248. The article, however, claims that a
”double meaning” is also not supported by the Joint Declaration (p. 248). One can disagree on this part. Cf.
Apologia IV, 71-72: ”But when it is said that faith justifies, some perhaps understand it of the beginning, namely,
that faith is the beginning of justification or preparation for justification, so that not faith itself is that through
which we are accepted by God, but the works which follow; and they dream, accordingly, that faith is highly
praised, because it is the beginning. For great is the importance of the beginning, as they commonly say, The
beginning is half of everything; just as if one would say that grammar makes the teachers of all arts, because it
prepares for other arts, although in fact it is his own art that renders every one an artist. We do not believe thus
concerning faith, but we maintain this, that properly and truly, by faith itself, we are for Christ's sake accounted
righteous, or are acceptable to God. And because 'to be justified' means that out of unjust men just men are
made, or born again, it means also that they are pronounced or accounted just. For Scripture speaks in both
ways. [The term 'to be justified' is used in two ways: to denote, being converted or regenerated; again, being
accounted righteous.] Accordingly we wish first to show this, that faith alone makes of an unjust, a just man,
i.e., receives remission of sins.” 
20. Thus e.g. Ep III, 6: ”We believe, teach, and confess that this faith is not a bare knowledge of the history of
Christ, but such a gift of God by which we come to the right knowledge of Christ as our Redeemer in the Word
of the Gospel, and trust in Him that for the sake of His obedience alone we have, by grace, the forgiveness of
sins, are regarded as holy and righteous before God the Father, and eternally saved.”
21. See below. Compare further SD II, 18: ”Now, if in St. Paul and in other regenerate men the natural or carnal
free will even after regeneration strives against God's Law, it will be much more obstinate and hostile to God's
Law and will before regeneration. Hence it is manifest [...] that the free will [...] from its innate, wicked, rebel-
lious nature it resists God and His will hostilely, unless it be enlightened and controlled by God's Spirit.” See
further M. Luther: Answer to Latomus. Luther's Works 32. American Edition. Career of the Reformer II, 158:
”What can be made of this except that sin is completely forgiven in baptism and yet remains, even as Paul says
in Rom. 7 [...]. All sins are washed away, yet something remains to be bathed. [...] How could cleansing still be
necessary unless [sin] still remained?” or p. 209: ”Do you hear? Even after forgiveness there is still sin, but it
is not imputed. Are you so little satisfied with this ineffable mercy of God which justifies you from all sin, accep-
ting you as if you were without sin, that you push on further to put to death what He has himself already con-
demned and brought close to extinction? This is a manifest absurdity and compels Latomus to hold that the
Apostle must not be understood to be speaking properly of real sin. Do you say that what is not imputed is
now no longer sin? But this is what I want, that nonimputation [of sin] is not ascribed to the work and its nature,
but to mercy. Latomus, however, sets aside forgiving mercy and claims that according to nature sin is no longer
present. This truly is to rob God.” 
22. See article ”Konkupiszenz” by J. B. Metz. Handbuch theologischer Grundbegriffe (München: Deutscher
Taschen buchVerlag, 1970).
23. See article by S. Kiviranta ”Perisynti, konkupisenssi ja vanhurskauttaminen” (”Original sin, concupiscense
and justification”) in Turhentuuko uskonpuhdistus?, 149.
24. See article by T. Laato: ”Paavali ekumeenisena erotuomarina. Mistä löytäisin perustelut yhteiselle julistukselle?”
(”Paul as an ecumenical referee. Where can I find grounds for the Joint Declaration?”) Turhentuuko uskonpuh -
distus?, 96.
25. The Constitutional Committee (p. 44) quotes e.g. a passage from Apologia, according to which ”the merit
of good works is not salvation but other external and spiritual rewards in this life and hereafter (IV, 194-201;
IV, 355)”.
26. This text is revised and edited with additions from the Finnish original: ”Perustevaliokunnan mietintö - yritys
murtaa luterilaisen kirkkomme tunnustusperusta” in Simo Kiviranta - Timo Laato: Turhentuuko uskonpuhdis-
tus? Rooman kirkon ja Luterilaisen Maailmanliiton uusi selitys vanhurskauttamisopista (Myllypaino: Leväsjoki,
1998), 37-59.



Inledning
Jag har varit ungdomsledare och ung-
domspastor inom EFS (Evangeliska Fos -
ter landsstiftelsen) under ganska många år.
Jag hade min första tjänst redan 1999-
2002 på Heljarödsgården utanför
Ängelholm. Under åren 2006-2012 var
jag ungdomspastor i EFS-kyrkan i
Örnsköldsvik och sedan dess jobbar jag
med ungdomsledarutbildning inom
Mekane Yesus kyr kan1 i Addis Ababa,
Etiopien. Jag har också varit ledare på
flera konfirmationsläger och ungdomslä-
ger genom åren.

Jag tror att de som tillsammans med
mig har varit ledare för unga människor
inom kyrkan i slutet av 1900-tal och bör-
jan av 2000-tal förmodligen är väl med-
vetna om hur stor andel av tonåringar och
unga vuxna som lämnar den lokala för-
samlingen, och ibland även tron helt och
hållet. Jag tror att vi är många som kan
vittna om hur vi i vår ungdomsgrupp i
kyrkan ändå var ganska många ungdo-
mar, men hur vi idag ser väldigt få av våra
jämnåriga vänner kvar i församlingsge-
menskapen. Undersökningar som gjorts
inom detta område visar att den mest kri-
tiska perioden är mellan 16-22 år. En
nyligen gjord amerikansk undersökning
visar att hela 70% av ungdomarna som

under sin uppväxt brukade gå till kyrkan
av olika anledningar lämnade denna i
åld rarna 18-22.2

I ett samhälle som har haft en oerhört
snabb teknologisk och sociologisk ut veck -
ling är det många lokala församlingar
som kämpat (och kämpar) med att finna
nya sätt att dels nå nya unga medlemmar
på ett mer effektivt sätt, men kanske mest
att behålla de man redan har. Inom min
egen rörelse, EFS, har man t.ex. sedan ett
par år tillbaka börjat arbeta aktivt med
något som kallas Fresh Expressions, som
innebär att man försöker hitta nya sätt att
vara och göra kyrka på, utifrån de kultu-
rella förändringar som skett och sker i vår
omvärld. Just när det gäller ungdomar
verkar det råda en uppenbar spänning
mellan att relatera till ungdomar på deras
eget sätt och att samtidigt vara trogen det
historiska bibliska budskapet. Det finns
ut maningar i att göra ungdomar, som är
vana vid att konsumera det mesta, till
aktiva, ansvarstagande medlemmar i en
lokal församling. Det finns också i alltför
många kristna sammanhang en olycklig
uppdelning mellan olika generationer i
kyr kan. Ungdomsarbetet har mer och mer
kommit att fungera som en egen försam-
ling, åtskild från de vuxna och de äldre.
Ett problem som i mångt och mycket har
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sin rot och grund i fenomenet ”ungdoms-
kultur” som började växa fram under
1960-talet. Utvecklingen har lett till en
situation där ungdomar och vuxna inte
längre talar samma språk och knappt
vistas i samma värld, om man ser till tan-
kemönster, attityder och beteenden.

De frågor som vi kan behöva fundera
på när det gäller detta är följande: Varför
lämnar en så hög andel ungdomar och
unga vuxna den kristna församlingen?
Vad finns det för yttre orsaker till detta,
såsom trender i samhället i stort? Vad är
kyrkans eget ansvar när det gäller detta?
Har kyrkan arbetat på fel sätt och vad
kan i så fall göras för att förändra detta
framöver?3

Bakgrund
Till att börja med vill jag kortfattat försö-
ka beskriva bakgrunden till den situation
vi ser idag och till ungdomars plats och
roll i den lokala församlingen. Det finns
givetvis mer att säga om detta, men föl-
jande tror jag ändå ganska bra samman-
fattar det som hänt och som lett fram till
problemen jag adresserar nedan. 

Under senare delen av 1900-talet har
vi gått mer och mer från den moderna
tidens tankesätt till att leva under de post-
moderna villkoren. En kortfattad beskriv-
ning av dessa villkor innefattar följande: 
För det första kännetecknas postmo-

dernismen av en misstro mot den moder-
na tidens övertygelse att en ständig ut -
veckling (genom utbildning, vetenskap
och sociala förbättringar) hela tiden kom-
mer att göra saker och ting bättre. Detta
leder lätt till en skepticism gentemot auk-
toriteter och institutioner. 
För det andra kännetecknas det av att

man inte tror att det finns någon absolut
sanning eller någon fastställd ”mening”
med livet, som skulle vara samma för alla
människor. Det finns heller ingen (själv-

klar) koppling mellan språket och värl-
den, så som den är.4 Detta leder till plura-
lism och ifrågasättande. 
För det tredje kännetecknas det av en

stark betoning på ”jaget”, vilket leder till
en individualisering. Det kollektiva, som
förut mest naturligt representerades av
familjen, men även av kyrkan, har ersatts
av tron på att den enskilda personen är fri
och i sin fulla rätt att välja och bestämma
precis vem man vill vara, hur man vill
vara det och när man vill vara det. 

Detta skifte från den moderna tidens
tankegångar har på flera sätt utmanat
kyrkan och kristen tro så som den har
förståtts i stora delar av kyrkan i histori-
en, som bygger på begreppet att det finns
en absolut sanning och i allra högsta grad
en mening med alla människors liv. Den -
na sanning, menar man, har blivit för-
medlad till människor med hjälp av språk
(Bibeln). Vidare är grundtanken i kristen
tro att de kristna naturligt är en del av ett
kollektiv; ”ett folk” eller ”en familj” som
hör samman i tron på Jesus.

Med anledning av denna övergång
från det moderna till det postmoderna
kan man säga att (den västerländska) kyr-
kan under 1900-talet har genomgått en
slags identitetskris. Det som tidigare an -
sågs som mer eller mindre självklart – tron
på Gud och att de stora berättelserna eller
ideologierna innehöll svar på människans
problem – blev nu ifrågasatt och utmanat
av den nya tidens skepticism och ifrågas-
ättande.

På 1960-talet i USA hörde man för
första gången talas om en ”ungdomskul-
tur” och begreppet ”generation gap” blev
för första gången använt5. Orsakerna till
det ta kan beskrivas på flera sätt, men klart
är att det för första gången i historien
hade uppstått en klyfta mellan vuxna och
de man kallade för tonåringar. Mark
Senter räknar i sin bok, The Coming
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Revolution in Youth Ministry, upp ett
antal anledningar till att detta hände6.
För det första var det skiftet i tänkande

från de moderna till de postmoderna idé-
erna som i hög utsträckning bidrog till en
sekularisering av hela samhället. Senter
be skriver detta som ett grundproblem och
menar att detta bidrog till att det inflytan-
de som familjen och kyrkan tidigare hade
haft över den unga generationen nu i hög
takt började avta. 
För det andra framhäver han starten

av allmänna gymnasieutbildningar i USA
som en tydlig grogrund för bildandet av
en ungdomskultur. 1875 beslöt man att
införa detta, med hjälp av skattemedel.
Res ten av västvärlden följde ganska
snabbt detta exempel. Fram till dess var
en majoritet av (amerikanska) ungdomar
i tonåren antingen utbildade i hemmet, i
mindre klasser med flera åldersklasser
samlade, eller inte alls. I de nya gymnasie -
skolorna flockades tonåringar både från
landsbygden och städerna och de blev
avskilda från resten av samhället både till
ålder och rent geografiskt. Detta var bör-
jan på den ungdomskultur, som vi sett
utvecklas så tydligt under senare delen av
1900-talet. Det är viktigt att stryka under
att detta också radikalt förändrade balan-
sen av pedagogisk makt. Lärare fick be -
tydligt större inflytande över uppfostran
och skolning och på så sätt öppnades dör-
ren till en större mångfald av idéer, läror
och världsbilder än någonsin tidigare. En
”ny värld” bildades, där tonåringar i
stort sett var de enda medborgarna.
(Detta fe no men har på senare tid först
vidare till internet-världen, där social
medier idag utgör en självklar arena).
För det tredje pekar Senter på den nya

situation som uppstod i efterkrigstiden.
Även om det fanns speciella söndagssko-
lor för barn och unga i både USA och
England redan i början av 1800-talet

(samt en del andra rörelser riktade mot
unga, så som YMCA), så var det under
1960-talet som den riktigt stora föränd-
ringen satte igång. Senter talar om den
baby-boom som kom i efterkrigsåren, vil-
ken ställde kyrkan inför en helt ny situa-
tion. Det blev en plötslig tillströmning av
unga människor som i media började
benämnas som ”tonåringar”, men kyr-
kan saknade helt en strategi för hur man
skulle ta hand om dem. 

Man visste inte hur man skulle reagera
på denna ungdomskulturs framväxt. Kyr -
kan hade ju alltid varit en homogen plats
där alla åldrar deltagit, visserligen på de
vuxnas premisser, men det hade ändå
varit en familjeangelägenhet. Senter kon-
staterar: 

The discovery of adolescence both
from a legal perspective and from
an educational point of view meant
that youth work would have to
change. If the school system now
had to provide educational service
for people in their middle adole-
scence, the church would have to
respond in a similar manner.7

Kyrkan befann sig därför i en situation
där det var oundvikligt att inte göra nå -
got. Två avgörande handlingar lade grun-
den för de kommande årtiondenas praxis
när det handlar om kyrkligt ungdomsar-
bete.
För det första anställdes personer som

fick specifikt ansvar för att arbeta med
unga människor. Tidigare var det mycket
ovanligt att man inom kyrkan hade nå gon
anställd som enbart jobbade med barn
och ungdomar. Men från och med nu
blev det ändring på det. I perioden mellan
mitten av 1950-talet till slutet av 1960-ta -
let blev positionen ”ungdomspastor” allt
mer etablerad som en viktig del av pas-
torskåren inom evangelikala kyrkor. Det
dröjde dock ytterligare ett par årtionden
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innan ungdomspastor-tjänsten också kom
att bli vanlig i mer traditionella kyrkor,
såsom Katolska och Lutherska. Idag är
det mer eller mindre en självklarhet i alla
kyrkliga sammanhang att man har ett
(separat) ungdomsarbete, med särskilda
ledare, anställda eller ideella, som ansva-
rar för detta. 
För det andra började kristet ungdoms -

arbete anses så pass avancerat och speci-
ellt att kyrkor gärna lät andra organisa-
tioner göra det åt dem. De lade ut det på
”entreprenad”. Det är ett sätt att tolka
framväxten av allt fler kristna parakyrkli-
ga organisationer8 under senare delen av
1900-talet, som specialiserade sig på att
nå unga människor. Kyrkor, med ett mer
traditionellt tänkande och ledarskap,
upp levde en svårighet i att nå den unga
generationen, men det var också så att
unga människor gärna sökte sig till miljö-
er som kändes ”fräschare” och ”roligare”
än den traditionella, lokala församlingen
gjorde, och som dessutom var ett sam-
manhang där man kunde umgås enbart
med jämnåriga. Flera av de nya parakyrk-
liga organisationerna erbjöd miljöer och
program enbart för unga människor, som
kändes tilltalande. Fokus på modern lov-
sångsmusik, evangelisation och upplevel-
ser av olika slag präglade flera av dem. 

Detta är, mycket kortfattat, en beskriv-
ning av hur fenomenet med ungdoms-
grupper, ungdomsförsamlingar och ung-
domsorganisationer har växt fram inom
kyrkan. Det föddes som en direkt reak-
tion på hur det övriga samhället såg ut
och började fungera, vilket leder oss till
frågan hur detta samhälle ser ut idag. Vad
är det för trender som framför allt påver-
kar den unga generationen på 2000-talet?

Moderna trender i samhälle och kyrka
David Kinnaman har skrivit boken You
Lost Me som är ett försök att förstå varför

så många unga människor lämnar kyr-
kan. Han har gjort egna undersökningar
bland denna kategori människor och
menar att det borde stå utom allt rimligt
tvivel att dagens unga människor varit en
del av den största förändringen som vår
värld någonsin skådat; socialt, teknolo-
giskt, kulturellt mm. Han sammanfattar
det ta på följande sätt: 

I doubt many previous generations
have lived through as compounded
and complicated a set of cultural
chan ges as have today’s Christians
in the West. The last fifty years
have been a real-time experiment
on the next generation, using free
markets, media, advertising, tech-
nology, politics, sexuality, and so on
as our lab tools. The experiment con -
tinues, but we can already observe
some of the results: Fluidity,
Diversity, Complexity, Uncertainty.9

Kinnaman talar om vår moderna tid som
”ett experiment”, något jag tolkar som
tren der som aldrig tidigare i historien var-
ken har upplevts, prövats eller analyse-
rats. Ungdomar är ”utsatta” för detta och
han menar att det bidragit till det han kal-
lar för ”flytande tillstånd”, mångfald, kom -
plex itet och osäkerhet. 

Kinnaman menar också att de unga
lämnar kyrkan eftersom de inte längre
för står betydelsen av den. De förstår inte
språket och de skyller det på kyrkan.
Där för valde han titeln You Lost Me på
sin bok. För han menar att det är precis så
som många unga beskriver det: Det var
inte deras fel, det var kyrkans fel att de
lämnade. Kyrkan var irrelevant och svår-
förståelig. Många unga uttrycker sig på
det sättet idag: ”Kyrkan förlorade mig”.
Kinnaman menar att kyrkan inte har följt
med i utvecklingen och saknar ett rele-
vant sätt att bemöta dagens unga på. 

Smith och Denton, visar genom sin
undersökning i boken Soul Searching, att
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istället för vad de kallar för ”bibeltroende
unga kristna” (som då skulle vara det
önskvärda utifrån kyrkans perspektiv), så
innehåller de allra flesta kristna ungdoms -
grupper idag ungdomar som är ”‘Mora -
lis tic Therapeutic Deists” (MTD). Som en
följd av utvecklingen och trenderna i det
postmoderna samhället, som jag kortfat-
tat har beskrivit, menar Smith och Den -
ton att de flesta av dagens ungdomar på
sätt och vis har skapat sin egen ”religion”.
Trosbekännelsen i denna religion beskri-
ver de i fem punkter: 

1. Gud existerar som den som har skapat
och upprätthåller världen. Han vakar
över människors liv på jorden. 

2. Gud vill att människorna ska vara go -
da, snälla och rättvisa mot varandra,
så som Bibeln och de flesta andra reli-
gioners skrifter lär oss. 

3. Det centrala målet i livet är att vara
glad och att må bra med sig själv. 

4. Gud behöver inte vara särskilt involve-
rad i ens liv, förutom när han behövs
för att lösa något problem.

5. Goda människor får komma till himlen
när de dör.10

Man skulle kunna tolka dessa fem punk-
ter som en blandning av det vi kallar för
klassisk kristen tro (med Gud som skapa-
re, betoning på godhet och rättvisa, och
tron på ett liv efter döden) och det vi kal-
lar för självcentrering, eller individualise-
ring (med målet att jag ska må bra, en
Gud som hjälper mig med mina problem
när jag behöver det och när jag vill det,
och lön när jag gör något som är rätt och
bra).

Om jag ska sammanfatta de mest
framträdande trenderna hos den unga
generationen idag bedömer jag att det är
följande; Individualismen, Separationen
(från vuxenvärlden och olika ”institutio-

ner”), samt Skepticismen och ifrågasät-
tandet. Alla dessa tre har förmodligen sin
rot och grund i ungdomar mer och mer
och på olika sätt har blivit isolerade från
vuxenvärlden11.

När jag nu har beskrivit några allmän-
na trender i samhället, som i allra högsta
grad påverkar och formar den unga gene-
rationen, vill jag gå vidare till att titta på
hur kyrkan har hanterat och reagerat på
dessa (postmoderna) trender under de se -
naste 50 åren. Finns det orsaker i kyrkans
eget sätt att hantera situationen på som
ligger till grund för att så många unga
människor lämnar kyrkan? Vad har kyr-
kan gjort, eller misslyckats med att göra,
som gör att den upplevs irrelevant och
oviktig för den unga generationen? 

Kyrkans ansvar
För alla som under de senaste 50 åren på
ett eller annat sätt varit engagerade i kris-
tet ungdomsarbete, i ett evangeliskt sam-
manhang12, borde en sak stå klar; ungdo-
mar har mer och mer separerats från den
vuxna delen av församlingen. Som jag har
visat finner vi bakgrunden till detta i upp-
komsten av en egen ungdomskultur och
att tonåringar, även i kyrkan, ansågs be -
hö va ett mer särpräglat program och
egna grupper.

Mark DeVries belyser genom hela sin
bok, Family-Based Youth Ministry, att det
finns uppenbara problem med ett alltför
uppdelat ungdomsarbete, där ungdomar
och unga vuxna blir isolerade från vuxna
och äldre människor. Han kallar dessa
ren odlade ungdomsgrupper och ung doms -
 organisationer för ”orphaning structu-
res”. Så här beskriver han problemet med
dem:

Orphaning structures provide sup-
port and connection for people only
as long as they fit into the age group
of that particular organization.
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Many orphaning structures provide
teenagers with a high degree of sup-
port and involvement. But, in the
end, without a connection with life-
long nurturing structures ... a young
person’s life can easily become a
fragmented and rootless search for
identity.13

Vad händer med alla de unga människor
som blir för gamla för att vara med i en
sådan typ av riktat kristet ungdomsarbe-
te? Blir de naturligt en del av en lokal för-
samling och fortsätter växa och mogna i
tron? Svaret är alltför ofta nej, eftersom
de, under sitt engagemang i ungdoms-
gruppen, eller den parakyrkliga organisa-
tionen, inte har haft någon koppling till
eller känner något ansvar för någon så -
dant lokalt sammanhang. De kanske inte
ens känner någon vuxen person där. På
grund av det blir de ”övergivna” och för-
svinner bort från den kristna gemenska-
pen.

Här vill jag gå vidare och titta lite när-
mare på tre trender inom kyrkligt ung-
domsarbete som varit framträdande under
de senaste 50 åren. Alla tre är trender
som bidragit till ”orphaning structures”,
eftersom de har envisats med att isolera
ungdomar från vuxenvärlden. Dessa är:
1) Parakyrkliga organisationer, 2) Ett tyd-
ligt ålders-uppdelat program i den lokala
församlingen, samt 3) Ett underhållnings-
fokuserat ungdomsarbete.

Parakyrkliga organisationer
Under senare delen av 1900-talet bildades
flera nya kristna grupper och organisatio-
ner som en direkt respons till den ung -
doms kultur som så starkt präglade det
västerländska samhället. En del av dem
existerade inom kyrkan, men flera bröt
sig också loss från den lokala församlingen
och bedrev sin egen specialiserade rörelse.
Detta var starten på det vi kallar för

”para kyrkliga organisationer”, som arbe-
tade utanför de traditionella kyrkorna
och samfundens gränser14. Hur mycket
de separerade sig från befintliga kyrkor
var ett beslut som varje parakyrklig orga-
nisation bestämde själva, men deras mål
var oftast att på ett bättre och mer rele-
vant sätt försöka möta det ökade behovet
av evangelisation bland ungdomar. Där -
med lämnade man också oftast den loka-
la församlingen som en naturlig plats för
ett växande lärjungaskap och mognande i
tron. Exempel på sådana organisationer i
Sverige idag är Credo, Ny Generation,
KRIK, Ungdom med uppgift och Pann -
kaks kyrkan.

Åldersuppdelningen inom den lokala
församlingen
I parakyrkliga organisationer, som erbju-
der ett riktat program till en viss ålders-
grupp, blir oftast den naturliga följden att
tonåringar blir separerade från vuxen-
världen. Samma fenomen kan dock in -
träffa inom ramarna för den lokala för-
samlingen. Den gemenskap mellan ålders -
grupper som skulle kunna finnas natur-
ligt inom kyrkan, blir lätt tillintetgjord
när ungdomar bildar sina egna sub-grup-
per på fredag- eller lördagskvällar och
sällan (eller aldrig) deltar i församlingens
gemensamma gudstjänster (på söndag
förmiddag). Det kan givetvis vara jättebra
att samla 20, 50 eller 200 ungdomar till
en ungdomssamling, men om den naturliga
kontakten till ett lokalt sammanhang där
alla åldersgrupper finns representerade
saknas, så blir det automatiskt en mycket
kritisk period när denna typ av riktad
verksamhet inte längre känns ”attraktiv”
nog. Då blir steget allt för ofta ut ifrån
församlingen istället för in i den. 

Jag har sett exempel på detta i mitt
eget ledarskap. I början av 2000-talet var
jag ledare för en ganska stor ungdoms-
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grupp, som träffades på Heljarödsgården
utanför Ängelholm. Det var en liten EFS-
förening där som hade valt att anställa en
ungdomsledare istället för en pastor eller
präst och de ville satsa på ungdomsarbe-
tet i bygden. Det verkade gå ganska bra.
Varje lördag kunde vi samla upp emot
100 ungdomar till UG (Ungdomsgrupp),
med olika aktiviteter och god gemenskap.
Det var en fantastisk tid på många sätt,
men när jag idag försöker se hur många
av dessa ungdomar som är kvar och del-
aktiga i någon lokal kristen församling så
är det en klar majoritet som jag inte fin-
ner där. En av anledningarna till detta
tror jag är att vi hade väldigt lite kontakt
med och relation till vuxna kristna. Det
fanns ingen naturlig större familj runt
omkring oss, som vi kunde växa in i och
bli en del av.

Underhållning 
När samhället i stort verkade erbjuda den
unga generationen en större frihet och
möjlighet till självförverkligande fick kyr-
korna kämpa för att försöka hålla jämna
steg. Om den sekulära världen kunde er -
bjuda en miljö där man fick upptäcka sig
själv, bli underhållen och göra olika typer
av erfarenheter, så kunder väl också kyr-
kan vara en bra plats för sådant? Så istäl-
let för gudstjänster erbjöds konserter,
istäl let för bibelstudier erbjöds spelkväl-
lar och istället för evangelisation erbjöds
skid resor (för att generalisera och nämna
några exempel). Ingenting av detta är fel i
sig. Det kan tvärtom vara goda verktyg i
ett kristet ungdomsarbete, men problem
uppstår när fokus hamnar på att ungdo-
mar i kyrkan ska bli underhållna för att
kom ma dit, och i förlängningen stanna
kvar. Ingen menar nog heller att det per
automatik är fel att använda sig av olika
typer av teknik, t.ex. datorer, projektorer,
ljus, högtalare och liknande i sina ung -

doms gudstjänster. Den avgörande frågan
är istället varför man gör det och hur man
gör det. Är det kanske så att kyrkan har
satsat för mycket på underhållning som
ett sätt att behålla sina ungdomar, på
bekostnad av en mer djuplodande under-
visning och lärjungaträning? Det prog -
ram som erbjuds för ungdomar i kyrkan
blir ofta ytligt och lättsamt och kanske kan
samla stora skaror här och nu, men vad
blir frukten av det på sikt, utan en gedi-
gen förankring i den kristna trons grun-
der? Om unga människor får intrycket av
att även kyrkan är ännu en plats dit man
kan komma och konsumera leder det till
att de till slut tröttnar, eftersom kyrkan
inte har möjlighet att erbjuda hur mycket
som helst av denna lättsamma underhåll-
ning. 

Vad kan vara lösningen på pro-
blemen?
När jag nu har försökt att beskriva och
analysera några trender i kyrkans ung-
domsarbete de senaste 50 åren ska jag
också försöka se på några förslag till
”lösningar” som olika författare kommer
med, utifrån samma kontext. Hur ska
kyrkan på ett mer naturligt sätt kunna
integrera ungdomar i den stora gemen-
skapen? Om det är sant att vi ser en ökad
individualisering, separation och skepti-
cism, hur kan då ungdomars sätt att
tänka och handla ses som möjligheter
istället för problem? Hur kan unga män-
niskor bli förankrade och bevarade i
tron? Jag kommer här att ta upp tre för-
slag som jag tror är de mest relevanta för
kyrkan framöver, och som korresponde-
rar till de tre problemen av individualise-
ring, separation och skepticism; 1. Bety -
delsen av familjen och den större famil-
jen. 2. Att ge ungdomar an svar, ledarupp-
gifter. 3. Relevant och apo logetisk under-
visning.
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Betydelsen av familjen och den större
familjen
Mark DeVries menar att den nära famil-
jen, tillsammans med den större familjen15

(som då kan vara andra vuxna inom för-
samlingen) bör vara grunden för den
kristna utvecklingen, undervisningen och
mognaden. Han stöder sig på undersök-
ningar som gjorts som visar på att ungdo-
mar som har en familj och en större fa -
milj, som bryr sig om deras (andliga) ut -
veckling, i högre utsträckning blir kvar i
tron och i församlingens gemenskap.
Flera av de som höll fast vid sin tro i dessa
undersökningar hade ett halvt dussin
”mentorer” som var närvarande under
deras uppväxtperiod, alltså fler kristna
vuxna än bara deras föräldrar.

DeVries menar därför att det inte nog
går att understryka vikten av den kristna
gemenskapen och betydelsen för tonåring -
ar att ha troende vuxna (inte enbart för-
äldrar) runt omkring sig som kan vara
förebilder i hur man lever ut det kristna
livet.

Förutom familjen, menar DeVries, är
ofta församlingen den enda livslånga, fost-
rande strukturen som finns kvar i sam -
hället. Tillsammans kan de båda stå för
kristen vägledning och fostran ända från
födelsen till döden. Alla andra grupper
som unga människor ingår i behöver de
förr eller senare överge på grund av ålder
eller andra faktorer (skola, ungdomsgrup -
per, parakyrkliga organisationer etc).

Eftersom det har så stor påverkan på
unga människor menar DeVries att all-
ting vi gör inom kristet ungdomsarbete
ytterst skulle syfta till detta, att ge ungdo-
mar möjligheter att bygga djupa relatio-
ner med vuxna kristna.

Det är sant att ungdomar behöver
platser och tider då de kan få vara helt för
sig själva. Det är naturligt för ungdomar
att bryta sig loss från sina föräldrar, men

det är inte naturligt för föräldrar att över-
ge sina ungdomar. Här behöver familjer
och församlingar hitta naturliga sätt för
generationer att umgås och lära känna
va randra.

Ansvar och ledaruppgifter
Kyrkan gör sig själv en björntjänst genom
att hela tiden försöka erbjuda ”roliga”
och ”spännande” program för sina ung-
domar. Kristet ungdomsarbete har bitvis
varit alltför inriktat på underhållning, vil-
ket visat sig vara en återvändsgränd. Det
är omöjligt för kyrkan att konkurrera
med den övriga underhållningsindustri
som finns i vår värld, så vi kan lika bra ge
upp. Dessutom är livet inte alltid, och kan
inte alltid vara, roligt, spännande och fyllt
av upplevelser. Kyrkan behöver därför
förmedla en tro som håller också i livets
svåra och jobbiga perioder.

Så frågan är vad kyrkan kan göra för
att ungdomar ska gå från att vara enbart
konsumenter till att bli lärjungar som
själva följer Jesus i både ord och hand-
ling? 

Eftersom den unga generationen idag
av allt att döma kommer att betrakta
evangeliet som ytterligare en konsum-
tionsprodukt ibland många, så behöver
kyrkan framställa det som något mycket
mer än det. Gud går inte att konsumera,
som vilken produkt som helst. Istället är
det han som, ytterst sett, är givaren av
allt. Gud finns inte till för att underhålla
oss, utan vi vi finns till för att ära, älska
och tillbe Gud. Ett sådant perspektiv kan
faktiskt få bli till befrielse för den unga
generationen och leda till en genuin tack-
samhet. Det kan också ge dem ett sam-
manhang där deras styrkor – som ambi-
tionen och viljan att förändra världen –
kan bli rimliga16.

Därför måste kyrkan börja ta de unga
på allvar, när det handlar om ledaruppgif-
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ter och att tilldela dem mer ansvar. På så
sätt kommer de automatiskt att bli en del
av den större församlingsgemenskapen,
samt känna att de är med och både påver-
kar och ”äger” församlingen. Dessutom
är det ofta så att många av de större and-
liga förnyelserna och evangelisations-
rörelserna faktiskt ofta startas av unga
människor. Vi behöver därför fråga oss
varför det är så svårt för kyrkan att finna
plats för dem och deras gåvor i ett lokalt
sammanhang och ledarskap.

Apologetisk undervisning
Som svar på skepticismen behöver kyr-
kan ge solida svar i form av en apologe-
tisk undervisning17. Unga människor
brot tas med frågor och utmaningar idag
på ett nytt sätt. Dels i mötet med så
många andra religioner och trosåskåd-
ningar (pluralism) och dels i mötet med
postmodernismens relativism och misstro
mot att ord och språk kan förmedla
något innehållsmässigt över tid.

Under i stort sett hela 1900-talet har
man kunna iaktta en ökande skepticism
gentemot kristen tro. För Sveriges del kan-
ske kulmen nåddes på 50-talet i och med
Ingemar Hedenius, som öppet ifrågasatte
den kristna trons grunder18. Det handlade
då främst om tro kontra vetenskap och
huruvida teologin kunde klassas som
vetenskap eller inte. Vid det tillfället var
det väldigt få från kyrkans håll som på ett
tillfredsställande sätt kunde bemöta kriti-
ken som riktades mot dem. Fortfarande
kan vi nog säga att kyrkan i Sverige lider
av sviterna från denna holmgång. Det
finns en allmän, utbredd uppfattning idag
att kristen tro inte är vetenskaplig eller
rationell och därför går att avfärda på
samma sätt som tron på tomten går att
avfärda.

Vi behöver ge våra unga medlemmar i
kyrkorna redskap att hantera och bemöta

en sådan situation av skepticism och ifrå-
gasättande. De behöver få goda grunder
att stå på för egen del i fråga om Guds
existens, skapelsen, Jesu historicitet, Bi -
belns trovärdighet osv., men också så att
de kan vara ambassadörer för detta i
samhället. Med andra ord behöver vi två
olika typer av apologetik i vår tid, inte
minst i mötet med ungdomar. Lars Dahle
har i ett tidigare nummer av Theofilos
beskrivit det som att vi har ett behov av
för det första en pre-evangeliserande apo-
logetik, där vi ger goda grunder till att
”våga trons språng” i mötet med Jesus
Kristus. För det andra finns det också ett
behov av en tydlig post-evangeliserande
apologetik, där vi ger goda grunder till
varför det är trovärdigt att hålla fast vid
tron på Gud och Herren Jesus.19

Vägen framåt
Jag avslutar med några personliga reflek-
tioner över de tre trenderna som jag
nämnt (individualismen, separationen och
skepticismen). De utgår från min egen
svenska, lågkyrkliga kontext, egna och
kollegors erfarenheter med kristet ung -
domsarbete, samt med en lättare bibel -
teologisk förankring av det som sagt i det
föregående.

Jag menar att det är dessa tre trender
som mer än något annat bidragit till att
ungdomar och unga vuxna lämnat och
lämnar den kristna gemenskapen och
tron. Jag menar också att det kyrkan själv
har gjort för att bemöta dessa trender i de
flesta fall har visat sig spä på trenderna i
fel riktning. Individualiseringen och sepa-
rationen från vuxenvärlden har bemötts
med ett separerat ungdomsarbete, vilket
lett till att ytterligare befästa segregatio-
nen mellan generationerna. Skepticismen
och ifrågasättandet har bemötts med en
lättsam underhållning för att få unga
män niskor att vilja komma till kyrkan. I
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följande tre punkter ges därför tankar
och förslag till vägar framåt; till hur man
skulle kunna tänka och arbeta för att
motverka den negativa utveckling vi nu
ser.  

Individualism
Vår tid präglas utan tvekan av en indi-
vidualism, eller till och med ”hyper-indi-
vidualism”, vilket innebär att vi tror att vi
kan klara oss bäst på egen hand. Sverige
är nog dessutom det land i världen där
detta blir som mest tydligt, genom alla de
ensamhushåll som finns där vi i hög 
ut sträckning lever isolerade från varand-
ra.20 I mötet med en klassisk kristen förs-
tåelse av hur tron bör levas ut, kan detta
leda till en frontalkrock. Det har nämli-
gen aldrig tidigare i den kristna kyrkans
historia varit tal om någonting annat än
att den kristna tron behöver levas ut i
rela tion med andra. Det har uppfattats
som omöjligt att växa och mogna i tron
på egen hand. Det är kanske möjligt att
bli en mogen buddistmunk, eller en mäs-
tare i någon New-Age religion, på egen
hand. Men det går inte att bli en mogen
kristen, vuxen människa isolerad från
andra troende. Varför inte?

Genom hela Bibeln är Gud tydlig med
att han utväljer ”ett folk” till att utföra
hans uppdrag. I Gamla Testamentet är
det Israels folk som på ett särskilt sätt blir
”hans folk” och som ska vara hans bud-
bärare gentemot andra folk21. Visserligen
finns det individer som också blir kallade
av Gud till speciella uppdrag, såsom
Abraham, Mose eller Jesaja, men syftet är
alltid att ”skapa ett folk”, ”rädda ett
folk” eller att ”förnya ett folk”. 

I Nya Testamentet är det ”kyrkan”
som blir det nya gudsfolket, med samma
uppdrag att nå världen med evangeliet.22

Några exempel på kristnas behov och be -
roende av varandra: Jesus utväljer tolv

lär jungar, de första apostlarna reste alltid
omkring minst två och två och grundade
församlingar, de gåvor som Anden förde-
lar på de troende ska alltid syfta till att
bygga upp församlingen, i den kristna
gemenskapen ska man alltid tänka på va -
randra, lära varandra, förmana varandra,
uppmuntra varandra. Och så vidare.23

Ingenstans i Bibeln ser vi något tecken
på att den kristna tron är tänkt att levas
ut på egen hand. Det är klart att det går i
extrema situationer, men det är inte
huvud intentionen. Liksom Gud i sig själv
är en gemenskap: tre i en, så ska hans folk
vara en gemenskap. Det är först ”tillsam-
mans med alla de heliga” som vi kan
”för må fatta bredden och längden och
höjden och djupet” av ”Guds fullhet”.24

Även uppmaningen från såväl Jesus som
de första kristna apostlarna om att vi ska
leva i kärlek är ju de facto helt omöjlig att
genomföra på egen hand. Kärleken behö-
ver alltid minst en annan människa som
sitt föremål. 

Som fenomen borde alltså individuali-
seringen vara en fara för en klassisk kris-
ten förståelse av tron. Men i en tid av
ökad individualisering märker vi också,
naturligt, ett ökat behov av gemenskap.
När den gemenskap och samhörighet som
tidigare, naturligt, utgjordes av familjen
och den större familjen inte längre är
självklar, så söker vi oss till andra gemen-
skaper. Här kan det finnas en stor möjlig-
het för den kristna församlingen att bli en
gemenskap för alla dem som söker efter
en sådan. Med en välkomnande, varm
och öppen attityd gentemot människor
kan församlingen bli en positiv mot-kul-
tur till det övriga samhället, där indi-
vidualismen och separationen ökar. Jag
tror att en kyrka som väljer att aktivt
arbeta för att stärka både den naturliga
familjen och den andliga familjen på sikt
kan bli en kyrka som får många barn,
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istället för att bidra till ”orphaning struc-
tures” som jag gett exempel på. Men det
behöver vara fokus på kvalité i relationer-
na, och inte bara kvantitet. 

Här tror jag att församlingar som
arbetar med t.ex. hemgrupper eller andra
former av mindre grupper där människor
kan få möjlighet att bli sedda, lyssnade till
och dela tron med varandra kan vara med
och visa på en väg framåt. Ett lysande
exempel på detta är Alpha-grupper, som
bygger mycket på just detta. I sådana
mindre gemenskaper inom den stora ge -
menskapen kan individen få plats, samti-
digt som han eller hon naturligt blir en
del av något större och får en tillhörighet
och en plats i ”Guds familj”. I sådana
mindre gemenskaper kan också unga och
vuxna på ett naturligt sätt mötas, lära
känna varandra och bli viktiga för
varandra – både gällande vänskap och
trosförmedling.

Separationen
Utmaningen med separationen kan be mö -
tas i stort på samma sätt som utmaningen
med individualiseringen, med vissa detalj-
skillnader. Gud har på ett särskilt sätt gett
ett mandat och en uppgift åt föräldrar att
vara trosförmedlare till sina barn. Redan
i förbundet som Gud sluter med Israels
folk i Gamla Testamentet finns denna
tanke klart och tydligt med:

Hör, Israel! Herren är vår Gud, Her -
ren är en. Du skall älska Herren,
din Gud, av hela ditt hjärta, med
hela din själ och med all din kraft.
Dessa ord som jag i dag ger dig
skall du lägga på hjärtat. Du skall
inpränta dem i dina barn och tala
om dem när du sitter i ditt hus och
när du är ute och går, när du lägger
dig och när du stiger upp.25

Gud utser redan här familjen som den
plats där barn och unga ska få sin fostran,
av de som fanns hos dem redan när de

föddes och fortfarande finns där varje dag
när de stiger upp och går och lägger sig.
De finns där vid matbordet, vid läxläs-
ningen, vid skrubbsåret, vid utflykten och
vid livets alla skiftningar. Även om det är
prästen (eller ungdomspastorn) som har
ansvaret för predikan och undervisning i
församlingen, så är föräldrarna själva till-
sagda att prata om Gud och hans bud
med sina barn genom dagens olika händel -
ser och aktiviteter. Detta behöver vi upp-
muntra och stärka!

Men utmaningen är ju uppenbar i en
tid när familjen inte längre är så stabil
som den en gång varit, och många barn
och ungdomar lever med skilda föräldrar,
eller i andra familjekonstellationer.
Därför är tanken i vår tid på den större
familjen också otroligt viktig. Tänk om
det verkligen gick att implementera
denna tanke i lokala församlingar; att de
utgör en familj där alla tar hand om
varandra. Även för denna tanke finns det
ju en klar biblisk utgångspunkt i talet om
att vi ut gör ”Kristi kropp”.26 Detta är ju
egentligen den ultimata bilden för vad en
större familj ska vara. Vi får lov att vara
individer (lemmar), vi får lov att tillhöra
olika åldersgrupper med våra särskilda
behov, men vi är en del av en större enhet
där alla behöver varandra för att vi ska
fungera som församling. I urkyrkans tid
var vanligare att kristna kallade varandra
för ”systrar” och ”bröder”. Man förstod
att om man var en kristen innebär det att
man var del av en ny familj. Kyrkan utgör
som en större familj inte enbart ett
skydds nät för dem som inte växer upp i
kristna familjer, utan det är faktiskt i sig
själv en ny familj. Kanske finns möjlighe-
terna inom denna nya familj för ungdo-
mar att gå från att vara ”hyper-individua-
lister” till att bli syskon till andra som
kämpar längs samma väg? 

Om det kristna ungdomsarbetet ska
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bli effektfullt i det långa loppet så behö-
ver vi inte fler separerade ungdomspro-
gram och grupper. Vad vi behöver är att
koppla samman ungdomar med mogna,
vuxna kristna som kan hjälpa dem att
själva växa och mogna i tron. Vi behöver
också omvänt utmana vuxna att våga bli
en del av en ung människas vandring med
Jesus och vi behöver stärka och utrusta
såväl den nära som den större familjen av
troende. När kyrkan tänker på ungdoms-
arbete så tror jag inte man ska tänka som
man traditionellt gjort de senaste femtio
åren, att ett sådant arbete måste vara
separerat från den övriga församlingen,
utan istället finna sätt att inlemma ungdo-
mar i varje del av kyrkans arbete. På så
sätt skapas en tillhörighet och ett engage-
mang.

Skepticismen och ifrågasättandet   
Dagens unga generation har vuxit upp i
en tid då ifrågasättande och skepticism
varit fullt naturligt, inte minst gentemot
institutioner som kyrka, stat och familj.
De lever oftast med en mycket ytlig förs-
tåelse av kristen tro och får del av olika
fördomar gentemot densamma. Men vi ser
också att de ungdomar som vuxit upp
med dessa premisser och (ändå) varit
krist na gradvis har blivit mer och mer
apologetiskt intresserade, kanske enbart
på grund av att det har behövts. I mötet
med skepticismen, tillsammans med den
ökande pluraliseringen i samhället, har
också behovet av att kunna ge skäl för sin
trosövertygelse ökat. Varför är man kris-
ten? Vad finns det för grund till att vara
det? 

Detta är en positiv utveckling, och de
som verkligen försöker undersöka kristen
tro finner ofta att den är mycket väl under-
byggd, även med rationella argument.
Flera inflytelserika försvarare av den
krist na tron, så som C S Lewis, Wil liam

Lane Craig, John Lennox, Tim Kel ler
med flera, har hjälpt kyrkan på traven i
denna fråga och idag finns det väldigt väl
utvecklade kristna apologetiska nätverk,
organisationer, kurser och skolor27.
Grundtanken till allt detta finner vi även
den i Bibeln. Aposteln Petrus skriver: ”Var
alltid beredda att svara var och en som
kräver besked om ert hopp”.28 Man be -
höver inte uppfatta apologetiken som ett
fullständigt rationellt försvar av den krist-
na tron. Det är omöjligt. Men det finns
många goda förklaringar och argument
som vi kan ge i fråga om Guds existens,
skapelsen, Bibelns trovärdighet och Jesu
historicitet, för att nämna några viktiga
områden. En god apologetisk undervis-
ning kan syfta till att röja undan en del
hinder, som oftast beror på förutfattade
meningar om kristen tro. Men den kan
också syfta till att fördjupa och bättre
under bygga en rad kristna sanningar hos
dem som redan är troende. En god apolo-
getisk undervisning kan kanske hjälpa
ungdomar att gå från att vara ”Moralistic
Therapeutic Deists” till att bli mogna
Kristi efterföljare. Det kan vara både
vägen till tro och det som på sikt bevarar
dem i tron. Att det finns ungdomar som
har en skeptisk grundinställning och som
ofta ifrågasätter ideologier som säger sig
ha svar på livets stora frågor kan ju fak-
tiskt innebära goda förutsättningar och
möjligheter för kyrkan. Där det finns frå-
gor finns det alltid utrymme för samtal
och möjlighet att ge svar.

En viktig del i det apologetiska arbetet
är dock det som Petrus fortsätter med i
sin uppmaning: ”Men gör det ödmjukt
och respektfullt i medvetande om er goda
sak.”29 Vi ska inte sikta in oss på att
vinna debatter med våra vassa argument,
utan att hjälpa unga människor att se och
förstå relevansen av att vara en kristen,
på goda grunder.30
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Sammanfattning
Jag har försökt att ge några anledningar
till varför vi ser så många ungdomar och
unga vuxna lämna den kristna försam-
lingen. Trender i samhället i stort påver-
kar givetvis detta, men i mångt och myc-
ket tror jag att det är kyrkans eget fel. Vi
som ledare för ungdomar har prioriterat
fel och ofta alltför mycket utifrån ”värl-
dens” premisser i vårt arbete med ungdo-
mar. Även inom kyrkan har de separerats
från vuxenvärlden och blivit underhållna
på ett alltför lättsamt sätt. Något som
leder till att de i längden inte tycker att
kyrkan ”ger något” eller är relevant för
deras liv. Jag lyfter därför fram några
punkter som jag personligen tror blir av -
görande för framtiden om vi vill lyckas
bättre med att behålla våra ungdomar i
den lokala församlingen. Det är dags att

vi som kyrka vågar utmana våra ungdo-
mar med budskapet om efterföljelse, så -
väl i ord som i handling. Det är dags att
vi som kyrka innesluter ungdomarna i vår
verksamhet, att vi ger dem uppgifter och
ansvar. Det är också dags att vi täpper till
det generationsgap som uppstått mellan
ungdomar och vuxna. Vi behöver va -
randra och kan alla lära av varandra.

Som grund för allt detta behöver vi
givetvis be. Det är i slutändan bara vår
Herre som kan leda oss rätt och ge oss
nycklar och verktyg för att nå fram till
mognad och växt, både numerärt och
kvalitativt. Vi behöver be för våra ungdo-
mar och de utmaningar de möter i dagens
samhälle. Vi behöver be för att ”Kristi
Kropp” ska hålla samman även över
ålders gränserna.

316 ”Kyrkan förlorade mig”
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7. The replacement of adults by the peer group.
8. The isolation of children from the work world.
9. The insulation of schools from the rest of the society.

Även om denna lista skrevs redan 1974, så går det att fortfarande se dessa tydliga trender i vårt samhälle. I
familjen, i skolan, vid sociala aktiviteter, i grannskapet och även i kyrkan har unga människor mindre och
mindre möjligheter att vara med och knyta band till vuxna människor. Detta leder naturligt till att såväl tilliten
till som förtroendet för den äldre generationen bland unga människor blir skadat. (Se DeVries, Mark, Family-
Based Youth Ministry [Downers Grove: InterVarsity Press, 2004], 38-39). 
12. Hädanefter när jag bara skriver ”kyrka” eller ”församling”, menar jag ett evangeliskt sammanhang.
13. DeVries, Mark, Family-Based Youth Ministry (Downers Grove: Inter Varsity Press, 2004), 87.
14. Flera parakyrkliga organisationer, såsom YMCA, har funnits ända sedan 1800-talet, men det var under senare
delen av 1900-talet som en markant ökning av dessa organisationer ägde rum.
15. DeVries, Family-Based Youth Ministry, s 87. Han använder begreppet ”the extended family” – som han be -
skriver som ”a community of believers who affirm and encourage growth toward Christian maturity”
16. För en vidareutveckling av detta, se: Lindholm, Stefan, ”Kan man konsumera Gud?”, Theofilos, vol 4, nr 2,
2012, s 121-129.
17. Apologetik är ett intellektuellt försvar för och förklaring av kristen tro, som har förekommit under större
delen av kyrkans historia. Ordets ursprung är grekiskans apologia.
18. Ingemar Hedenius blev framför allt känd genom sin bok Tro och Vetande (1949). Boken gav upphov till en
av de mest omfattande kulturdebatter som förts i Sverige. Den handlade om kristendomslärans sanningsan-
språk men också om kyrkans ställning i samhället. Han förkastade organiserad kristendom, åtminstone i den
tappning som Svenska kyrkan ("Religionsdepartementet") utgjorde. Källa:
<http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ingemar-hedenius>;
<http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tro-och-vetande-debatten> Hämtad 2015.05.27
19. Lars Dahle, ”Apologetikk og de unge” Theofilos, vol 4, nr 2, 2012, s 95
20. I dag är ensamhushållet den vanligaste formen av boende i Sverige. Över 1,5 miljoner hushåll består av en
person. Det är nästan 38 procent av alla hushåll, enligt SCB. Och enligt Eurostat har vi störst andel ensamhushåll
inom EU. Källa: <http://fof.se/tidning/2014/10/artikel/ensamboendet-okar-i-hela-varlden-och-sverige-ligger-i-
topp> Hämtat 2015.05.06
21. Se 5 Mosebok 27:9 och Jesaja 56:7. Alla Bibelcitat i denna uppsats är hämtade från Bibel 2000.
22. Se Matteusevangeliet 16:18 och Apostlagärningarna 1:8
23. Se t.ex. Lukasevangeliet 6:12-16; Apostlagärningarna 11:22; 1 Korinthierbrevet 14:12; Apostlagärningarna
4:32-37; Kolosserbrevet 3:16; 
24. Efesierbrevet 3:18-19
25. 5 Mos 6:4-7
26. Se till exempel 1 Korinthierbrevet 12:27 (med en viktig utläggning av det i verserna 12-26).
27. Exempel på detta i Sverige är Credoakademin i Stockholm <http://www.credoakademin.nu> och nätverket
Apologia <http://www.apologia.nu>  och i Norge finns Damaris www.damaris.no som alla är associerade med
Theofilos. 
28. 1 Petrusbrevet 3:15
29. 1 Petrusbrevet 3:16
30. I Sverige är det främst Stefan Gustavsson som utmärkt sig. Hans bok Kristen på goda grunder är en utmärkt
bok för ungdomar som funderar över den kristna trons sanningsbegrepp och relevans. 
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Introductory Observations
Freedom of belief is an increasingly signi-
ficant issue for Christians in contemporary
Europe, alongside the closely related con-
cerns of freedom of conscience and free-
dom of expression. This was highlighted
in a significant recent report to the Par lia -
mentary Assembly of the European Coun -
cil (PACE) on Tackling intolerance and
dis crimination in Europe with a special fo -
cus on Christians. The rapporteur was Va -
leriu Ghiletchi, who is both a Moldovian
politician and president of the European
Baptist Federation. In his report, Ghilet -
chi draws attention to 

the absence of any Europe-wide
sur veys on intolerance and discrimi -
nation against Christians. However,
an illustrative cross-section of inci-
dents that have taken place over the
past three years are referred to in
this report, based on national re -
ports provided by governments,
NGOs and civil society organisa-
tions. With this report, I intend to
shed light on a phenomenon which
is largely overlooked.1

One of the central sources referred to in
Ghiletchi’s report is the European Obser -
vatory on Intolerance and Discrimination
against Christians:2

(35.) In its report published in April
2014, the Observatory on Intole -
ran ce and Discrimination against
Christians provided information
about 158 incidents, which took
place in 2013 in member States of

the European Union as well as in
San Marino and Switzerland. 
Du ring a hearing organised by the
Com mittee on Equality and Non-
Discrimination on 5 March 2014 in
Vienna, Dr Gudrun Kugler (Direc -
tor of the Observatory) underlined
that vandalism of religious sites
was widespread in Europe and that
numerous cases concerned Chris -
tian sites. Dr Kugler indicated that,
while there was no persecution of
Christians in Europe, forms of
intolerance were emerging and that
negative stereotyping of Christians
was an issue.3

As illustrated by these quotes, Ghiletchi’s
widely respected report4 provides us with
a helpful framework for exploring the
current relationship between freedom of
belief and Christian mission in Europe at
large. However, due to the limited space
available, the wide variety of current Eu -
ro pean contexts,5 and my own perspecti-
ve as situated in Western/Northern Eu ro -
pe, it is impossible in this article to do full
justice to the European context at large. I
have therefore chosen to focus on Wes -
tern Europe, whenever appropriate, also
in view of its unique post-Christendom
context and its unique global role as pro-
moter of secular worldviews.6

This article presupposes an understan-
ding of Christian mission as being ‘from
everywhere to everywhere’,7 thus inclu-
ding Western Europe as one of the geo-
graphical contexts of mutual missional
re flection and action. Such a missional
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approach to Europe and the West was
pio  neered in the late 20th century by
Less lie Newbigin. ‘The Western church
finds itself in a missionary situation
because the radical secularization of Wes -
tern society has changed ‘old Chris ten -
dom’ into a mission field.’8

I will explore the relationship between
freedom of religion and Christian mission
in Western Europe at four closely interre-
lated levels, i.e. the legal, the attitudinal,
the plausibility, and the credibility levels.
This exploration leads to some conclu-
ding reflections on missional implica-
tions. 

The Legal Level: Formal Protections
and Ambivalent Practices
Freedom of thought, conscience and reli-
gion are protected at the pan-European
level by Article 9 of the European Con -
ven tion on Human Rights:

1. Everyone has the right to freedom of
thought, conscience and religion; this
right includes freedom to change his
religion or belief and freedom, either
alone or in community with others
and in public or private, to manifest
his religion or belief, in worship, tea-
ching, practice and observance.

2. Freedom to manifest one’s religion or
beliefs shall be subject only to such
limitations as are prescribed by law
and are necessary in a democratic so -
ciety in the interests of public safety,
for the protection of public order,
health or morals, or for the protection
of the rights and freedoms of others. 

Freedom of thought, conscience and reli-
gion have traditionally been considered as
foundational for a democratic and plura-
list society, and should be upheld as such
in legal practice.

Four high profile cases from January

2013 in the European Court of Human
Rights (ECHR)10 provide an illustration
of current legal practices in Europe rela-
ted to these freedoms. All the four cases
came from the United Kingdom, with a
focus on ‘the place of religion, and a reli-
giously formed conscience, in modern
European society. Two were about sym-
bols, and were probably themselves sym-
bolic of wider disputes about the place of
religion in public life. The other two con-
cerned the reluctance of some Christians
to be involved in apparent affirmation of
homosexual practices.’ 11

When reviewing these four cases, am -
bivalent legal practices appear.12 In terms
of the first two symbols cases, the two
judgments pull in opposite directions:

There is a fundamental right to
manifest one’s faith, but on the
other hand, circumstances may
mean that it is inappropriate for that
right to be exercised. Much is left
to the discretion of the employer,
and there is room for continued
con troversy (and no doubt lawsuits)
about such matters. The Court’s de -
cisions may have been cleverly
nuanced, but they cannot be said to
give clear guidance.13

When it comes to the homosexual issues
cases, the two judgements both affirm
‘gay rights’ over against the claims from
the Christian applicants. In the case of the
counsellor, ECHR ‘sided with the English
courts in backing the employer’s right to
secure the implementation of a service
without discrimination’.14 Concerning
the case of the civil registrar, the Court
stated that ‘in its case-law . . . it has held
that differences in treatment based on
sexual orientation require particularly
serious reasons by way of justification’.15

Thus, in these two latter cases the Court
dismissed the applicants’ claim for reaso-
nable accommodation. 
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It should be noted, however, that the
January 2015 PACE resolution on ”Tack -
ling intolerance and discrimination in Eu -
ro pe with a special focus on Christians”
calls on all member states of the Euro -
pean Council to ‘promote reasonable
accom modation within the principle of
indirect discrimination’.16 Such a consi-
stent legal practice at the national level in
Europe would clearly enhance religious
freedom, also for Christians in public are-
nas and in the workplace. This would
counter the present tendency that the idea
of state ‘neutrality’ to religion, denuding
the public sphere of all religious influence,
is ‘being paraded as a European core va -
lue’.17

The Attitudinal Level: Ambivalent
Trends of Tolerance and Intolerance
When moving from the legal to the attitu-
dinal level, we should note that the growing
limitations in Europe on religions in pub -
lic life come from at least two different
sources:

On the one hand, more secularist
countries such as France and Bel -
gium are stressing their centuries-
old concept of laicité [secularity] to
prevent further incursions of reli-
gion into public life. On the other
hand, both varieties of Orthodox
coun tries, Russian and Greek, are
citing their even older fight against
the incursions of Islam into Europe
in order to justify their constraints
on recent Muslim immigrants and
other dangerous ‘sects’, ‘cults’, and
minority religions.18

When focusing on Western Europe, we
find an ambivalent post-modern context
in relation to freedom of religion and
Christian mission: 

On the one hand, honest questions
arise in a post-modern context as a
result of a widespread cultural

openness to personal stories and ar -
guments related to the epistemic
permission of the Christian faith.
On the other hand, the Christian …
encounters a widespread cultural
aver sion towards claims and argu-
ments related to the epistemic obli-
gation of the Christian faith.19

The European public universities20 are
usually considered to be among the most
secular institutions on the continent,
often operating with some restrictions for
Christian witness and mission. However,
the recent pan-European missional initia-
tive FEUER (Fellowship of Evangelists in
the Universities of Europe) provides an
illustration of considerable cultural open-
ness towards exploring essential Chris -
tian truth claims in many university con-
texts across Europe, both among faculty
and students.21 It is worth noting, howe-
ver, that such university missions, and the
work of Christian Unions at universities
at large, recently were at the centre of a
major debate in United Kingdom in rela-
tion to a proposed Parliament Bill against
terrorism.22 Because of this public debate,
‘a free speech safeguard was introduced
in the new anti-terror Bill, following wide -
spread concerns that Christian Unions
and other university societies could face
censorship’.23

The cultural aversion towards the
Chris tian faith (as noted above), corre-
sponds to Gudrun Kugler’s deep concern
(as referred to at the outset of this article),
that forms of intolerance against Chris -
tians are emerging and that negative ste-
reotyping of Christians is an issue. This is
in line with the following significant
obser vations by Os Guinness: 

We are seeing a series of mounting
violations of religious freedom in the
West – health care mandates that
violate conscience, de-recognition of
Christian groups that refuse to
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allow ‘all-comers’ in their leader -
ship, and the threat to cut the fun-
ding for religious groups that can-
not agree with the LGBT (Lesbian,
Gay, Bisexual, Transgender) agenda
when dealing with relief and deve-
lopment around the world. Many
of these are unwitting violations of
religious freedom by liberals in the
name of equality and other noble
intentions.24

A number of these attempts to margina -
lize Christians are in fact intentional.
Various lobbying groups – claiming to
represent such groups as new atheists,
LGBT communities, and fundamentalist
Muslim communities – clearly want to re -
strict Christian witness and mission to the
private sphere.25 Such attempts should be
seen as attitudinal and cultural signs of
intolerance, thus threatening and (in
some contexts) reducing freedom of belief
for confessional Christians in (Western)
Europe. 

If such intolerant attitudes are estab -
lished more permanently sociologically
and culturally, they will function as plau-
sibility structures. This means that such
convictions become more plausible if they
are supported by sociological structures
and by influential cultural and friendly
voices around us. This is often the case
with a secular mind-set in (Western) Eu ro -
pe, as will become evident in the follo-
wing. 

The Plausibility Level: Less Meaningful
Ideas and More Marginal Institutions
Sociologists claimed earlier that the pro-
cess of secularization would lead to a
com pletely secular world, where religion
would disappear altogether. Even if this
strong secularization thesis now is aban-
doned, due to the widespread global re -
surgence of religion, central areas of mod -
ern society are secularized and secular

outlooks on life are highly influential.
The two foremost examples are Western
Europe and the global intellectual and
cul tural intelligentsia.26

In line with this revised and nuanced
secularization thesis, Os Guinnes offers the
following definition:

By secularization I mean the pro-
cess through which, starting from
the center and moving outwards,
successive sectors of society and
cul ture have been freed from the
decisive influence of religious ideas
and institutions. In other words, se -
cu larization is the process by which
we have neutralized the social and
cultural significance of religion in
the central areas of modern society,
such as the worlds of science, eco-
nomics, technology, bureaucracy,
and so on, making religious ideas
less meaningful and religious insti-
tutions more marginal.27

This secular context has immense impli-
cations for how Christian mission and
witness are being practised in the Western
European context, both related to Chris -
tian ideas becoming less meaningful and
Christian institutions becoming more
mar  ginal. 

First, since Christian ideas are seen as
less meaningful by many Western Euro -
peans today, authentic and relevant Chris -
tian mission in this context has become a
highly challenging task, especially in
terms of the public and interpersonal
com munication of the Christian faith.
This includes the following common
challenges in today’s Europe: 

(a) Christian ideas and images are often
viewed through the cultural lenses of
post-Christendom, i.e. through stories
of mythical and factual abuses of pow -
er by churches and Christians through -
out history.



Theofilos  vol. 7 nr. 3 2015

Western Europe – Marginalization of Christians through Secularization?322

(b) Biblical realities, concepts and images
– such as God, Father, holiness, sin,
love, salvation, cross, freedom, and Je -
sus Christ – are not defined through
the lenses of classical Christianity, also
due to the loss of any given, traditional
authority.

(c) The wider cultural milieu is a context
where the Gospel usually is not seen or
heard as a viable and relevant option,
neither in terms of reason (arguments)
nor in terms of imagination (stories).

This challenging situation may lead to
Christian self-censorship and retreat into
the private sphere, thus creating an
impression that the Christian faith is per-
sonally unengaging and socially irrele-
vant. This is clearly self-destructive for
authentic Christian mission, and needs to
be countered with a holistic missional
approach safeguarding both the integrity
of the message and the messenger.28 On
the other hand, the widespread ignorance
about the Bible and the Christian faith
may increasingly open up for a new and
honest curiosity, generating public and
pri vate discussions, conversations, and
explorations.29

Secondly, the fact that Christian insti-
tutions are more marginal in contempora-
ry Western European societies, has crea-
ted an ambivalent context for Christian
mission. This is especially true in terms of
the church and its public engagement and
witness, which include the following
com mon challenges in today’s Western
Europe:30

a) Established churches with a traditio-
nally strong and close relationship to
the state (such as in UK, the Nether -
lands, Germany, and Scandinavia) are
seen as a ‘public utility’ and as ‘vica-
rious religion’. 

b) Churches are often considered to be
ancient and archaic, and thus being
culturally and socially irrelevant. This
is reinforced by the historic and more
recent takeover of a number of
church-owned institutions by Govern -
ment agencies, especially in the fields
of education and diakonia.31

c) The fact that Christian institutions are
more marginal results in less public
respect for their institutional convic-
tions and integrity. Increasingly, Chris -
tian organizations and institutions are
challenged (whether by secular peers,
mainstream media or government
agencies), in areas such as institutional
beliefs and values, employment poli-
cies, and sexual tolerance. 

d) The fact that Christian institutions are
more marginal also reinforces the in -
creasing individual tendency of ‘be lie -
ving without belonging’, since Chris -
tian churches (and other institutions)
often are seen as irrelevant and unen-
gaging. 

Again, such challenges may lead to Chris -
tian self-censorship and to an even further
retreat into the private sphere, thus rein-
forcing the social and cultural irrelevance
of many churches in Western Europe. In
view of the global nature of the Christian
church as well as the increasingly global
nature of secular modernity, this leads at
the missional level to the following ques-
tion: ‘Can Christians from both the West
and the Global South so recover the
integrity and effectiveness of faith that
together we prevail against the challenges
of modernity?’32

At the public level, all this raises the
issue of how to live together in a secular
and pluralistic society across deep diffe-
rences, with a mutual respect for freedom
of belief. Historically, Europe was charac-
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terized by ‘a sacred public sphere’, where
Christian churches were given preferred,
established or monopolistic positions in
public life at the expense of everything
else. Increasingly, the contemporary situa-
tion in Western Europe is characterized
by the opposite, i.e. ‘a naked public sphe-
re’, where religions and religious expres-
sions are being excluded from public life.
For the upholding of freedom of belief
and for the promotion of authentic
Christian mission, neither model is prefe-
rable. 

Therefore, the alternative model of ‘a
civil public square’ was recently proposed
as a third way in The Global Charter of
Conscience. It was launched by an inter-
national group of academics and activists
in Brussels in June 2012.33 In line with the
concept of ‘reasonable accommodation’,
the charter defines the notion of ‘a civil
public square’ in article 16: 

The public place of freedom of
conscience in a world of deep diver-
sity is best fulfilled through the
vision of a cosmopolitan and civil
public square – a public square in
which people of all faiths, religious
and naturalistic, are free to enter
and engage public life on the basis
of their faith, but always within a
double framework: first, under the
rule of law that respects all human
rights, freedom of conscience in pa -
r ticular, and makes no distinc tion
bet ween peoples based on their
beliefs; and second, according to a
freely agreed covenant specifying
what each person understands to
be just and free for everyone else
too, and therefore of the duties
involved in living with the deep dif-
ferences of others.34

This is arguably the most developed and
attractive notion of the public square for
a deeply secular and pluralistic context
such as Western Europe, with an approp-

riate framework both for safeguarding
freedom of belief, thought and conscience
and for entering and engaging public life
on the basis of fundamental faith com-
mitments. If this charter were to be imple-
mented in Europe at large, the freedom of
authentic Christian witness and mission
would be strengthened at the public level.
This would also lead to the challenging –
and even changing – of fundamental
plausibility structures. 

The Credibility Level: The Challenges
to Freedom of Belief from Secular
Worldviews
As indicated at the outset of this article,
Western Europe has some unique missio-
nal features. 

This includes the historical observa-
tion that most – if not all – secular world-
views originated within Western Europe
and the current observation that Europe
is the leading educator of the rest of the
world.35 Thus, a secular Western Euro p e -
an mind-set is becoming highly influential
globally.

However, in relation to the issue of
freedom of belief, secular worldviews
only become a challenge for Christian
mission if they are totalitarian in their 
claims, as noted in The Cape Town Com -
mitment (CTC): 

Most [religions/worldviews] will seek
to respect competing truth claims
of other faiths and live along side
them. However postmodern, relati-
vist pluralism is different. Its ideo-
logy allows for no absolute or uni-
versal truth. While tolerating truth
claims, it views them as no more
than cultural constructs… Such
pluralism asserts ‘tolerance’ as an
ulti mate value, but it can take opp-
ressive forms in countries where
secu larism or aggressive atheism
gov ern the public arena.36
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This latter observation points to a
challenging tendency in a number of Wes -
tern European countries, especially evi-
dent in arenas such as the universities, the
mainstream media, the law courts, and
the workplace in general.37

Current secular worldviews with tota-
litarian claims in Europe include both
modern versions (such as new atheism38)
and postmodern versions (such as post-
modern relativist pluralism). An approp-
riate missional engagement with such
totalitarian worldviews has to integrate
robust apologetics, whether for those
‘who can engage at the highest intellectu-
al and public level’ or for all believers
when relating ‘the truth with prophetic
re levance to everyday public conversa-
tion’. 

Concluding Reflections on Implications
for Christian Mission
The discussion above has shown that, in
terms of freedom of belief, Christian wit-
ness and mission in (Western) Europe take
place in an ambivalent and challenging
secular and pluralistic context. 

In view of the above, I conclude with
the following reflections on missional
implications: 

(a) It seems that every Christian church in
(Western) Europe is being challenged
by secular mind-sets and worldviews.
However, the actual responses from
churches may vary across a spectrum
from cultural assimilation through cul -
tural engagement to cultural escape.40

(b) At all four levels described above, it is
primarily the public exercise, propaga-
tion and defence of Christian beliefs
that is being challenged in Europe
through secularization.

(c) Such public pressures in Europe may
lead to a compromise both of the

integrity of Christian beliefs, the integ-
rity of Christian institutions and orga-
nizations, and the integrity of Chris -
tian believers, thus threatening the
essential practice of holistic mission.

(d) Christians of various theological per-
suasions and missional traditions in
Europe need to engage together con-
structively in the common social and
cultural shaping of a global civil public
square.41 This includes making an
essential contribution to a richer plu-
ralism in the wider European society,
hopefully through an authentic Chris -
tian witness.42

(e) Finally, authentic Christian mission in
this challenging secular context needs
to recover – or discover – ‘mission in
3D’. This is the urgent calling ‘to bear
witness to Jesus Christ and all his 
teaching – in every nation, in every
sphere of society, and in the realm of
ideas’.43

Appendix

PACE Resolution 2136 (2015)44
Tackling intolerance and discrimina-
tion in Europe with a special focus on
Christians
1. Intolerance and discrimination on
grounds of religion or belief affect mino-
rity religious groups in Europe, but also
people belonging to majority religious
groups. Numerous acts of hostility, vio-
lence and vandalism have been recorded
in recent years against Christians and
their places of worship, but these acts are
often overlooked by the national authori-
ties. Expression of faith is sometimes un -
duly limited by national legislation and
policies which do not allow the accom-
modation of religious beliefs and practi-
ces. 
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2. The reasonable accommodation of reli-
gious beliefs and practices constitutes a
pragmatic means of ensuring the effective
and full enjoyment of freedom of religion.
When it is applied in a spirit of tolerance,
reasonable accommodation allows all re -
ligious groups to live in harmony in the
respect and acceptance of their diversity.

3. The Parliamentary Assembly has recal-
led on several occasions the need to pro-
mote the peaceful coexistence of religious
communities in the member States, no -
tab ly in Resolution 1846 (2011) on com-
bating all forms of discrimination based
on religion, Recommendation 1962 (2011)
on the religious dimension of intercultu-
ral dialogue and Resolution 1928 (2013)
on safeguarding human rights in relation
to religion and belief, and protecting reli-
gious communities from violence.

4. Freedom of thought, conscience and
religion is protected by Article 9 of the
European Convention on Human Rights
(ETS No. 5) and considered as one of the
foundations of a democratic and pluralist
society. Limitations to the exercise of free-
dom of religion must be restricted to those
prescribed by law and necessary in a
demo cratic society.

5. The Assembly is convinced that measu-
res should be taken to ensure the effective
enjoyment of the protection of freedom
of religion or belief afforded to every indi-
vidual in Europe.

6. The Assembly therefore calls on the
Council of Europe member States to:
6.1. promote a culture of tolerance and
”living together” based on the accep-
tance of religious pluralism and on the
contribution of religions to a democra-
tic and pluralist society, but also on the
right of individuals not to adhere to any
religion;

6.2. promote reasonable accommoda-
tion within the principle of indirect dis-
crimination so as to:
6.2.1. ensure that the right of all indi-
viduals under their jurisdiction to
free dom of religion and belief is
respec ted, without impairing for
anyone the other rights also guarante-
ed by the European Convention on
Human Rights;
6.2.2. uphold freedom of conscience
in the workplace while ensuring that
access to services provided by law is
maintained and the right of others to
be free from discrimination is protec-
ted;
6.2.3. respect the right of parents to
provide their children with an educa-
tion in conformity with their religious
or philosophical convictions, while
guaranteeing the fundamental right of
children to education in a critical and
pluralistic manner in accordance with
the European Convention on Human
Rights, its protocols and the case law
of the European Court of Human
Rights;
6.2.4. enable Christians to fully parti-
cipate in public life;

6.3. protect the peaceful exercise of
free dom of assembly, in particular
through measures to ensure that coun-
ter-demonstrations do not affect the
right to demonstrate, in line with the
guidelines on freedom of assembly, of
the European Commission for Demo -
cra cy through Law (Venice Commis -
sion) and the Office for Democratic In -
stitutions and Human Rights of the
Organization for Security and Co-ope-
ration in Europe (OSCE/ODIHR);
6.4. uphold the fundamental right to
freedom of expression by ensuring
national legislation does not unduly
limit religiously motivated speech;
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6.5. publicly condemn the use of and
incitement to violence, as well as all
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on religious grounds;
6.6. combat and prevent cases of violen-
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Kristen apologetikk handler ikke bare om
særkristne standpunkter, men om allmen-
ne sannheter. I en tid der det ikke mangler
myter om kristen tro, kan kildebasert
forskning motvirke negative stereotypier,
også om argumenter for kristen tro.
Seriøse samtaler om livssyn kan ikke
bygge på faktafeil som fremmer fordom-
mer mer enn forståelse.

Justin Martyrs Første apologi fra
rundt år 150 er ikke et lokalt leserinnlegg,
men rettet til keiseren.1 Vi snakker ikke
om en sekterisk tekst med krav om å
favorisere kris ten tro. Justin leverer en all-
menn ap pell til fornuft og etterprøvbar-
het, i en tid der kristne blir anklaget for
ateisme, umoral og manglende lojalitet
mot keiseren. Han ønsker både å motvir-
ke stereotypier som reduserer kristnes
troverdighet og å gi gode grunner for kris-
ten tro. Justin lener seg verken til herske-
teknikker eller maktposisjon. Han skriver
ikke bare et lidenskapelig forsvar for kris-
tendommen som sannhet, men som en
lovlig tro, selv om staten misbilliget større
religiøse innovasjoner. Som navnet han er
kjent under tilsier, handler dette for Justin
ikke bare om lære, men om liv.

Apologi for apologetikk
Nå er det ikke noe tema i Norge om kris-
ten tro er tillatt, men det betyr ikke at be -
hovet for kristen apologetikk er borte.
Som på Justins tid handler dette både om
å motvirke negative stereotypier og gi
positive grunner. Samtidig er det ikke slik
at apologetikk synes å være et stort ideal
i 2014. Det er ikke uvanlig i debatter å

høre ordet brukt for å desavuere motpar-
ten: ”Nå fremstår du som en apologet”.
Bør man ikke i stedet være på en ærlig og
åpen søken etter sannhet? Blir det ikke
krampaktig å forsvare gamle standpunk-
ter, nær sagt uansett? 

At det kan tenkes uheldige former for
apologetikk, gjør det ikke logisk gyldig å
slutte fra at noen forsøker å forsvare et
standpunkt, til at standpunktet må være
feil. Det bør heller ikke være problema-
tisk å forsvare standpunkter. Mener jeg å
ha konklusjoner som bygger på gode
grunner, bør det tvert i mot være et ideal
å legge disse grunnene frem for å se hvor
godt de holder. Dette bør være like stue-
rent enten det jeg forsvarer er politiske
standpunkter, valg av utdannelse eller av
livssyn. Skal kristen apologetikk ha noen
verdi, må den som hos Justin, bygge på
rasjonelle og etterprøvbare argumenter,
og vise vilje til selvkritikk. Samtidig er
utfordringen at den i dag ikke bare hand-
ler om kristne sannheter som Guds eksi-
stens eller treenigheten. Den handler også
om mer allmenne sannheter knyttet til
historie, filosofi og vitenskap. 

De seneste par hundre år har det
skjedd en markant endring som er lett å
overse eller undervurdere. Mange feilopp-
fatninger er blitt kulturelle selvfølgelighe-
ter. På noen områder har disse ført til neg-
ative stereotypier om kristne og kristen
tro. Det er vanlig å reagere på påstander
som bryter med det man er vant til å høre,
men verre når de høres helt riktige ut.
Derfor møter for eksempel vaksinemot-
standere og tilhengere av konspira -
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sjonsteorier fort skepsis – ikke bare fordi
det kan vises at de bryter med fornuft og
forskning, men fordi påstandene lyder
uri melige. Men det samme gjelder ikke
folkelig eller faglig religionskritikk som
bryter med normal vitenskap. Vi ser dette
spesielt på tre områder som hver på sin
måte viser hvordan den offentlige samta-
len om religion forstyrres av myter og
misvisninger. Det ene handler om synet
på kirkehistorien. Forestillingen om den
mørke middelalderen og kirkens kamp
mot vitenskapen er en gjenganger i popu-
lærvitenskap, lærebøker og religionsde-
batter. Den andre handler om antikirkeli-
ge superbestselgere som Da Vinci-koden
med underlige påstander om Bibelen og
Jesus, paver og munker. Den tredje viser
at dette også eksisterer i akademia, spesi-
elt når temaet er gudsargumenter. Her ser
vi uheldige blindfelt. I stedet for å gjengi
argumentene rett, videreføres misforståel-
ser. På noen områder har generasjoner av
studenter fått presentert gudsbevis som
ikke bare har feil i noen nyanser, men i
selve hovedpoenget. I stedet for å forklare
gudsbevisene, slik at man kan ta stilling
til dem i ekte versjoner, blir de avvist ut
fra fremstillinger som sier det motsatte.
Noe av dette kan føres tilbake til Kant,
annet til Hume, Spinoza eller Descartes.

Myten om middelalderens mørke
På mange måter lever vi alle i en slags for-
tolket virkelighet. Ikke minst fordi vi ser
nåtiden i lys av fortellingene vi har om
for tiden. I religionsdebatter er det ikke
vanskelig å oppdage at narrativet om mid -
delalderen setter tonen. Både fordi den
oppfattes som svært mørk og fordi det er
kirken og kristen tro som får skylden.
Når man møter kristne som er i mot
abort eller aktiv dødshjelp, søndagsåpne
butikker eller stamcelleforskning, er en
van lig reaksjon at de bare ønsker seg til-
bake til middelalderen. Dette er ikke til-

feldig retorikk, men en typisk forestilling.
Og siden alle vet hvordan middelalderen
var, trenger man verken å oppgi eller
undersøke forskning og kilder. I stedet
kan man slå fast at Kirken mente jorden
var flat og forfulgte alle som hevdet noe
annet. Det var først på kirkemøtet i Ni -
kea at det ble vedtatt med knapt flertall at
kvinnen har sjel.2 Hvor ille det stod til,
vises av at de kristne satte fyr på det store
biblioteket i Aleksandria, der all datidens
kunnskap var samlet. Den viktige greske
matematikeren Hypatia ble myrdet fordi
hun var kvinne og hedensk filosof. Kirur -
gikunnskapen var lav siden kirken forbød
disseksjoner.3 Kopernikus skapte sjokk -
bø lger fordi han fratok oss vår privileger-
te plass i sentrum av universet. Bruno ble
brent på bålet for å hevde at universet var
uendelig. Galilei ble forfulgt fordi han
viste at Kopernikus hadde rett i at jorden
gikk i bane om solen, og dermed sådde
tvil om Bibelen som urokkelig naturviten-
skap. 

Dette er bare noen av mange eksemp-
ler på kirkens kriminelle stormløp mot
opplysning. En tro som frykter fornuften
og løpende har forsøkt å kvele all tilløp til
rasjonalitet i fødselen, er verken mulig
eller interessant å forsvare intellektuelt.
Kristen apologetikk er ikke bare et umu-
lig prosjekt, det er direkte umoralsk. 

Deler av narrativet vokste frem fra
protestantisk propaganda mot katolikker.
Det ble forsterket under opplysningstiden
og videreutviklet av kirkekritiske polemi-
kere som Thomas Huxley, John William
Draper og Andrew Dickson White på
andre halvdel av 1800-tallet. Mytene le -
ver videre selv om forskningen har vist at
de ikke holder, fra Pierre Duhem til David
C. Lindberg, Ronald Numbers og Ed -
ward Grant.4

Et lite utvalg av mytene som inngår i
narrativet er gitt i tabellen.



Ikke uvanlige påstander Hva sier kildene?5

1. I middelalderen hevdet Kirken at jorden var
flat og forfulgte dem som mente noe annet.

I middelalderen var lærde, i og utenfor kirken, eni ge
om at jorden var en kule. Dette var også pensum ved
universitetene. Vi finner dette omtalt som en selvfølge
både hos Thomas Aquinas og Dante.

2. Kristne fryktet antikkens kunnskap så mye at
de brant det store biblioteket i Aleksandria i år
391.

Biblioteket ble skadet og i noen grad gjenoppbygget
flere ganger mellom 145 f.Kr. og 200-tallet e.Kr. Ingen
kilder sier at skrifter gikk tapt da kristne ødela byens
Serapis-tempel i 391.6 Antikkens kunn skap var pen-
sum på katedralskoler og universiteter. 

3. Videreføringen av antikkens arv ble umulig da
kristne drepte Hypatia i 415. De fleste kristne så
filosofi og vitenskap som ”hedenskap og vrangvil-
je som det gjaldt å bekjempe med alle midler”.
Mor det ”var slutten på Alexandria som oldtidens
lærdomssenter”.7

Naturfilosofen Hypatia var offer for en politisk makt-
kamp og kristne støttespillere skrev opprørt om hendel-
sene.8 De nyplatonske skolene som tok over hadde en
mer aggressiv antikristen profil. Som Sti gen nevner, var
det fremstående alexandrinske natur filosofer senere,
som Filoponos (490-570) som fore grep Galileos beve-
gelseslære. Naturfilosofien ble i stør re grad hemmet av
folkevandringer, økonomisk kollaps og at arabere
erobret lærdomssentra på 600-tallet. 

4. Det var et avgjørende og talende brudd med
antikkens vitenskap at det nyplatonske akade-
miet i Aten ble stengt på keiser Justinians befaling
i 529 og de ledende filosofene ble utvist fra riket.

Oppgjøret var ikke med vitenskap eller antikken, men
mot spådommer og magiske ritualer. Uten å se for mye
toleranse i dette, gjaldt forbudet en bestemt type kom-
promissløs nyplatonsk filosofi – og det bare i Aten. Det
ble ikke slutt på å undervise i antikkens tenkning med
dette andre steder.9

5. Det var et sjokk for kirken og folk flest at
Koper nikus viste at jorden ikke lenger var midt-
punktet. Dette detroniserte mennesket fra å være
den ypperste i skaperverket. 

Jorden hadde lavest verdi i antikkens verdensbilde,
mens planetene over månens bane tilhørte den full-
komne verden. Å løfte jorden opp til en planet, ga den
større verdi. En av Kopernikus’ støttespillere, Rheticus,
skrev at “Jordkulen er blitt opphøyet, mens sola har ste-
get ned til universets midtpunkt”.10

6. Munken Bruno var en martyr for moderne
vitenskap og ble brent i år 1600 fordi han frem-
met Kopernikus’ lære om jorden i bane om solen. 

Bruno var ingen naturvitenskapsmann og avviste
obser vasjoner og målinger som vei til sannhet. Som til-
henger av Hermes Trismegistus var han mer opptatt av
indre syner av et uendelig antall verdener, enn av om
jorden gikk rundt solen. Domspapirene er tapt, men
han ble antagelig dømt for å fremme heresier, muligens
også for spionasje.11

7. Galileo ble forfulgt fordi han ved å vise at
solen var i sentrum, motbeviste Bibelen. Dette
førte til livsvarig fengsel for ham da han var en
gammel mann på 70 år. 

Selv om modellen var feil, Galileo manglet bevis og
dels bygget på feil, provoserte han ved å hevde den var
bevist, og å belære Kirken i bibeltolkninger. I en urolig
tid under 30-årskrigen ønsket Kirken å verne sin auto-
ritet og påla ham å hevde at han kom med en teori,
ikke en bevist sannhet. Han havnet ikke i fengsel, men
fikk husarrest.12

8. Kirken gikk hardt og massivt ut mot Darwin
da han presenterte evolusjonsteorien i 1859. 

Det er lite tegn til en slik massiv respons i datidens avi-
ser. Darwin ble støttet av sentrale kristne som Asa Gray,
George Frederick Wright og James Dana, sene re også
B. B. Warfield.13 Flere kritikere var ikke-kristne viten-
skapsmenn som Louz Agazzis (1807-1873). Kreasjo nis -
men fikk liten betydning før ”Creation Research So ci -
ety” i 1963.14

Theofilos  vol. 7 nr. 3 2015

331Bjørn-Are Davidsen



Slike myter kan mer faglig kalles fak-
toider, forestillinger som høres sanne ut,
men som altså er usanne. Mer kjente
eksempler er påstander om at vikingene
hadde horn på hjelmene eller at den kine-
siske mur kan sees fra månen. 

Hvor fast enkelte myter sitter, ser vi i: 

Jeg er fristet til å nevne enda en
myte, selv om den ikke har så mye
med matematikk å gjøre: ’Allerede
500 år f. Kr. visste greske vitenskaps -
menn at jorden var kuleformet.
Likevel hevdet kirken i Europa lenge
at jorden var flat, og straffet folk
som hevdet noe annet. De viten-
skapsmennene som var dristige nok
til å si at jorden var kuleformet,
levde et farlig liv og kunne bli straf-
fet med døden.’15 Myten om at kir-
ken i Europa lenge hevdet at jorden
var flat, avlives i boken ”Inventing
the Flat Earth: Columbus and Mo -
d ern Historians” av Jeffrey Burton
Russell. En annen bok er enda mer
på villspor: ’Nicolaus Copernicus
levde på 1500-talet. Før hans tid
var det ei vanleg oppfatning at Jor -
den var flat, og at Jorden var sen-
trum i universet. Han oppdaga
både at Jorden var rund, og at So -
len er sentrum i solsystemet vårt.’16
Skal slike myter viderebringes,
synes jeg ihvertfall tre krav bør stil-
les: det må opplyses at de ikke er
historisk korrekte, de må være rele-
vante og de må være politisk ’ufar-
lige’. En myte som stempler kristne
som uvitenskapelige oppfyller hel-
ler ikke det siste av disse kravene.17

Når dette formidles for elever som bren-
ner for matematikk og vitenskap, skal det
godt gjøres ikke å utvikle eller styrke et
fiendebilde mot kirken og muligens kristne.
Og faktoider som er etablert som selvføl-
geligheter er ikke enkle å imøtegå. Noen
ganger hevdes de åpent, andre ganger
utgjør de en slags taus kunnskap, et bak-
teppe i offentlige samtaler om kristen tro.

De fremsettes ikke bare anonymt i kom-
mentarfelt, men av fremstående forfatte-
re, politikere og journalister, i riksdekken-
de media, i romaner, populærvitenskap
og altså i skolens lærebøker. 

Dermed kan Torbjørn Jagland skrive i
en kronikk i Aftenposten at ”Hvordan
had de det gått med kristendommen hvis
den fortsatt lærte at jorden er flat?”.18

Og Kjetil B. Alstadheim formidlet det
klare budskapet i Dagens Næringsliv i
feb ruar 2011 at Kjell Magne Bondevik
”stod plantet i en lang, men kanskje ikke
så stolt kirkelig tradisjon der kunnskap er
farlig og folk som mente jorden var rund
ble brent på bål”.

Resultatet er at det er blitt en apologe-
tisk oppgave å forsvare normal vitenskap.
Noen vil til og med avvise faglige kon-
klusjoner fordi de høres ut som apologe-
tikk. Tilsvarende kan det oppfattes som
ironisk at kristne kritiserer andre for å tro
på myter. Men heller ikke i livssynssamta-
ler kan det aksepteres å hevde ting som
strider med kilder og vitenskap. Mytene
blir ikke bedre hvis de i tillegg etablerer
eller styrker stereotypier som at Kirken
satte naturvitenskapen tilbake tusen år.
Det er vanskelig ikke å tenke at kristen
tro oppfattes annerledes om man følger
forskning som viser at Kirken i stor grad
omfavnet antikkens naturfilosofer og
styrket troen på naturlover ved troen på
en rasjonell lovgiver utenfor naturen. Det
gir et annet bakteppe om man oppfatter
at kristen tro var ødeleggende for utvik-
lingen for moderne vitenskap, enn om
man oppfatter den som viktig for utvik-
lingen. 

Litteraturfilosofen Roland Barthes
(1915-1980) argumenterte på 1950-tallet
for at det til alle tider finnes myter som
speiler normer og grunnforestillinger som
inngår i faste mønstre, eller store fortel-
linger.19 På 1800-tallet handlet dette i stor
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grad om at gudstro var skadelig og en
konsekvens av manglende kunnskap. En
av de store fortellingene var om veien
vekk fra den mørke middelalder der man
brant hekser og trodde jorden var flat.20 I
følge Barthes vil det vekke motstand å
avsløre mytene. Men skulle de forsvinne
eller miste sin kraft, kan likevel interesse-
ne som skapte dem leve videre. Dermed
kan det oppleves som et Sisyfos-prosjekt
å motvirke mytene. Selv om en faktoide
kan dyttes fram i lyset så den sprekker,
ruller den tilbake til start med ny kraft.21

Når det likevel er viktig å si fra, er det for -
di mytene forsterker og forsterkes av
fiende bilder – og fordummer den offentlige
samtalen. 

Men så har vi altså utfordringen med
at dette ikke er på radaren selv i tunge
norske kulturaviser, slik det fremgikk i
anmeldelser da de såkalte nye ateistene
kom på banen for noen år siden. Selv om
Herman Willis i Morgenbladet var kritisk
til nå avdøde Christopher Hitchens’
bitende oppgjør med religion, mente han
at ”Styrken ved god is not Great er at den
er etterrettelig og nøktern i omgang med
fakta”.22 Problemet var ikke at Hitchens
tok feil i noe, men at hans ærend i likhet
med Gregers Werle i Ibsens Vildanden
had de noe ”kaldt og retthaversk over seg
”som det er god grunn til å bekjempe.
Fordi mennesket er så rart og sammen-
satt, og fordi man som Kant er tvunget til
å tenke på ‘stjernehimmelen over meg og
den moralske lov inni meg’”.

Jeg har sympati med Willis. Vi har alle
møtt noen som ikke kan akseptere den
minste lille usannhet. Samtidig står Willis
i fare for å løfte livssyn ut av virkelighe-
ten, som da Arbeiderbladet på 80-tallet
stilte spørsmålet om Scientologi-kirken
var ”religion eller løgn?”. Det må være
lov å kritisere religioner uten at man blir
beskyldt for å være kald og retthaversk.

Vi kan ikke gi religion diplomatisk immu-
nitet, like lite som religionskritikken.

For dette slår begge veier. Enten man
er ateist eller kristen, bør man ikke aksep-
tere store og stemplende faktafeil som et
bakteppe i livssynsdebatten. I likhet med
Richard Dawkins og Sam Harris er Hi t -
chens definitivt ikke ”etterrettelig og nøk-
tern i sin omgang med fakta”. Vi snakker
rett og slett om en journalist som gjorde
karriere på mer eller mindre vittige pro-
vokasjoner. Tettheten av feil og fordom-
mer er blant hans svakheter.23 Vi ser det
når han deler en antisemittisk myte om at
”Ortodokse jøder har samleie gjennom et
hull i lakenet”.24 Hitchens hevder også at
mange av Aristoteles verker ”ble ødelagt
da den kristne keiser Justinian stengte
filosofiskolene” slik at tenkere som Peter
Abelard kun hadde tilgang på bruddstyk-
ker.25 Han presterer altså både å gjengi
myten om at den klassiske arven ble
rasert av kristne, og at stengningen av det
nyplatonske akademiet i Aten i år 529
hadde noe å gjøre med Aristoteles. Det
blir ikke bedre når han hevder at forfat-
terne av Bibelens evangelier ikke kan ”bli
enige om noe som helst av betydning”.26

Det er underlig om han mener det er uten
betydning at Pontius Pilatus styrte, at 
Je sus virket i Galilea og ble korsfestet i
Jeru salem, at han hadde disipler, at han
under viste kvinner, at han stod opp for de
svake, at vi ikke bare bør elske vår neste,
men også våre fiender, at han talte med en
uvanlig autoritet, at han lå i konflikt med
religiøse ledere, at han kom med tilgivel-
se, at kvinner var de første som fant at
graven var tom og at Jesus stod opp fra de
døde.

Slike eksempler er det dessverre mange
av også hos Dawkins, enten temaet er his-
torie eller kosmologiske gudsbevis.27

Resultatet blir ikke bedre av en pussig
mangel på forståelse for rasjonell argu-
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mentasjon og grunnlagsdebatt. I stedet for
å vise at hans eget syn er sant, spiller
Hitchens som andre nye ateister på at det
er selvfølgelig.

Mytene om Da Vinci-koden 
Feil og fordommer er ikke bare typiske
for nye ateister. Med Dan Browns Da Vin -
ci-koden dukket dette for alvor opp også
i superbestselgende romaner. Også her
syn tes bokanmeldere ikke bare å tro at
Brown bygget på fakta, de lot seg til og
med imponere av det de oppfattet som
”faktagranskning” og ”intellektuell trover -
dighet”. Mens selv om innledningen hev -
det at mye var fakta, handlet boken i rea-
liteten om det motsatte. I stedet for seriøse
studier baserte Brown seg på misvisende
populærvitenskap og konspirasjonsteori-
er funnet opp på 1980- og 90-tallet.28

Dermed ble det også marked for mot-
bøker som fra ulike ståsteder viste at Dan
Brown på uholdbart grunnlag etablerte
og opprettholdt myter og fiendebilder om
katolisismen spesielt, og om kristen tro
generelt.29 Mye av det samme er dessverre
tilfelle for andre som kobler historiske
gåter til kirkehistorien. 

Et merkelig blindfelt
Nå er det ikke bare i populærkulturen
eller lærebøker på lavere nivå at vi møter
myter som påvirker livssynssamtaler. Ett
av de mer interessante blindfeltene i aka-
demia er gudsbevisene. Nå betyr ikke det
at Gud egentlig er bevist uten at akade-
mia har fått det med seg, men at gudsbe-
visene dels er annerledes og dels er bedre
enn man kan få inntrykk av. Et eksempel
er påstanden om at kosmologiske gudsbe-
vis tar utgangspunkt i at alle ting må ha
en årsak og fra dette konkluderer med at
universet må ha en årsak og at dermed
eksi sterer Gud. Men selv om kosmologiske
argumenter foreligger i mange versjoner

og har endret seg noe over tid, er denne
varianten ukjent. De klassiske argumente-
ne er mest kjent fra Thomas Aquinas tre
første gudsbevis selv om andre av samti-
dens filosofer var mer presise og
utførlige.30 Det første av hans argumen-
ter er at når noe fysisk endres (ikke ”beve-
ges” som det ofte gjengis), må det må
være noe som utløser eller betinger end-
ringen. Og det kan ikke være det som noe
blir endret til, for det finnes jo ikke ennå.
Ettersom en uendelig rekke av noe må bli
endret av noe annet enn seg selv ikke er
mulig siden det da alltid vil mangle én
betingelse for endring, må det finnes en
primær endrer (”første beveger”) med en
natur som ikke kan eller trenger å endres.
Dette er ikke et premiss, men en konklus-
jon. I likhet med hans andre argumenter
er ikke saksforholdet endringer etter hve-
randre i tid (Thomas argumenterer innen-
for et aristotelisk tenkesett der universet
er evig), men om noe som er samtidig,
primært eller grunnleggende, til alle tider.

Videre finnes versjoner knyttet til prin-
sippet om tilstrekkelig forklaring hos
Gottfried Leibniz. Dette argumentet
handler om at alle ting må ha en tilstrek-
kelig forklaring eller grunn til å eksistere
som de gjør, om de skal kunne eksistere
eller (i en mildere variant) kan ha en for -
klaring. En rekke av forhold som har en
slik tilstrekkelig grunn utenfor seg selv,
kan imidlertid ikke strekkes tilbake i det
uendelige, fordi det da alltid vil mangle en
tilstrekkelig grunn. Dermed er Leibniz’
konklusjon at det må finnes noe som har
en tilstrekkelig grunn i sin egen natur.
Dette argumenterer han videre for at ikke
kan være noe fysisk, men Gud. En mer
forsiktig variant av argumentet er at hvis
universet eller alt fysisk har en (tilstrekke-
lig) forklaring, finnes Gud – og finnes
ikke Gud, har ikke universet en forkla-
ring. 
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For det tredje finner vi en annen vari-
ant hos Johannes Filoponos på 500-tallet.
Han argumenterte mot Aristoteles som
hevdet at universet var evig og konkluder-
te følgelig med at den fysiske verden må
ha begynt å eksistere. Siden ikke noe kan
forårsake noe før det eksisterer, må årsa-
ken til det fysiske være noe annet enn det
fysiske, altså noe ikke-fysisk og tran -
scendent. Argumentet ble stort sett over-
sett i kristen tenkning som holdt seg til
Aristoteles, men fikk en blomstring
innenfor arabisk filosofi (kalam) i middel -
alderen og er blitt aktuelt med moderne
kosmologi og Big Bang-modellen. 

Det viktige å merke seg her er at ingen
av disse variantene sier at alle ting må ha
en årsak, slik at universet følgelig også må
ha en årsak og at Gud dermed må eksis-
tere. Tvert i mot er argumentene prinsipi-
elt sett at siden ikke alle ting kan ha en
årsak, må Gud finnes. Siden noe ikke kan
komme fra ingenting og noe finnes, må
noe være fra evighet av – altså uskapt.
Hvis noe må være evig, gir det ikke
mening å spørre hva som skapte det som
altså ikke er skapt, som når det innvendes
”Men hvem skapte Gud?”.

Kosmologiske argumenter fremstilles
altså kontrafaktisk i mange sammenhen-
ger, som hos Bertrand Russell, John Hos -
pers, David Brooks, George H. Smith og
Keith Parson. I følge Hospers er argu-
mentet ”ikke bare ugyldig, men selvmot-
sigende. Konklusjonen som sier at noe
(Gud) ikke har en årsak, motsier premis-
set som sier at alt har en årsak. Hvis dette
premisset er sant, kan ikke konklusjonen
være sann; og hvis den konklusjonen er
sann, kan ikke premisset være det”.31

Brooks hevder ikke veldig overraskende
at argumentet fører til en uendelig re -
gress, eller (eventuelt) til at universet selv
må være en like god kandidat til en første
årsak som en ukjent størrelse som en eller

annen form for gud.32

Men det foreligger altså ingen historisk
kjente argumenter av en slik type hos teis-
tiske filosofer. Vi finner det ikke hos Ari -
stoteles, Thomas Aquinas, Duns Scotus,
Leibniz eller Descartes, eller i dag hos Al -
vin Plantinga, John Haldane, William
Lane Craig, Charles Taliaferro, Paul Mei -
ser, Edward Feser eller andre. Det er nok
forklaringen på at ateistiske filosofer som
gjengir argumentet på denne måten, ikke
oppgir noen kilde.

Men hvor kommer så disse misforstå-
elsene fra? Norris Clarke gikk gjennom
dette i en artikkel i 1970.33 Han starter
med Bertrand Russells kritikk av argumen -
tet om den første årsak som i følge Rus -
sell er enkel å motbevise. Likevel aksep-
terte han det til han 

som attenåring leste John Stuart
Mills selvbiografi, der jeg fant den -
ne setningen: «Min far lærte meg at
spørsmålet: ‘Hvem skapte meg?’
ikke kan besvares, siden det straks
fører til ytterligere spørsmål: ’Hvem
skapte Gud?’» Denne meget enkle
setningen viste meg – og det mener
jeg fortsatt – det gale i argumentet
om den første årsak.
Hvis allting må ha en årsak, da må
også Gud ha en årsak. Hvis det kan
finnes noe uten årsak, kan det like
gjerne være verden som Gud, altså
kan ikke dette argumentet ha gyldig-
het som gudsbevis.34

Når Clarke undersøker utviklingen av
denne varianten, ser han at den er eldre
enn Stuart Mill og Hume som hver på sin
måte presenterer det feil. Han fører det
tilbake til Descartes eller Spinoza som dis-
kuterte saken på en slik måte at det er lett
å bli forvirret om man ikke er godt be -
vandret i Aquinas eller Leibniz. Descartes
korte oppsummering av kosmologiske
argumenter, som at alle ting ”har en årsak
eller tilstrekkelig grunn for dets eksistens”,
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ble feiloppfattet til å bety at alt må ha en
annen årsak enn seg selv.35

Dermed er argumentet om første
årsak som Hume-Russell-tradisjo-
nen angriper så knusende et ikke
leve dyktig metafysisk monster. Men
det er et monster de har skapt selv,
og ikke hentet fra noen teistisk filo-
sof. Det er en form for hybrid mel-
lom de skolastiske og kartesianske
rasjonelle tradisjonene og gir ikke
mening i noen av dem og kan avvi-
ses av begge.36

Dermed ser vi altså at den mest kjente og
moderne fremstillingen av det kosmolo-
giske argument, både i lærebøker og reli-
gionskritikk, bygger på en grunnleggende
misforståelse. At dette i så liten grad er
blitt korrigert i årene etter Clarkes analyse,
antyder at feilfremstillinger kan være
seiglivete også i fagmiljøer.

Den samme tendensen gjør seg også
gjeldende for fremstillinger av Paleys
design argument og avvisningen av kosmo-
logiske argumenter i tradisjonen fra Kant.
Et av mange typiske eksempler er Eirik
Thors tensen korte presentasjon i Ateisme -
kri tikk.37 Han trekker frem det ontologiske
argumentet, som forøvrig Thomas Aqui -
 nas ikke bruker. Dette er et helt annet
argument enn noen av de kosmologiske
nevnt over. Det har sin mest kjente form
hos Anselm av Canterbury som fremstil-
ler det i Proslogion slik at Gud er det som
man ikke kan tenke noe høyere enn. Men
en Gud som eksisterer i mer enn tanken,
er enda mer perfekt enn en Gud som eksi -
sterer kun i tanken. Konklusjonen er at
hvis Gud er det mest perfekte vesen, må
Gud eksistere, ellers hadde ikke Gud vært
perfekt.  Thorstensen hevder med henvis-
ning til Kant bl.a. at argumentet kan avvi-
ses fordi det oppfatter eksistens som et
predikat, uten å synes kjent med at mo -
derne fremstillinger av argumentet (som

hos Alvin Plantinga) handler om nødven-
dig eksistens, som altså er et predikat.
Selv om argumentet fortsatt har klare
svakheter, og ikke støttes av denne artik-
kelforfatteren, er svakhetene andre enn
dem Kant trakk frem. 

Verre er imidlertid påstanden om at
”det kosmologiske argumentet hviler på
det ontologiske siden det forutsetter at
væren er et predikat”. Dette er en mis-
forståelse som det heller ikke er belegg
for, verken hos Thomas Aquinas, Leibniz,
eller nyere filosofer som fremmer kosmo-
logiske argumenter. Tvert i mot tar flere
av disse tenkerne avstand fra det ontolo-
giske argumentet. Den samme misforstå-
elsen ser vi i det Kant kaller for det fysi-
ko-teleologiske argumentet (fra at det fin-
nes orden i tilværelsen til at det må finnes
noe bak naturen som ordner tilværelsen)
som også angivelig ”forutsetter at eksi-
stensen er et predikat”, uten å vise hvor
man finner en slik forutsetning hos teistis-
ke tenkere. 

Når slike feilpresentasjoner oppstår i
fagmiljøer kan grunnen, som Clarke er
inne på, være at man ikke forholder seg
til primærkilder. I stedet bygger man på
tradisjoner og fremstillinger som har fått
sitt eget liv, uten nærkontakt med verken
fortidens filosofer eller dagens debatt. En
effekt blir også at man ikke nevner eller
kjenner andre og antagelig mer brukte argu-
menter i dag, som Kalam-argumentet og
Fininnstillingsargumentet.38 Først nevn te
av disse er kort omtalt over, mens sist-
nevnte bygger på at mange fysiske para-
metere er slik at det skal ørsmå endringer
til for at ikke bare liv ikke kan eksistere,
men at materie blir gass eller en tett masse
med enorm gravitasjon.39 Argumentet
forsøker å vise at bevisst design er den
beste forklaringen på at universet på fun-
damentale måter er egnet for liv.



Noter
1. Teksten er lagt ut på <http://www.newadvent.org/fathers/0126.htm>, [15.08.2014].  Justin appellerer til fornuf-
ten fremfor onde rykter og tradisjoner: “Reason directs those who are truly pious and philosophical to honour
and love only what is true, declining to follow traditional opinions, if these be worthless”. Anklagene må under-
søkes nøye og vurderes rasjonelt slik at dommen ikke styres av følelser: “But lest anyone think that this is an
unreasonable and reckless utterance, we demand that the charges against the Christians be investigated, and
that, if these be substantiated, they be punished as they deserve; [or rather, indeed, we ourselves will punish
them.] But if no one can convict us of anything, true reason forbids you, for the sake of a wicked rumour, to
wrong blameless men, and indeed rather yourselves, who think fit to direct affairs, not by judgment, but by passion”.
2. Som en variant av dette formidlet Arne Næss til mange årskull ex.phil-studenter at i følge Paulus var bare
mannen skapt i Guds bilde, ikke kvinnen. Filosofiens historie 1 (Oslo: Universitetsforlaget, 1980), 230.
3. I følge Arnfinn Stigen så Kirken i middelalderen kroppen som ”hellig og ukrenkelig, og disseksjon … forbudt”.
På den annen side oppveide kanskje kirkens pleie og omsorg for de syke ”de skadevirkninger for medisinsk
forskning som skyldtes den kristne tro” i Tenkningens historie - bind 1, (Oslo: Gyldendal norsk forlag, 1984),
245. I realiteten forbød ikke Kirken disseksjoner og de er omtalt i Bysants fra 700-tallet og Vest-Europa fra
1235. Miller The Birth of the Hospital in the Byzantine Empire (Baltimore: The John Hopkins University Press,
1995), 187-89. Feil kunnskap kom i stor grad av forbudet mot slike disseksjoner i den gresk-romerske og ara-
biske verden, og manglende mulighet til å gjengi anatomiske tegninger før boktrykkerkunsten.
4. J. Hannam God’s Philosophers. How the Medieval World Laid the Foundations of Modern Science (London:
Icon Books, 2009), 1-6.
5. Rundt femti slike påstander er diskutert i Davidsen Da jorden ble flat: Mytene som ikke ville dø (Oslo: Luther,
2010).
6. J. Hannam The Foundation and Loss of the Royal and Serapeum Libraries of Alexandria (2003)
<http://www.bede.org.uk/Library2.htm>, [15.08.2014].
7. Stigen Tenkningens historie, 207.
8. (Davidsen Da jorden ble flat, 59-72, se også M Dzielska, Hypatia of Alexandria (Harvard: Harvard University
Press, 1995) 
9. Den eneste kilden som sier noe om Justinians forordning overfor Aten peker paradoksalt på at dette handlet
om å undervise i filosofi, tolke astronomi og kaste terninger, som drøftet i Edward J. Watts City and School in
Late Antique Athens and Alexandria (Berkley: University of California Press, 2006), 128-138. Koblingen kan
vanskelig forklares på andre måter enn et forbud mot spådomskunstene som var sentrale i enkelte nyplatonske
retninger. Lærekreftene ble ikke mer avskrekket enn at de allerede i 532 var tilbake i Østromerriket etter et kort
opphold hos perserkongen.
10. D.R. Danielson ”The great Copernican cliché” American Journal of Physics Vol. 69, No. 10, October (2001);
Copernicus and the Tale of the Pale Blue Dot, The American Scientific Affiliation, Colorado
<faculty.arts.ubc.ca/ddaniels/docs/bluedot.RT>, [15.08.2014] og Davidsen Da jorden ble flat.
11. Hannam God’s Philosophers, 306–9.
12. Hannam God’s Philosophers, 315–28.
13. D. Livingstone Darwin’s Forgotten Defenders (Edinburgh: Eerdmans & Scottish Academic Press, 1987)
14. Ronald L. Numbers The Creationists: From Scientific Creationism to Intelligent Design (Expanded Edition,
Cambridge, Ma.: Harvard University Press, 2006)
15. Smestad Matematikkhistorie i grunnskolens lærebøker: en kritisk vurdering, Høgskolen i Finnmark, 51.
<http://home.hio.no/~bjorsme/rapport.pdf>, [15.08.2014]. (Smestad oppgir som kilde Matematikk åtte-ni-ti 9
s. 186) 
16. Smestad Matematikkhistorie i grunnskolens, 51 (oppgir som kilde Pluss 6b s. 67)
17. Smestad Matematikkhistorie i grunnskolens, 51. 

Theofilos  vol. 7 nr. 3 2015

337Bjørn-Are Davidsen

Allmenn konklusjon 
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særkristne standpunkter, men om allmen-
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bøker og leksika. Som Justin Martyr kan
man også i dag appellere til fornuft og

etterprøvbarhet. Selv om det ikke er van-
lig å betrakte moderne forskning som
kristen apologetikk, kan deler av den bru-
kes til å motvirke negative stereotypier
eller gi grunner for kristen tro. Heller ikke
i samtaler om livssyn bør vi slå oss til ro
med premisser og påstander som bygger
på myter og falsk vitenskap.
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kontingent) for å være som det er, må det eksistere noe som ikke er avhengig av noe annet enn seg selv (det vil
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The Greek word ontosmeans ‘being’, and
the ontological argument for God (OA
for short hereafter) begins with thinking
about what sort of being God is supposed
to be, particularly what manner of being
or existence he’s supposed to have if he
exists. The OA was first given in 1078 by a
Benedictine monk named Anselm. Phi lo -
sophers have critiqued and defended ma -
ny versions of the OA, but Anselm’s cent -
ral insight was that ‘God’ can be defined
as ‘a being than which nothing greater
can be conceived’. If one could think of a
being greater than ‘God’, then that grea-
ter being, rather than the lesser being,
would deserve the title ‘God’. Hence if
God exists then he is by definition ‘the
greatest possible being’ or ‘the maximally
great being’; that is, God is by definition
that being with the greatest possible set of
great-making properties, where a ‘great-
making property’ is any objective property
that:

(a) it is intrinsically good to have
(‘which endows its bearer with
some measure of value, or greatness,
or metaphysical stature, re gardless
of external circumstances’1) 

(b) admits of a logical maximum

Christian philosopher of religion Alvin
Plan tinga kick-started a philosophical re-
evaluation of the traditional arguments
for God in his 1974 book The Nature of
Necessity by laying out a logically valid
version of the OA. Plantinga’s OA drew

on Leibnitz’s insight that the OA implicit-
ly assumes that the concept of God (of
‘that than which nothing greater can be
conceived’) is logically coherent. Defining
God as a ‘maximally great being’ (a being
who possesses the greatest possible set of
great making properties), Plantinga argu-
ed that a maximally great being must
exist if its existence is possible, because
‘necessary existence is a great making
pro perty.’2 Given the additional premise
that ‘the existence of a maximally great
being is possible’3, it follows that a max-
imally great being therefore ‘exists, and
exists necessarily.’4

Plantinga used the philosophical voca-
bulary of ‘possible worlds’ (logically self-
consistent descriptions of reality as a whole)
and symbolic logic to lay out his argu-
ment in technical detail, but his OA can
be summarised in ordinary language as
follows:

1) It is possible that a maximally great
be ing exists

2) If it is possible that a maximally great
being exists, then a maximally great
be ing exists in at least one ‘possible
world’

3) If a maximally great being exists in
one ‘possible world’, then it exists in
every ‘possible world’

4) If a maximally great being exists in
every ‘possible world’, then it exists in
the actual world (since the actual
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world is by definition a ‘possible world’)

5) Therefore, a maximally great being
exists5

Indeed, the OA can be further condensed
into a single logically valid syllogism as
follows:

1) If it is possible that God (a ‘maximally
great being’) exists, then God exists

2) It is possible that God exists

3) Therefore, God exists

As the ‘greatest possible being’, God is by
definition a necessary being (since it is clear-
ly ontologically greater to exist necessarily
rather than contingently). A necessary b e -
ing is by definition a being that must exist
(i.e. which cannot not exist) if its existence
is possible. Thus most philosophers agree
that if God’s existence is possible, then, as
a necessary being, He must exist. Hence
‘the person who wishes to deny that God
exists must claim that God’s existence is
impossible.’6 ‘God’ is by definition a be -
ing whose existence is either actual or im -
possible. Therefore, if ‘God’ is not impos-
sible, then he must be actual.

In Defence of the Ontological
Argument
Starting with Gaunilo of Marmoutiers in
the eleventh century philosophers have
critiqued the OA by suggesting that if it
were logically valid then one could use it
to prove the existence of all sorts of pa -
tently ridiculous things, such as ‘the most
perfect island conceivable’ (Gaunilo’s
example). The thought is that since these
results are patently absurd, the OA must
be invalid. Such parodies of the OA are
an attempt at a reductio ad absurdum of
the argument. However, these parodies
fail to attend to the crucial role played by
great-making properties (especially neces-
sary existence), and/or the uniqueness of

the concept of the greatest possible being,
in the OA. As William Lane Craig obser-
ves: 

The properties that go to make up
maximal excellence . . . have intrin-
sic maximum values, whereas the
excellent-making properties of
things like islands do not . . . Thus
there cannot be a most perfect or
greatest conceivable island.7

And Atheist philosopher Yujin Nagasawa
agrees: 

For any island I it is always possible
to make I greater by adding, for
example, one more beautiful palm
tree or one more pleasant beach.
The island objection is, therefore,
unsuccessful.8

To appreciate the OA it is crucial to
understand the concept of a ‘great-ma -
king property’ and the crucial role in the
OA of the great-making property known
as ‘necessary existence’. A great-making
property is any property that a) endows
its bearer with some measure of objective
value and which b) admits of a logical
maximum. A whale isn’t more valuable
than you because it’s bigger than you; and
however big a whale we imagine, it’s al -
ways possible to imagine a bigger one.
Thus size isn’t a great-making property.
On the other hand, power is a great-
making property, one that has a logical
maximum in the quality of being omnipo-
tent. Likewise, necessary being is the
maxi mal instantiation of the great-ma -
king property of necessary being (this just
happens to be a great-making property
the logical maximum degree of which is
also its only possible degree). Hence, even
if Immanuel Kant was right to argue that
saying something exists doesn’t add to
our knowledge of its properties, to say
that something ‘exists necessarily’ ce rtainly
does add to our knowledge of its proper-
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ties. Thus God couldn’t just happen not
to exist despite His existence being pos-
sible. To deny the existence of the Loch
Ness Monster, one needn’t claim that its
existence is impossible. However, to deny
the existence of God one must make the
metaphysically stronger claim that God’s
existence is impossible. But the claim that
God exists clearly isn’t on a par with the
claim that there exists a round square
(this claim is obviously incoherent). Many
atheists acknowledge that the idea of God
is coherent. Indeed, atheist Richard Car -
rier warns that arguments for thinking
otherwise are:

not valid, since any definition of
god (or his properties) that is illogi-
cal can just be revised to be logical.
So in effect, Arguments from Inco -
he rence aren’t really arguments for
atheism, but for the reform of the-
ology.9

Indeed, it might be argued that at least
some of God’s great-making properties
are in a sense identical:

When we speak of different perfec-
tions, such as omniscience or omni-
potence, we connote different
things, and so the assertions have
different meanings. Nevertheless,
perhaps all of these different mea-
nings have the same denotation;
that is, perhaps they refer to some
single capacity in God. This does
not seem implausible. After all...
pe rhaps being omnipotent entails
being omniscient, perhaps being
perfectly loving entails being per-
fectly just, and so forth.10

Nagasawa argues that 

”a statement about divine omniscien-
ce can be restated in terms of a divine
epistemic power. This principle re -
veals a connection between divine
omniscience and omnipotence . . .
omniscience can be understood as
God’s exercising a particular part –

the epistemic part – of His omnipo-
tence.”11

If correct, this analysis of great-making
properties decreases the atheists’ oppor-
tunities for claiming that ‘God’ has in -
com patible properties (although it still
lea ves open questions about the internal
coherence of those properties). For examp -
le, this analysis entails that if necessary
existence is compatible with omnipotence
then it is necessarily compatible with
omniscience, etc.

Moreover, humans exhibit non-max-
imal degrees of great making properties
(such as power, cognitive excellence and
goodness), and this supports the hypothe-
sis that maximal degrees of great-making
properties can co-exist over the hypothe-
sis that they cannot.

What if the atheist grants that some
great-making properties can coexist in the
same being, but makes a crucial excep-
tion for necessary existence? We might
ask what reason the atheist has to think
that the former great-making properties
are compatible with one another but 
in compatible with necessary existence? It
wouldn’t do to answer by stating that
whilst, for example, omniscience is in a
sense identical to omnipotence, neither
quality is identical with necessary existen-
ce. After all, properties can coexist in the
same being without being identical.
Given that no principled answer to our
question is forthcoming, Occam’s razor
rules against making the atheist’s propo-
sed distinction. That is, to draw a dis-
tinction between great-making properties
that can and can’t coexist, and to insist
without sufficient justification that neces-
sary existence just happens to fall into the
latter category, so that the OA is
unsound, is an ad hoc leap of blind faith
on the part of the atheist.
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Recommended Resources

Watch:
Peter S. Williams YouTube Playlist: ‘The Ontological Argument for God’ 
www.youtube.com/playlist?list=PLQhh3qcwVEWjE7hqAz3D6jp7MWjChVYKn

Listen:
Peter S. Williams, ‘The Ontological Argument vs. Peter Millican’ 
http://podcast.peterswilliams.com/e/the-ontological-argument-vs-peter-millican/
?token=e8e300611274723344b858740750d838’

- ‘Ontological Class’ http://podcast.peterswilliams.com/e/ontological-class-
1413287386/?token=059cfa91b4e83e71b1f96e6508913176

On-Line Papers:
Craig, William Lane. ‘The Ontological Argument’
www.reasonablefaith.org/site/News2?page=NewsArticle&id=6155.

- ‘Does the Ontological Argument Beg the Question?’

Josef Seifert argues that great-making
properties 

Must be all compatible with each
other, for it contradicts the nature
of that, which it is absolutely spea-
king, better to possess than not to
possess to exclude any other such
perfection. Otherwise a logical con-
tradiction would arise in that it
would be simultaneously better to
possess perfection A (a pure perfec-
tion) and not to possess it (because
it would exclude another pure per-
fection B).12

The concept of the greatest possible being
is of course the concept of the greatest
possible set of great-making properties
that can coexist. Seifert defines great-
making properties as properties that it is,
absolutely speaking, better to possess
than not to possess. Then he argues that
it is self-contradictory to make a distinction
between ‘the set of great-making proper-
ties that can coexist’ and ‘the set of great-
making properties that cannot coexist’,
since drawing this distinction means affir-
ming the existence of properties that are
greater than properties that it is absolutely

speaking, better to possess than not to
possess.

Then again, one might support the
claim that God’s existence is possible by
arguing negatively against the coherence
and/or possibility of alternative concep-
tions of ultimate reality (such as panthe-
ism13 and metaphysical naturalism14),
and/or by supporting the theistic hypo -
thesis via other arguments of natural the-
ology. Both approaches provide indepen-
dent grounds for thinking that the crucial
second premise of the ontological argu-
ment is more plausibly true than its deni-
al.

None of this implies that the OA pro-
vides us with an entirely perspicuous con-
cept of divinity, let alone a knock-down
argument for His existence. Nevertheless,
for the OA to be a sound argument all
that’s required of its crucial second premise
is that it be more plausibly true than its
denial in the light of our total available
evidence. The ontological argument thus
ties together the thrust of the cumulative
case for God and has something to contri-
bute to the project of natural theology.
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www.reasonablefaith.org/site/News2?page=NewsArticle&id=8139.

- ‘Two Questions on the Ontological Argument’
www.reasonablefaith.org/site/News2?page=NewsArticle&id=8715.

- ‘Dawkins’ Critique of the Ontological Argument’
www.reasonablefaith.org/site/News2?page=NewsArticle&id=6831.

- ‘God’s Necessity’ www.reasonablefaith.org/site/News2?page=NewsArticle&id=7301.

Dougherty, Trent. ‘Conceivability, Defeasibility, and Possibility: A Defense of the
Modal Ontological Argument’ www.lastseminary.com/ontological-argument/
A%20Defense%20of%20the%20Modal%20Ontological%20Argument.pdf.

Drew, Messianic. ‘The Ontological Argument for the Triune God’ 
http://messianicdrew.blogspot.com/2011/03/ontological-argument-for-triune-god.html.

– ‘The Ontological Argument and the S5 Objection’
http://messianicdrew.blogspot.com/2011/06/ontological-argument-and-s5-objection.html.

Maydole, Robert E. ‘The Ontological Argument’ http://commonsenseatheism.com/
wp-content/uploads/2009/10/Maydole-The-Ontological-Argument.pdf.

Nagasawa, Yujin. ‘The Ontological Argument and the Devil’
www.yujinnagasawa.com/resources/devil.pdf.

Plantinga, Alvin. ‘The Ontological Argument’ www.lastseminary.com/ontological-
argument/Plantinga%20-%20The%20Ontological%20Argument.pdf.

Books:
Craig, William Lane. ‘The Ontological Argument’ in Francis J. Beckwith, William
Lane Craig & J.P. Moreland (eds.) To Everyone An Answer: A Case For The Christian
Worldview (Downers Grove: IVP, 2004).

– Reasonable Faith: Christian Truth and Apologetics, third edition 
(Wheaton: Crossway, 2008).

Davies, Brain. Philosophy of Religion: a guide and anthology
(Oxford: Oxford University Press, 2000).

– An Introduction to The Philosophy of Religion, third edition 
(Oxford: Oxford University Press, 2004).

Davis, Stephen T. ‘The ontological argument’ in Paul Copan & Paul K. Moser (eds.)
The Rationality of Theism (London: Routledge, 2003).

Inwagen, Peter van. ‘Ontological arguments’ in Brian Davies (ed.), Philosophy of
Religion: A Guide to the Subject (Basingstoke: Continuum, 1998).

Lowe, E.J. ‘The ontological argument’ in Chad Meister & Paul Copan (eds.) 
The Routledge Companion to Philosophy of Religion (London: Routledge, 2010).

Morris, Thomas V. Our Idea of God (University of Notre Dame Press, 1991).

Nagasawa, Yujin. The Existence of God: A Philosophical Introduction
(London: Routledge, 2011).

Williams, Peter S. A Faithful Guide to Philosophy: A Christian Introduction to the
Love of Wisdom (Carlisle: Paternoster, 2013).
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I forrige nummer av Theofilos var samvit-
tighetsfrihet og trosfrihet sentrale temaer.
Det er derfor naturlig å profilere det nye
bind nr. 26 i Regnum Edinburgh Cente -
na ry Series. Tittelen er Freedom of Belief
& Christian Mission, med Regnum Books
International som utgiver. Redaktører er
Hans Aage Gravaas, Christof Sauer, Tor -
mod Engelsviken, Maqsood Kamil og Knud
Jørgensen. Blant artiklene i dette bindet
som ble lansert i august 2015 finner vi
også ”Western Europe – Marginalization
of Christians through Secularization?” 
(s. 382-394) av Lars Dahle. Denne artik-
kelen er gjengitt i dette nummeret av
Theofilos.

nota bene!

Freedom of Belief & Christian Mission
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Hele 350 påmeldte deltakere hadde fun-
net veien til årets Veritas-konferanse
lørda gen den 11. oktober på Bibelskolen i
Grimstad. Denne årlige konferansen er i
ferd med å etableres som et ledende apo-
logetikk-arrangement i Norge. 

Konferansens formål er å utruste og styr-
ke den Kristus-troende som Jesus-etterføl-
ger, særlig ved å ta opp aktuelle apologe-
tiske temaer. Å forene den enkle Jesus-
begeistringen med de tankemessig store
og til dels krevende spørsmålene er viktig
mål for konferansen.

Årets hovedtaler var den unge kvinne-
lige teologen Jo Vitale fra Oxford Centre
for Christian Apologetics. Hon hadde te -
ma et ”Hope for a Despairing World”.
Mange ga uttrykk for verdsetting av hen-
nes grundige og livsnære formidling av
kris ten tro som troverdig og relevant.
Vita le arbeider for tiden med et doktor -
gradsarbeid om ”Women and Beauty in
the Old Testament” og er aktiv som uni-
versitetsevangelist, apologet og studentar-
beider.

Veritaskonferansen særpreges som
kon sept av et meget bredt tilbud av semi-
narer om aktuelle apologetiske spørsmål
og temaer. Denne gangen var det «Håp»
som var hovedtema, noe som også preget
seminarprogrammet. En rekke etablerte
og yngre kristne fagpersoner medvirket

som foredragsholdere på totalt over tjue
seminarer. Blant disse var Bjørn-Are Da -
vid sen, Stefan Gustavsson, Tom-Are Møller -
bråten, Margunn Serigstad Dahle, Bjørn
Hin deraker, Daniel Joachim Kleiven og
Mar tin Jakobsen. 

- Ordet veritas er latin og betyr sannhet.
I kristen-Norge finnes det mange mage-
mennesker, mennesker som er opptatt av
følelser, og vi er veldig flinke til å appelle-
re til disse følelsene. Men det finnes også
mange hode-mennesker, mennesker som
har et større behov for harde fakta og
dette er en arena vi trenger å bli flinkere
på. I en stadig mer sekulær verden er det
behov for å vise at kristen tro tåler lyset,
lupen og den offentlige arena, sier Karl
Johan Kjøde, en av lederne for konferan-
sen og påtroppende generalsekretær for
Laget (NKSS).

- Veritas vil være mer enn en konferanse.
Den skal være en bevegelse, en bevegelse
som skal merkes godt i landet vårt de
kommende årene. Det er på tide å løfte
tro en vår ut i lyset og vise verden hva vi
tror på, avslutter Kjøde.

Årets Veritaskonferanse var den andre
i rekken, med Bibelskolen, Laget (NKSS)
og NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
som arrangører. 

Se http://www.veritaskonferansen.no/ for
mer informasjon.

Veritas-konferansen 2015
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Med anledning av att det i februari 2016
gått 200 år sedan Carl Olof Rosenius föd-
des arrangerar Johannelunds teologiska
högskola och Svenska kyrkohistoriska
för eningen 3-4 februari 2016 ett Rose -
nius-sym posium.

Under symposiet hålls föreläsningar
om Carl Olof Rosenius som bland annat
bibelutläggare, förkunnare, själavårdare
och missionsman. Ny grundforskning pre -
senteras.

Arrangörer:
Svenska kyrkohistoriska föreningen och
Jo hannelunds teologiska hög skola

Ur programmet:
Rosenius: ett personporträtt
professor Kjell O Lejon
Rosenius i sin tid
TD Torbjörn Larspers
Rosenius luthertolkaren
docent Agne Nordlander
Rosenius bibelutläggaren
docent Rune Söderlund
Rosenius själavårdaren
docent LarsOlov Eriksson

Respons 
professor Oloph Bexell
Rosenius missionsmannen
TD Klas Lundström
Rosenius och USA
professor Mark Granquist
Rosenius och Finland
professor Ingvar Dahlbacka
Rosenius konventikelledaren
doktorand Thérese Tamm Selander
Rosenius, Pietisten och Dagbetrak tel serna
TD Rune Imberg
Rosenius idag
TD Tomas Nygren
Respons
professor Oloph Bexell

Anmälan till symposiet: 
Till Torbjörn Larspers senast 15 januari 2016
Anmälningsavgift 150 kr inkl fika
Paketpris 700 kr inkl middag
torbjorn.larspers@johannelund.nu
Torbjörn Larspers, Johannelunds 
teologiska högskola, 
Heidenstamsgatan 75, 
754 27 Uppsala

Rosenius 1816-2016 
teolog, författare, själavårdare

Kyrkohistoriskt symposium på
Johannelunds teologiska högskola,
Uppsala, 3-4 februari 2016 
på 200 års-dagen av Rosenii födelse

LarsOlov Eriksson, Oloph Bexell, Anders Jarlert, Torbjörn Larspers
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90 personer deltok på fagdagen som
kommunikasjon og livssyn ved NLA
Mediehøgskolen Gimlekollen arrangerte
sammen med Agder- og Telemark bispe-
dømme av Den norske kirke fredagen den
23. oktober.
– Vi fra bispedømmet opplevde fagdagen
inspirerende og faglig relevant. Det var et
godt samsvar mellom resultatet og våre
behov og ønsker, sier undervisningsrådgi-
ver Maren Hegland Ingvaldsen, som leg-
ger til at fagdagen også var profesjonelt
gjennomført.

”Hvorfor akkurat Jesus?”
Trosopplæringsprosjektet ”Hvorfor akku -
rat Jesus?”, som fokuserer på utfordringer
fra livssynsmangfoldet, dannet utgangs -
punkt for fagdagen. Prosjektet er forank-
ret i studieprogrammet kommunikasjon og
livssyn, og første del består av en un der -
søkelse gjort blant trosopplærere i Agder.
Sentrale funn fra rapporten ble løftet
fram av førsteamanuensis Stefan Fisher-
Høyrem, som blant annet understreket
be hovet for kompetanse og ressurser til
hjelp i møte med de mange alternativene
på livssynstorget. Emnet Kristent ungdoms -
arbeid i apologetisk perspektiv tilbys alle-
rede, mens emnet Kristent ungdomsarbe-
id i sjelesørgerisk perspektiv nettopp er
godkjent og vil tilbys fra 2016. Ressurs -
utvikling fortsetter i neste fase av prosjek-
tet, men deltakerne fikk en viktig ressurs
med seg også fra selve fagdagen i den fers-
ke boka En skeptikers guide til Jesus, del
2, av førstelektor Stefan Gustavsson. For fat -
teren gav også smakebiter fra innholdet.

”Gud – mer enn feelgood?”
Atle Ottosen Søvik, professor ved Me nig -
hetsfakultetet, og Bjørn Are Davidsen, inno -

va sjonsleder i Telenor, har også arbeidet
med et trosopplæringsprosjekt innen apo-
logetikk, med ungdom som målgruppe.
På fagdagen ble deres bok Gud – mer enn
feelgood? lansert, og forfatterne medvir-
ket med foredrag om det ondes problem
og om myter om tro og vitenskap.
– Jeg ble svært glad da både forfatterne,
Efrem forlag og trosopplæringssekretari-
atet var positive til å legge lanseringen hit,
sier Margunn Serigstad Dahle, førstelek-
tor og programansvarlig for kommuni-
kasjon og livssyn, som også bidro på fag-
dagen. Hun understreker også at samtale-
ne i etterkant av foredragene til Søvik og
Davidsen så vel som Gustavsson synlig -
gjør behovet for å drøfte disse viktige
spørsmålene.

Viktig samarbeid
Undervisningsrådgiver Maren Hegland Ing -
valdsen er opptatt av hvor viktig sam ar -
beidet med NLA Mediehøgskolen Gimle -
kollen er, både fordi bispedømmet ønsker
å dra nytte av de faglige ressursene en har
lokalt og fordi kommunikasjon og livssyn
(KL) tilbyr fagkompetanse som er relevant
for kirken. Hun understreker betydningen av
at KL-emner nå kvalifiserer inn mot me -
nighetspedagog med sine målrettede for-
midlingsfag, og peker på det store beho-
vet som det nye emnet Kristent ungdoms-
arbeid i sjelesørgerisk perspektiv møter.
– Vi opplever at NLA Mediehøgskolen
Gimlekollen er en ressurs for oss, faglig
og menneskelig. Videre gir det oss et løft
å komme til en utdanningsinstitusjon som
har høy kompetanse på å planlegge og
gjennomføre slike fagdager. Vi ser frem til
videre samarbeid og er glad for den gode
dialogen vi har, avslutter Ingvaldsen.

Stor interesse for fagdagen Jesus på livssynstorget
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No God, No Science? Theology,
Cosmology, Biology
Michael Hanby
Chichester, West Sussex: 
Wiley-Blackwell, 2013

Dialogen mellan teologi och evolutionär
biologi är i våra dagar helt nödvändig
efter som så mycket står på spel – frågan
om vad livet är, vad en människa är, hur
människan förhåller sig till de övriga dju-
ren och vilken som är hennes plats i kos-
mos. Är en evolutionär förståelse av livets
utveckling överhuvudtaget förenlig med
den kristna teologins grundbegrepp? Oli -
ka typer av teologier kommer naturligtvis
att besvara en sådan fråga på olika sätt. 

En viss typ av teologi ser behov av en
radikal revision av teologin för att möta
evolutionismens utmaning. Processteo lo -
gin menar exempelvis att idéen om en
allsmäktig Gud måste överges till förmån
för ett gudsbegrepp som drar in Gud i
världens utvecklingsskeende, som en sorts
svag kraft som verkar mot ett givet mål.
Catherine Kellers bok Face of the Deep: A
Theology of Becoming kunde vara ett
exempel på en sån approach. En annan
typ av teologi står fast vid ett mer klas-
siskt gudsbegrepp, men menar att det är
helt förenligt med evolutionism, eftersom
man kan tänka sig att Gud är den som
ytterst leder evolutionen. Här tänker man
på Francis Collins bok Evolutionens Gud
och på den företrädesvis evangelikala
grupp som samlats under beteckningen
Biologos (www.biologos.org). En tredje
position, som visserligen har mycket
gemensamt med den andra, är emellertid
mera radikal. Här menar man att teolo-
gin inte bara är kompatibel med Darwin,
utan till och med nödvändig för att rädda

biologin från sig själv. Den mest omdisku-
terade boken som företräder en sån posi-
tion är säkerligen Conor Cunninghams
Dar win’s Pious Idea: Why the Creatio -
nists and the Ultra-Darwinists Both Get It
Wrong, men till den senare kategorin
skul le jag nu också vilja räkna Michael
Han bys No God, No Science? Hanbys är
inte fullt så yvig som Cunninghams; den
framstår som något mera sansad och nog-
grann i sin argumentation, utan att för
den skull bli torr. Den är definitivt ett väl-
kommet tillskott till den typ av dialog
mellan teologi och naturvetenskap som
innebär att teologin inte bara reagerar
och anpassar sig, utan också kommer
med egna anspråk.

Hanby står tydligt i en klassisk katolsk
tradition inspirerad av framförallt Augu -
stinus och Thomas av Aquino, såsom
dessa återupptäcktes i den moderna ka -
tolska teologin av tänkare som Henri de
Lubac och Hans Urs von Balthasar. Men
han återvänder också ständigt till andra
tidigare teologer och placerar sig därmed
i vad som skulle kunna kallas en återfin-
nandets teologi (retrieval theology). Själva
grundargumentet i boken, det som orien-
terar hela projektet, är att den klassiska
teologins skapelselära – creatio ex nihilo,
skapelse ur intet – förstådd i hela sitt filo-
sofiska djup, måste vara utgångspunkten
för all teologisk interaktion med den evo-
lutionära biologin. Det filosofiska djupet
ifråga utgörs av den grekiska filosofitradi -
tionen (Platon och Aristoteles, och deras
kombination i nyplatonismen) plus den
kristna tanken på existens som något icke
nödvändigt och som djupast sett en del-
aktighet i Guds egen existens. Komplexi -
teten i skapelseteologin och den därpå
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föl jande metafysiska traditionen ägnas
mycket stort utrymme i boken. Läsaren
bör förbereda sig på en gedigen utbild-
ning i skolastisk filosofi på över 400 si -
dor, även om en hel del av dessa också
upptas av en interaktion med samtida
evolutionsbiologi. 

I den första av bokens tre delar be -
handlas frågor av principiell och historisk
karaktär. Inte minst förklaras relationen
mellan vetenskap, filosofi och teologi. Han -
by argumenterar för att vetenskaperna
redan från början förutsätter en verklig-
het att utforska, och att de därmed redan
från början implicit gör grundläggande
metafysiska antaganden. Men de förut-
sätter också att den givna världen är i
någon mening ordnad och att det är möj-
ligt att vetenskapligt utforska denna ord-
ning. Roten till detta – till ett begrepp om
kosmos – menar Hanby, finns visserligen
i den grekiska filosofin, men det är först
när den kristna teologin kompletterar detta
tänkande med sin skapelsemetafysik som
frågan om Varat ges sitt fulla djup. I syn-
nerhet som den kristna skapelseteologin
kommer att understryka att världen och
dess strukturer inte är nödvändiga, så att
man måste börja ställa frågor om varför
saker överhuvudtaget är till, och varför
de är som de är. Vetenskap i den empiriska
bemärkelsen kan därmed ta sin början.

I den andra delen fortsätter Hanby att
berätta historien om hur vi kom att tänka
som vi gör idag – och det är en historia
om förfall, ett förfall från det tidiga och
medeltida tänkandets landvinningar. Med
den moderna vetenskapen reducerades
naturen till en maskin, och Gud till ett
objekt bland andra i samma värld; det
övernaturliga skildes från det naturliga.
En konsekvens av detta blev att Guds
handlande i världen i allt högre grad kom
att uppfattas som en konkurrerande kraft
i förhållande till andra inomvärldsliga

orsaker. Det handlar alltså fortfarande
om den nära relationen mellan teologi
och vetenskap – justeringar i den ena
delen leder till justeringar i den andra,
och för Hanby innebär detta att en brist-
fällig teologi föder en bristfällig syn på
verkligheten. I förlängningen av detta
kom mer Darwins evolutionsteori med
samma grundläggande moderna antagan-
den (förmedlade genom teologen William
Paley), och Hanby visar effektivt hur
Darwins egen teori inte alls var fri från
teologi – den var i själva verket en skugg-
bild av den typiskt moderna teologin och
naturfilosofin. 

Vad Hanby säger är att den Gud som
evolutionsbiologin kom att förkasta re -
dan var långt ifrån den Gud som den tidiga
kristna teologin trodde på, det var en
Gud vars distinkta konturer framträder
först med moderniteten. Detta är illa för
teologin, men lika illa för biologin. Han -
by menar nämligen att den nya naturfilo-
sofin inte förmår tänka ”organismen” på
ett koherent sätt. Detta exemplifieras
genom en genomgång av den samtida
evolutionsbiologin, såsom den tagit form
efter syntesen mellan Darwins teori och
genetiken. Till skillnad från den tidigare
evolutionsteorin kunde man nu veten-
skapligt förklara principerna för arvsan-
lag och slumpvisa mutationer så att
Darwins naturliga urval har något att
arbeta med. Det förblir emellertid oklart
vad det är som överlever och utvecklas i
det här scenariot. Är det generna själva,
eller organismen, eller rentav arten? Och
har den moderna evolutionsteorin över-
huvudtaget resurser att begreppsliggöra
vad en organism eller en art skulle kunna
vara? Hanby menar att det är omöjligt
med den metafysik som växer fram i
moderniteten och som evolutionsteorin
därför bygger på – en mekanistisk filosofi
som förkastar naturliga helheter till för-
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mån för aggregat av externt relaterade
delar. Men en organism är en samman-
hållen enhet som består genom materiella
förändringar, inte bara en uppsättning
delar. För att tänka organismen på ett
koherent sätt krävs ett återtagande av de
tankesätt som utarbetades när den
Aristoteliska tradition mötte den kristna
skapelsemetafysiken. Hanby är inte ute
efter att korrigera den empiriska veten-
skapen här, men så mycket mera det filo-
sofiska ramverk inom vilket vetenskapen
görs begriplig.  

I bokens tredje och avslutande del tas
en mera direkt teologisk vändning. Här
står inte längre idéhistoria och en kritisk
genealogi i centrum, utan spekulation och
konstruktiv teologi. I ett inledande kapi-
tel fördjupas förståelsen av skapelseläran
– creatio ex nihilo. Det är starkt teolo-
giskt förankrat i inkarnationslära och tri-
nitarisk teologi och samtidigt filosofiskt
sofistikerat. Hanby lyckas visa hur den
kris tna skapelseläran växer fram ur ett
distinkt teologiskt behov av att skilja Gud
från världen, för att bevara Guds trans-
cendens och majestät, men att skapelselä-
ran på samma gång därför kommer att
försvara den skapade världens integritet
som något annat än Gud, något i sin egen
rätt. Konsekvensen av detta för dialogen
mellan teologi och vetenskap är att Ska -
paren och skapelsen inte konkurrerar
med varandra om det kausala utrymmet,
så att säga. Istället måste Guds skapelse-
handling förstås som det som på det mest
fundamentala planet etablerar skapelsen,
med sitt nätverk av orsak och verkan.
Vetenskapen kan (och bör) studera dessa
orsaker just därför att de över huvud
taget är. 

Absolut grundläggande för en teolo-
gisk förståelse av evolutionär biologi är
alltså den distinktion som klassisk teologi
gör mellan den första orsaken (genom vil-

ken allt som är ges sin existens) och
sekundära orsaker, som är möjliga att
undersöka empiriskt. Och dessa två står
inte i kontrast till varandra. Det kausala
nätverk genom vilket evolutionen opere-
rar konkurrerar inte med Gud, men beror
för sin existens på den första orsaken. 

Bokens näst sista kapitel innehåller en
oerhört intressant reflektion om huruvida
det är möjligt att på något sätt erfara den
metafysik det här talas om, nämligen det
mysteriösa som ligger i detta att saker och
ting existerar. Hanbys argumentation är
ofta negativ i den meningen att han visar
på det absurda i alternativa positioner,
men här indikerar han, genom några
exempel, hur man kan komma att ”se”
världen genom den här typen av metafy-
sik. Här närmar vi oss det som teologin –
men faktiskt också filosofin – talat om
som ”kontemplation”. Det inte frågan
om någon teorilös direkt observation av
alltings ontologiska rot i Gud, utan sna-
rare om att kultivera ett seende, informe-
rat av skapelseteologiska insikter, som är
öppet för världens ontologiska mysteri-
um. ”For at the heart of each thing is the
mystery of being, and at the heart of the
mystery of being is the mystery of God”
(363).

Men varför ska man alls omfamna ett
skapelseteologisk ramverk för evolutions-
teorin? Hanby argumenterar till slut för
att endast den metafysik som följer ur
skapelseteologin förmår rädda evolutio-
nismen från sig själv – från en förståelse
av världen så reduktionistisk att inte ens
livet själv ryms, och därmed inte heller
biologin – det vetenskapliga studiet av det
biologiska livet – eller människan. Det
skapelseteologiska perspektivet innebär
inte ett förkastande av evolutionsteorin,
som Hanby ser det, men en metafysik där
fenomenen faktiskt får plats. Inte bara
livets fenomen, utan också erfarenheten
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av att faktiskt vara till utan att det på
något sätt var nödvändigt att det skulle
vara så – världens och människans abso-
luta kontingens. 

För den som vill ha en riktigt gedigen
ingång i vad man skulle kunna kalla en
klassisk ”kristen filosofi” och dess rela-
tion till den evolutionära biologin, långt
bortanför uttjatade stereotyper, är detta
en utmärkt bok. Den kräver en hel del av
läsaren, och en del filosofiska förkunska-
per torde vara nödvändiga. Man bör kan-
ske också uppmärksamma att det inte
förekommer någon reflektion om evolu-
tionsläran i förhållande till den ena eller
den andra bibeltexten, eller till de syste-
matisk-teologiska frågor som annars ofta
präglar debatten. Det finns flera mer själv -
klara och användarvänliga böcker inom
det här fältet, men när det gäller den filo-
sofiska och teologiska nivån är det här en
svårslagen bok. Den rekommenderas varmt.
Andreas Nordlander
Lektor i tros- och livsåskådningsvetenskap,
Göteborgs universitet

k

Släpp fången loss! ”Gud” bland meta-
forer och apofatiska provisorier
K.G. Hammar
Stockholm: Verbum, 2015

K.G. Hammars senaste bok, Släpp fången
loss! är en personlig och teologiskt med-
veten bok om Gud, skriven för vad jag
uppfattar en bred läsekrets. De akademiska
teologerna får tillräckligt mycket för att
kunna ta Hammars tankar på allvar och
lek mannen kan relativt enkelt tillgodogöra
sig dem och fundera vidare. Språket är
direkt och vackert.

I boken vill Hammar, som titeln anty-
der, frigöra Gud från olika bindningar, de
flesta gäller språkets makt att förkrympa

och objektifiera det som omtalas. Om
jor diska ting fungerar språket ofta väl
men när man skall tala om Gud bryts
språket ner. Våra ord och begrepp rym-
mer inte mysteriet Gud.

En annan bindning som Gud behöver
frigöras från, enligt Hammar, är traditio-
nerna och tolkningarna. Traditionen gör
att orden blir – Fader, Son, Ande … kyr -
ka, Kristus, inkarnation – fängslen, färdi-
ga svar på frågor som inte längre ställs.
Men, menar Hammar, all tradition måste
tolkas och ingen har ett egentligt tolk-
ningsföreträde. Vi kan omförhandla tra-
ditionens erfarenheter i ljuset av samti-
dens och så revidera de grundläggande
orden för den kristna tron. Ja vi inte bara
kan, vi måste göra detta för att Gud inte
skall bli en fånge i traditionernas stelbenta
värld.

En tredje bindning är filosofisk och
ärendet löper som en röd tråd genom hela
boken. Den grekiska filosofin inspirerade
de tidiga kristna att begreppsliggöra Gud,
enligt Hammar, i termer av en natur,
essens eller väsen med bestämda egenska-
per. Gud så förstådd blir ett ting bland
andra ting, något som kan gripas eller
definieras. I likhet med den postmoderna
kritiken av metafysiska och traditionella
termer för Gud menar Hammar att detta
leder till maktspråk där vi dominerar
Gud. Dessutom kan Gud bli ett instru-
ment för min vilja till makt och dominans
över andra. 

Mot denna bakgrund ställer Hammar
upp ett antal metaforer för Gud – som
berättelse, verb, Omega, vilja, fråga, möj-
lighet och ande. En metafor leder tanken
vidare, är medvetet otydlig, öppen och
inte kontrollerande. Metaforen gör också
ett motstånd mot våra tendenser till att
fånga Gud i orden, den låter sig inte utan
vidare intvingas i en tolkningstradition.
Till detta lägger också Hammar sig i linje
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med en del av den mystiska och apofatiska
traditionen (!): vi kan inte veta vad Gud
är i sig utan bara vad Gud inte är. Allt tal
om Gud blir, som undertiteln säger, ”apo-
fatiska provisorier”. En medvandrare i
denna såväl som i tidigare böcker av Ham -
mar är Dag Hammarskölds Vägmärken,
vars mystiska ådra ofta kommer fram i
Släpp fången loss! Den mystik som åsyf-
tas här är dock inte en världsfrånvänd
mystik utan en som är närvarande i var-
dagen och handlingen. 

Jag får intrycket att Hammar i denna
uppgörelse med traditionen och kyrkans
förmenta monopol på det religiösa språ-
ket och sökandet efter ett intimare och
mer levande språk har utvecklats sedan
hans bok som kom ut under hans tid som
ärkebiskop där han valde att tala om GUD
och ”gud”. Ett relativt krångligt sätt att
försöka uttrycka den teologiska resa och
rörelse som denna bok ger vid handen.
Jag slås också av hur nära evangelierna
denna bok lägger sig, hur ofta Jesus inte
bara omnämns i förbifarten utan verkar
ha en central plats i sökandet efter tron
och Gud. 

Många av bokens frågor, dess många
ansatser och tentativa slutsatser (i den
mån de nås) – som anti-konsumism, att
inte göra Gud till ett ting i världen, att
motverka vår tids individualism etc etc –
ställer jag villigt och glatt upp på. De är
så många att det inte går mer än att antyda
men det görs på ett sätt som är tankeväc-
kande och inbjudande och inte sällan per-
sonligt, av en erfaren och omsusad men
alltjämt nyktert försiktigt tillbakablickan-
de ärkebiskop och professor emeritus.
Det är gott att tänka teologiskt kring
dessa spörsmål och Hammar bjuder in till
samtal. 

Men jag finner att trots att jag färdas
mot ett liknande mål så har jag en annan
förståelse av den underliggande berättel-

sen. Enkelt kan det uttryckas så här: där
Hammar känner sig tvingad att göra ett
val finner jag att mig säga ”både-och!”.
Några exempel. Han menar att det är vik-
tigt att skilja mellan historiens Jesus och
den Jesus som är existentiellt meningsfull
– Jesus beskrivs som den starkaste meta-
foren för Guds närvaro. Men varför en
sådan dikotomi? Varför skulle inte korre-
spondenskriterium för sanning kunna vara
existentiellt betydelsefullt? När Paulus på
ett o-teoretiskt (inte a-teoretiskt!) plan ta -
lar om uppståndelsen argumenterar han
emot söndringen mellan mening och his-
toria (1 Kor. 15). 

En annan underliggande motsättning
är den mellan Gud som väsen och essens
å ena sidan och process och relation å den
andra. Men varför denna motsättning?
Har inte det traditionella språket för Gud
i trosbekännelsen inte rymd nog att se
Gud som både-och? Finns det inte i den
rymden möjlighet att röra sig utan att Gud
blir ett objekt? Jag ser inte att Hammar
har visat på motsatsen. Det kan man kan-
ske heller inte begära i en så kort bok.
Men jag finner det problematiskt att
avfärda traditionen på så lösa grunder. 

Ett skäl till att förkasta den traditionel-
la synen på Gud – som en och tre på
samma gång (med tillhörande och förut-
satta med ibland oartikulerade substans-
metafysik) – är att den synen antas göra
Gud till ett objekt eller ting bland andra
ting … d.v.s. en förtäckt form av avguda-
dyrkan! Men då är det märkligt, anser
jag, att lägga sig platt och bjuda in pro-
cessteologer som Cathrine Keller: om
Gud är en process, inte känner till framti-
den bättre än jag etc. vad är då Gud om
inte ting bland andra ting i kosmos? Visst,
Gud är målet för allting (tänk Teilhard de
Chardin!), den som blir och kommer i
slutet på en process (ja, tänk gärna Dar -
win!). Men den strategin hjälper väl knap -
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past att göra Gud till något mer än det
skapade? Detta är grundläggande teolo-
giska frågor och signalerar djupa me nings -
 skiljaktigheter mellan mig och Hammar.
Och jag måste här också framhålla, con-
tra Hammar, att man i den traditionella
gudsförståelsen inte har objektifierat Gud,
trots sitt anammandet av t.ex. bokstavligt
tal om Gud och substans-metafysik. Teo -
loger som David Burell, Brian Davies eller
Dennys Turner har medvetet och, i min
mening, övertygande tillbakavisat en så -
dan kritik. Försöken att ”definiera” Gud
har på både teologiska och filosofiska
grunder ansetts som ett ohållbart projekt.
(Thomas av Aquino, för att nämna en
traditionell teolog, börjar sin stora Sum -
mamed att säga att Gud existerar men att
vi inte kan förstå vad Gud är i sig utan
måste förstås i kontrast till den skapade
verkligheten: inte ändlig, inte i tiden etc.)
Istället är det bättre att tänka sig att de
förmoderna teologerna vände upp och ner
på de grekiska tankeformerna och använde
dem selektivt för att i sin tid kunna arti-
kulera de radikala kristna sanningarna:
skapelse ur intet, Gud som absolut skapa-
re och treenig samt inkarnationen. Dessa
var tankar som den grekiska filosofin inte
kunde förstå sig på – än mindre kan den
moderna filosofin det, eller för den delen
den postmoderna filosofin (som förefaller
vara Hammars filosofiska allians). Jag
föreslår inte att vi naivt skall vrida kloc-
kan tillbaka utan att vi interagerar kon-
struktivt med ”förmodern” filosofi och
teologi. På de sista sidorna säger Ham -

mar att hans Gudsbild mycket riktigt
över ensstämmer med de postmoderna
tankeformerna. Släpp fången loss! fram-
träder som en apologi för den form av
postmodern teologi som premierar det
”senaste”. I min mening har en sådan
position inte tillräckligt lösgjort sig från
modernismens förakt för traditionen.
Istäl let för att ersätta måste vi i dag fort-
sätta och vända upp och ner på de filoso-
fiska förutsättningarna och använda det
som låter sig användas. T.ex. har Buber,
som Hammar diskuterar, lärt oss att förs-
tå skillnaden mellan ”jag”, ”det” och
”du” – dessa begrepp har stor relevans
för teologins språk. Men här behöver vi
inte kasta överbord eller helt omförhandla
allt förmodernt som gör motstånd. För
vill Hammar verkligen ha det motstånd
han så uppenbart söker i gudsbegreppet
genom metaforik och apofaticism, så bör
han kanske försöka tänka mer både-och
än antingen-eller. Det vore dessutom, iro-
niskt nog, kanske mer postmodernt.

Mycket mer finns att säga om denna
teologiskt (insikts-)fulla och engagerande
bok och jag hoppas, trots (eller på grund
av) en kritik som min, skall generera goda
samtal framöver. 

P.S. I skrivande stund spelar Joel Halldorf
och Patrick Hagman in en pod för Dagen
på den numera så populära ”läsarpodden”
(https://itunes.apple.com/se/podcast/lasar
podden/id1037377838?l=en), där de dis-
kuterar Hammars bok. 
Stefan Lindholm
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uansett holde samme nivå språklig og innholdsmessig som
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bredare läsekrets. I forum förs en kritisk diskussion kring
aktuella saker i akademi, kyrka eller kultur. Redaktionen
är givetvis intresserad av uppslag och idéer från läsare.
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tionen för att erhålla ett recensionsexemplar. En recension
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Texts submitted to Theofilos should be written in a factual prose with high readability in Swedish, Norwegian, Danish or
English (only for academia). As far as possible, avoid complicated formulations. The editors will reject texts containing
personal attacks and pejorative language. Manuscripts in academia should be no shorter than 4.000 words. For reference
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4. An abstract (maximum 400 signs including space)

Reproduktion av material från Theofilos får endast ske efter att redaktionen givit sitt medgivande och i samråd med författaren. Författare kan återan vända 
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