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intro
Problemet med det multimediale samfunnet1
Det er ikke antall kanaler og plattformer som
sikrer demokratiet vårt. Det fungerer bare så
lenge vi respekterer hverandre som mennesker med rett til divergerende meninger.
Ingen ønsker seg tilbake til det statlige
mediemonopolet. Da det ble brutt på 80tallet, var det mange som mente at flere
kanaler ville styrke demokratiet, både nasjonalt og på det lokale plan. Senere har vi jo
også fått et stort antall digitale plattformer,
der alle kan delta og si hva de mener. Dette
er utvilsomt verdifullt, men etter de dramatiske hendelsene nå i januar i Washington
D.C., er jeg slett ikke sikker på at demokratiet er blitt styrket.
Demonstrantene kom fra vidt forskjellige miljøer. Her var det nynazister og våpenentusiaster, rasister, nasjonalister og evangelikale kristne, de fleste av alle disse tilsynelatende Trump-tilhengere. Noen av de som
snakket med journalister, sa at de var der
for å ta tilbake landet og friheten som var
blitt stjålet fra dem. Dette var ikke noe de
hadde kommet på selv. De reflekterte tanker
og ideer som har florert i ulike TV kanaler
og ikke minst på sosiale medier.
Kan forklaringen på at en faktisk tror på
disse konspirasjonsteoriene være at mangfoldet av medier og digitale plattformer gjør
det mulig å leve seg inn i en egen boble? Her
fremstår løgnene etter hvert som sannheter,
fordi de blir gjentatt ofte fra kilder man stoler på. Samtidig er divergerende synspunkter og argumenter fraværende. I dette ekkokammeret blir lyden av egne argumenter
reflektert og forsterket.
Tilhengerne av konspirasjonsteorier ser
nødvendigvis på meningsmotstanderne med
den aller dypeste skepsis, og vise versa. Det
politiske landskapet vil alltid være preget av
forskjellige syn, og større og mindre splittelser. Men det vi nå har sett i USA, er fundamentalt forskjellig fra vanlig politisk uenighet. Jeg tror at det multimediale samfunnet

har bidratt til å muliggjøre dette.
Som mangeårig journalist og journalistlærer, er jeg av den oppfatning at ytrings- og
pressefrihet er en bærebjelke for demokratiet. Men det som nå skjer, er et tydelig
eksempel på at ytringsfriheten i seg selv ikke
skaper et demokrati. Folk som i ytringsfrihetens navn fremsetter de mest urimelige
påstander, skaper et farlig samfunn. Ende
verre blir det når motparten møter dem med
hån og latterliggjøring.
Et demokrati er avhengig av at de
meninger som fremsettes blir lyttet til med
respekt av meningsmotstanderne. Demokratiet krever ikke at alle skal være enige, men
at meningene brytes i åpen debatt, der det
beste argumentet vinner, og at taperne i debatten respekter at de ikke nådde fram.
Taperne må perfeksjonere eller forandre
sine standpunkter for å vinne fram i den
videre debatten.
Vi har ikke amerikanske tilstander her i
Norden, men jeg synes at vi ser en tiltagende
uforsonlig debatt for eksempel når det gjelder livssyn. Vi kristne har en tendens til å
føle oss forfulgt av våre liberale meningsmotstandere, mens vi beskyldes for å forårsake dårlige levekår. Vi blir truet til taushet
med at våre kristne standpunkter oppfattes
som krenkende. Dermed blir debatten mer
preget av følelser enn av rasjonelle standpunkter.
Løsningen på dette er ikke at alle til slutt
blir enige, eller at motparten blir tvunget til
taushet, men at debatten blir mer preget av
gjensidig respekt. Dette kan oppnås ved at
partene ikke bare lytter til synspunkter de
allerede er enige i, men også mottar impulser fra medier og plattformer som ikke preges av deres syn.
Dersom meningsmotstandere ikke bare
skaffer seg innsikt i motpartens argumenter,
men også oppdager hvorfor andre mener
det de mener, er det ikke sikkert en blir
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1 En lengre versjon av denne artikkelen er tidligere publi-

Velkommen til den første ordinære utgaven av Theofilos som open access tidsskrift. Vi håper at mange av våre lesere
har hatt utbytte av det innholdsrike temanummeret om «Science, Natural Theology, and Christian Apologetics».1 Det er
nå en glede å kunne presentere et omfattende dobbeltnummer med bredde, dybde
og aktualitet.
Demokratiet fungerer best når vi evner
å respektere andre, samtidig som vi søker
å fremme våre egne overbevisninger med
åpne premisser og saklige argumenter.
Denne betimelige påminnelsen fra Kåre
Melhus i vår innledende lederartikkel,
gjelder også et tidsskrift som Theofilos.
Derfor løfter vi også frem betydningen av
gode forskningsetiske og publiseringsetiske
holdninger på theofilos.no.2
De tre første artiklene i academia omhandler sentrale kristne personligheter i
Norden på 1800-tallet. I anledning 150årsjubileet av Landstads Kirkesalmebok i
2020, presenterer Egil Sjaastad en analyse
av eskatologien i salmene til den norske
dikteren. På bakgrunn av en undersøkelse
av utvalgte prekenutkast, gir Torbjörn
Larspers et bilde av den svenske vekkelseslederen Carl Olof Rosenius som forkynner. Tomas Bokedal drøfter danske
Søren Kierkegaards kommunikasjonsstrategi i sitt forfatterskap, med vekt på direkte-indirekte meddelelse og den kristne troens hvordan.
I neste bidrag beveger vi oss nærmere

vår egen tid. Simeon Ottosen foretar her
en sammenligning av argumentasjonen
for Bibelens ufeilbarlighet hos den norske
teologen Carl Fredrik Wisløff og «Chicago Statement on Biblical Inerrancy».
Academia avrundes med tre artikler
som omhandler dagsaktuelle temaer. Joel
Halldorf analyserer Sverigedemokraterna
som et høyrepopulistisk parti, ut fra flytende modernitet, eksistensiell angst og
relasjonen til faste kirkegjengere som perspektiv. Profetiene om Donald Trump,
USA og Guds rike innenfor New Apostolic Reformation-bevegelsen står i fokus i
Arne Helge Teigens kritiske undersøkelse.
I den siste artikkelen er vi over i kirkerommets verden. Hans-Olav Hodøl drøfter her bruken av digital presentasjonsteknikk i gudstjenester, og inkluderer også
noen praktiske råd.
Per-Axel Sverker innleder forum-delen
av dette nummeret med en artikkel om
John Stott som «evangelikal kirkefader».
I april 2021, er det 100 år siden den profilerte britiske forfatteren, forkynneren og
misjonslederen ble født. I neste bidrag
foretar Fernando Vasques en sammenligning mellom Francis Jonbäcks Meningsfullt liv og Martin Hägglunds Vårt enda
liv: sekulär tro och andlig frihet, med
utgangspunkt i spørsmålet hvorvidt ateismen kan være eksistensielt relevant.
Olof Edsinger presenterer så en bibelteologisk drøfting av uttrykket «mannen
som kvinnens hode», med en intensjon

enige, men nytt lys over diskusjonen
resultere i økende respekt for andres
Det igjen vil senke temperaturen i en
opphetet debatt. Lys er ofte bedre enn
når det gjelder meningsutveksling.

sert i Fædrelandsvennen 13/1-21 og i Dagen 4/2-21.

Kåre Melhus
Førstelektor emeritus
NLA Høgskolen, Kristiansand
karemelhus@gmail.com

I dette nummer ...
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om «en eksegetisk og praktisk mellomvei». Den lutherske veteranapologeten
John Warwick Montgomery publiserte i
2018 en introduksjonsbok til apologetikk, og i neste artikkel møter vi en kritisk
analyse av Montgomerys argumentasjon
fra Peter S. Williams. Den avgåtte amerikanske presidenten er igjen tema i den påfølgende artikkelen, med Kjell O. Lejon
som skribent, utfra stikkordene støtte,
kritikk og kulturkamp.
De siste artiklene i forum er fra to profilerte kvinnelige bidragsytere. Begge
bidragene re-publiseres her med tillatelse.
Mens den amerikanske litteraturprofessoren Karen Swallow Prior drøfter betydningen av fiksjonslitteratur for det kristne
livet, gir dekan og teologiprofessor Aud
V. Tønnesen en innføring i sentral kirkelig
kritikk av velferdsstaten.
Dette dobbeltnummeret inneholder
selvsagt også bokanmeldelser. De ti bøkene som er anmeldt i biblos, representerer
en betydelig bredde i fagfelt, tematikk og
sjanger. Bidragene er behørig introdusert
av bokredaktør Bjørn Hinderaker.
Neste nummer (2021/1) planlegges
utgitt i juni. I mellomtiden kan det være
naturlig å minne om at alle tidligere utgaver er tilgjengelige online. En utforsking
av theofilos.no anbefales, – med gode
muligheter for betydelig faglig og personlig utbytte!
Tidsskriftets faglige nisje er «studier av
teologi, filosofi og kultur og beslektede

fagfelt», mens den overordnede hensikt er
å «presentere, analysere og drøfte den
kristne troens sannhet og relevans». Som
redaksjon er vi overbevist om at tidsskriftets nisje og hensikt fortsatt er like relevante, samtidig som vårt nylig etablerte
open access format gir nye muligheter for
god profilering.
På nettsiden vår siterer vi Oxford-teologen Alister E. McGraths treffende
utsagn om apologetikk som science and
art. I Mere Apologetics (2012) oppsummerer han “the three tasks faced by apologists of the past and present under three
main headings: defending, commending,
and translating”. Han utvikler dette som
“… identifying and responding to objections concerning the gospel, … communicating the excitement and wonder of the
Christian faith, … and translating the
core ideas of the Christian faith into language that makes sense to outsiders”.
Vi håper også dette nummeret skal
bidra til faglig refleksjon, inspirasjon og
samtale rundt disse sentrale apologetiske
oppgavene. God lesing!
Lars Dahle
ansvarlig red.
NLA Høgskolen, Kristiansand
lars.dahle@nla.no
1. Se https://theofilos.no/issues/theofilossupplement-2020-1/.
2. Se https://theofilos.no/open-access/.
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Eskatologien i Landstads salmer
Egil Sjaastad
Dosent emeritus, Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Oslo
ESjaastad@fjellhaug.no
Abstract: In a Christian burial, the pastor reads from Scripture about the
Resurrection. After the burial, Christians often say: “Now he / she has reached the heavenly glory.” Is that a contradiction?
In 2020, we celebrated one of the most significant hymnbooks in The
Church of Norway, published in 1870. The editor, Magnus Brostrup Landstad, wrote many of the hymns himself. This article is a study of the eschatology in these hymns, with an emphasis on how Landstad combined the
two motives.

Nøkkelord: Landstad, Salmebok, Døden, Eskatologi, 1800-tallet,
Norsk kulturhistorie

Introduksjon

D

en 16. oktober 1869 ble Landstads Kirkesalmebok autorisert
til bruk i Den norske kirke. Den
ble utgitt i 1870, så bokens 150-års jubileum var i 2020. Feiringer og markeringer
ble preget av at jubileumsåret ble et pandemi-år. Men både i 2019 og 2020 kom
det ut noen faglige arbeider om Landstad
og hans bok.1 Denne artikkelen kan leses
som et bidrag til å løfte fram Landstads
betydning i norsk kirkeliv.
Jeg gir først en kirke- og kulturhistorisk
plassering av salmeboken. Her inkluderer
jeg Landstads idealer for en kirkesalmebok og hans tenkning om salmesangens
funksjon.
Siden det er eskatologien i salmene
som skal undersøkes, skisserer jeg det
bibelske bakteppe for dette tema. De relevante leddene i Den apostoliske trosbekjennelse hører også med her.
Problemstillingen avgrenser og tydeliggjør undersøkelsens temaområde og
følges av en presentasjon av tidligere

forskning, kilder og metode. Hoveddelen,
«Kategorisering og analyse», er presentasjonen av funnene fra Landstads salmetekster. Sammendrag og konklusjon følges til slutt av refleksjoner med aktualisering.

I) Historisk, biografisk og bibelteologisk bakteppe
a) Landstads salmebok – en historisk
plassering
Fra 1798 til 1869 hadde Den norske
kirke tre salmebokalternativ. Den eldste
var Kingos bok fra 1699. De to øvrige var
også fra dansketiden: Guldbergs bok av
1778 og Evangelisk-christelig Psalmebog
av 1798. Især den siste var preget av opplysningstiden.2
Mindre salmesamlinger ble laget, men
ikke som hovedbok for gudstjenester. H.
N. Hauge ga ut en salmesamling i 1799
med 111 nummer. Den var beregnet på
‘venneflokkene’, og halvparten av salmene
var av H. A. Brorson som foreløpig hadde

Copyright © 2020 Author(s).
Peer reviewed open access article – published under CC BY-NC 4.0.
Theofilos. Volume 12, 2020, issue 2-3, pp. 212–231 DOI: https://doi.org/10.48032/theo/12/2/3
ISSN print 1893-7969, ISSN online: ISSN 2703-7037

Egil Sjaastad

213

fått liten plass i utgivelser i Danmark.3
Brødremenigheten ga ut sangboken Harpen i 1829 med en salme for hver dag i
året. Presten G. A Lammers ga i 1834 ut
samlingen Psalme-Skat. Disse tre bøkene
representerte ulike strømdrag blant vekkelsens folk.
I Danmark publiserte N. S. F. Grundtvig i 1837 SangVærk til den Danske
Kirke.4 Det vakte oppsikt også i Norge. I
1840 la dikteren J. S. Welhaven fram sine
tanker om hvordan en ny norsk salmebok
burde være.5 Både han og Grundtvig ønsket en fornyelse av salmesjangeren.
Samme år ga presten W. A. Wexels ut
en salmebok.6 Han skrev selv mange salmer og var en dyktig religionspedagog.
Flertallet av biskopene mente Wexels
måtte få ansvaret for en ny kirkesalmebok.
Hovedpersonen i denne artikkelen,
Magnus Brostrup Landstad (1802–1880),
begynte å gjøre seg gjeldende i denne
tiden. Han var prestesønn og fortrolig med
kirkegang og salmesang. Faren ble prest i
Vinje da Magnus var 9 år. I studietiden i
Christiania tilegnet han seg en kirkelig
ortodoks teologi.7 Da han selv ble prest,
søkte også han seg etter hvert til Telemark. Han prøvde seg tidlig som salmedikter og oversetter og ga i 1841 ut
Hjertesuk for hver Dag i Ugen, en bok
som kom i flere opplag. I Telemark
begynte han også å samle folkeviser, i begynnelsen som en hobby. Han delte visjonene bak det store ‘nasjonale prosjektet’
etter 1814: Å løfte fram norsk historie,
kultur og språk – inkludert folkeminnetradisjoner. Landstad maktet, tross motstand fra faglig hold, å få trykt den 800
sider store boken Norske folkeviser
(1853).
Men nå gjaldt det en ny salmebok.
Departementet visste at Wexels ble regnet
som grundtvigianer, især av haugianerne.

Han kom ikke til å bli tilstrekkelig samlende.8 I 1846 anbefalte departementets
konsulent, Anton Fangen, at oppdraget
burde gå til én mann, ikke til en kommisjon.
Og Landstad burde foretrekkes framfor
Wexels. Han hadde «… Tankens Dybde,
Følelsernes Hjærtelighed, Billedets Skjønhed, reen poetisk Stil, som Sprogets naturlige Simpelhed …».9
Landstad forente kjærlighet til norsk
kulturhistorie med en solid ortodoks teologi, forkynnelse og sjelesorg – og hadde
gave som poet.10 Departementet fulgte
Fangens råd og utfordret Landstad i 1848.
Men han så ikke mulighet til å påta seg
arbeidet av familiære grunner.
Da Wexels salmebok i 1852 ble foreslått innført i Den norske kirke, hadde
Landstad flyttet til Fredrikshald (Halden).
Herfra skrev han to skarpe artikler med
«drepende kritikk» av Wexels bok.11
Ankepunktene var flere: Det var for
mange salmer av Grundtvig, for svak
poesi, for lite norsk preg på språket osv.
Etter dette ga departementet ham en ny
anmodning. Nå svarte Landstad ja. En
forutsetning var at han måtte få være
alene om å profilere salmeboken (jf.
Fangens syn ovenfor). Kommisjoner og
komiteer i slike saker svekker muligheten
til å skape et enhetlig verk både teologisk
eller litterært, mente han.
I sin 38 punkts redegjørelse for arbeidet kommer han med sine idealer: Boken
bør være evangelisk, folkelig og organiseres etter kirkeåret og de kirkelige handlingene. Den må inneholde salmer fra hele
den lutherske salmetradisjonen og fra førreformatorisk tid.12 De viktigste trossannhetene må med, og gamle, gode salmer
må restaureres varsomt, så de bevarer sitt
særpreg. Redegjørelsen vitner for øvrig
om en viss nasjonalromantisk tendens.13
Om den danske åndshøvdingen
Grundtvig hadde ikke Landstad mye godt
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å si. Grundtvigs salmer var for optimistiske og for lite preget av kristelig bot og
bønn. «Der er ingen Hunger og Tørst
efter Retferdighet, men Mættelse i Beskuelse og Besiddelse», sier han.14 Ingemanns
naturlyrikk hadde han heller ikke stor
sans for.15
Også Hauges sønn, Andreas Hauge,
arbeidet i 1850–1860-årene fram en kirkesalmebok. Han hadde sterk støtte i haugianske kretser og hentet fram mange salmer fra Pontoppidans salmebok fra 1740.
Han verken oversatte eller skrev salmer,
men hadde gode medspillere, bl.a. presten
og salmehistorikeren Johannes Skaar.16
Landstad opplevde Hauges konkurrerende arbeid frustrerende.17
Kritikken av Landstads første utkast
(1861) var sterk og delvis usaklig. J. Skaar
hadde størst tyngde av kritikerne. Han
anerkjente Landstads kvalifikasjoner både
som dikter og språkmann, men mente
Landstad hadde gått for langt i å knytte
sammen tradisjonell religiøs språkbruk
og hverdagslig folkelig språk.
Etter en runde hos en kommisjon
måtte Landstad motvillig ta bort en del
særpregede norske uttrykk. Boken ble så
endelig autorisert i 1869. Landstads bok
erobret etter hvert hele landet. Allerede i
1876 var Landstads bok innført i 660
menigheter, Andreas Hauges bok kom i
1873 og var i 1876 innført i 60 menigheter.18 Landstads salmebok ble tatt i bruk
ved mange skoler. Flere generasjoner skolebarn lærte nå utenat de samme utgavene
av kjernesalmer og høytidssalmer. Navnet
Landstad ble et meget kjent navn over
hele landet. Dette fortsatte, for den reviderte utgaven av 1925 ble kalt Landstads
reviderte salmebok og ble først byttet ut i
1980-årene.

b) «Avspeiler og former kirkefolkets
åndelige liv»
Om Salmesangens funksjon
Hymnologi er fra en synsvinkel et praktisk teologisk fagområde. Det nyeste og
største skandinaviske bidrag innen hymnologien gir en lang, men fortettet definisjon av en salme. Her kommer forskjellen
mellom vanlig lyrisk dikting og salmedikting tydelig til uttrykk. Landstads idealer
samsvarer overraskende med denne bokens. Også de sammenfattende punktene
om salmevurdering ligner på dem Landstad presenterte offentlig:19
·

Det poetiske (ordenes kunst, skjønnhet, assosiasjoner osv.).

·

Det teologiske (tekstens evne til å uttrykke kristendom/tro).

·

Det folkelige (potensiale som menighetens svar på forkynnelsen).

·

Det musikalske (sammensmeltningen
av ord, toner, rytme til ‘kropp’).

Salmer avspeiler alltid en viss teologisk
profil både hos forfatterne og de kirkelige
tradisjonene disse identifiserer seg med
(jf. uttrykket «tekstens evne til å uttrykke
kristendom/tro»). Dette kan angå både
helhetssyn og enkeltheter.
Jeg vil i denne artikkelen undersøke et
(bredt) teologisk enkelttema i Landstads
salmer: Eskatologien. En særlig utfordring ved en slik undersøkelse er salmesjangerens begrepsbruk. I faglige drøftinger skal presisjonsnivået i begrepsbruken være høyt. Også salmer skal føre
tydelig tale, men ‘hjertespråk’ og poetisk
billedbruk vil nødvendigvis prege presisjonsnivået. Salmediktingen tar sikte på
hjertene og tar dermed hensyn til folks
følelser og assosiasjoner.
Salmene både avspeiler og former kirkefolkets åndelige liv, men med noe ulik
vekt på disse to aspektene. Det ble tydelig

Theofilos vol. 12 nr. 2-3 2020

Egil Sjaastad

215

ved reformasjonen: «Hvor sangen i den
romerske messe havde haft tilbedelsens
og påkaldelsens funktion, skulde gudstjenestesangen nu virke som en del av forkyndelsen, og dermed være et redskap for
tilegnelsen av evangeliet.»20 Den dansktyske salmetradisjon som Landstad forholdt seg til, vart sterkt forkynnende.
I nyere sangskatt har tilbedelsesaspektet igjen fått større rolle, delvis til fortrenging av innholdsmessig substans.21
Likevel: Hva sangen betyr for den reelle
trosopplæringen i kristenheten, er et tema
som burde hatt langt større fokus i forskningen. Bruk av poesi til musikk og gjentatt bruk av de samme salmene og enkeltstrofene gjør at trosforestillinger fester
seg.
Salmesangen har gjennom kirkehistorien også inkludert en ‘samsynging’ med
tidligere generasjoners kristne. For Landstad var dette et vesentlig moment. Men
hvor sterkt skulle tekstene ‘restaureres’?
Eldre salmer bærer med seg et innarbeidet
fromhetsspråk. Nye forfatterne vil naturlig nok ta et visst hensyn til hva en selv og
andre i miljøet opplever vakkert og passende som salmesang.22 Dette skapte
utfordringer for Landstad som ville bruke
gode norske (og noen ganger uvante)
uttrykk i salmene sine.23

c) Eskatologien i Bibelen og bekjennelsen – og kirkens salmer
Svært mange salmer, fra ulike tidsepoker
og konfesjoner, inneholder eskatologi.
Evighetsperspektivet er sentralt. Det er
ikke underlig, for budskapet både fra
Jesus og apostlene var eskatologisk orientert. Det vil vi se kort på her:
Bibelen er realistisk og legger vekt på
at vi alle er på vei mot døden. Guds domsord virkeliggjøres og gjør denne syndens
verden til en dødens verden (Gen 2:17;
Rom 8:19-24). Men djevelen har «dødens

velde» (Heb 2:14). Guds store kjærlighetsaksjon i Kristus er Skriftens store tema
(Joh 3:16). «Guds rike er nær», sa Jesus
(Mk.1:15). Vi tilbys dette riket her og nå,
som et nåderike. Til slutt skal vi få «se
Guds rike» i fullendelsen (Joh 3:3 og 5).
Den som dør i troen, får «være med Kristus» (Fil 1:23). Det er en salig tilstand
(Heb 12:23). Nåderiket gis oss med
Ordet og sakramentene som midler.
I sin fylde kommer riket først når
denne tidsalderen skal avvikles. Det er et
allerede – ennå ikke-perspektiv over Guds
rike. Det vi fortsatt ser fram imot, kommer ved Jesu gjenkomst. Han skal selv tre
fram og holde dom – og vil i dommen forløse sitt folk.24 Den apostoliske trosbekjennelsen understreker at han skal
«komme igjen for å dømme levende og
døde.» Herrens dag, Jesu Kristi dag (eller
bare ‘dagen’) er hovedbegrep i Jesu og
apostlenes eskatologi.25 Da skal han
«oppvekke meg og alle døde, og gi meg
og alle som tror på Kristus, et evig liv.»26
Interessant nok er leddet «tilgivelse for
syndene» i trosbekjennelsen plassert like
foran «legemets oppstandelse og det evige
liv» og uttrykker en forutsetning, jf. Apg
10: 42–43.
Både opptakten til Herrens dag og
begivenhetene som da skjer, har i NT et
kosmisk preg. Hele skaperverket skal tre
fram i ny skikkelse.
Witherington sammenfatter Jesu og
Paulus’ eskatologi i følgende momenter
(her gjengitt med mine ord):
·

Jesu komme, død og seier var det
avgjørende innbruddet av «riket».

·

Guds rike er allerede tilstede, men fullendelsen gjenstår.

·

Guds menighet etableres på dette
grunnlag – som forlengelsen av Guds
folk i GT.
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·

Proklamasjonen av evangeliet til alle
folkeslag er vårt eskatologiske oppdrag.

·

Templets ødeleggelse skulle være en
forsmak på endetidens drama.

·

Israel synes å ha en særlig plass i sluttfasen når det gjelder frelseserfaring
(Rom 11).

·

Menneskesønnen/Kristus skal komme
til syne i herlighet.

·

Dagen da levende og døde skal samles,
står sentralt og innebærer livets oppstandelse for alle som døde i troen.
(Oppstandelsen er nok også allmenn,
jf. Joh 5:24-28.)

·

Den endelige dom skjer, Guds herlighetsrike oppnås/arves, og den messianske festen arrangeres.27

Kvantitativt sett synes spørsmålet om
avdøde troendes tilstand etter døden før
oppstandelsen (‘mellomtilstanden’) å ha
mindre plass i NT. Noen mener tanken
om en sjelens udødelighet er gresk tankegods, og at NT i hovedsak regner med
ikke-eksistens eller en ubevisst søvn fram
til oppstandelsen. Flere bibeltekster synes
likevel å tale om en bevisst salig tilstand
for den troende (og motsatt for den vantroende).28 At begrepet ‘sjel’ ikke er noe
hovedbegrep hva angår mellomtilstanden,
betyr likevel ikke at vi ikke har del i det
evige livet også der (Joh 11:26).

II) Problemstilling
En rask gjennomlesning av Landstads salmer er tilstrekkelig til å oppdage at jordelivets smerter, døden og evigheten er svært
sentrale tema. I denne undersøkelsen vil
jeg prøve å finne omfang, enkelttema,
særpreg og profil i Landstads salmer når
det gjelder eskatologien. Problemstillingen skal være:

Hvordan framstilles eskatologien i salmene til salmedikteren og salmebokredaktøren Magnus Brostrup Landstad?

III) Tidligere forskning, kilder,
metode og disposisjon
Mange har skrevet biografier og artikler
om Landstad og hans bok. Særlig spennende er biografien til Landstads oldebarn,
Hans Landstad. Han belyste sin oldefars
liv og livsverk og gjorde dette på en nær
måte ved å gjengi utdrag av familiebrev.29
Den første og grundigste presentasjonen av salmeboken var J. Skaars Norsk
Salmehistorie, et dobbeltverk fra 1879 og
1880.30 Der siterte og kommenterte Skaar
alle salmene i Landstads Salmebog og
hadde lengre eller kortere beskrivelser av
salmenes forfattere.
Forskning på teologien i Landstads
salmer er det mindre av. Egil Elseth er her
et visst unntak. Han behandlet mange av
Landstads salmer.31 Astri Bjørnå undersøkte i sin masteravhandling Landstads
produksjon i lys av samtidige åndsstrømninger i kulturlivet (romantikken) og la
fram interessante resultat.32
Flere har skrevet mer populære artikler og biografier og merket seg Landstads
vekt både på botsmotivet og pilegrimsmotivet. Det siste kan rubriseres under
eskatologien, men synes ikke å være
undersøkt metodisk.
Jeg vil i min undersøkelse bruke salmer
fra Landstads reviderte salmebok (LR).
Den ble autorisert i 1923 og inneholder
57 av hans egne salmer og 75 av hans
oversatte salmer.33
Av primærkilder utenom disse salmene
har jeg hentet fram noen relevante strofer
fra Sange og Digte.34 Disse skrev han i
ulike faser av livet. Av interesse er også
debattboken Om salmebogen fra 1862.
Den ble skrevet mens salmebokarbeidet
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pågikk og var under debatt.35
Under arbeidet fant jeg det tjenlig å
hente fram noen uttrykk og begrep fra
strofer i Landstads oversettelser. Landstad
hadde en bevisst holdning både til litterær
kvalitet og teologisk innhold,36 og mange
av oversettelsene (f.eks. salmer av Luther)
fikk stor betydning for menighetssangen.
I sitt forsvar for oversettelsene i debattboken Om salmebogen er det ikke noe som
antyder at han føler seg fremmed for den
eskatologien han her har ført i pennen på
norsk.
Jeg gikk igjennom alle Landstads 57
salmer i LR for å finne begrep, uttrykk og
strofer som direkte omhandler eskatologiske tema. Siden det kristne frelsesbudskapet som helhet har et tydelig eskatologisk perspektiv (jf. Luthers forklaring til
2. og 3. trosartikkel), måtte jeg også
registrere formuleringer og tanker som
ikke direkte bruker eskatologiske termini.
Personlige erfaringer (f.eks. som prest)
og impulser fra teologiske skoleretninger
underveis i livsløpet vil rimeligvis prege
den plass og tyngde som en salmedikter
gir enkelttema i ulike faser av livet. Jeg
måtte av plass- og tidshensyn velge å se
Landstads salmeproduksjon under ett,
uten spesielt fokus på når i livsløpet den
enkelte salme ble skrevet.
Også Landstads Sange og Digte har i
noen grad forkynnende / tilbedende
karakter. Dette stoffet undersøkte jeg for
å finne betoninger eller formuleringer
som kunne bekrefte eller belyse stoff i salmene. Det samme gjorde jeg i undersøkelsen av de 75 oversettelsene av Landstad i
LR. En salmebokredaktør vil i utvalg av
salmer fra andre språk naturlig nok oversette og publisere stoff som han/hun teologisk sett i hovedsak vil stille seg bak.
Til sammen ga dette meg et materiale
for kategorisering og analyse. La meg

allerede her understreke at flere begrep,
uttrykk og strofer ikke har en selvsagt
plassering i en bestemt kategori. Det har
med presisjonsnivået i salmesjangeren å
gjøre. Men kategoriene og framdriften i
denne hoveddelen følger likevel en plan.
Jeg begynner med jordelivet generelt.
Det kontrasteres gjerne med saligheten
hos Herren. Det sterke pilegrimsmotivet i
beskrivelsen av troslivet hører deretter
naturlig med. En kristen er på vei mot et
mål. Døden spiller her med som den siste
fiende og samtidig som overgangen til
saligheten. Mellomtilstanden mellom døden og oppstandelsen er ofte et uavklart
tema i kirkesalmer og behandles her som
motiv før legemets oppstandelse. Slik er
det en viss kronologisk orden i kategoriseringen.
Frelseshistoriens framdrift er et viktig
overindividuelt perspektiv i NTs eskatologi, og etter behandlingen av legemets
oppstandelse i salmene leter jeg etter dette
motivet hos Landstad. Beskrivelsene han
gir av de tema som fokuseres i slutten av
2. trosartikkel (den endelige dommen) og
slutten av 3. trosartikkel (det evige liv),
blir de siste kategoriene jeg undersøker.
Undersøkelsen avsluttes av en konkluderende sammenfatning før jeg inviterer
leseren til videre refleksjon og aktualisering.

IV) Kategorisering og analyse
Jordelivet
I salmer som beskriver saligheten hos
Herren skildrer Landstad ofte jordelivets
smerter – som en kontrastering. Her kan
vi høre gjenklangen av Åp 21–22 om livet
i fullendelsen der all smerte, inkludert forbannelsen, er borte. Beskrivelsen av jordelivet er talende:

Theofilos vol. 12 nr. 2-3 2020

218

Eskatologien i Landstads salmer

I jorderiks daler hvor tåkene henger,
og kinnen er våt,
der lyder så mange slags sørgende
strenger,
av sukk og av gråt.
I jorderiks daler hvor tornene sårer…37
Slik er det altså ikke i fullendelsen.
Uttrykksmåtene er meget realistiske. Her
er ingen tendens til evfemismer. Vi lever i
sykdommenes, smertens og dødens verden, og dette livet skildres ikke minst ved
metaforen dal. Verden er «en tåredal», ja,
en «dødens dal».38 I en salme han oversatte, finner vi uttrykket «skyggedale».39
jf. også «dødsskyggens dal» i Salme 23.
Hos Landstad uttrykker begrepet dal en
dyster tilstand. Livet i «jordens dale» er
preget av «jordens dype ve og smerte»40
Vi lever på denne «arme jord» og kjenner
godt den «kval» som Jesus skal gjøre ende
på.41
I salmen om Paulus som ble rykket
opp til Paradis, heter det:
Ja, her er mørke, natt og nød,
med pinefulle torn i kjød
han under korset bøies. …

Det er ikke vanskelig å se at han prøvde å
virkeliggjøre dette programmet, f.eks.
med salmen «Jeg står for Gud som allting
vet».40
Allerede i den salmen han oversatte i
studietiden, er dette bots- og pilegrimsmotivet sterkt til stede, selv om gleden
over det himmelske bryllupet dominerer
(«Sions vekter hever røsten»45). Til den
som kjenner på uverdighet, sier Landstad:
«Gud er nådig … han vil hjelp og redning
skikke når du er i sjelenød.».46 Og til den
som er i ferd med å sløvne, heter det:
«Våkn opp!»47
Ytre og indre smerte hører altså sammen her i jordelivet. Den ytre smerten er
sykdom, sorg, konflikter og savn, den
indre smerten er samvittighetskvalene når
en «står for Gud».48 Unik er uttrykksmåtene i denne strofen:
Ser jeg livets mange brøst,
jordens ve og dype smerte,
strid, forvirring, onde lyst,
kjenner dommen i mitt hjerte:
når jeg så i gråt må briste, –
hvordan kan jeg Jesus miste!49

Kristenlivet som en pilegrimsvandring

Paulus opplevde
Den sky som over henger
og for Guds fylde stenger.42
I Landstads teologiske referanseramme er
synden årsaken til all smerte, sukk og
stønn. Her har han sitt overlys fra bl.a.
Rom 8:19–24. Landstad nærmer seg
apostelens uttrykksmåter flere steder, det
vil vi også se i hans beskrivelser av selve
døden.
Mye av frustrasjonen under jordelivet
er for en kristen knyttet til anfektelsene.
Vi er syndere, uverdige til å være Guds
barn. Landstad syntes Grundtvig gjorde
troslivet for lyst. Botstonen bør ha større
plass – «saa lenge vi ere her til huse».43

I Bibelen og i salme- og prekenspråket
blir begrepene vandre og vei hyppig
brukt. Troens menn og kvinner vandrer
med Gud. De har ikke full oversikt over
framtidsdagene. Men sabbatshvilen venter, jf. Hebr 3–4 og 11. Landstad tyr stadig til metaforen vandring.50
Når vi skal vandre dødens dal,
hans kjepp og stav oss trøste skal.51
Vandreren er nemlig «på himmelvei».52
Vår visshet er at Jesus er med. «Du vil
visst også haste med oss til himlens sal!»53
Vandringen på himmelveien uttrykkes
også i en salme om Luther. I en tid med
forvirring fikk Luther vise «vei til him-
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melrik».54 I oversettelsen av Gerhardt-salmen Velt alle dine veie gjengir han i nest
siste verset originaltekstens uttrykk for
trofast vandring med begrepet «pilegrimsgang». Under denne vandringen løftes blikket mot målet.55
I lys av vårt forrige punkt overrasker
det ikke at pilgrimsvandringen kan oppleves slitsom. Men vi har en uoppgivelig
trøst, og den er trygg:
Strider jeg den gode strid,
går jeg på de stier trange,
reddsom mørk er mangen tid,
sjelen tung og trett og bange,
onde makter vil meg friste –
akk, hvor kan jeg Jesus miste.56
Utallige kristne har kjent seg igjen – både
i at veien er trang, men også i at Jesus er
trofast.57 Landstad satte ord på begge
deler. Dette gjelder også for prestetjenesten. I en av salmene for presteordinasjon
uttrykte han en velformulert trøst –
beregnet på tider da «skyer skjuler
solen»: «I skal se ham i morgenrøden,
livets seier over døden.»58

«Dødens hårde strid»
Landstad er av dem som har gitt døden
det tydeligste ansikt i sin diktning. Her er
ingen ‘forskjønning’, i alle fall om en ser
produksjonen hans under ett. Døden er
grufull. Han omtaler «dødens sorte natt»,
«dødens kolde seng»59, «dødens dal»60,
«dype grav og sorte kiste»61. I salmen om
Paulus, som ble opprykket til den tredje
himmel (2 Kor 12:2), skildrer han hvordan apostelen opplevde sky for solen,
mørke, natt og dødskrefter. Han avslutter
salmen med et bønnerop:
Og løft oss op fra dødens tvang,
til paradis med englesang.62
Vi har nemlig ingen valgfrihet. Her rår
«dødens tvang». «Igjennom alt hvad jor-

den eier, går Dødens rædselsfulde Magt»,
skrev han i et dikt allerede i 1838.63
I en av begravelsessalmene sine skildrer han hvordan sykdom og smerter plager kroppen. I prestegjerningen hadde
han kommet tett på denne smerten. Han
vet hvordan ropet på utfrielse melder seg
med kraft:
Jeg ligger her i vånde, jeg ligger her i sår,
og neppe mere ånde for smertene jeg får.
Gud give den var omme
min døds den hårde strid,
og stunden måtte komme
og blive lett og blid.64
Bare sjelens hyrde fører en igjennom så en
kan til slutt kan si: «… så har jeg stredet
ut» og «… kan hvile i dine arme».65
Døden kan også være tung for de pårørende.
Til graven skal de bære mig hen
med bønn og sang;
for eder vil det være så såre
tung en gang.66
I botssalmen «Ser jeg meg i verden om»
finner vi samme realisme. Trøsten trekkes
inn, men skildringen legger ikke noe imellom når det tragiske skal uttrykkes:
Stunden kommer, hjertets slag
stanser bratt, og leppen blegner,
hvem påtager seg min sak
når jeg kold i døden segner?
Når min time slår, den siste
– akk, hvor kan jeg Jesus miste?67
Bare Jesus kan ende «jordens kval» og
«al vår sorg og jammer … i dødens sovekammer».68 Og håpet om salighet og
oppstandelse blir nettopp på bakgrunn av
dødens gru dess sterkere. Dette gjelder
også flere av begravelsessalmene han
oversatte.69 Også uttrykket «dødens
brodd» fra 1 Kor 15 spiller en rolle.70
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Det er Landstad som har gitt oss en
norsk utgave av den gamle salmen «Sannhets tolk og taler». Her omtales den rollen Satan kan spille i døden:
Når i død og siste nød
Satan skyter skrekk i bringe –
hjelp vi kan ham tvinge!71
Motivet kjenner vi igjen fra Luthers skrift
om å forberede seg til å dø. I følge Luther
gjelder det å holde fram ‘bildene’ av livet,
nåden og himmelen. De overvinner de
‘bildene’ Djevelen maler for oss.72 Landstad førte videre denne siden ved Satan
virke slik vi finner den i preken- og fromhetshistorien.73
Men da er vi inne på trøsten, den som
til syvende og sist gjør døden til en salig
søvn.

Døden som en salig søvn
Å beskrive døden som en søvn, har lang
tradisjon i kirken. Kimen til denne
begrepsbruken ligger i NT. Der finner vi
flere steder uttrykk som «han/hun sover»
og «de hensovede» (Joh 11:11; Luk 8:52;
1 Tess 4:13).
Selv om den kristne kirke ble påvirket
av gresk tankegods, fastholdt den NTs
tanke om at kroppen skal bli frelst.
Prudentius’ salme fra rundt år 400 er
eksempel på hvor tydelig kirken kunne
fastholde legemets oppstandelse – mot
den greske filosofien. Fram til oppstandelsen «slumrer» vi i det som er blitt kalt
mellomtilstanden. (Se neste kategori.)
Tilstanden beskrives som en søvn. Landstad oversatte denne salmen og ville ha
den med i salmeboken som begravelsessalme. Hvorvidt sjelen i mellomtilstanden
er en bevisst eller en ubevisst tilstand er
ikke tydeliggjort i salmen. Men Landstad
gjengir siste linje i det første verset slik:
«Ved døden vi livet begynner.» Vi siterer
noen vers her pga. den sterke tradisjon

innen kirken som salmen gir uttrykk for.
Vi innsvøper liket med tåre
og legger det stille på båre,
men svøpet og båren os tyder:
Han slumrer, til Frelseren byder.
En sjel i den støvhytte bodde,
en sjel som på Frelseren trodde
og lengtet med håp mot det høie
med Gud og hans glede for øie.
Du jord må nu legemet gjemme,
Gud vil ei den bolig forglemme
hvor sjelen har sukket og smilet;
han krever den når den har hvilet.74
Luther skrev et sted om salmesang ved
begravelser. Her aner vi et oppgjør med
katolske skikker der sorg og lidelse dominerer ved gravkanten.
Vi synger heller ikke nogen sørgesang eller lidelsessang ved vore
døde og ved gravene, men trøstelige
sange om syndernes forladelse, om
de hensovede kristnes ro, soveliv og
opstandelse: så vor tro derved må
bli styrket og folket opvakt til den
rette andakt.75

Tanken om døden som en søvn – i påvente av oppstandelsen – skal karakterisere
begravelsessalmene. Landstad er preget
av denne tradisjonen i kirken. Han skriver flere steder om døden som en søvn:
«sove rolig inn»76, «gravens sovekammer».77
Mange mener at hans salme «Jeg vet
meg en søvn i Jesu navn» er hans aller
vakreste. Her skildres faktisk døden med
varme og lyse ord. Bak salmen ligger bl.a.
hans personlige og triste erfaring av død i
familien. To av barna var nylig død da
han i 1851 skrev den.78 Når uttrykksmåten er så varm og lys, har det sammenheng med den dominerende tanken: At
sjelen er hos Gud, og at legemet ‘sover’ i
graven til den salige oppstandelsens dag.
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Jeg vet meg en søvn i Jesu navn,
den kveger de trette lemmer.
Der redes en seng i jordens favn,
så moderlig hun meg gjemmer.
Min sjel er hos Gud i himmerik
og sorgene sine glemmer.79
Subjektet for søvnen er legemet. Sjelen er
hos Gud og glemmer sorgene. Salmens
hovedsak er likevel ikke sjelen, men legemet. Det gjemmes i jordens «favn». Vi
lenges etter å «sovne inn søtt omsider».80
Frelsen fullendes når legemet oppstår.
Da sier Jesus:
Denne dreng, denne pikelill,
hun er ikke død, men sover!
Og slipp oss ei før at opp vi står,
i levendes land deg lover!81
At den døde «er ikke død», samsvarer
med Jesu ord i Joh 11:26. Død som
adskillelse fra Gud er det ikke tale om.
Gud slipper oss ikke mens vi sover i jorden. At sjelen er bevisst, synes å ligge i
formuleringen «sorgene sine glemmer» i
v.1. Den samsvarer med Jesu ord uten at
det her reflekteres over hvilket bevissthetsnivå det er tale om når en er i Guds
varetekt. Det dreier seg uansett om en
salig befrielse. I et av diktene sine nærmest tiltaler han en avdød kollega med
søvn-motivet – nokså samsvarende med
denne salmens ord et par år tidligere:
Farvel! gak hen i Fred!
sov godt til Herrens store Morgen!82
Jesu utsagn på korset dukker også opp:
Når bort skal fare da min ånd,
motta den i din hånd,
mitt legeme gi hvile blid,
å sove ut fra all sin strid.83
Noen innholdsmessig skjelning mellom
begrepene sjel og ånd synes ikke
Landstad å ha foretatt. I NT brukes begge
i sammenheng med død eller omtale av

døde. I lignelsen om det rike bonden bruker Jesus «psyche», (sjel, Luk 12:20).
Hebreerbrevet bruker begrepet de fullendte rettferdiges «pnevmata» (ånder,
Hebr 12:23).
Et dikt om den rike mann og Lasarus
avsluttes slik:
Det er saa kort en Stund,
vi vandre alle heden –
Gud unde os i Glæden
at vaagne af den Blund.84
Hvorvidt dette gjelder gleden i dødsriket
eller den en opplever ved ‘oppvåkningen’
(oppstandelsen) er ikke presisert. Men i
lys av NT-teksten (Luk 16:19–31) er
dødsriket nærmeste tolkning. Uttrykksmåten ligner den vi ser i «Jeg vet meg en
søvn.»
I et skarpt polemisk dikt mot raseringen av en gammel kirkegård i Oslo (publisert i Morgenbladet, 1841) skriver
Landstad at Gud (heldigvis) ikke glemmer de smuldrede lemmer av dem som
ligger i gravene:
Fred med de Døde, Glædeligt Møde
hist over sky!
Gud være lovet! salig hensovet lever på ny.85
Ordet «hensovet» er typisk. Det antyder
en oppvåkning ved det gledelige «møte»
(oppstandelsen). Heller ikke her er spørsmålet om sjelens tilstand etter døden
ytterligere tematisert. Nå vil vi se etter
formuleringer hos Landstad som kan gi et
fyldigere svar på det spørsmålet enn
metaforen søvn gjør.

Mellomtilstanden
Nært beslektet med begrepet søvn er
begrep som hvile, sabbatshvile og havn.
Disse positive begrepene er i hver sin kontekst uttrykk for det å dø – og dø med
håp.86 Sterkt understrekes at vi i døden er
«i Guds borg»:
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Nu er de kommet til sin ro
og glade sabbatshvile,
søtt kan smile, gjemt i Guds borg
og bo for alle Satans pile.87
Vi skal sankes «i favn».88 «Da blir det
trøstefullt i døden, ti sjelen er i Jesu
hånd.»89 Begrep som «hvile» og «evig
sabbatsro» forekommer også i noen oversettelser.90 Metaforer som «hjem» og
«faderhus» gir tilsvarende assosiasjoner.91
Disse uttrykkene vil, i alle fall blant
mange kirkegjengere, bli forstått som en
bevisst salig tilstand.
Din Aand i lyset Gud er nær,
Guds trøst hos dem som græde her,
Guds fred i hjertesorgen.92
Oversettelsen av en av Luthers julesalmer
gir samme inntrykk. Her er snakk om en
glede i himmelen uten fokus på legemets
oppstandelse.93
Nokså tydelig er formuleringen i vekkelsessalmen «Våkn opp!» Her omtaler
han de «ventende sjele» i mellomtilstanden. De synger «Guds lov».94
Også gjestebudsmotivet kan skildre
det som skjer umiddelbart etter døden:
«… så jeg glad med deg til gjest, holde må
en hellig fest».95 Dette ser vi også i salmen
om alle som kommer fra øst og fra vest –
selv om Jesus i det NT-lige skriftgrunnlaget (Matt 8:11) omtalte fullendelsen etter
sitt komme:
Gud gi meg å være den salige gjest
som sitter hos kongen for borde,
å være hos ham i den evige fest,
når her de meg gjemmer i jorde!96
Her synes salighet (eller fortapelse) tenkt
umiddelbart etter døden. I salmens siste
vers beskriver han lovsangen i himmelen
med gripende ord.97
Tanken om at vi skal til himmelen når
vi dør, har stått sterkt i den kristne tradi-

sjonen. Landstad betoner denne tanken
med velkjente formuleringer: «himlens
hall»98 og «himlens sal»99. «Min sjel er
hos Gud i himmerik …»100
Han synes ikke å ha hatt betenkeligheter med å oversette Thomas Aquinas
salme «Sion, pris din saliggjører» (fra
1274). Der ser Thomas fram til dagen da
vi får sitte som «søsken hist om himlens
bord» – sammen med dem som allerede
er blitt helgener.101 Thomas regner altså
med en bevisst mellomtilstand for helgenene. Om Thomas tenkte på kanoniserte
helgener, tenkte likevel Landstad som
lutheraner på avdøde troende.
I begravelsesdikt for venner er han
enda mer tydelig på mellomtilstanden som
en bevisst tilstand: «Nu staar du glad og
synger for Herren i Englerad.»102 «Vel
dig, du gode tjener, stig ind til din Herres
Glæde!»
Lignende trosforestillinger finner vi i
oversettelser: «… opplat himlens døre …
Jesus ta min sjel til deg»103, «… gjem vår
ånd»104. Den triumferende menighet vil
overrekke avdøde en palmegren!105 «Dem
som gikk bort, han favner innen himlens
port.»106 Uttrykk som «fredens hjem»,
«paradisets roser», «gå inn til gleden» er
det mange av. På tross av at begrepet søvn
var kjent av forfatterne, bekrefter sammenhengen at det evige livet erfares nå,
etter døden (før oppstandelsen). Landstad
gjør tydeligvis ikke forsøk på å svekke
denne tanken i oversettelsene.107
Israels overgang over Jordan ble tidlig
betraktet som bilde på en kristens død
(jf. «Deep river»). I lys av det vi hittil har
funnet, er det ikke overraskende at
Landstad tok den i bruk «… dem rette
veien viste til løftets skjønne land».108
I sin salme for allehelgensdag tar han
utgangspunkt i saligprisningene i Bergprekenen. ‘Mettelsen’ (Matt 5:6) gjelder
gjestebudet etter døden.
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… til du til bords oss setter
og oss metter
med fred og salighet,
og sorgen all utsletter.109
Gjennom tidene har det ofte vært betont
at vi etter døden skal få se våre kjære
igjen. Landstad gir ikke dette momentet
en tydelig plass i salmene sine. Men i et
dikt skriver han tydeligere om det: «Alt
opklares, alt oplives naar os Gjensynsmøde gives; indtil da – farvel! farvel!»110
Til utfylling av salmetekstene kan diktet om den rike mann og Lasarus (Luk
16:14–31) være belysende. Han tolker
deres tilstand etter døden med uttrykk
som avspeiler at han mener det er tale om
en bevisst tilstand, men på to ulike steder.
Den rike har ikke tatt Guds bud om
omsorg for nødlidende innover seg og
lever ikke i troen. Han «vaagned op i Pine
– til skræk for os er sagt.»111 Men om
Lasarus heter det at han var «øvet i
troen» og «Hans Sjæl er vel forvaret og
gjemt i Abrams Skjød».112 Uttrykksmåten
signaliserer at frelsen er ved tro alene,
men at troen ikke kan gå sammen med et
liv i likegyldighet for andres nød. Oppstandelsen og dommen er ikke direkte
nevnt verken i bibeltekstene eller hos
Landstad. At dette er en mellomtilstand,
presiseres ikke.

Legemets oppstandelse
I «Jeg vet meg en søvn i Jesu navn» skildrer Landstad med enkle streker den
skjønne «morgentime» da Guds sønn
«kommer» og lar sin «røst» høre.
Morgenen er preget av sang og liv.113
Da er de troende dødes søvn «utsovet».114 Den store forløsningen skjer:
Da brytes alt stengsel ned i grus,
de dype havsgrunner røres.
Han roper: Du døde, kom her ut!
Og frem vi forklaret føres.115

Oppstandelsen er selve sentrum i de
dramatiske og gledelige begivenhetene
som Jesus regisserer. At vi føres «forklaret» frem, er et ekko av NT-tekster (1 Kor
15; Fil 3:20, jf. Matt 17:2). Det er kontinuitet mellom det gamle og det nye, men
det har altså skjedd en herliggjøring.
Den tilstanden som inntrer ved oppstandelsen, beskrives med en allusjon til
Jesu ord om Jairus’ datter:
… hun er ikke død, men sover!
Og slipp oss ei før at opp vi står,
i levendes land deg lover!116
For Kristi blods skyld skal vi oppleve
at døren til «himlens stad» åpnes. Himlens stad er det nye Jerusalem, den hellige
byen. Gud gi vi alle måtte «havne» der, og
at ingen manglet.117
Også den mektige adventssalmen «Jeg
løfter opp til Gud min sang» har indirekte
oppstandelsen som et hovedtema. Allerede
i første verset ser vi hvordan troende blir
«hentet».118 Landstad tenker nok både på
levende og døde.
I oversettelsen av Prudentius-salmen
fant Landstad noen gode uttrykk for å
gjengi hovedtanken i salmen:
Snart skuer vi dagen å gylle
da Kristus vårt håp vil opfylle,
snart jorden ei mere dem dølger,
Guds billeder glade ham følger.119
Nå er vi ikke lenger skjult i jorden, men
trer fram i herlighet, som fornyede Guds
bilder. I en annen salmeoversettelse brukte
Landstad et tilsvarende uttrykk, «en glad
opstandelse».120
I oversettelsen av salmen «Salig er de
døde hine som dør i Herren» skildres de
avdøde troende som nå er i «fredens
hjem».121 Men også her er utblikket mot
oppstandelsen det store lys.
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Vi står med ham derav (ut av graven),
synger seiers og gledeskvad i englerad.
Bort gravnatts sky!
Rinn opp Guds store morgengry!122

Det frelseshistoriske perspektivet
I forbindelse med oppstandelsen får strofene ofte et større frelseshistorisk perspektiv. Dagen kalles «Kristi dag».123
Historien er kommet til sin slutt. Vi er
kommet til «verdens ende».124 «Herrens
søskensamfunn», som det heter i hans
mest kjente misjonssalme, er globalt.
Men det har «i himlen hjemme». Det vil
vi se når Kristus har fullført sin gjerning
på «Kristi dag».125 Uttrykksmåten forutsetter Fil 1:6.
Som 22-åring gjorde Landstad sin aller
første (og meget godt omtalte) oversettelse. Her er Jesu gjenkomst tydelig inne.
Bak salmen ligger teksten om de mange
rom i Joh 14.
Sion vekterropet hører,
en himmelsk glede hjertet rører,
hun våkner og står freidig opp.
Herren kommer, stor og prektig,
av nåde sterk, av sannhet mektig,
nå rinner hennes time opp!126
Det troende som lever ved Jesu gjenkomst, er her i fokus. De skal følge Jesus
«inn til gledens vell».127 I salmen «Dager
kommer, dager skrider» nevner Landstad
trengselstidene før Herrens komme:
Ingen kjenner Herrens stund.
Kanskje enn det kommer tider,
trengselsfulle mangelund …
Akt på tiden, Kristi flokk!128
Gjenkomstens og oppstandelsens dag
er til syvende og sist «dagen din» (Jesu
Kristi dag).129 Det er dagen for hans innhøsting.130 Sammenlignet med jordelivets
«smerte» generelt spiller dette en svært
liten rolle i hans diktning.

Vi nevnte at salmen «Jeg løfter opp til
Gud min sang» indirekte betoner oppstandelsen. Men salmen har et stort perspektiv og er en av våre mektigste
adventssalmer. Det store endetidsdrama
tegnes ut – med vekt på det positive som
skjer for troens folk.131 Forløsningen
stunder til, fikentreet skyter blad, bruden
er rede til å møte brudgommen, ingen må
få ta vår krone. I de siste versene utgjør
Åpenbaringen 21:1-6 og 7:14 selve bakteppet: En ny jord og ny himmel trer
fram, Guds bolig er blant oss, Gud tørrer
tåren av kinnene våre, sykdom og død er
borte, klærne våre er vasket i lammets
blod.
Også i salmen om vår «hjertens glede»
tematiserer han at det skal kommer en
«ny sommer», en «ny jord og nye himler», og det er avgjørende å ha olje på
lampene.132 Dermed har vi funnet at to av
de i alt 57 Landstad-salmene i vår hovedkilde tegner konturer av kosmiske begivenheter knyttet til endetiden. Med
Witheringtons sammenfatning av NTs
eskatologi som målestokk, er dette lite.

Dommen
Landstad skrev flere salmer over bestemte
prekentekster. Han vek ikke unna for
budskapet i tekster som handler om regnskapsdagen. Når Gud «til regnskap kaller» stilles vi overfor en stor krise. I hver
alder er «livets tilsvar tungt og stort».
Hvorledes tør vi møte ham «i regnskaps
stund»?133
Om denne regnskapsstunden er like
etter døden eller etter oppstandelsen er
ikke tematisert. De som har sunget salmen, har nok tenkt at dette er regnskapet
vi skal stilles til ansvar for når vi dør. Men
løsningen på problemet står helt klart:
Angersropet til ham som betaler gjelden,
han som har så store summer (Jesus).134
Denne uttrykksmåten finnes også i et av
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hans vakreste dikt, «Et sognebud», der
han i sjelesorgen overfor en døende enke
sier at han forkynte «nåden i angersropet
og hvilen i Abrahams skjød». Uroen for
regnskapsdagen møtes med selve evangeliet om Jesus.135
Uttrykket «å gjøre regnskap» dukker
også opp i en allusjon til teksten om den
rike bonden (Luk 12:13-21).136 Da lyder
«redselsropet». «I natt din sjel jeg henter». Salmen er blant de Landstadtekstene
der dommen/regnskapsdagen anvendes
som sterkt vekkelsesmotiv. Den munner
ut i uttrykket «Gud, vekk oss opp!»
For øvrig er det sjelden at Landstad
bruker truende uttrykksmåter. Blant de
tydeligste er «Dager kommer, dager skrider» som avsluttes slik: «Før du tender
vredens bål, og når hele verden brenner,
rekk imot oss begge hender!»137 Overlatt
til oss selv i vantroen er vår skjebne «evig
kummer».138 Salmen som tar utgangspunkt i Matt 8:11 bruker begrepet helvete: «frelse fra helvedets fare».139 For øvrig
har jeg bare funnet begrepet helvete bare
en gang, og da på om hykleriet (uten at
hykleren direkte er nevnt: «Driv hykleri
til helved bort!»)140
Det er Guds godhet, strålene av Guds
miskunn, som driver mennesker til
omvendelse. Men hvis vi ikke lar oss
vekke opp til besinnelse, heter det:
Snart over deg henger en mørkere natt
om fluks du ei favner din skatt.141
For dommen er ikke bare en dom over
undertrykkere og altså en utfrielse for
undertrykte – et motiv som spiller stor
rolle i GT. Dommen er en reell regnskapsstund for «dommens stol» for oss alle.142
Slik har Landstad lest NT. I en oversettelse av en Petri-salme benyttes teksten om
den trange og smale veien som fører til
livet. Derfor «Beskikk ditt hus!»143
Hadde Landstad vegret seg for slik vek-

kende tale, ville han neppe ha brukte
energi på å oversette salmen.
Grunntonen i disse salmene om regnskap og dom er likevel utsikten til at vår
talsmann er ved Guds side og taler vår
sak «på dommedag».144 Og til uomvendte har han ofte en varm invitasjon: «Han
står for døren nå og banker.»145

Det evige livet etter oppstandelsen
Vi har allerede referert til mange uttrykk
om døden som en salig søvn og om mellomtilstanden. Ikke alltid spesifiseres det
om metaforene eller uttrykkene angår tilstanden etter døden eller etter oppstandelsen. Endatil i hans flotte julesalme er
dette uklart: «Når allting endes vi der
skal holde jul!»146 Poenget er å vise hvordan det er å ha ‘nådd fram’, ikke om vi
«endes» i en salig «julefeiring» like etter
døden eller etter oppstandelsen. Landstad
har ikke sett det nødvendig med et større
presisjonsnivå.
Men noen steder er det åpenbart at
temaet er gleden etter at Jesus har kommet (og dermed etter oppstandelsen for
dem som er død). Da sitter vi til bords i
det messianske bryllupet, da opplever vi
en «evig ro», ja, en «evig glede» i «himlens by» (det nye Jerusalem, Åp 21).147
Allusjonen til «byen» (det nye Jerusalem) finner vi også i en salme om døden.
Assosiasjonen vår går naturlig nok til fullendelsen.148 Der er det «liv i død og lys i
grav»149 – der skal vi sitte «til bords» i
«gjestebud»150. Begrepsbruken nærmer seg
noen ganger flosklene: «i lysende sale»151.

V) Sammendrag og konklusjon
Vår problemstilling var: Hvordan framstilles eskatologien i salmene til salmedikteren og salmebokredaktøren Magnus
Brostrup Landstad?
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Med grunnlag i analysen av salmetekstene
kan følgende momenter løftes fram som
et konkluderende sammendrag:
·

Salmedikteren og salmebokredaktøren
Landstad kretser svært ofte om slutten
på livet og de tøffe vilkår vi som mennesker og som syndere lever under.
Tydeligere enn de fleste salmediktere
lar han jordelivets smerter og dødens
gru tematiseres.

·

Det bibelske pilegrimsmotivet fra GT
og NT er sterkt til stede i hans salmer.
Hans egen glede over skaperverket og
kulturen, inkludert folketradisjonene,
synes ikke å dominere sterkt i salmene.
Avgrensningen fra det han mener er
Grundtvigs salmeidealer, bekreftes av
Landstads egen produksjon.152

·

Tryggheten og hvilen i evangeliet, i
håpet og i Guds omsorg gjør at de lyse
tonene likevel klinger sterkt når døden
beskrives. Å sovne inn «i Jesu navn» er
den store gleden. Sorg og smerte er for
alltid forbi. Advents- og håpstekster
har preget Landstads tro.

·

Mange formuleringer og enkeltstrofer
etterlater seg en viss uklarhet hvorvidt
døden fører oss inn i en søvn som ikke
bare angår legemet, men også sjelen,
og dermed om døden fører oss inn i en
bevisst og fullkommen glede (i mellomtilstanden).
En viss uklarhet finner vi også når det
gjelder spørsmålet om utblikket i noen
av tekstene. Er det rettet mot livet
umiddelbart etter døden, eller er det
rettet mot det evige livet etter oppstandelsen? Denne uklarheten har Landstad
felles med tidligere salmediktere, f.eks.
Prudentius.
Det totale bildet som trer fram av salmenes eskatologi viser likevel at mellomtilstanden i hans trosforestilling er

en bevisst og salig tilstand i Guds nærhet i himmelen, i påvente av oppstandelsen.
·

Landstad beskriver ofte legemets
oppstandelse, både i salmer og i begravelsesdikt. Tross tanken om sjelens (eller
menneskeåndens) udødelighet, synes
han ikke å ha latt seg styre av gresk
tankegods hva angår kroppen. Landstad er trolig blant dem som sterkest
betoner legemets oppstandelse.

·

Landstad er kalt adventstidens dikter.
Selv om håpet i salmene oftest har
fokus på den enkelte kristnes evige
frelse, har han et tydelig frelseshistorisk perspektiv og løfter fram gjenkomsten, Jesu Kristi dag, en ny himmel og en ny jord og den store messianske bryllupsfesten. De frelseshistoriske og kosmiske dimensjonene er
likevel – kvantitativt sett – mindre
dominante enn tilfellet er i NT. Enkeltheter som det har stått uenighet om i
bildet av endetiden, har han viet liten
oppmerksomhet.153

·

Landstad betoner, om enn med forsiktige formuleringer, at mennesket står
overfor et enten / eller, at det kommer
en dom, og at det gjelder frelse eller
fortapelse. Det gjelder å finne sitt «hvilested» i «nådens evangelium». Det
klinger en klar vekkelsestone i flere av
salmene hans.154

·

Landstads personlige erfaringer og
nærheten til folks nød (gjennom sjelesorg) er trolig – sammen med den lutherske anfektelsesteologien – hovedårsaken til at trøsten i det kristne håp
formidles med en unik varme i mange
av salmene hans.
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VI) Refleksjon og aktualisering
med utgangspunkt i dette
materialet
Trosbekjennelsens ord om legemets oppstandelse uttrykker det dominerende tema
i Bibelens lære om håpet. Mange kristnes
eskatologi stanser ved sanger som «Jeg
går til himlen, der er mitt hjem»?155
Vekkelsesbevegelser løfter riktignok ofte
fram Jesu gjenkomst. Men også i den
sammenhengen får legemets oppstandelse
en tilbaketrukken plass. Kanskje Landstads salmer er en utfordring for oss på
dette punkt?
I noen vekkelseskretser har fortapelsen
blitt langt hyppigere brukt som vekkelsesmotiv enn tilfellet er hos Landstad. Nå er
dette trolig blitt langt svakere betont enn
hos Landstad også i disse kretsene – selv
om fortapelsen ikke fornektes.156 Har vi
noe å lære av Landstad her?
Dagens vekt på skapelsesteologien
(«Du er verdifull!») og på å utvikle
menighetslivet har trolig ført med seg en
teologisk dreining. Er håpet generelt svekket? Og har behovet for frelse og fokuset
på troens kamp og på å nå fram ikke lenger så klar plass i synsfeltet? Kanskje
burde vi la Landstads salmer sette oss i
tenkeboksen?
Det var maktpåliggende for Landstad
– uten masete ord, men likevel tydelig – å
invitere til tro på nådens evangelium. Der
er forutsetningen for en trygg frelsesviss-

het og glad forventning. Kan Landstadstrofer gi oss impulser på dette punkt?
Se lenger frem – en grav så trang det
er til sist all kjødets gang.
Se lenger frem og lenger ut og vend
din søken etter Gud.
Hva om du fant et hvilested en søt og
salig hjertefred –
hva om du fant en bedre sum i nådens
evangelium?157

Etterord
Ved Landstads salmebok av 1879 (revidert i 1925) kom presten Landstad til å få
en helt unik betydning for norsk kirkeliv
og for den norske skolen. Boken ble i
hundre år dominerende ved gudstjenester
og i skolens kristendomsopplæring. Den
fant et stort nedslag både blant aktive
kirkegjengere og (som en hovedkilde for
andre sangbøker) ved husmøter og på
bedehus.
Ikke minst Landstads egne salmer ble
til åndelig oppbyggelse og sjelesorg. Eskatologien spilte her en stor rolle, og mange
er de som gjennom årenes løp har fått sitt
kristensyn preget både av disse salmenes
alvor og deres glade håp.
Mitt ønske er at denne undersøkelsen
får fungere som en tankevekker og en
inspirasjon for framtidige salmediktere,
kirke- og misjonsledere, prester, forkynnere, møteledere og lovsangsledere.

Kilder
Aschim, Per Kristian, 2019: «Autorisasjonen av Landstads kirkesalmebok» i: Aschim,
Per Kristian: Med Landstad og Blix gjennom bokåret 2019. Hymnologiske smuler,
Rapporter fra Presteforeningens fagavdeling 2, s. 54–68, elektronisk tilgjengelig på:
https://prest.no/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/Med-Landstad-og-Blix-gjennombok%C3%A5ret-2019-2.pdf.
Baklid, Herleik (red.) 2020: M.B. Landstad. Skrifter 5: Salmer, Oslo: Novus forlag.
Bjørnå, Astri, 2011, Magnus B. Landstad – Kirkelig salmedikter i romantikkens tid,
Oslo: MF (Masteravhandling).
Theofilos vol. 12 nr. 2-3 2020

228

Eskatologien i Landstads salmer

Elseth, Egil, 1987, Grundtvig. Mennesket, et guddommelig eksperiment, Oslo: Verbum.
Elseth, Egil, 1997, Magnus Brostrup Landstad, Kulturvilje og kristentro, Oslo: Luther
Forlag.
Grepstad, Ottar, 2006, Viljen til språk. Ei nynorsk kulturhistorie, Oslo: Samlaget.
Hauge, Andreas, 1863, Psalmebog til Kirke- og Huus-Andagt. Et Udkast af A. Hauge,
1863, Skien: I Melgaards Forlag.
Kirkholm, Knut Kåre, 2008, «Dispensasjonalisme – ein forsvarleg måte å tolka profetiar
på?» i Sjaastad, red., Med GT på vei til talerstolen, Oslo: FMH-forlaget, s. 229-246.
Kjærgaard, Jørgen og Paulsen, Ove, 2017, Luthers salmer på dansk. Tekst, melodi, liturgi
og teologi, Frederiksberg: Eksistensen.
Landstad, Hans Th. 1989: M. B. Landstad på nært hold, belyst ved familiebrev, Seljord:
Landstadinstituttet.
Landstads reviderte salmebok, 1967, Oslo: Grøndahl og Søns boktrykkeri, autorisert
1925.
Landstad, Magnus Br., 1879, Sange og Digte, Christiania: Dybwad.
Landstad, Magnus Br., 1841, Hjertesuk til hver Dag i Ugen, Christiania: Opfostringshusets Bogtrykkeri.
Landstad, Magnus Br., 1862, Om Salmebogen, Christiania: Jacob Dybwad.
Luther, Martin, 1519: Om å forberede seg til å dø,
Luther, Martin (årstall ukjent): Kristne sange på latin og tysk til brug ved begravelser,
trykt ved Joseph Klug. – WA 35, 478-83.
Molland, Einar, 1979: Norges kirkehistorie i det 19. århundre, Bind I og II, Gyldendal
Norsk Forlag A/S, Oslo.
Norsk kirkemusikk 2019 og 2020, Oslo: Norsk kirkemusikk.
Repstad, Pål, 2006, «Sørlandsreligion i endring – utfordringer til trosopplæring.»
Prismet. ISSN: 0032-8847. 57 (02.mar), s 93–100.
Skaar, Johannes, 1879 og 1880, Norsk Salmehistorie, bind I og II, Bergen: Beyers forlag.
Skaar, Tove R., Inn i tilbedelsen. Den nye lovsangstradisjonen, Oslo: Verbum, 2007.
Noter
1 En viktig bok er Baklid (red.) 2020. Per Christian Aschim har der en fyldig artikkel (s. 653– 664). Se også:
https://prest.no/artikkel/150-ar-siden-landstads-kirkesalmebok-ble-tatt-i-bruk/. Tidsskriftet Norsk kirkemusikk
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2 a) Dend Forordnede Ny Kirke-Psalme-Bog (Kingos salmebok) ble i autorisert av kongen til bruk i alle kirker
i Danmark-Norge. b) Psalme-Bog eller En Samling af gamle og nye Psalmer (Guldbergs salmebok, 1778).
c) Evangelisk-christelig Psalmebog til Brug ved Kirke- og Huus-Andagt (1798).
3 Hans Adolf Brorson (1694–1764).
4 N. F. S. Grundtvig (1783–1872) var fagmann på flere fagområder, se fotnote 14.
5 J. S. Welhaven (1807–1873). Boken het Antydninger til et forbedret Psalmeverk for den norske Kirke.
6 Wilhelm Andreas Wexels (1797–1866) var mer åpen for Grundtvig enn haugianerne.
7 I studietiden ble han preget av den såkalte restaurasjonsteologien ved universitetet i Christiania hvor
professorene Stenersen og Hersleb rådde. De hadde vendt tilbake til en kirkelig og konservativ luthersk
posisjon (Molland 1979 I).
8 Elseth 1997, s.101–103.
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9 Molland 1979 II, s.74.
10 Det var riktignok en god del haugianere som heller ikke kunne akseptere Landstad fordi han hadde kontakt med folkevise-miljøer som vekkelsesfolket ikke identifiserte seg med.
11 Elseth 1997, s.107. Artiklene sto i Christianiaposten, 1. og 2. mai, 1852.
12 Elseth 1997, s.119.
13 Jf. Bjørnå 2011, s.42.
14 Elseth 1997, s.121. Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783–1882) var sønn av en prest på Sjælland i
Danmark. Han ble teolog, pedagog, historiker og salmedikter. Grundtvig var nærmest et universalgeni. Ikke
minst i 18-hundretallets Norge ble han en meget kontroversiell åndshøvding. Som nyutdannet tok han oppgjør med teologisk utglidning innen kirken, men ble etter hvert oppfattet som motstander av pietistisk og
ortodoks kristendom. Han kom til å betone skapelsesteologien, religionshistorien, kirken og sakramentene på
en måte som skapte motforestillinger. Kjent er hans «mageløse opdagelse» av trosbekjennelsens posisjon fra
apostlene av. På tross av sin vekt på bibelhistorien i salmene sine, avspeilte han etter hvert et syn på Bibelen
som ortodoks teologi vegret seg overfor. Landstad var ingen haugianer og hadde et langt åpnere kultursyn.
Men han var i sine salmer ofte orientert mot bot og selvransakelse, og han lot pilegrimperspektivet slå sterkt
igjennom. I så måte sto han haugianerne nær.
Om hans vurdering av Grundtvig salmer var saklig begrunnet, kan det være uenighet om. Både teologer og
alminnelige kirkegjengere med et konservativt teologisk ståsted opplever at mange Grundtvigs salmer har et
klart bibelsk budskap. Og de overrasker ofte med sin dristighet i billedbruken og sin originalitet. Den
inderligheten som Brorsons (og delvis Landstads) salmer er preget av, har de etter manges oppfatning ikke.
(Elseth 1987)
15 Men i salmeboken tok han likevel med en hel del Grundtvig-salmer.
16 Johannes Skaar (1828–1904).
17 Elseth 1997, s.151.
18 Hauge 1863.
19 Kjærgaard og Paulsen 2017, s.16 og Elseth s.119-120.
20 Kjærgaard og Paulsen 2017, s.20.
21 Tove Rustan Skaars bok om den nye lovsangstradisjonen fikk den karakteristiske tittelen Inn i tilbedelsen
(Skaar, T. R. 2007).
22 Dette la Ivar Aasen vekt på i sitt brev til Landstad (Elseth 1997, s.145–146).
23 Ivar Aasen skreiv i 1852 om «kor vandt det kom til å bli å kristna landsmålet» (Grepstad, 2006, s.106).
24 Apg 13:10:42–43; 13:38–39; 17:31.
25 Bl.a. Fil 1:6; 1 Tess 5:2; 1 Pet 3:10.
26 Luthers forklaring til tredje trosartikkel i Lille katekisme.
27 Oppsummert i Witherington, 1992, s.229.
28 Luk 16:19–31; Fil 1:21-23; 1 Pet 1:10; Hebr 12:23; Åp 6:9.
29 Landstad, H. 1982.
30 Skaar 1879–1880.
31 Elseth 1997, s. 153–184.
32 Bjørnø 2011.
33 Landstads Salmebog fra 1869 inneholdt 65 av hans egne og 80 oversettelser. De få salmene som ble
utelatt, var i hovedsak slike som ikke ble brukt.
34 Landstad 1879.
35 Landstad 1862.
36 Avspeiles mange steder, se et eksempel i Landstad 1862, s.163, hvor «salmens mening» er det dominerende synspunkt.
37 77,2–3.
38 494,7; 618,4; 96,5.
39 167,1
40 392,7 og 2.
41 494,6; 838,
42 234,4–5
43 «Men når vi kommer sammen for å tilbe, synger jeg helst en Bodssalme. Jeg tenker vi ogsaa gjør bedst
deri, saa lenge vi ere her til huse» (Elseth1997, s. 108).
44 693.
45 646, oversatt av Landstad allerede i 1824.
46 392,2; 479, se også salmen om «en Nikodemusnatt», 453.
47 77,1.
48 693.
49 392,2.
50 39,7; 77,5; 695,3.
51 96,5.
52 499,7.
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53
54
55
56
57

494,7.
627,2.
198,11.
392,3.
Fra ‘vitnemøtene’ i misjonsmiljøet i min oppvekst husker jeg at denne og flere lignende Landstadstrofer
ble sitert.
58 721,2.
59 218,4-5.
60 96,5.
61 392,5.
62 234,6.
63 Landstad 1879, s.248.
64 734,1 og 2.
65 734,3 og 7.
66 734,5.
67 392,6.
68 838,7.
69 730; 738; 743; 746. Til 744 har Landstad føyd til et vers som avsluttes slik: «Han på hvem jeg troet har,
ja, endog i døden håper, snart av graven ut meg roper.»
70 336,3 (Luther-salme) og 31,8.
71 437,6.
72 Å se døden gjennom livet, synden gjennom nåden, helvetet gjennom himmelen (Luther 1519).
73 Sangboken 455,3 og 442,3.
74 Aurelius Clemens Prudentius rundt år 400 (571,1–2, 7–8). Også i andre oversettelser forekommer
søvn-motivet («hensove», 730,4).
75 Luther etter Joseph Klug. – WA 35, 478-83) (s. 14)
76 734,9.
77 838,7.
78 Landstad, H. Th. 1989, s. 162.
79 640,1.
80 640,2.
81 640,7. I et dikt i anledning en avdød kvinne alluderte Landstad til samme Jesusord. «Gud skje lov! vi ved
det vist, ‘Kvinden er ei død, hun sover!’» (Landstad 1879, s.288)
82 Landstad 1869, s.282.
83 603, jf. Luk 23:46 (og Apg 7:59).
84 Landstad 1879, s.338.
85 Landstad 1879, s.109.
86 «… havn» og «hjem» i 61,2.
87 618,4.
88 525,5.
89 96,5.
90 166,6.
91 480,8.
92 Landstad 1879, s. 282.
93 117,4. (Gleden oppe i himmerik – «til Guds basuners klang».)
94 77,4.
95 99,2.
96 191,4-5.
97 191,7.
98 493,4.
99 634,2.
100 640,1.
101 294,6.
102 Landstad 1879, s. 299.
103 730,7.
104 44,8.
105 738,3.
106 746,1.
107 153,5; 437,7; 438;4. Jf. tilsvarende positive utsagn i 16,3; 33,5; 56,4; 166,6; 201,5; 349,6; 355,4–5;
401,5 (hvor Landstad skrev to vers selv); 433,3; 443,11; 462,4–5; 579,5; 653,6–7; 670,2–3; 700, 2–3; 703,2;
722,2; 730,1; 838,7.
108 560,6. (Fra en oversettelse.)
109 618,3.
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110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

Landstad 1879, s.287, jf. også s.109.
Landstad 1879, s.335.
Landstad 1879, s.336.
640,3–4.
80,2.
640,5.
640,7.
640,6.
80,1.
571,9.
603,4.
746,1.
746,2 og 3.
33,4.
843,3.
772,4.
646,2.
646,3.
647,1.
494,2.
721,1.
80.
494,1-2.
634,1.
634,2.
Landstad 1879, s.101–102.
525,4.
647,3.
634,2.
191,4.
520,3.
77,1.
462,4, jf. 738,2.
462,5.
603,5 (en oversettelse).
96,5.
126,6.
80, 2,4,6 og 7.
201,5.
141,6.
191,1 og 5, jf. Matt 8:11.
66,3.
Elseth 1997, s.121.
Kirkholm 2008. Påvirkningen fra dispensasjonalismen gjorde seg ennå lite gjeldende i kirken.
Sammenfatningen av Landstads teologi på dette punkt henter her fram et par typiske uttrykksmåter fra
et dikt, «hvilested» og «nådens evangelium». I konteksten betones det likevel indirekte at det ikke er frelse i
noen annen enn Jesus. Tro alene på Jesus alene trer tydelig fram. (Diktet ble først publisert i 1987, Landstad
H. Th. 1989, s. 171. Strofen vi avslutter artikkelen med, er hentet fra dette diktet.)
155 Sangboken 876,1.
156 Repstad 2006.
157 Landstad H. Th. 1989, s. 171
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Abstract: Carl Olof Rosenius (1816–1868) was one of Sweden’s most
widely heard and highly esteemed preachers in his time. Many of his sermons were later printed in the magazine Pietisten and were spread in
various reprints and editions. Most people who were influenced by
Rosenius met his preaching and teaching through his printed words, but
what was it like to hear Rosenius himself preach? How did his spoken
words impress his contemporary listeners? To read an outlined, revised
and printed sermon afterwards and to listen to it the moment it was delivered are two different things. In the written sermon the reader is not able
to hear the preacher’s emphases, pauses, stresses etc. Readers don’t feel the
pulse of the moment. Do we know the way in which Rosenius gave his
sermons and the impression they made on his contemporary listeners?
Since Rosenius has not been recorded we have to rely on various written
sources giving at least glimpses of his sermon delivery. Some of these sources consist of eyewitness accounts of those who heard him preach and
Rosenius’ own written remarks about his preaching. But there are also
some sermon outlines on which he based his preaching. These outlines are
kept in the archives of the Swedish Evangelical Mission, Evangeliska
Fosterlands-Stiftelsen (EFS) (1856-), one of the institutions Rosenius helped establish, but they have been used very little by previous research.
What can the study of these preserved sermon outlines tell us of Rosenius’
preaching method? Do they tell us more about his preparing and preaching?

Keywords: Carl Olof Rosenius (1816–1868), preaching, ex tempore,
Betlehemskyrkan in Stockholm, new-evangelism, Rang-Dahlbergska
historicasamlingen, sermon outlines

C

arl Olof Rosenius (1816–1868)
var i sin tid en av landets mest
hörda predikanter.1 Han förkunnade regelbundet i Betlehemskyrkan i
Stockholm, men även i upplåtna lokaler
och hem i huvudstaden, det som ibland
kallades ”enskilda kretsar” eller ”förtroligare krets”, och vid resor i andra delar

av landet inför sammantaget stora skaror.
Än fler kom att läsa och beröras av hans
mycket spridda tryckta förkunnelse
genom Pietisten och senare redigerade
predikosamlingar och andaktslitteratur.
Hans predikningar har överlevt och av
generationer mottagits i utarbetad, redigerad och tryckt form.2 Kyrkohistorikern
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Hjalmar Holmquist skrev om Rosenius:
“Efter reformationen har ingen enskild
svensk övat ett så omfattande och djupt
inflytande på vårt folks religiösa och delvis allmänna fysionomi som Rosenius”.3
Rosenii liv och verksamhet hör till en
av de mer analyserade delarna av svensk
kyrkohistoria. Från Amy Mobergs &
Lina Sandells biografi 1868 över Rosenius har hans liv, tillflöden och verksamhet blivit föremål för undersökningar av
bland andra Gustaf Brandt och Sven
Lodin.4 C. O. Rosenii teologi och däri
främst hans betoning av Kristi försoningsdöd har undersökts av Carl Olsson,
Axel Johansson, Alfred Furberg, Ture
Lindholm, Verner P. Hansen, Finn Rønn
Pedersen och Agne Nordlander.5 Vid 200årsminnet av Rosenii födelse 2016 hölls
vid Johannelunds teologiska högskola,
Uppsala, i samverkan med Svenska kyrkohistoriska föreningen ett forskningssymposium som resulterade i en antologi
där hans betydelse som teolog, bibelutläggare, själavårdare, väckelseledare, missionsinspiratör, kommunikatör med sin
samtid och internationella betydelse
behandlades.6
På senare tid har en antologi över
inflytandet i Danmark publicerats.7 Som
goda sammanfattningar av Rosenii liv
och gärning framstår Allan Hofgrens artikel i Svenskt Biografisk Lexikon och
LarsOlov Erikssons artikel ”Rosenius
som stadsmissionär”.8 För en mer fullständig översikt över tidigare forskning,
se Oloph Bexells artikel ”Rosenius i
framtiden. Några forskningsfrågor efter
200 år”, Theofilos 2/20169 och Flemming
Kofod-Svendsens nordiska forskningsöversikter på Carl Olof Rosenius-sällskapets hemsida över roseniusforskning vilken även behandlar forskning rörande
organisationer vilka inspirerats av honom
och hans förkunnelse.10

Av ovan redovisade tidigare forskning
framträder bilden av C. O. Rosenius som
en kyrkolojal lekmannapredikant, vilken
efter uppväxt som prästson i nyläsarrörelsen i Norrland och avbrutna teologistudier i Uppsala, genom kontakter med
George Scott (1804–1874) börjat predika
i huvudstaden och blivit bland annat
redaktör för Pietisten. Hos Rosenius
smälte erfarenheter av kyrkoförsamlingar, byaböner, nyläseri, herrnhutism, pietism och påverkan från metodismens
arbetsformer samman. Detta bildade
grund för den nyevangeliska väckelserörelsen med dess betoning på nåden i
Kristus genom försoningen. För en stor
del av denna rörelse framstod Rosenius
främst som inspiratören och den teologiska riktningsvisaren. Hjalmar Holmquist
skrev att Rosenius ”utbildade nyevangelismen”.11 Hans förkunnelse i Pietisten,
bibelutläggningar och annan andlig/teologisk skriftställning spreds i stora upplagor.12 Gustaf Brandt uttryckte att en del
av Rosenii storhet låg i hans förmåga att
uttrycka sig med ”folklig, fängslande
framställningkonst”.13
Vi konstaterade tidigare att många
mött Rosenii förkunnelse genom hans
tryckta och redigerade predikosamlingar.
Men hur predikade Rosenius? Hur agerade han i predikstolen? Vet vi det? Eller
tror vi oss bara veta det? Vad upplevde
åhörarna som hörde honom i stunden?
Redan här kan vi konstatera att denna
artikel inte kommer att besvara alla dessa
frågor. Men artikeln kommer att behandla Rosenii kommunikation med sina dåtida direkta åhörare, hans agerande i predikstolen och hans muntliga förkunnelse.
Allra först kan vi konstatera att ingen
som nu lever har hört Rosenius förkunna.
Ord från hans egen mun finns inte heller
inspelade. Återstår då läsning av honom
själv och hans av andra nedtecknade
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(tryckta) förkunnelse. De tryckta versionerna av Rosenii predikningar är mestadels genomarbetade och redigerade.14 Vi
kan utifrån dessa inte alltid utläsa vilka
eventuella betoningar eller utbroderingar,
utöver den tryckta texten, han vid skilda
tillfällen gjorde eller hur hans tilltal uppfattades av de som lyssnade. Upplevelsemässigt och därmed kommunikativt är
det skillnad mellan hörd och läst förkunnelse.
Att läsa en tryckt predikan kan lätt ge
läsaren intrycket av att predikanten från
predikstolen läst upp det nedtecknade.
Orden får då en fixerad form trots att vi
vet att samma predikan, det vill säga utläggning av bibeltext i predikosituation,
alltid är en färskvara då framställningen –
om samma predikan hålles vid flera tillfällen – inte sällan åtminstone något varieras från situation till situation. Den
tryckta redigerade förkunnelsen riskerar
att uppfattas som redigerad (vilket den
är) och uppläst (vilket den normalt inte
var). Men hur uppfattades Rosenii sätt
att förkunna av dem som lyssnade till
honom i stunden?
Rosenius började tidigt förkunna. Han
ska redan under skoltiden, det vill säga
under tidigt 1830-tal, i nyläsarkonventiklar ha ”föreläst Luther”. Av sina skolkamrater kallades han ibland ”den lille
reformatorn” och ”den andre Luther”.
Ännu var det för Rosenius uppläsande av
Luther-texter det var fråga om. År 1836
fick Rosenius venia av härnösandsbiskopen Frans Michael Franzén (1772–1847,
biskop i Härnösand 1834–1847) och predikade i Stigsjö kyrka utanför staden
under Påskhelgen. Från hans förkunnelse
på Påskdagen (troligen ottesången) där,
berättar han att han ”kände sig buren och
fick mer att säga, än som stod skrivet i
hans koncept”. Han predikade då med
andra ord delvis ex tempore. Senare

samma år predikade han även i Hällgums
kyrka.15 Han hjälpte vidare även sin far
prästen Anders Rosenius (1780–1841) med
att förkunna, och genomförde 1837–1838
viaticeringsresor16 och talade vid dessa.
C. O. Rosenius predikade senare i Stockholm och höll där även bibelstudier samt
andakter, först som Scotts medhjälpare –
vid en del tillfällen oförberedd –, senare
som stadsmissionär så att säga i egen person.17 Även under somrarna i Norrland
och på andra resor predikade han.18
Vad kan vi veta om Rosenii sätt att förkunna, hans agerande i predikstolen?
Hittills har källorna, förutom möjligen
hans tryckta predikningar, för detta varit
tre: a) ögonvittnesskildringar, b) hans nedtecknade passionsbetraktelser 1861–1862
och c) Rosenii egna utsagor om sitt sätt
att förkunna. Men det finns även en fjärde viktig källa till kunskap om detta,
nämligen bevarade predikoutkast från
hans sista levnadsår.19 Dessa ”återaktualiserade” predikoutkast20 bidrar till bilden
av hans agerande i predikstolen och är
själva anledningen till denna artikel. Till
dessa predikoutkast kommer vi strax att
återvända.

Ögonvittnesskildringar
Det finns några av forskningen ofta använda ögonvittnesskildringar av Rosenius
som förkunnare bevarade:
En ung Paul Peter Waldenström
(1838–1917) lyssnade till Rosenius och
skrev senare:
Jag reste alltså med första ångbåt
på våren [1859, förf:s anm.] från
Uppsala för att övervara påsken i
Stockholm. Där hörde jag i Betlehemskyrkan först B. Wadström på
Långfredagen. Det var, som hade
jag blivit uppryckt till tredje himmelen, jag var verkligen som drucken av Guds barns ”rika håvor”
(Ps. 36: 9). De bägge påskdagarna
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hörde jag Rosenius. Vilken ström
av levande vatten voro icke hans
predikningar! En så härlig påsk har
jag aldrig förr eller senare haft.
Men jag lyckades icke blott få
höra Rosenius utan även bli personligen bekant med honom och
det så, att han även inbjöd mig till
middag i sitt hus. Mellan oss uppstod från första början ett förhållande av inbördes innerlig och förtrogen vänskap, som förblev samt
utvecklades mer och mer ända till
hans död.
Varje gång, jag sedan var i
Stockholm, besökte jag naturligtvis
Rosenius och Betlehemskyrkan.
Pietisten läste jag också flitigt.
Genom densamma utövade han ett
oerhört inflytande i landet. Såsom
predikant var han mycket enkel
och naturlig. Inga högtravande ord,
inga krystade åthävor. Han talade
till folket. Hans stämma var bred,
hans dialekt norrländsk – han var
ju född och uppvuxen i Norrland.
Aldrig lade han an på att uppröra
känslorna hos sina åhörare. Hans
hållning var alltid lugn och värdig.
Hans enda rörelser i predikstolen
bestodo däri, att han stundom
sträckte ut den ena armen. Aldrig
skrek han, aldrig viskade han, alltid
talade han lugnt och jämnt, alltid
vänd rätt fram.

Hans predikan gick mestadels ut
på att trösta de bekymrade.
Därför rörde den sig mycket om
frestelser och anfäktelser. ”Man
kände igen sig”, var ett vanligt uttryck om hans predikan. Hans
ömhet om själarna var ofantligt
stor, isynnerhet om de svaga.21
Författaren
August
Strindberg
(1849–1912) skriver om Rosenii förkunnelse i sin delvis självbiografiska roman
Tjänstekvinnans son:
Johan [Strindbergs alter ego, förf:s
anm.] gick i Betlehemskyrkan och
hörde Rosenius. --- Rosenius såg ut

som friden och strålade av himmelsk glädje. Han erkände visserligen att han var en gammal syndare
men Jesus hade honom renat och
nu var han lycklig. Han såg lycklig
ut. Var det möjligt att det fanns en
lycklig människa? Varför blev då
inte alla läsare?22

Ett annat tillfälle där vi får en inblick i
Rosenii förkunnelseverksamhet, även om
inte hans framförande explicit berörs,
utgörs av en beskrivning av ett möte i
Stockholm i november 1842. Mathilda
Foy (1813–1869), dotter till den brittiske
generalkonsuln, skrev då i sin dagbok:
De bådo oss stiga in i ett inre rum,
framför det enda fönstret stod ett
bord med en bibel och tvenne halfbrända talgljus på samt en vattenkarafin och ett par glas. Vi togo
plats på ett par stolar på rummets
ena sida, soffan stod tom, men på
stolsraden midt emot oss voro alla
platser upptagna af mörka figurer,
som jag i skymningen knappt
kunde urskilja, men småningom
kom jag underfund med att de voro
kvinnofigurer, somliga med bleka
magra ansikten och sorgsna miner,
alla torftigt klädda och så tysta att
man närapå kunde tro dem vara
döda. Jag kom ovillkorligen ihåg
alla de beskrifvningar jag hört och
läst om sekter och fantaster, greps
af oro, men lugnade mig åter då jag
tänkte på att man snarast borde
finna det fägnesamt ifall de voro
lidande att de hade tillgång till
tröst. Om de blott ej varit så tysta
så hade det gått an, men det var
något förtretligt i att de försmädliga beskrifvningarna skulle vara så
sanna. [...] Rosenius satte sig vid
det lilla bordet och begynte tala
öfver dagens text den 24 Söndagen
efter Trefaldighet och var mycket
upplysande och intressant. Jag önskade obeskrifligt, att man på öppna
vägar kunde få höra honom, att
man kunde få njuta av hans lärdo-
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mar utan den obehagliga känsla jag
nu hela tiden ej riktigt kunde frigöra mig ifrån.23

Upplevelsen av Rosenius, här i ett privat
hem, som Foy ovan beskriver kompletteras av att hon, som vid flera tillfällen
bevistade Rosenii bibelförklaringar, gav
uttryck för att han talade fritt, inte sällan
i samtalsform med sina åhörare. Detta
kan även sägas om det tillfälle då
Rosenius besökte Mathilda Foys söndagsskola och där talade med och till barnen.
Andra tillfällen som beskrivs på liknande
sätt härrör från Viktor Mauritz Roslin,
vilken följde Fredrik Gabriel Hedberg under hans stockholmsresa 1846, och där
fick intryck av Rosenius och hans verksamhet.24 Även under sina resor i landet anmodades Rosenius att förkunna och gjorde detta utan att alltid vara förberedd.25
Till detta hör att i delar av väckelserörelsen var det viktigt att predikanten talade fritt. Detta ansågs mer ”väckt” och
”andelett” och därmed inspirerat av Gud.
Ögonvittnesskildringarna ger för handen att Rosenius hade ett lugnt agerande
i predikstolen, någon gång lyftande ena
handen men aldrig teatralisk, högtravande eller vädjande till åhörarnas känslor,
”hans hållning var lugn och värdig” (se
särskilt Waldenström ovan).

Passionsbetraktelser 1861 och 1862
Särskild uppmärksamhet bör här riktas
mot de passionsbetraktelser över Kristi
pinas historia som Rosenius höll i Betlehemskyrkan 1861 och 1862. Dessa stenograferades av en åhörare, A. J. Petersson,26 och utgavs 1876.27 Här kommer
läsaren Rosenii – då betraktelserna stenograferades och inte redigerats i efterhand
utan nedtecknats som de uppfattades i
stunden – direkta förkunnelse nära.28
Nedtecknaren Petersson skriver i sitt
förord att:

Hvar och en, som däri försökt sig,
vet nämligen, att extemporerade
föredrag ej taga sig så väl ut, då de
i skrift framläggas, just sådana de
hållits. Därtill kommer, att upptecknaren, om han ej i sak utelämnat något väsentligt, dock ej lyckats
fånga hvarje uttalad tanke, under
föredragens hållande, hvilket åter
har till följd märkbara luckor, hvilka en författare ej gärna tillåter sig
i ett skrifvet arbete. Till afhjälpande
häraf har man visserligen föreslagit
utgifvaren att ombesörja en omarbetning af detta lilla arbete; men
därtill har han ej kunnat förmå sig.
Ty då han med sanning ville benämna dessa passionsbetraktelser
”efter C. O. Rosenius”, så ville han
ock, att de uttalade tankarna skulle
få framträda i så ursprunglig form
som möjligt, ej omklädda i en främmande, om än bättre sådan.29

Petersson skriver i sitt förord att han
förutom de publicerade 12 passionsbetraktelserna stenograferade nära en
årgångs av Rosenii utläggningar av högmässotexter, både gamla och nya årgångarnas texter, men att dessa nedteckningar
inte utgivits och heller inte av denna artikels författare kunnat återfinnas. Totalt
sett följde Petersson enligt egen utsago
Rosenii förkunnelse under perioden
1859–86330 och var därför väl förtrogen
med den i sin helhet. Samuel Åberg skriver att Peterssons nedtecknande av passionspredikningarna skedde
med stor noggrannhet, sanningskärlek och ödmjukhet. Det var ej
en ringa gärning, som den unge
lyssnaren till Rosenius förkunnelse
fick utföra blott genom nedtecknandet och utgivandet av dessa
betraktelser. Det torde ju vara nästan det enda vi hava direkt nedtecknat från Rosenius muntliga förkunnelse. Där äro ock bevarade åt
oss de böner, varmed Rosenius började och slutade sina predikningar.31
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Den sammantagna läsupplevelsen av
Rosenii tryckta passionsbetraktelser
1861–1862 ger för handen en ledighet i
hans framförande. Betraktelserna bör ha
framförts ex tempore troligen med stöd
av koncept. I den tryckta versionen träder
förkunnaren i dialog med, i kommunikation med, sina åhörare fram. Betraktelserna innehåller retoriska frågor till de
församlade, utrop, böner, betoningar
markerade med kursiv stil, retoriska upprepningar, bibelhänvisningar, varningar,
tröst, hänvisningar till Arndt och Augustinus samt inbäddade Luthercitat.32
Rosenii ex tempore-förkunnelse bär
drag av vad som Yngve Brilioth och Sune
Fahlgren benämnt ”frikyrklig predikan”.33
Tidigare forskning har visat att denna typ
av förkunnelse ingalunda var begränsad
till frikyrkorna utan förekom till exempel
även inom den kyrkolojala nyevangeliska
väckelserörelsen. Rosenii bibelcentrering
och bibelanvändning påminner om den
”biblicism” som Brilioth ser som ett av
karaktärsdragen för den frikyrkliga förkunnelsen.34 Inte minst när Rosenius förkunnade i hem och mindre salar uppkom
den typ av predikantskap som Sune
Fahlgren lyft fram ”blev till” just i mötet
med fysisk närhet mellan förkunnare och
församling, vilket bland annat skedde i
tidens missionshus.35 I denna form av predikan fanns mycket av direkt tilltal och
kommunikation.

Rosenii egna utsagor om sitt sätt att
predika
Med detta sagt från samtida åhörare
övergår vi så till Rosenii egen presentation av sitt sätt att predika: C. O. Rosenius omtalar 1841 sitt sätt att förkunna,
vilket tydligen utvecklats i riktning mot
ännu mer extemporering med enbart stöd
av kortfattade utkast.
I juni 1841 skriver han till en vän i
Norrland:

Ehuru min tid är kort, skrifver jag
några rader. Men utom tidens
knapphet, måste jag ock nämna för
dig en annan orsak till brefvets
korthet, nämligen att jag antingen
af en obehaglig hetta i blodet, som
ej tillåter mig sitta länge, eller ock
af själfsvåld, börjat förgäta det
anspråkslösa skrifvandet och nu
för tiden känner mig särdeles
oskicklig därtill. Orsaken: jag har
börjat extemporera, och sedan dess
har det blifvit mig kärare studera
och orera än skrifva. Min vidlyftighet härom är ämnad att framlocka
af dig något utlåtande öfver denna
förändring hos den fordom så flitige skrifvaren. Till märkande är ock,
att jag nu nödgats se min hälsa,
hvilken mycket lidit den tid allt
skulle skrifvas. Åhörare säga, att
mina predikningar fått mer lif,
sedan jag börjat extemporera.36

Rosenius uttrycker här att det var av tidsbrist som han börjat extemporera sin förkunnelse. Tiden vid skrivbordet blev
trängre. Den av Rosenius benämnda ”obehaglig hetta i blodet” kan tyda på stress.
I vilket fall klagade han på tidsbrist.
På senare året har jag vanligen med
kort utkast extemporerat. Dock,
om jag skrifver koncept,37 skrifver
jag, huru? Jo, dåligt. Och att säga,
huru man skrifver dåligt är ej
behöfligt. Lika dåligt talar jag, ty
det blir torrt hvardagsspråk. Men
ack, du skall förargas på mitt tal
nu, förlåt, men jag kan ej säga annat än sanning. Ser du, om jag predikar med effekt, så ligger den icke
i mitt talande utan i slaget. Det är
vissa slag, som gripa och röra på
verksamt sätt, andras blott sinnligt
och flyktigt. Jag iakttager vanligen
(sedan jag först, oftast med fruktan, stundom med förtröstan, bedit
Gud om hjelp) tvenne ting. Det ena:
urgera texten, låt den tala, sno och
vända den, så att den blir från alla
sidor klar; då predika den själf allra
kraftigast i flera år.38
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Även om vi vet att Rosenius redan
tidigt predikade ex tempore verkar han
utifrån sitt eget uttalande i Roseniusbiografin tidigt, senast 1841, ha utvecklats i
riktning mot ett friare framställningssätt.
Med vetskap om att Rosenius redan
under studietiden i Härnösand i Stigsjö
kyrka predikat ex tempore,39 och i juni
1841 skrev att han ”[p]å senare året har
jag vanligen med kort utkast extemporerat”, ligger en tolkning nära till hands att
han under en kortare period – som Scotts
medarbetare 1840–1841? – känt sig mer
bunden av utskrivet manus.
Som en sammanfattning så här långt
kan vi med roseniusforskaren Gustaf
Brandt konstatera att Rosenius redan
tidigt predikade
utan koncept med ledning av mer
eller mindre utförligt utkast. Han
rörde sig därför med en viss frihet i
fråga om uttryckssätten, vilka
säkerligen icke så litet bestäms av
stundens ingivelse. Även i hans författarskap spårar man beträffande
den språkliga utformningen föga av
verklig utmejsling och avvägning.
Framställningen har därför på sina
ställen, i synnerhet i applikationerna, en viss omedelbarhet och folklig enkelhet över sig, som säkert
skulle ha gjort sig än mer gällande,
om han icke varit den utpräglade
didaktikern, som han var. Jag erinrar om, att han på sin tid förebrådde
prästerna att ”med konstiga ord,
med snilleprof, med klokhet, lärdom och vältalighet” och icke ”i
den äkta christendomens enfald
fundera med folket om själens tillstånd.”40

Rosenii kritik av många präster vilka i sin
förkunnelse ”med konstiga ord, med snilleprof, med klokhet, lärdom och vältalighet” bör här iakttagas. Mot detta sätter
han den eftersträvansvärda förkunnelsen
vilken ”i den äkta christendomens enfald

fundera med folket om själens tillstånd”
då den bidrar till åhörarens eftertanke om
sitt själastånd. Denna senare förkunnelse
må enligt Rosenius måhända inte uppnå
den förstnämndas stilnivå, vältalighet eller
åhörarnas välvilliga mottagande, men ger
dem som tar den till sig vad de andligen
och frälsningsmässigt behöver.
Men det återstår ytterligare en källa till
att förstå Rosenii predikosätt, nämligen
”återaktualiserade” predikoutkast av
hans egen hand.

”Återaktualiserade” predikoutkast
År 1862 tillfördes nya predikotexter till
evangelieboken. De ”gamla” Evangelieoch episteltexterna behölls dock och skulle
läsas i kyrkorna varje år. Till de ”gamla”
texterna fogades ”nya högmessotexter” i
två årgångar; Evangelietexter och Episteltexter (de senare texter för aftonsångsgudstjänster) som valbara predikotexter.41 När Rosenius i sin förkunnelse följde kyrkoåret,42 vilket var det vanligaste
på söndagspredikningarna, använde han
från 1862 de nya högmässotexterna.43
För honom framstod det vara pastoralt
viktigt att även publicera förkunnelseprov för dessa texter, detta både som
hjälp till prästerna/förkunnarna i deras
förberedelser och för folket:
Nu hafva många mina wänner
yrkat, att jag skulle utgifwa predikningar öfwer de nya kyrkotexterna.
Märkligt är ock, att jag, utan någon sådan afsigt, blott för eget bruk
börjat samla mina utkast öfwer
dessa texter, efter hwilka jag predikat i Betlehemskyrkan. Dessa utkast
innehålla således ritningen eller
skelettet till de predikningar, man
vill hafwa af mig. Jag har ansett
detta såsom en wink af mitt lifs Gud,
om hwad jag skall göra, så länge
han därtill gifwer behöfliga krafter.
Här ser du min framtidsplan. Alla
wåra dagar äro dock i Herrens hand!44
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När Rosenius ovan uttalar sig om sin
påbörjade utläggning av ”de nya kyrkotexterna” var hans kommentar över
Romarbrevet just avslutad.45 Att utlägga
de nya högmässotexterna verkar ha varit
hans ”framtidsplan”, det vill säga nästa
större arbete.46 Rosenius började ge ut
dessa i Pietisten 1867 och inledde då med
den första årgången av de nya högmässotexterna. Pietisten hade vid denna tid blivit kvartalsskrift. Varje nummer innehöll
flera predikningar och dessa predikningar
utgjorde huvuddelen av respektive nummer. Han avled dock innan detta kunde
slutföras, 52 år gammal, i februari 1868.
Det blev hans efterträdare som tidskriftens redaktör, Paul Petter Waldenström,
vilken fortsatte att ge ut utläggningar över
de nya texterna.47
Waldenström samlade även senare
dessa i boken Predikningar öfwer Svenska
kyrkans nya högmessotexter och satte där
både Rosenii och sitt eget namn som författare då han i denna predikosamling tog
med en del av den tidigares predikningar.
Vilka predikningar som skrivits av Rosenius markerades med stjärna i innehållsförteckningen. De av Rosenius skrivna
predikningarna var samtliga utläggningar
av den första årgången av de nya högmässotexterna, det vill säga den årgång Pietisten började ge ut.48
Från Rosenii sista år har 48 predikoutkast,49 samtliga över andra årgångens
evangelietexter i de nya kyrkoårstexterna,
i tydlig och vacker piktur, bevarats50 och
nu ”återaktualiserats”.51 Samlingen inleds
med två utkast för 1a Söndagen i Advent
och avslutas med Sista dagen av Kyrkoåret/26e Söndagen efter Trefaldighet. Ett
av dessa utkast dateras till 1867. Med
denna datering följer dock inte automatiskt att alla de 48 utkasten härrör från så
sent i Rosenii liv. Vi vet att hans hälsa försämrades under de sista åren vilket påver-

kade hur mycket han orkade arbeta.
Rimligare att tänka sig är att flera av
utkasten kommit till under perioden tidigast 1862, då de nya högmässotexterna
började användas från 1a Advent, till
månaderna runt årsskiftet 1867/68.52 Om
alla utkast användes i predikstolen vet vi
inte.
Dessa 48 utkast saknar författarnamn,
men har tillskrivits Rosenius. Till detta
kommer vi att återvända under ”förmodad proveniens” nedan. Predikoutkasten
förvaras i den Rang-Dahlbergska historicasamlingen, ett särarkiv under EFS:s
arkiv, i Landsarkivet i Uppsala. Personerna
bakom denna samling var Efraim
Rang (1869–1934) och Nils Dahlberg
(1894–1973), den tidigare förgrundsgestalt i De Ungas Förbund (DUF, EFS:s
ungdomsförbund), därefter kyrkoherde i
Habo, Skara stift, och den senare EFS:s
missionsföreståndare 1933–1959. Vid
sidan av sina anställningar i DUF/EFS och
Svenska kyrkan samlade de historiskt värdefullt material från den nyevangeliska
väckelserörelsens första decennier.53 De 48
här undersökta predikoutkasten inköptes
av Efraim Rang och tillfördes den RangDahlbergska historicasamlingen.54 Av
vem Rang inköpte dessa predikoutkast
framgår inte av arkivförteckningen.
Trots efterforskningar har inga tryckta
utskrivna roseniuspredikningar baserade
på de 48 predikoutkasten kunnat hittas.
En viktig anledning till detta är att
Rosenius i Pietisten inledde med att ge ut
predikningar för den första årgången av
de nya högmässotexterna, det vill säga
inte den andra årgången som de 48 predikoutkasten behandlar, samt att Waldenström 1868 tog över utgivandet av tidskriften och i den utgav mestadels sin
egen förkunnelse. Flera predikningar av
Rosenius över de nya texternas första
årgång finns dock tryckta i Rosenius &
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Waldenström Predikningar öfwer Swenska kyrkans nya högmessotexter. Första årgången, (1–4 Advent, Juldagen, Annandag Jul, Söndag e Jul, Nyårsdagen,
Söndagen e Nyårsdagen, Trettondedagen,
1–2 Söndagen e Trettondedagen och Påskdagen). Dessa roseniuspredikningar hade
tidigare utgivits i Pietisten. Rosenii predikan för Påskdagen hade dessutom tidigare utgivits i den av EFS utgivna predikosamlingen över de nya högmässotexterna,
Predikningar öfwer Swenska kyrkans nya
högmesso-texter under medverkan af flera
af Kyrkans Lärare utgifna af Evangeliska
Fosterlands-Stiftelsen.55 När EFS 1862–
1864 gav ut en postilla över de nya årgångarnas texter fanns endast en predikan av C O Rosenius med, den ovan
nämnda predikan över Påskdagen (nya
högmässotexter första årgången). Övriga
predikningar i EFS:s nämnda postilla
skrevs av Peter Fjellstedt, Waldemar
Rudin, Fredrik Hammarsten, Denis Borg
etc.56

De 48 utkastens förmodade proveniens
Vi kan följa de här undersökta predikoutkasten tillbaka till den Rang-Dahlbergska
samlingens uppbyggnad då Efraim Rang
köpte dem. Men vi får som sagt inte veta
av vem Rang köpte dem eller var de tidigare förvarats.57 Rangs inköp måste dock
ha skett senast 1934 då han avled. Har
dessa 48 utkast använts tidigare av forskningen?
Gustaf Brandt skriver i C. O. Rosenii
förkunnelse: en studie i svensk lekmannapredikan (1918) att han haft tillgång till
”ett 130-tal otryckta predikoutkast” av
Rosenii hand ”över vilka Rosenius under
det sista decenniet av sin verksamhet hållit sina predikningar i Betlehemskyrkan”.
Dessa utkast hade lånats ut till honom av
Svenska Missionsförbundets bibliotek
genom förmedling av P. Waldenström.58

Till detta kommer vi att återvända nedan.
I sin undersökning om Rosenii förkunnelse hänvisar Brandt i fotnoter inte färre
än 601 gånger till i Pietisten tryckta predikningar, betraktelser, artiklar och texter
av Rosenii hand.59 Vidare hänvisar Brandt
en gång till Rosenii tryckta Passionsbetraktelser (1876) och 20 gånger till
otryckta predikoutkast av honom. De
senare listas i noten nedan.60 Brandt
intresserar sig med andra ord till den
absoluta lejonparten för Rosenii tryckta
förkunnelse och gör i sin framställning
framför allt en innehållslig teologisk analys.
Eftersökningar har givit för handen att
det idag varken i Svenska Missionsförbundets, dess Missionsskolas eller P. Waldenströms personarkiv (alla på Riksarkivet) finns några predikoutkast av C. O.
Rosenius.61 Även om vi inte känner till
var de 48 här undersökta predikoutkasten befunnit sig under perioden 1868
(Rosenii död) till 1934 (då de senast köptes av Rang och tillfördes den Rang-Dahlbergska historicasamlingen),62 är det för
denna artikel tillräckligt att konstatera att
dessa utkast av Rang och Dahlberg samt
traditionen tillskrivits Rosenius, att innehållet i dem är tydligt rosenianskt, att ett
av dem innehåller dateringen 1867 (det
vill säga inom Rosenii livstid), att vi från
Rosenii egen utsaga i Roseniusbiografien
vet att han samlade utkast för de nya högmässotexterna för att kunna ge ut predikningar över dem, att en del av dem sannolikt nyttjades av Gustaf Brandt 191863
samt att handstilen i dem överensstämmer med Rosenii.
Det faktum att Brandt använde fler
utkast än 48, enligt egen utsago ett 130tal, att flera av Brandt använda utkast är
utläggningar av 1a årgångens nya högmässotexter (inte 2a som de 48 här uteslutande behandlar) samt att Brandt skri-
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ver att det av honom nyttjade utkastet för
2a Sönd e Trettondagen (1a årgången nya
högmässotexter) aldrig användes i förkunnelse av Rosenius då han avled i februari
detta år,64 men att en utarbetat predikan
trycktes i Pietisten, visar på att Brandt
hade tillgång till fler än de här studerade
utkasten.
En konklusion av denna källkritiska
genomgång torde bli:
a) att de 48 för denna artikel undersökta
och i den Rang-Dahlbergska historicasamlingen bevarade predikoutkasten
med stor säkerhet skrivits av C. O.
Rosenius
b) att ett mindre antal av dem (minst sju)
tidigare använts av forskningen
(Brandt)
c) att en stor del av de ca 130 utkast
Brandt enligt egen utsago använt sig
av, dvs ca 82, inte kunnat spåras men
att många av dem var utkast till den
1a årgången nya högmässotexter och
alltså inte kan ha ingått i de 48 för
denna artikel nyttjade.
Med detta sagt: Kan så de 48 bevarade
utkasten bidra till en kompletterande bild
av Rosenii sätt att predika?
Först ska konstateras att de undersökta
predikoutkasten främst bör ses som förkunnarens stöd för minnet. Rosenius omtalar dem som ”concept”.65 Dessa hade
han skrivit och hade med sig i predikstolen eller till den plats från vilken han förkunnade.66 Med hjälp av dessa stödanteckningar, som inte var helt utarbetade
predikningar, kunde han brodera ut sin
förkunnelse. Genom dem får läsaren
stommen av förkunnelsen sig till del.
Resten måste ha utbroderats från predikstolen. Att på detta sätt friare predika
torde möjliggjort en tätare kontakt med
åhörarna, öka kommunikationen. Detta

medför att även om Rosenius höll samma
predikan flera gånger (vilket var vanligt),
kom de att se olika ut. Den sentide läsaren får genom utkasten även en fördjupad
upplevelse av hur han byggde upp sin förkunnelse.
I utkasten gav Rosenius sig själv
instruktioner genom att där stryka under
och/eller med flera utropstecken markera
sådant i framställningen han särskilt ville
betona Rosenius strävade efter att vara
tydlig i sin förkunnelse. Han kunde tala
om ”Lärdom” och ”Huvudlärdom” när
han sammanfattade en enskild predikan.67
Det är uppenbart att det hos honom
fanns en vilja att sammanfatta och tydliggöra. Denna strävan efter tydlighet kan
även utläsas av att predikans olika delar i
utkasten ofta markeras med siffror och
bokstäver och har tydliga underavdelningar.
Av utkasten framgår även att Rosenius
byggde delar av sin förkunnelse baserad
på den kateketiska modellen fråga-svar.68
Åhörarna apostroferades med en fråga
och uppmuntrades att själva tänka efter,
ge ett svar på ställd fråga. Ibland är frågorna i utkasten mer retoriska. Svaret ligger ytterst hos åhörarens möte med
Evangeliets budskap.69 Inte sällan fick ett
bibelord utgöra svar på ställd fråga.70
Rosenii förkunnelse står i detta i en pedagogisk tradition inspirerad av reformatoriskt katekesarv. Att menigheten skulle
förstå och omfatta innehållet var centralt.
För honom var det också viktigt att förkunnelsen skulle resultera i en praktisk
tillämpning, det vill säga vara en hjälp för
det levda kristna livet, ej enbart utgöra
vackra ord eller en akademisk diskussion.
I predikoutkasten uttrycktes denna strävan inte sällan med rubrikerna ”Tillämpning”/”Usus”/”Summa”.71
I predikoutkasten gav Rosenius sig
själv regi. Där finns understrykningar,
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utropstecken (ibland t.o.m. två), text
inom parentes, förklaringar och ord försedda med citationstecken.72 Utkasten
innehåller även förmaningar till honom
själv som predikant såsom: ”Texten, en
liflig intagande målning! Som först betraktas som den är.”73 och ”Först en stilla
o. enkel utläggn. af texten”74, ”Här urgera”75, ”Trycka på”76, ”Rumora härom!”77 men också ”(I stilla betänksam
ton) Tror du detta?”78
Ett talande exempel på hur Rosenius i
utkasten gav instruktioner till sig själv
återfinns i utkastet för 1a Söndagen i Advent:
a) ”förkunna ev. för de fattiga
(Jemf. Matth. 11:5)
1 Hvilka äro de fattiga? --(Här stanna o. ”gno”: bilder: o.
Luther)
2. Hvad är ev.? evii innehåll?
(Här urgera)79

Det hände även att Rosenius skrev direkta påminnelser till sig själv i predikoutkasten. I utkastet för 2a Sönd. efter Trettondedagen står: ”Se Stiftelsens pred.
saml.! den god!”80
Vidare finns i utkasten citat från poem
och sånger samt olika författare vilka han
använde sig av. Bland de senare kan nämnas Augustinus och Luther.81 I utkasten
finns även latinska uttryck.82
I predikoutkasten förekommer bönesuckar: ”Jesu, gif både sak, sätt o.
ton!!!,83 ”Jesu hjelp!”84 och även utrop
som: ”O! o!”85 och ”O hwad fröjd! O
hwad nåd, wisshet, trygghet!!”86 Därmed
inte sagt att Rosenius i framförd förkunnelse verkligen uttryckte sig med dessa
ord, men det visar på hans betoningar.
Rosenius verkar ha använt denna typ
av utkast åtminstone under en tid. I
utkastet för Söndagen efter Jul tillade han
för eget minne: ”Huru v. 23 förstås, se

gamla conceptet i tid.”87 Rosenius byggde
upp ett eget bibliotek av predikoutkast.
Dessa var levande dokument. Han verkar
ständigt ha bearbetat sina utkast, lade till
ord och meningar88 och hänvisade tillägg
med pilar.89 Ibland gjordes ett helt nytt
utkast.90 Att han gjorde så gör att läsaren
än idag kan komma tillkomstprocessen
nära. Utkasten skrevs inte färdigt en gång
för alla utan bearbetades och ändrades
över tid.
Detta ska jämföras med när Rosenius i
tryckt form, främst i Pietisten, skulle publicera sin förkunnelse. Detta skedde ofta i
en process bestående av flera steg. Om
detta vittnar hans vän och nära medarbetare Bernhard Wadström (1831–1918);
När Rosenius valt sin bibeltext brukade
han enligt Wadström hålla ”predikoföredrag” över denna inför några vänner och
drog sig sedan tillbaka för att ”med ännu
livligt intryck av det talade ordet” utvidga
och uppteckna ”för att i tidningen offentliggöras”. Det skrivna opuset genomgicks
sedan ”under diktamen” tillsammans med
några åhörare för att därpå av honom
ytterligare genomläsas och bearbetas innan han drog sig undan i stillhet och bön
för att under några dagar färdigställa ett
koncept. Detta koncept föredrogs med
utläggningar inför en grupp förtrogna
innan den slutliga predikan sedan skrevs
färdig och trycktes.91
Man kan fråga sig vad det var som
gjorde att Rosenius ofta förkunnade ex
tempore med stöd av utkast?
a) Han såg att den friare formen ökade
ögonkontakten med åhörarna. Utan
färdigskrivet manuskript kunde predikanten (här Rosenius) i högre grad
hålla ögonkontakt med sina åhörare,
det vill säga öka kommunikationen.
b) Att det inom den nyevangeliska rörelsen fanns ett både outtalat och uttalat
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”krav” på ex tempore- förkunnelse då
detta sågs som mer ”andelett”.
c) Att Rosenius helt enkelt inte hade tid
att skriva ut hela predikningar. Vid
flera tillfällen beklagar han sig i brev
till närstående att ha varit jäktad och i
tidsnöd.92
De senare två presumtiva anledningarna
finns väl belagda. Den första torde vara
självklar.

Avslutande reflektioner
Säger dessa kommenterade predikoutkast
något mer och nytt om Rosenii framställningssätt i predikstolen? Jag menar att de
gör det. Läsaren av hans predikoutkast
får genom dem en inblick i tillkomstprocessen av förkunnelsen. Utkasten visar att
tillkomsten av förkunnelsen till det aktuella predikotillfället skedde i flera steg där
ändringar och tillägg gjordes. Vidare pekar utkasten på att Rosenius kan, även
om det centrala innehållet förblev intakt,
ha varierat och situationsanpassat sin förkunnelse utifrån tidpunkt, målgrupp eller

andra omständigheter.
I predikoutkasten kommer läsaren Rosenii agerande i predikstolen och framställningssätt närmare. Kommunikation
uppstår. Tryckt förkunnelse och hörd förkunnelse skiljer sig i upplevelse. Predikoutkasten ger här en del nycklar till hur
hans förkunnelse kan ha uppfattats och
tagits emot av dåtidens åhörare.
Läsaren möter i predikoutkasten vidare även Rosenii betoningar, utropstecken
och bönesuckar, hans påminnelser till sig
själv i predikosituationen, hänvisningar
till äldre utkast, uppbyggnad av predikan
inte sällan utifrån frågor – svar och en
ofta tydlig uppdelning av predikans olika
delar.
Varje förkunnelsesituation är unik i
betydelse att olika människor lyssnar. Kan
C. O. Rosenius utifrån detta ha öppnat
mer för det han kunde benämna Guds
ledning i stunden genom att enbart ha
stödord nedtecknade och utifrån dessa
improvisera?

Tablå 1. C. O. Rosenii 48 predikoutkast
Underlag:
Predikoutkast av C. O. Rosenius, EFS:s särarkiv I:16 Rang-Dahlbergska historicasamlingen, Uppsala Landsarkiv
Evangelier och Epistlar jemte tvenne nya Årgångar Predikotexter etc (Stockholm:
P. Palmqvist & Comp Förlag, tryckt hos Elde & Comp 1865)
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Bilaga 1
Faksimil av Rosenii predikoutkast 3e Söndagen efter Trefaldighet, Matt. 9:9-13
Predikoutkast av C. O. Rosenius, EFS:s särarkiv I:16 (Rang-Dahlbergska historicasamlingen), Uppsala Landsarkiv
Inscanning av EFS
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goda kommentarer på den presenterade texten. De svagheter i framställningen som kvarstår ansvarar
författaren helt för.
2 Amy Moberg & Lina Sandell Teckning af Carl Olof Rosenii lif och werksamhet, hans wänner tillegnad
(Stockholm: A. L. Norman, ((1868) 1896, 3e upplagan)); Sven Lodin Carl Olof Rosenius i unga år
(1816–1842). (Stockholm: EFS bokförlag, 1933); Sven Lodin C. O. Rosenius. Hans liv och gärning
(Stockholm: EFS bokförlag 1956); Allan Hofgren ”Carl Olof Rosenius”, Svenskt Biografiskt Lexikon 30
(Stockholm 1998–2000); LarsOlov Eriksson & Torbjörn Larspers (red) Carl Olof Rosenius. Teolog,
författare, själavårdare (Uppsala/Skellefteå: Skrifter utgivna av Svenska kyrkohistoriska föreningen.
II Ny följd 74. Artos Academic. Ingång 1 4/2016; 2016).
3 Hjalmar Holmquist ”C. O. Rosenius universitetsår”, Studier tillägnade Magnus Pfannenstill den 10
januari 1923 (Lund: Gleerups förlag, 1923), 66.
4 Moberg & Sandell Teckning af Carl Olof Rosenii lif och werksamhet; Gustaf Brandt C. O. Rosenii
förkunnelse: en studie i svensk lekmannapredikan (Stockholm: Svenska kyrkans Diakonistyrelsens
Bokförlag, 1918); Lodin Carl Olof Rosenius i unga år; Lodin C. O. Rosenius. Hans liv och gärning.
5 Carl Olsson Försoningen enligt C. O. Rosenius och P. Waldenström (Stockholm: Svenska kyrkans
Diakonistyrelses Bokförlag, 1928); Axel Johansson Frälsningsbegreppet hos Carl Olof Rosenius.
En systematisk studie. (Stockholm: Svenska kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, 1936); Alfred Furberg
Rättfärdiggörelse och helgelse i C. O. Rosenius förkunnelse. Efter ett föredrag utg. på föranstaltande
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens predikantförbund (Stockholm: Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens
predikantförbund, 1946); Ture Lindholm C. O. Rosenius som teolog: grunddragen i hans åskådning
(Stockholm: EFS-förlaget, 1972); Verner P. Hansen Født på ny: om Carl Olof Rosenius (Aarhus:
Okay-bog, 1987): Finn Rønn Pedersen C. O. Rosenius og læren om universel retfærdiggørelse. Lærte
C. O. Rosenius verdens-retfærdiggørelse? (Köpenhamn: Dansk Bibel-Instituts Studenterblad, Nemalah,
1990); Finn Aa. Rønne ”Brydninger mellem pietistisk og herrnhutisk vækkelsekultur, belyst ud fra C.O.
Rosenius' syn på læren om universel retfærdiggørelse”, Sixten Ekstrand (red) Pietistisk och herrnhutisk
väckelsekultur i Norden. Föreläsningar vid Nordvecks konferens i Christiansfeld 25–27.8.2005 (Åbo:
Åbo akademi, 2006); Agne Nordlander ”Rosenius – Luthertolkaren”, Eriksson & Larspers (red) Carl
Olof Rosenius. Teolog, författare, själavårdare (2016); Rune Söderlund ”Rosenius – bibelutläggaren”,
Eriksson & Larspers (red) Carl Olof Rosenius. Teolog, författare, själavårdare (2016).
6 Eriksson & Larspers (red) Carl Olof Rosenius. Teolog, författare, själavårdare.
7 Lars Brixen (red) Rosenius i Danmark − en antologi om den rosenianske vækkelse i Danmark (Rønne:
ELM-Forlag, 2020).
8 Hofgren ”Carl Olof Rosenius”; LarsOlov Eriksson ”Rosenius som stadsmissionär”, Daniel Lindmark (red)
Carl Olof Rosenius betydelse regionalt, nationellt och internationellt. (Umeå: Skrifter från Luleå stiftshistoriska sällskap 8, 2018).
9 Oloph Bexell ”Rosenius i framtiden. Några forskningsfrågor efter 200 år”, Theofilos 2/2016.
10 Flemming Kofod-Svendsen ”Nordisk forskningsöversikt, jubileumsskrifter m. m. med relation till Carl
Olof Rosenius”, www.co-rosenius.se/rosenius-teologi/nordisk-forskningsoversikt-jubileumsskrifter-m-m-medrelation-till-carl-olof-rosenius/#sdfootnote34sym, läst 2021-02-07 och www.co-rosenius.se/bibliografirosenius/bibliografi-rosenius-forteckning-over-utgivning-pa-svenska-norska-och-danska, läst 2021-02-07.
11 Hjalmar Holmquist Från romantiken till världskriget jämte grunddragen av det övriga Nordens kyrkohistoria, Handbok i svensk kyrkohistora 3 (Stockholm: Svenska kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, 1941), 31.
12 Inte minst har Rune Imberg på senare år i sin forskning visat på hur Rosenii förkunnelse redigerats och
utgivits i olika upplagor, bland dem nyutgåvor av Pietisten och Dagbetraktelser, och visat på vikten av att
relatera dessa till varandra, se vidare Rune Imberg ”Rosenius, Pietisten och Dagbetraktelserna”, Eriksson &
Larspers (red) Carl Olof Rosenius. Teolog, författare, själavårdare (2016), 199 214.
13 Brandt C. O. Rosenii förkunnelse, 60.
14 Brandt C. O. Rosenii förkunnelse, 47.
15 Moberg & Sandell Teckning af Carl Olof Rosenii lif och werksamhet (1909) 9, 17 19; Lodin C. O.
Rosenius hans liv och gärning, 37, 45 50; LarsOlov Eriksson ”Rosenius som predikant men också mycket
mer”, Predikan och kyrkotillväxt Ingång Johannelunds teologiska skriftserie 3 4/2012 Red. Klas Lundström
(2012), 4.
16 Teologie studerande kunde vinna rättighet av domkapitlet att åtnjuta understöd från en eller flera församlingar för att bedriva studier. Den studerande besökte då denna (dessa) och predikade där.
17 Moberg & Sandell Teckning af Carl Olof Rosenii lif och werksamhet (1909), 57, 67 70; Lodin C. O.
Rosenius hans liv och gärning, 52, 58 60, 89 90, 92 94, 102 103, 105 106, 111 112, 126, 128; Eriksson
”Rosenius som predikant men också mycket mer”, 5.
18 Moberg & Sandell Teckning af Carl Olof Rosenii lif och werksamhet (1909), 64.
19 Ett stort tack riktas här till Martin Nilsson och EFS:s kommunikationsavdelning under ledning av Johan
Ericson vilka genom inscanning gjort dessa predikoutkast lätt tillgängliga och återaktualiserade.

Theofilos vol. 12 nr. 2-3 2020

248

Predikan som kommunikation av Evangeliet

20 Jag benämner dem ”återaktualiserade” då de visserligen varit kända av forskningen, se nedan, men enbart
till liten del nyttjats och länge legat något bortglömda i EFS arkiv.
21 Paul Peter Waldenström Minnesanteckningar 1838–1875. Samlade och ordnade av Bernhard Nyrén
(Stockholm: Svenska Missionsförbundets Förlag, 1928), 144 145. Även delvis citerat i Lodin C. O. Rosenius
hans liv och gärning, 268; Eriksson ”Rosenius som predikant men också mycket mer”, 7.
22 August Strindberg ”Tjänstekvinnans son”, Samlade skrifter av August Strindberg (Stockholm: Bonniers
Bokförlag, 1913 (1886)), 131. Se även Allan Hofgren Med Gud och Hans vänskap. Evangeliska FosterlandsStiftelsen genom 100 år (Stockholm: Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens Bokförlag, 1956), 102; Eriksson
”Rosenius som predikant men också mycket mer”, 7.
23 Ur Mathilda Foys dagbok 6 november 1842, återgivet i Thérese Tamm Selander ”Möten och konventiklar
i 1840-talets Stockholm”, Eriksson & Larspers Carl Olof Rosenius. Teolog, författare, själavårdare
(Uppsala/Skellefteå: Skrifter utgivna av Svenska kyrkohistoriska föreningen. II Ny följd 74. Artos Academic.
Ingång 1 4/2016; 2016), 185.
24 Lodin C. O. Rosenius hans liv och gärning, 132 136, 157 159; Tamm Selander ”Möten och konventiklar
i 1840-talets Stockholm”, 185 – 198.
25 Lodin C. O. Rosenius hans liv och gärning, 219 220.
26 A. J. Petersson, född 1843 i Vickleby, Kalmar län. Han anställdes som springpojke på EFS:s expedition
och var från 1861 tidningsexpeditör där. Petersson studerade sedan och prästvigdes 1870. Åren 1874–1880
arbetade han som sekreterare vid Stiftelsens expedition var då redaktör för Budbäraren och Barnens
Tidning samt vice pastor vid Blasieholmskyrkan , blev senare präst i Hökhuvud, från 1895 kyrkoherde i
Torsåker, Uppsala ärkestift och från 1899 kontraktsprost i Gästriklands västra kontrakt. A. J. Petersson avled
1913, Albin Hildebrand Svenskt porträttgalleri volym X:1. Prästerskapet i Uppsala ärkestift med Stockholms
stad (Stockholm: 1901); Samuel Åberg ”A. J. Petersson”, Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen genom 75 år,
jubileumsskrift 1856 1931. Red. Eskil Levander (Stockholm: Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens Bokförlag,
1956); Lodin C. O. Rosenius hans liv och gärning, 268 270.
27 Carl Olof Rosenius Passionsbetraktelser efter C. O. Rosenius. Minnen från Betlehemskyrkan i Stockholm
passionstiden 1861 o 1862 [stenograf: A. J. Petersson] (Stockholm: Otto F. P. Kjellberg (i kommission), tryckt
hos A. L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 1876).
28 För hänvisningen och kunskapen om dessa utgivna betraktelser tackar författaren sin anonyme granskare.
29 Rosenius Passionsbetraktelser, III IV.
30 Rosenius Passionsbetraktelser, III.
31 Åberg ”A. J. Petersson”, 59 60.
32 Passionsbetraktelserna 1–3 och 10–12 har särskilt studerats, Rosenius Passionsbetraktelser, 1–41,
151–204.
33 Yngve Brilioth Predikans historia. Olaus Petri-föreläsningar hållna vid Uppsala Universitet. (Lund:
Gleerup 1945), 246; Sune Fahlgren ”Lutherska inslag i frikyrklig förkunnelse. Påskpredikan hos Paul
Waldenström och Lewi Pethrus”, Red. Sven-Åke Selander & Christer Palmblad Luthersk påskpredikan i
Norden, band 2, Traditioner och regioner. (Köpenhamn: Nordisk Ministerråd 2001).
34 Brilioth Predikans historia, 246.
35 Göran Lindahl Högkyrkligt, lågkyrkligt, frikyrkligt i svensk arkitektur 1800–1950 (Stockholm:
Diakonistyrelsens bokförlag 1955); Carl-Göran Bergman ”Predikan och kyrkorummet”, Red. Alf Härdelin
Predikohistoriska perspektiv. Studier tillägnade Åke Andrén (Uppsala/Älvsjö: SkeabVerbum, Skrifter utgivna
av Svenska Kyrkohistoriska föreningen II:35, 1982), 109–124; Lena Johannesson 1993, ”Om det visuella och
rituella gemenskapsrummet. Exemplet frikyrkan”, Red. Erik Amnå & Lena Johannesson Tro mot tradition?
Om den frikyrkliga identiteten (Stockholm: Carlsson 1993), 373–392; Sven-Erik Brodd 2001, ”Hörsal och
mötesplats. Bönhusets sociologi och teologi”, Red. Sven-Erik Brodd & Carl-Göran Bergman Ett mångtydigt
rum (Skellefteå: Norma 2001), 96, 105; Fahlgren ”Lutherska inslag i frikyrklig förkunnelse”; Sune Fahlgren
Predikantskap och församling. Sex fallstudier av en ecklesial baspraktik inom svensk frikyrklighet fram till
1960-talet (Uppsala/Örebro: Uppsala universitet, ÖTHrapport, supplementserie 3 2006), 59–60, 130–131;
Sune Fahlgren ”Rum för möten med Jesus och för församlingsgemenskap i frikyrklig tradition. Historiska
och teologiska perspektiv på de frikyrkliga gudstjänstrummens annanhet”, Red Sven-Åke Selander & Stina
Fallberg-Sundmark Svenskt Gudstjänstliv 2008 (årgång 83). Heliga rum i dagens Sverige (Skellefteå: Artos &
Norma 2008).
36 Moberg & Sandell Teckning af Carl Olof Rosenii lif och werksamhet, 82.
37 Rosenius använder begreppet koncept i dubbel betydelse: om a) mer utskrivna manuskript och b) utkast
med stödord antecknade. Senare gjorde Rosenius själv en distinktion mellan koncept och predikoutkast,
se citat från honom i denna artikel. I denna artikel används ”predikoutkast” uteslutande för skrivna
predikoförberedelser med hjälp av stödord.
38 Citat brev augusti 1842 av C. O. Rosenius, Moberg & Sandell Teckning af Carl Olof Rosenii lif och
werksamhet, 110.
39 Se ovan.
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Rosenii lif och werksamhet, 363; Lodin C. O. Rosenius hans liv och gärning, 296. Se vidare Lodin C. O.
Rosenius hans liv och gärning, 288.
47 Pietisten årgångarna 26 (1867) och framåt. Waldenström publicerade i sina utläggningar av de nya högmässotexterna i juni 1872 sin predikan för 20e S e Tref (Matt 13:44 46), i vilken han presenterar sin nya
försoningslära, Pietisten årg 31 (1872) 20e S e Tref (Matt 13:44 46). Se även C. O. Rosenius & P.
Waldenström Predikningar öfwer Swenska kyrkans nya högmessotexter. Första Årgången. Andra delen af
P. Waldenström (Stockholm: Pietistens expedition 1873), 366 380.
48 Rosenius & Waldenström Predikningar öfwer Svenska kyrkans nya högmessotexter. Lodin skriver att den
sista predikan Rosenius blev färdig med för Pietisten var för 2a Söndagen efter Trettondedagen och att han
vid sin död påbörjat men inte slutfört predikan för 3e Söndagen efter Trettondedagen, Lodin C. O. Rosenius.
Hans liv och gärning, 305 306. Att Waldenström i Predikningar öfwer Swenska kyrkans nya högmessotexter
kunde trycka en predikan av Rosenius för Påskdagen torde visa vilket han även skriver att den tillkommit
vid ett tidigare tillfälle och inte var av honom direkt framarbetad för Pietisten, Rosenius & Waldenström
Predikningar öfwer Swenska kyrkans nya högmessotexter (1870 1874).
49 Se denna artikels tablå 1 och bilaga 1. Det enda av predikoutkasten i samlingen vilket daterats är utkastet
för 1 S e Trett (Matt 12:46 50). Det förekommer att det finns flera predikoutkast för samma söndag, se
predikoutkast 1a Sönd i Advent Luk. 4:16 22, s 1, 4, predikoutkast av C. O. Rosenius, EFS:s särarkiv I:16
Rang-Dahlbergska historicasamlingen, Uppsala Landsarkiv (ULA). Se även denna artikels tablå 1 nedan.
Rosenii benämning på söndagarna har harmonierats med modernt språkbruk.
50 Handstilen överensstämmer med C. O. Rosenii. Denna fråga har diskuterats med doc. LarsOlov Eriksson,
som undersökt brev bevisligen skrivna av Rosenius, minnesanteckning i författarens arkiv. Något av de 48
utkasten har senare kompletterats med text i samma handstil men där stilen – fortfarande dock mycket tydlig
förändrats eventuellt på grund av ohälsa. Se utkast 12e S e Tref, EFS:s särarkiv I:16 Rang-Dahlbergska
historicasamlingen, ULA. Om denna iakttagelse är korrekt överensstämmer det med denna artikels diskussion
om att utkastsamlingen tillkommit under en period av åtminstone några år, se nedan.
51 EFS nu arbetar med att ge ut dem i faksimil och renskrivna samt försedda med nyskrivna predikningar
”i Rosenii anda” i en serie benämnd Guds barns trygghet. Några originalpredikningar av Carl Olof Rosenius
och några nya i hans anda, red. LarsOlov Eriksson mfl. Uppsala 2020 2022 (planerad utgivningsperiod).
52 För Pietistens del koncentrerade sig Rosenius under sitt sista dryga levnadsår på att skriva predikningar
för den första årgången av de nya högmässotexterna. Den sista av dessa blev helt färdig 20.2.1868 (2 sönd
e Trett, Joh 4: 5 26, tryckt i Pietisten 27e årg, s 207 217). Rosenius skrev parallellt med detta under åren
1862 årsskiftet 1867/68 predikoutkast för sin muntliga förkunnelse över andra årgången av de nya
högmässotexterna (de i denna artikel undersökta 48 utkasten samt eventuellt fler som inte finns bevarade.
53 Se vidare utkastens ”förmodade proveniens” nedan.
54 Se arkivförteckning EFS:s särarkiv I:16 Rang-Dahlbergska historicasamlingen, ULA.
55 Predikningar öfwer Swenska kyrkans nya högmesso-texter under medverkan af flera af Kyrkans Lärare
utgifna af Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen. Första årgången. Förra delen (Stockholm: EFS förlagsexpedition), tredje upplagan (1862–1864) 1871, 389 402; C. O. Rosenius & P. Waldenström Predikningar öfwer
Swenska kyrkans nya högmessotexter. Första årgången. Första delen (andra upplagan), 1–214, 477–491.
56 Predikningar öfwer Swenska kyrkans nya högmesso-texter under medverkan af flera af Kyrkans Lärare
utgifna af Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen. Första årgången. Förra delen, tredje upplagan (1862) 1871,
389-402.
57 Se vidare utkastens ”förmodade proveninens” nedan.
58 Brandt C. O. Rosenii förkunnelse, 48. Brandt anger inte om de av honom undersökta 130-talet otryckta
Rosenius-utkast förvarades i Svenska Missionsförbundets arkiv som en eller flera samlingar.
59 Brandt C. O. Rosenii förkunnelse. (Antalet belägg presenteras här med risk för smärre felräkning vid sammanställning. Vid några tillfällen hänvisar Brandt till hela årgångar av den tryckta Pietisten. Dessa årgångar
har här räknats som enbart ett belägg.)
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60 Brandt hänvisar vid flera tillfällen till utkast i plural utan att ange antal (se nedan). Brandt hänvisar till:
Rosenii predikoutkast a) Kristi Himmelsfärdsdag Luk 24: 49–53 (Brandt C. O. Rosenii förkunnelse, 58);
b) 4e Sönd e Tref Matt 7:1–6 (Brandt C. O. Rosenii förkunnelse, 160); c) Allhelgonadag Luk 6:20–26
(Brandt C. O. Rosenii förkunnelse, 152); e) allmän hänvisning till ”utkasten” (Brandt C. O. Rosenii förkunnelse, 166; f) g) 3e Sönd i Adv Matt 11: 11–19 (2 utkast) (Brandt C. O. Rosenii förkunnelse, 168); h) utkast i
manuskript, ej angivet vilket (Brandt C. O. Rosenii förkunnelse, 170); i) Mikaelidagen Mark 10:13–16
(Brandt C. O. Rosenii förkunnelse, 177); j) 5e Sönd e Trett Mark 4:26–29 (Brandt C. O. Rosenii förkunnelse, 177); k) 2a Sönd e Tref Luk 14:25–35; l) 7e Sönd e Tref Joh 13: 31–32 (Brandt skriver här ” m. fl.”)
(Brandt anger felaktig söndag, torde vara Kristi himmelsfärdsdag) (Brandt C. O. Rosenii förkunnelse, 204);
m) Annandag Jul Matt 10:32–39; n) Annandag Jul Matt 2:13–18 (Brandt C. O. Rosenii förkunnelse, 204);
o) 14e Sönd e Tref Luk 4:23–20; p) 2a Sönd e Tref Luk 14:25–35; q) 2a Sönd e Påsk Joh 21:15–25;
r) Midfastosönd Joh 6:24–36; s) 10e Sönd e Tref Matt 11:20–24; t) 2a Sönd e Trett 1868 (ej hållen då
Rosenius avled i februari) (Brandt C. O. Rosenii förkunnelse, 204–205); u) 1a Sönd e Påsk (Brandt anger ej
årgång); v) 4e Söndag i Adv (Brandt anger ej årgång) (Brandt C. O. Rosenii förkunnelse, 206). Av dessa ”20”
(se not ovan) utkast härrör 7 till den 2a årgången nya högmässotexter, och torde vara samma utkast som nu
bevaras i EFS:s särarkiv I:16 Rang-Dahlbergska historicasamlingen, ULA, medan resterande antingen hör till
1a årgångens nya högmässotexter eller okänd årgång dito.
61 Genomgång av dessa arkivs arkivförteckningar på Nationella Arkivdatabasen (NAD) på internet har
skett.
62 En möjlighet är att de – om vi kan konstatera att Brandt 1918 hade tillgång till dem – tillsammans med
ett 80-tal andra Rosenius-utkast, åtminstone under en tid funnits i Svenska Missionsförbundets bibliotek.
Varför de därefter i så fall sålts till Efraim Rang är oklart.
63 Tolkningen att det var bland annat just denna samling som Brandt undersökte för drygt hundra år sedan
stärks av att han skriver att ett av honom använt predikoutkast daterats just 1867.
64 Brandt C. O. Rosenii förkunnelse, 204 205.
65 Predikoutkast 1a Sönd i Advent Luk. 4:16–22, s 2; Sönd e Jul Matth 2:19–23, 29, predikoutkast av C. O.
Rosenius, EFS:s särarkiv I:16 Rang-Dahlbergska historicasamlingen, ULA. Här och nedan får vi tolka Rosenii
användning av begreppet koncept (concept) just för dessa korta predikoutkast/stödord att för honom att ha
med sig i predikstolen.
66 Rosenius förkunnade inte sällan i andra sammanhang än i kyrkor. Det skedde även i hem och i salar.
Utformningen av predikoplatsen kunde därför variera.
67 Predikoutkast 22a Sönd e Tref Mark. 4:21 25, 120, predikoutkast av C. O. Rosenius, EFS:s särarkiv I:16
Rang-Dahlbergska historicasamlingen, ULA.
68 Predikoutkast Sönd efter Jul Matt 2:19 23, s 29; 1a Sönd e Trettondagen 1867, s 44; Pingstdagen Joh 14:
15–21, s 73–75; 3 Sönd e Tref Matt. 9:9–13, s 85; 5e Sönd e Tref Matt. 16:13–19, s 89; 8e Sönd e Tref Matt.
7:22–29, s 92; 10e Sönd e Tref Matt 11: 20–24, s 100; 11e Sönd e Tref Matt. 23: 1–12, s 103; 15e Sönd e
Tref Matt. 6:19–23, s 114, predikoutkast av C. O. Rosenius, EFS:s särarkiv I:16 Rang-Dahlbergska historicasamlingen, ULA.
69 Predikoutkast Tref Sönd Matt. 28:18–20, s 79, predikoutkast av C. O. Rosenius, EFS:s särarkiv I:16
Rang-Dahlbergska historicasamlingen, ULA.
70 Predikoutkast 2a Sönd i Advent Luk. 17:20–30, s 12: Kyndelsmässogudstjänst Matt. 13:31–33, s 66;
Kristi Himmelsfärd dag Luk. 24: 49–53, s 78; 4e Sönd e Tref Matt. 7:1 6, s 86, predikoutkast av C. O.
Rosenius, EFS:s särarkiv I:16 Rang-Dahlbergska historicasamlingen, ULA.71
71 Predikoutkast 2a Sönd i Advent Luk. 17:20–30, s 12; 4e Sönd i Advent Joh. 5:31–39, s 19 (”till maning,
till tröst, till förmaning”); 4e Sönd i Advent Joh. 5:31–39, s 22 (maning, tröst, förmaning), ”Usus”, Juldagen
Matt. 1:18–25, s 24; Kyndelsmässodagen Matt. 13:31–33, s 62; 10e Sön eft. Tref, s 100, predikoutkast av C.
O. Rosenius, EFS:s särarkiv I:16 Rang-Dahlbergska historicasamlingen, ULA.
72 Predikoutkast 1a Sönd i Advent Luk. 4:16–22, s 1, 3; Nyårsdagen Luk. 13:6 9, s 35–36: 3e Sönd e Påsk
Joh. 14:1–12, s 69–70; Pingstdagen Joh. 14: 15–21, s 73 75; Tref Sönd Matt. 28:18–20, s 81; 1a Sönd efter
Tref Matt. 16:24–27, s 82, predikoutkast av C. O. Rosenius, EFS:s särarkiv I:16 Rang-Dahlbergska historicasamlingen, ULA.
73 Predikoutkast 2a Sönd e Trettondedagen Luk. 19:1–10, s 51, predikoutkast av C. O. Rosenius, EFS:s särarkiv I:16 Rang-Dahlbergska historicasamlingen, ULA.
74 Predikoutkast 14e Sönd e Tref Luk. 4:23–30, s 110, predikoutkast av C. O. Rosenius, EFS:s särarkiv I:16
Rang-Dahlbergska historicasamlingen, ULA.
75 Predikoutkast 1a Sönd i Advent Luk. 4:16–22, s 5, predikoutkast av C. O. Rosenius, EFS:s särarkiv I:16
Rang-Dahlbergska historicasamlingen, ULA.
76 Predikoutkast Pingstdagen Joh. 14: 15–21, s 74–75, predikoutkast av C. O. Rosenius, EFS:s särarkiv I:16
Rang-Dahlbergska historicasamlingen, ULA.
77 Predikoutkast 5e Sönd e Tref Matt. 16:13–19, s 89, predikoutkast av C. O. Rosenius, EFS:s särarkiv I:16
Rang-Dahlbergska historicasamlingen, ULA.
78 Predikoutkast Kristi Himmelsfärd dag Luk. 24:49–53, s 76, predikoutkast av C. O. Rosenius, EFS:s särarkiv I:16 Rang-Dahlbergska historicasamlingen, ULA.
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79 Predikoutkast 1a Sönd i Advent Luk. 4:16–22, s 5, predikoutkast av C. O. Rosenius, EFS:s särarkiv I:16
Rang-Dahlbergska historicasamlingen, ULA.
80 Predikoutkast 2a Sönd e Trett. Luk. 19. 19:1–10, s. 49, predikoutkast av C. O. Rosenius, EFS:s särarkiv
I:16 Rang-Dahlbergska historicasamlingen, ULA.
81 Predikoutkast 1a Sönd i Advent Luk. 4:16–22, s 3; 2a Sönd i Advent Luk. 17:20–30, s 10; Sönd efter Jul
Matth 2:19–23, s 32; Septuagesima Luk. 17:7–10, s 60; 3e Sönd efter Påsk Joh. 14:1–12, s 70, predikoutkast
av C. O. Rosenius, EFS:s särarkiv I:16, ULA.
82 Predikoutkast 2a Sönd i Advent Luk. 17:20–30, s 8, predikoutkast av C. O. Rosenius, EFS:s särarkiv I:16
Rang-Dahlbergska historicasamlingen, ULA.
83 Predikoutkast 10e Sönd e Tref Matt. 11: 20–24, s 98, predikoutkast av C. O. Rosenius, EFS:s särarkiv
I:16 Rang-Dahlbergska historicasamlingen, ULA.
84 Predikoutkast 22a Sönd e Tref Mark. 4:21–25, s. 119, predikoutkast av C. O. Rosenius, EFS:s särarkiv
I:16 Rang-Dahlbergska historicasamlingen, ULA.
85 Predikoutkast 1a Sönd i Advent Luk. 4:16–22, s 5, predikoutkast av C. O. Rosenius, EFS:s särarkiv I:16
Rang-Dahlbergska historicasamlingen, ULA.
86 Predikoutkast 1a Sönd i Advent Luk. 4:16–22, s 4, predikoutkast av C. O. Rosenius, EFS:s särarkiv I:16
Rang-Dahlbergska historicasamlingen, ULA.
87 Predikoutkast Sönd efter Jul Matt. 2:19–23, s 29, predikoutkast av C. O. Rosenius, EFS:s särarkiv I:16
Rang-Dahlbergska historicasamlingen, ULA.
88 Predikoutkast 1a Sönd i Advent Luk. 4:16–22, s 5; Nyårsdagen Luk. 13: 6–9, s 37; 2a Sönd efter Trett
Matt. 8:14–17, s 55; 3e Sönd efter Påsk Joh. 14:1–12, s 69, predikoutkast av C. O. Rosenius, EFS:s särarkiv
I:16 Rang-Dahlbergska historicasamlingen, ULA.
89 Predikoutkast 2a Sönd i Advent Luk. 17:20–30, s 9; Sönd e Jul Matt. 2:19–23, s 31, predikoutkast av C.
O. Rosenius, EFS:s särarkiv I:16 Rang-Dahlbergska historicasamlingen, ULA.
90 Predikoutkast 10e Sönd e Tref Matt. 11: 20–24, s 100, predikoutkast av C. O. Rosenius, EFS:s särarkiv
I:16 Rang-Dahlbergska historicasamlingen, ULA. Detta innebär att detta predikoutkast egentligen är ett dubbelutkast.
91 Bernhard Wadström Ur minnet och dagboken. Anteckningar från åren 1848–1897 (del 1) (Stockholm:
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens Förlagsexpedition 1897), 29–32; Brandt C. O. Rosenii förkunnelse,
47–48; Lodin C. O. Rosenius hans liv och gärning, 215 216; Eriksson ”Rosenius som predikant men också
mycket mer”, 6.
92 Angående anledning a) och c), se särskilt Moberg & Sandell Teckning af Carl Olof Rosenii lif och werksamhet, 82. Författaren vill här tacka sin för mig anonyme av Theofilos redaktion utsedde granskare för
inlägg som föreslagit denna anledning (anledning c) vilken äger sin riktighet och som även Rosenius själv
omtalar (se ovan i denna not).
93 Borde ha placerats efter utkastet för Kristi himmelsfärdsdag, men framställningen följer hur utkasten
ligger i arkivet.
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Abstract: The article discusses two communicative strategies in the literary
corpus of Kierkegaard, indirect communication and pedagogy pertaining
to becoming a Christian. Four emphases are made: the importance of
i) Point of View for viewing the authorship as a unity, ii) freedom for ethical-religious communication, iii) subjectivity and aspects of objectivity for
epistemology, and iv) Climacus–Kierkegaard’s stress on the communication descriptor “direct–indirect.”
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D

en kristne danske tänkaren Søren
Kierkegaard (1813–55) använder
sig i sitt författarskap av ett antal
pseudonymer – olika författarkaraktärer.
Exempel på dessa är den unge filosofikritikern Johannes Climacus, som från ett
sympatiskt utifrån-perspektiv analyserar
kristendomen. Ett annat exempel är den
gudlige Anti-Climacus, som är så gediget
kristen att Kierkegaard i Sjukdomen till
döds och Övning i kristendom låter personan Anti-Climacus, snarare än han
själv, presentera och representera djupen i
den kristna tron. Genom dessa pseudonymer blir Kierkegaards tilltal till läsaren på
en gång mer komplext och mer indirekt,
där han själv som den ”verklige” författaren ser till att inte stå i vägen för det han
önskar kommunicera. Syftet är att göra
kommunikationen pedagogiskt mer slagkraftig – om än innehållsmässigt otydligare – existentiellt mer relevant, och att
engagera läsaren i etisk-religiös själv-aktivitet som kan leda till förändring.

1. Pseudonymer med olika perspektiv
Kierkegaard, som med kreativa penndrag
skapar en arsenal av sådana pseudonyma
karaktärer,1 låter dessa representera olika
röster, perspektiv och livsåskådningsståndpunkter; olika sidor av Kierkegaard
själv och av andra, vilkas sinsemellan
varierande perspektiv på livet han vill
dela med läsarna.2 I snart två århundraden har läsare och uttolkare haft svårt att
förstå Kierkegaard på den här punkten:
varför komplicera författarfrågan och
författarens tilltal som Kierkegaard valde
att göra redan 1843 med Antingen–eller,
med tre till fyra pseudonyma/anonyma
röster och med Victor Eremita som bokens utgivare?3 Förutom som ett uttryck
för hans exceptionella kreativitet,4 är den
mest troliga förklaringen till Kierkegaards flitiga användning av pseudonymer hans tankar kring ”indirekt meddelelse” och de olika sidorna av den kristna
trons hur – inte minst tillägnelsedimensionen – vilka vi ska se närmare på i den här
artikeln.
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De pseudonymer och andra personer/
röster ur hans samlade verk som omnämns i artikelns brödtext är (referenser
till Søren Kierkegaards Skrifter; härefter
SKS; tillgängliga digitalt på följande
web-adress: http://www.sks.dk/forside/
indhold.asp):
Assessor Wilhelm
i Antingen–eller. Ett livsfragment (SKS 2
och 3), som representerar den renodlade
etikern, utgiven av Victor Eremita,5 ironisk estetiker (jfr. not 11)
Vigilius Haufniensis
i Begreppet ångest (SKS 4), vars namn
betyder Köpenhamns väktare, kanske
syftande på Kierkegaard själv (som ursprungligen var tänkt som författare till
boken tills endast någon dag innan boken
trycktes)6
Johannes Climacus
i Filosofiska smulor (SKS 4), samt dess
fortsättning Avslutande ovetenskaplig
efterskrift (SKS 7), där Kierkegaards
pseudonym Johannes Climacus (vars synsätt kommer nära Kierkegaards eget)7
bland annat gör upp med den hegelianska
filosofin
Anti-Climacus
i Övning i kristendom (SKS 12) och
Sjukdomen till döds (SKS 11), där en kristendomstolkning i motsättning till Hegels
presenteras, och där den hyper-religiöse
Anti-Climacus (som Kierkegaard själv på
det hela sympatiserar med) pekar på den
”anti-klimax” kristendomen utgör för
det vanliga förnuftet.

2. Olika synpunkter på Kierkegaards
användning av pseudonymer
Den norske idéhistorikern Finn Jor gör
oss varse på pseudonymitetens problem
genom att peka dels på svårigheten med

att komma tillrätta med Kierkegaards
egen uppfattning i olika frågor samt svårigheten att finna sig tillrätta i all sekundärlitteratur inom Kierkegaard-forskningen, där de olika forskarna och skolorna inte sällan tar pseudonymiteten
som förevändning att finna stöd hos Kierkegaard för sina egna åsikter. Jor skriver:
Forskarna har haft en påtaglig tendens att omtolka Kierkegaard, så
att han skall passa ihop med deras
uppfattning, i stället för att framställa hans egna tankar i deras …
inre sammanhang och sedan ta upp
dem till kritisk behandling. Vidare
har de ofta varit benägna att negligera hans egna ord om hur man bör
uppfatta hans metod att skriva
under olika pseudonymer. Resultatet har blivit en stor förvirring, där
han tolkas med utgångspunkt i
olika teologiska, filosofiska och
litterära skolor, som ömsesidigt
bestrider varandras kompetens och
resultat.8

Liksom senare forskare som Valter
Lindström, Merold Westphal och C.
Stephen Evans, menar också Jor, med sin
rättframma kommunikationsstil, att det
går att komma tillrätta med problematiken. Kierkegaards egna uppfattningar
kan extraheras fram med utgångspunkt
från hans samlade produktion, och i synnerhet genom hänsynstagande till hans
egna synpunkter på författarskapet, vilka
bland annat presenteras i Synspunktet for
min Forfatter-Virksomhed (Synspunktet),
som vi kan notera utgavs postumt. Där
framför han önskemål om att respektive
pseudonyma författares namn ska citeras,
och inte hans eget.9 Emellertid har Kierkegaards eget namn ofta använts i sekundärlitteraturen när det enligt författaren
funnits all anledning att tillskriva Kierkegaard just de uppfattningar som någon av
pseudonymerna ger uttryck för. Den

Theofilos vol. 12 nr. 2-3 2020

254

Kirkegaards kommunikationsstrategi

svenske Kierkegaard-kännaren Valter
Lindström, liksom Kierkegaard själv i
Synspunktet,10 är av den meningen att
samtliga pseudonymer på något sätt antyder de i författarskapet olika existenssfärernas (det estetiska, etiska och religiösa)11 förhållande till det kristna stadiet,
varigenom kristendomens syn på till
exempel njutningsmänniskans tillvaro
ges. Det går följaktligen att utläsa en
enhetlig åskådning och syn på människolivets villkor, utifrån de pseudonyma
skrifterna, vilken enligt flera uttolkare ger
uttryck för Kierkegaards egna kristna
trosåskådning.12

3. Kristendomens hur och frihetsparadigmet
”Hur blir man kristen?”, skriver Kierkegaard i slutet av 1840-talet, är den fråga
som hela hans författarskap kretsar
kring.13 Hur kan den enskilde existerande
uppnå verklig frihet – som ytterst är en
frihet i Kristus?14 Han tar här fasta på den
personliga, subjektiva dimensionen av
tron (fides qua creditur), och inom ramen
för den subjektiva tillägnelsen och existensen är det frihetsaspekten som värderas högt. Individens frihet initierad, möjliggjord och garanterad av Gud/gudamänniskan själv (jfr. Joh. 8:36; Rom. 8:2; Gal.
5:1; 2 Tim. 3:17; och Filem. 14). Kristentro och -liv kommuniceras optimalt i frihet – med terminologi och förhållningssätt som relaterar till frihetsbegreppet –
där den enskilde inte pådyvlas ett innehåll
eller tvingas, utan istället motiveras till
själv-verksamhet i en anda av frihet.
Denna, i sin tur, kräver lämpliga former
av trons kommunikation och förmedling
– former som söker reflektera den absoluta frihet som finns hos Gud själv.15
Individens härledda frihet i denna pedagogisk-antropologiska modell beskriver
Kierkegaard bl.a. med följande ord:

Det högsta som överhuvudtaget
kan göras för ett väsen, högre än
allt man kan göra det till, är att
göra det fritt. Just därtill behövs
allmakt för att kunna göra det.16

Det som skapats av den Allsmäktige är
oavhängigt och fritt, så till den grad fritt
att det kan vända sig bort från den Allsmäktige, eftersom Gud i skapandet släppt
det skapade ur sin hand och själv ”tagit
sig själv tillbaka” i allmaktens yttring,
utan att låta tvinga sin makt på det skapade, vilket skulle ha fört till ofrihet. På
grund av självkärleken kan ett ändligt
väsen aldrig ge ut sådan frihet, utan det är
förbehållet den Allsmäktige. Endast den
Allsmäktige kan ta sig själv tillbaka
medan han ger sig själv hän, och detta
förhållande är ju just mottagarens oavhängighet. Guds allsmäktighet är därför
hans godhet. Ty godhet är att ge sig hän
helt, men på ett sådant sätt att man genom att allsmäktigt ta sig själv tillbaka
gör mottagaren oavhängig.17 Också i Begreppet ångest, genom pseudonymen
Vigilius Haufniensis, understryker Kierkegaard i en fotnot att frihet hänger samman med godhet: ”Det Gode är Friheden.
For Friheden eller i Friheden er først
Forskjellen mellem Godt og Ondt, og
denne Forskjel er aldrig in abstracto, men
kun in concreto” (SKS 4:413).
Kierkegaard vill ge frihetsbegreppet
förnyad legitimitet. Gud är nämligen den
suveräne givaren, Agapeguden, som skänker liv, ger frihet, och skapar människor
till sin avbild. Därför består människans
bestämmelse i att uppfylla Guds skaparvilja och friheten i att fullkomna en skapelsevilja. Detta frihetens paradigm blir
nu centralt också vid förmedlingen av
kristen tro, där den goda kommunikationen uppmärksammar mottagarens integritet i frihet, som en skapad varelse, med
en individuellt bestämd skapelsevilja nedlagd i personligheten.
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4. Kierkegaard som ”implicit författare”
i författarskapet som helhet

från såväl den pseudonyme som
den verklige författaren.18

När jag i det följande hänvisar till Kierkegaards pseudonyma författarskap, sett
som en helhet – snarare än som en fragmenterad textkorpus – ansluter jag mig
till en variant av detta holistiska synsätt,
nämligen till uppfattningen att det som
Kierkegaard skapade genom sitt skrivande, såväl medvetet som omedvetet, var en
implicit version av sig själv. Med hänvisning till Wayne C. Booth har Steven M.
Emmanuel träffande beskrivit sådana
hänvisningar till Kierkegaard själv som
den ”implicite författaren” till de pseudonyma skrifterna och författarskapet som
helhet:

Emmanuels implicita författarmodell och
Kierkegaards egna uttryckliga anvisningar i frågan – med stöd också hos flera
nutida forskare – ligger till grund för förutsättningen i artikeln att Kierkegaards
skrifter utgör en enhet. Men jag har samtidigt, enligt Kierkegaards önskemål, hänvisat till respektive pseudonym som
använts i hans Samlade skrifter (Søren
Kierkegaards Skrifter).
I Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed och flera dagboksanteckningar
framgår, att det visserligen är omöjligt att
ge en absolut sann bild av sitt eget jag,
men att skriften Synspunktet ändå ska vara
den nyckel utifrån vilken författarskapet
ska förstås. I Synspunktet förklaras helheten och avsikten–strategin med författarskapet, så som Kierkegaard såg det 1848,
då han påbörjade denna skrift. Finn Jor
framhåller det märkliga i att Kierkegaardforskningen inte tillagt denna nyckel –
”en döendes skriftermål”, som Kierkegaard kallar den – samma betydelse som
författaren själv gjorde (jfr. not 19).
Motiveringen till denna fortsatta skepsis
gentemot Synspunktet, har varit att Kierkegaard genom denna skrift skulle ha försökt efterkonstruera en totalsyn på författarskapet, medan de enskilda skrifterna
vittnar om motsatsen, det vill säga att en
helhet inte skulle föreligga. Mot detta
synsätt vänder sig många forskare med
bestämdhet. Jor framhåller att något hållbart bevis för en sådan motivering aldrig
uppvisats och skriver att den som förbigår detta den ”döendes skriftermål” inte
kan göra det av någon annan orsak än att
Synspunktet låser fast forskningen vid en
linje som inte passar alla forskare så
bra.19

När vi läser författarskapet som en
helhet upptäcker vi att varje verk
passar in som del i ett större mönster eller design… Kierkegaard drar
vår uppmärksamhet särskilt till
denna design som stöd för sin religiösa tolkning av författarskapet.
Det är, tänker han, en design som
ger vid handen en slags författare
snarare än en annan, … [och som
berättigat kan betecknas som] en
”implicit författare”. Den implicite
författaren … är den organiserande
principen som – när vi rör oss från
rad till rad, från bok till bok – ger
oss en förnimmelse av att författaren … ser djupare och bedömer
saker på ett djupare plan än de
karaktärer han presenterar. …
Denne författare är en ideal, litterär, skapad version av den verkliga
människan; han är summan av sina
egna val. … Som läsare av författarskapet väljer Kierkegaard på det
här sättet en implicit författare med
vilken han kan identifiera sig själv.
Huruvida vi väljer att acceptera
denna tolkning som allvarligt menad beror på huruvida Kierkegaard
har lyckats etablera integriteten hos
denne författare, [som är] distinkt
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5. Indirekt meddelelse och kristendomens hur

6. Centrala aspekter av indirekt meddelelse hos Kierkegaard

Men varför använder sig Kierkegaard
överhuvudtaget av så många pseudonymer? Han vänder sig själv emot att det
skulle vara relaterat till att han i någon
mening ville vara anonym.20 Det ligger
istället en mycket djupare övervägning
bakom denna indirekta meddelelse/kommunikation. Som redan framgått, var
Kierkegaard, enligt egen utsago, huvudsakligen sysselsatt med kristendomens
hur – hur man blir och förblir en kristen
– vilket inte förminskar betydelsen av
dess vad – det vill säga den kristna läran
och dess överväganden; dessa två identitetsdomäner – vägen till kristen tro och
den kristna läran – går hand i hand,21
men Kierkegaard vill lägga särskild vikt
vid den förra aspekten, som i sig innesluter den senare. Detta föranleder honom
att karaktärisera kristendomen som existensmeddelelse, det vill säga den kristna
förkunnelse som lägger vikt vid hur man
blir en kristen och hur man genom tillägnelsen av det kristna budskapet är och
förblir en kristen.22 Det handlar om hjärtats och trons kunskap, om kristendom i
det mänskliga livet och hur den kommuniceras. Hos Kierkegaard och hans författarröster sker effektiv kommunikation
och förmedling av tron ofta indirekt, snarare än direkt, i linje med kommunikationsstrategin hos de i Kierkegaards tankevärld två dominerande pedagogerna,
de bibliska liknelsernas mästare, Jesus –
av Ignatius av Antiokia (ca. 110 e. Kr)
omtalad som ”Jesus Kristus, vår ende
lärare” (Magn. 9.1; jfr. Matt. 23:8) – och
den klassiska dialogens mästare, Sokrates.

När vi i det föregående har diskuterat
Kierkegaards kommunikationsstrategi är
det viktigt att notera att denna varierade
under olika perioder i hans liv. Den svenske
forskaren Roy Wiklander diskuterar i sina
arbeten om Kierkegaards indirekta (och
direkta) meddelelse tre sådana perioder,
nämligen i) första halvan av 1840-talet då
böckerna från Enten-Eller till Stadier paa
Livets Vei skrevs, ii) andra halvan av
1840-talet då sex texter författades som
alla berör meddelelsens problem (inklusive Philosophiske Smuler från 1844) och
iii) åren under 1850-talet, då under de
sista månaderna av hans liv författarskapet tog en ny vändning mot direkt kommunikation i den s.k. ”Kyrkostriden”.23
Den andra perioden, ”då meddelelsens
problem blev en angelägenhet av första
rang för Kierkegaard”24 utgör här vårt
huvudfokus.
I Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed skriver Kierkegaard några av sina
kändaste ord som relaterar just till meddelelseproblematiken. Han menar där
och på andra ställen i författarskapet att
varje meddelelse måste ”maieutiskt”
anpassas till kommunikationssituationen.
Det är därför nödvändigt ”At man, naar
det i Sandhed skal lykkes En at føre et
Menneske hen til et bestemt Sted, først og
fremmest maa passe paa at finde ham der,
hvor han er, og begynde der. Dette er
Hemmeligheden i al Hjælpekunst.”25
Wiklander stryker under detta ytterligare:
”huvudprincipen för varje form av meddelelse är att meddelaren måste möta
mottagaren där han eller hon befinner
sig. […] Meddelelsens uppgift blir därför
en annan än man vanligen tänker sig. Den
skall fungera som en hjälp till självhjälp
genom att aktivera mottagaren – den skall
med andra ord vara maieutisk.”26
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En ytterligare central aspekt i den indirekta kommunikationen, som hos Kierkegaard särskilt appliceras på det etisk-religiösa området, är när skämt, ironi och
allvar blandas med varandra i syfte att
förvirra den ytlige läsaren. Genom att
medvetet skapa tvetydigheter i kommunikationen är tanken, med Wiklanders formulering, att mottagaren ska anta uppgiften att ”själv tvingas tänka över saken på
ett sätt som han eller hon annars inte
hade gjort. … Mottagaren kan … [här]
inte hänga sig fast vid meddelaren, utan
måste lämna denne och hans budskap och
i stället gå till sakerna själva – det som
meddelelsen handlar om – och inför dessa
själv ta ställning.”27

inriktad på objektivt vetande om dess
sanningar. Det är i denna mening han
hävdar, inte objektiviteten, utan subjektiviteten som sanningen. Men detta innebär
inte att Kierkegaard–Climacus skulle
omfatta en subjektivistisk kunskapsteori
eller en relativistisk och subjektiv inställning till det kristna dogmat – tvärtom.29
Han söker inte visa på omöjligheten att
acceptera kristendomens sanning, utan
istället på omöjligheten att tillägna sig
denna på endast objektiva eller intellektuella grunder. Denna sanning är existentiell
snarare än teoretisk–spekulativ och angår
inte minst den enskilda människan.30

7. Kristendomen – en lära som skall
realiseras i existens

Då sanningen, som i sin helhet objektivt
endast är tillgänglig för Gud, måste mottagas personligt i tro, kommer den väg
varje person har att gå – med utgångspunkt i Guds skapelsevilja för den enskilde – att se olika ut. Härvidlag skiljer sig
den etiska och allmänreligiösa förkunnelsen från den kristna, då den senare först
måste meddela kunskap om de fakta, historiska nedslag, den lära, som kristendomen vilar på. Därefter kan den indirekta
meddelelsen ta vid, där den personliga
tillägnelsen och subjektiviteten fokuseras.
I Kierkegaards samtid, i 1800-talets Danmark, kunde man emellertid förutsätta
att kristendomens grundfakta (Inkarnationen, Jesu galileiska verksamhet, gudsrikesförkunnelsen, den etiska och eskatologiska undervisningen, passionshistorien, den bevittnade uppståndelsen och
himmelsfärden,
dopundervisningens
huvudpunkter om buden, bönen, sakramenten, det trinitariska credot, tron och
den nya födelsen) var allmänt kända.
Mot denna bakgrund såg Kierkegaard det
som särskilt angeläget att hävda den indirekta meddelelsens vikt och därmed beröva

I Avslutande ovetenskaplig efterskrift ger
sig Kierkegaard’s pseudonym Johannes
Climacus i kast med att kritisera filosofins användande av kristendomen i spekulativa filosofiska system samt teologins
förvandling av kristendomen till en
objektiv lära. Mot detta vill Climacus
hävda kristendomen som existensmeddelelse, där tonvikten inte ligger på att
endast begripa och spekulativt förstå kristendomen. Kristendomen är istället en lära,
som skall realiseras i existens. Kristendomen som existensmeddelelse vill gripa
in i människors liv och förändra det och
tillåter inte att de förblir objektiva iakttagare och intresselösa åskådare.28 Förutom
det förhärskande idealistiska systemtänkandet inom den hegelianska filosofin,
vänder sig Kierkegaard genom Climacus
här mot en intresselös form av förkunnelse och läroframställning som präglade
den dåtida danska kyrkan, i början och
mitten av 1800-talet. Det är en omöjlighet, menar han, att gripa kristendomens
väsen enbart genom kommunikation

8. Trons objektiva sanningsdimension
och subjektiva tillägnelsedimension
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många människor inbillningen att de på
grund av sin kunskap om kristendomens
vad skulle vara kristna och de facto
bemästra även dess hur – den avgörande
dimensionen.31

9. Subjektiviteten, objektiviteten och
sanningen
Den existerande människan kan inte på
ett fullt neutralt sätt relatera objektivt distanserande till sanningen och tillvaron,
just därför att hon existerar, utan hon
måste relatera som ett handlande och existerande subjekt till dessa. Kristendomen,
som nu själv menat sig vara den eviga
sanningen som blivit till i tiden, är existensmeddelelse.32 Den vill gripa in i människans existens och förändra den, och
tillåter henne inte heller att stå som objektiv, intresselös åskådare med endast läror
och teorier utan existentiell tillämpning.
Sanningen, genuin kristendom, får mening först då den tillåts göra nedslag i den
existerande människans liv, i hjärtat.
Kierkegaard vill – i likhet med pietismens
hermeneutiska program – betona subjektets, betraktarens förhållande till sanningen. Därmed kommer inte tonvikten att
ligga på sanningen som ett för det ändliga
subjektet greppbart föremål, utan på subjektets innerlighet i relation till sanningen. I denna mening är inte objektiviteten,
som ytterst bara kan omfattas av Gud
själv, utan subjektiviteten sanningen;33
men subjektiviteten kan, å andra sidan,
ytterst endast genom att existerande förhålla sig till Kristus vara sanningen.34 Just
i denna överensstämmelse mellan kristendomens hur och vad har innerligheten i
själva sitt maximum visat sig på nytt vara
objektiviteten. Detta är en vändning av
subjektivitets-principen, som enligt Johannes Climacus så vitt han vet aldrig tidigare genomförts på detta sätt.35 Genom att
betona sanningens existentiella–etiska

karaktär36 vill Kierkegaard, här genom
pseudonymen Climacus, som redan omnämnts, avgränsa sig mot sin tids spekulativa tendenser inom ramen för den
hegelska idealismen – samt även mot en i
hans ögon teoretiserande och livlös kristendomstydning inom danska kyrkan,
där lära och liv ofta skildes åt.

10. Subjektiviteten som sanningen,
subjektiviteten som osanningen
Att subjektiviteten för Kierkegaard också
är osanningen innebär vidare att den existerande människan medvetet eller omedvetet är syndare – hon är osanningen,
som Climacus uttrycker det i Philosophiske Smuler. Hon var menad till något
annat än det hon är. Hon var menad till
frihet; nu är hon dock i reell mening endast fri då hon förhåller sig den absoluta
friheten, sitt själv i dess eviga giltighet,
självet inför Kristus.
Begreppet subjektivitet har med avseende på kristendomen hos Kierkegaard–
Climacus alltså två huvudbetydelser,
nämligen för det första ”den personliga
lidelse med vilken kristendomens budskap grips”. Här är subjektiviteten sanningen. För det andra betyder subjektivitet ”en enskild människa, en individ, ett
subjekt”, och i denna mening är subjektiviteten osanningen, eftersom människan
är syndare och har den väsentliga sanningen utanför sig.37 Här framgår det att
subjektiviteten i den första betydelsen
svarar mot den troendes förhållningssätt
till kristendomens budskap. Detta innebär att begreppet subjektivitet, såsom en
kunskapsteoretisk övergångskategori,
avser att inbegripa tron i beskrivningen
av verkligheten, och då i synnerhet verkligheten som den framträder i ett kristet
perspektiv. Denna subjektivitet innehar
då den mellanliggande, medlande positionen mellan objektiviteten ur evighetens
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synvinkel (sub specie æternitatis) och
objektiviteten ur människans perspektiv
(sub specie temporalis).38 Den människa
som i förhållande till den väsentliga sanningen äger oändligt intresse eller oändlig
lidelse, är enligt Kierkegaards terminologi
präglad av subjektivitet. Subjektiviteten
som sanningen innebär för den människa
som vill vara i sanningen, att hon inte
drar sig undan sin bestämmelse som existerande ande, som ett konkret själv, utan
låter sig präglas av subjektivitet, innerlighet och allvar.39 Subjektiviteten i denna
betydelse innebär att Gud i förhållande
till människan endast kan vara subjekt.

11. Guds sätt att uppenbara sig – förebilden till den indirekta meddelelsen
Förebilden till den indirekta meddelelsen
får Kierkegaard i Guds eget sätt att
uppenbara sig, såväl i det som brukar
rubriceras som den allmänna som den
särskilda uppenbarelsen. Gud (som subjekt) är närvarande överallt i skapelsen,
men inte på ett rättframt sätt – utan indirekt. Därför kan en människa endast i
”självverksamhetens innerlighet” bli i
stånd att se och upptäcka Gud.40 Vidare
är hela Kristi uppenbarelse indirekt meddelelse/kommunikation (förmedlad till vår
egen tid primärt via apostoliskt skriftvittnesbörd). Kristus uppträder oftast inte på
ett omedelbart och förtydligat sätt utan
väljer att tala i liknelser och framträder
”inkognito” i tjänarens gestalt, som ett
motsägelsens tecken. Inför Kristus krävs
självbesinning och självverksamhet, vilket
gör det varken lättare eller svårare för
nutidens människor att tro på Jesus som
Messias–Kristus, än för dem som mötte
honom under hans offentliga verksamhet
på jorden. Om en människa inte ska ta
anstöt inför Messias krävs trons avgörelse
– då som nu.41

12. Indirekt meddelelse – prioritering
av ”tillägnelsens självverksamhet”
Kierkegaards indirekta meddelelse är den
existerande tänkarens kommunikationsform och utgör ett slags litterär maieutik.42 Här tjänar vid sidan av Kristus även
Sokrates-gestalten – Kierkegaards disputationsämne och ständige läromästare43 –
som förebild. Så sent som 1846 innehar
Kierkegaard uppfattningen att all meddelelse av etisk och religiös sanning måste
ske indirekt. Avsändaren (förkunnaren;
författaren) får inte binda mottagaren
(åhöraren; läsaren) till sig genom sin auktoritet,44 utan uppgiften är att stimulera
åhöraren till ”tillägnelsens självverksamhet”.45 Överfört på den kristna förkunnelsen förutsätts återigen att den kristna
trons grundläggande sakuppgifter – förmedlade först genom direkt kommunikation – är välbekanta.46
Då huvuddelen av författarskapet
utgörs av etiska och religiösa skrifter, tjänar de olika pseudonymerna även som ett
uttryck för författarens självkännedom
och ödmjuka hållning. Kierkegaard poängterar ofta i förorden till sina skrifter
att han talar utan auktoritet, eftersom
han inte uppträder i egenskap av predikant och inte vill ge intrycket av att han
själv gör anspråk på att uppfylla de bibliska kraven. Det sistnämnda gäller inte
minst när Kierkegaard använder sig av
den hyper-religiösa pseudonymen AntiClimacus.47

13. Kierkegaards kristna kommunikationsstrategi: det pågående samtalet
Som sammanfattning på vår existentiella
prioritering i redogörelsen ovan av den
kristna trons förmedling – med tonvikt på
dess hur – där subjektiviteten och den
enskildes själv-aktivitet blev det primära
kan vi gripa tag i ett Kierkegaard-ord som
antyder vad indirekt meddelelse kan inne-
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bära i praktiken. Då enligt Kierkegaard
varje människa lever sitt liv inför Skaparen och då det i gudsförhållandet primärt är den enskilde och inte det allmänna som är normerande,48 så får detta konsekvenser också på sättet att kommunicera något relevant etiskt-religiöst in i en
annan människas liv. I detta sammanhang
skriver Kierkegaard–Climacus, utifrån sin
övertygelse om indirekt meddelelse och
den personliga innerlighetens prioritet i
gudsrelationen följande: ”det maximala
en människa förmår göra för en annan i
förhållande till det, där den enskilda människan ensam har med sig själv att göra,
är att göra henne orolig”.49
Wiklander kommenterar denna typ av
förhållningssätt:
Till skillnad från en religiös livsåskådning grundad på förnuft och
vetande är trons väg individens
egen. Den är en ensam väg, säger
Climacus, den är ett personligt val
– därför går det inte att stödja sig
på andra. […] Kierkegaard ansåg
att den som söker trygghet i vetande
och auktoriteter undandrar sig
kristendomens tilltal. Den söker
den enskilda människan själv och
vill ha hennes eget gensvar. Detta
beror på att ”Gud er Subjekt, og
derfor kun for Subjektiviteten i
Inderlighed”.50

Utifrån argumentationen ovan vill jag
som konkluderande reflektion peka på
fyra punkter där artikeln kan ha något att
säga i den pågående diskussionen.
I problemen som omgärdar Kierkegaards användning av pseudonymer,
”anonymer” (t.ex. A och B i Enten-Eller)
och skrivar-röster i det s.k. estetiska författarskapet vill jag som en första punkt
nämna den uppenbara potential som ligger i den postumt publicerade Synspunktet for min Forfatter-Virksomhet. Den
stora skepsis som Kierkegaards efterför-

klaring på sitt (estetiska) författarskap
mött bland kritiker av denna skrift (Garff
et al.) är oberättigat i en rad avseenden
vilket forskare som Jor, Evans, Wiklander
och Tietjen påpekat.51 Som en del av
denna mot-kritik vill jag här lyfta fram
det som inom bibelvetenskapen (forskningen kring den ”historiske Jesus”) brukar kallas för ”the criterion of embarrassment”, pinsamhetskriteriet. Utarbetandet
av Synspunktet (med dess direkta kommunikation och förklaring av det pseudonyma författarskapet och författarskapet
som helhet) stred nämligen mot huvudprinciperna för den indirekta meddelelsen
som Kierkegaard sysselsatt sig med
genomgående i det estetiska författarskapet (1, 3 samt not 19). Ett ytterligare
potentiellt konstruktivt bidrag till pseudonymitetsproblematiken är beskrivningen av Kierkegaard själv som ”implicit författare” som också behandlats i korthet
ovan (4).
Ett andra bidrag i artikeln har varit
accentueringen – också inom ramen för
meddelelseproblematiken – av Kierkegaards viktläggande vid frihetsbegreppet,
såväl i sina diskussioner kring subjektiviteten som i det tillhörande resonemanget
kring innerlighet och existentiell tillägnelse av det etisk-religiösa (3, 11–12).
Som en tredje punkt hoppas jag artikeln bidragit också med några klarläggande synpunkter i den bland Kierkegaard-forskare komplexa diskussionen
kring subjektivitet–objektivitet, med
utgångspunkt särskilt i pseudonymen
Climacus tankar i ämnet (7–10).
Som ett potentiellt fjärde och sista
bidrag vill jag peka på ämnesformuleringen som helhet, Kierkegaards kommunikationsstrategi i en kristen kontext som
indirekt meddelelse utgör inte någon allmän teori om kommunikation (vilket
bl.a. Wiklander och Tietjen understrukit).
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Kommunikation i allmänhet sker i hög
grad direkt, vilket också delar av
Kierkegaards eget författarskap utgör
bevis på. Den särskilda form av indirekt
meddelelse Kierkegaard söker utveckla
och tillämpa utifrån lärdomar från sina
pedagogiska föredömen – Sokrates och
Jesus – är inte minst en specifikt kristen
meddelelseteori, med särskilt fokus på
existentiell tillägnelse, kristendomens hur.

Men även där denna indirekta meddelelse-pedagogik prioriteras, så är, som artikeln betonat, även direkt kristen kommunikation nödvändig. Detta stryks under
inte minst av Climacus i Philosophiske
Smuler. Kierkegaard själv ger också sitt
bifall när han i en journalanteckning kallar kristen meddelelse för ”direkt–indirekt” (Journals and Papers 1:308 nr. 657),
i den ordningen (3, 5–7).52

Noter
1 I den år 1846 utgivna Avslutande ovetenskaplig efterskrift, som Kierkegaard trodde skulle bli hans sista större
publikation, redogör han för de tidigare använda pseudonymerna och att det är han själv som ligger bakom
dessa. Följande pseudonymer omnämns: Constantin Constantius, Frater Taciturnus, Hilarius Bokbinder,
Johannes Climacus, Johannes de silentio, Nicolaus Notabene, Victor Eremita, Vigilius Haufniensis och William
Afham (Søren Kierkegaards Skrifter (härefter SKS) 7:569; digitalt tillgängliga online,
http://www.sks.dk/forside/indhold.asp [hämtad 2020-09-21].
2 Se Katalin Nun and Jon Stewart, red., Kierkegaard’s Pseudonyms, Kierkegaard Research: Sources,
Reception and Resources, vol. 17 (Farnham, Surrey, England and Burlington, VT, USA: Ashgate, 2015).
3 De pseudonymer/”anonymer” Kierkegaard använder sig av i Antingen–eller är A, B (= assessor Wilhelm),
Johannes förföraren (som kan vara identisk med A) och lantprästen som sänder en predikan till assessor
Wilhelm).
4 C. Stephen Evans, Kierkegaard: An Introduction (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 25: På ett
ställe beskriver Kierkegaard – med Evans formulering – sitt tidiga litterära författarskap som ”a ’poetic element’
that ’had to be emptied out’ (PV, 85). The suggestion is that although Kierkegaard’s ultimate purposes were
religious, he understood his own need to write creatively and satisfied that need through his early pseudonymous works, creating his ‘novel-like’ characters as authors.”
5 I den postumt utgivna Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed (SKS 16:20) säger Kierkegaard själv
följande om pseudonymen Victor Eremita, den angivna författaren till Enten – Eller: ”’Enten – Eller’… var
en digterisk Udtømmelse, som dog ikke gaaer videre end til det Ethiske. Personligt var jeg langt borte fra at
vilde kalde Tilværelsen beroligende tilbage paa Ægteskabet, jeg der religieust allerede var i Klosteret, hvilken
Tanke er skjult i Pseudonymet: Victor – Eremita”. Se vidare Joaquim Hernandez-Dispaux, ”Victor Eremita:
A Diplomatic yet Abstruse Editor”, I Kierkegaard’s Pseudonyms, red. Katlin Nun och Jon Stewart, 243–57.
6 Søren Bruun, Textredegørelse til Begrebet Angest (Søren Kierkegaard Forskningscenteret 1997–2003
http://sks.dk/ba/txr.xml; hämtad 2020-09-21)
7 Att Kierkegaard själv på det stora hela ansluter sig till de tankar pseudonymen Johannes Climacus ger
uttryck för diskuteras av C. Stephen Evans i Kierkegaard: An Introduction, 27–29.
8Finn Jor, Sören Kierkegaard – Det levda livets tänkare (Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelses
Bokförlag, 1955), 10. Jfr. Merold Westphal, Kierkegaard’s Concept of Faith, Kierkegaard as a Christian
Thinker, red. C. Stephen Evans and Paul Martens (Grand Rapids: Eerdmans, 2014), 1–12.
9 Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift (SKS 7:571). Ibid. 570–71: ”Der er saaledes i de pseudonyme Bøger
ikke et eneste Ord af mig selv … Mit Ønske, min Bøn er det derfor, at man, hvis det skulde falde Nogen ind
at ville citere en enkelt Yttring af Bøgerne, vil gjøre mig den Tjeneste, at citere den respektive pseudonyme
Forfatters Navn, ikke mit”; jfr. JP 6.6786, 6566. För en kritisk diskussion av olika möjligheter att förstå
Kierkegaards relation till de pseudonyma namn han använder, se C. Stephen Evans, Kierkegaard: An
Introduction, kap. 2; och Giles introduktionskapitel i James Giles, red., Kierkegaard and Freedom
(Basingstoke, Hampshire and New York, N. Y.: Palgrave, 2000). Se vidare Nun och Stewart, Kierkegaard’s
Pseudonyms.
10 Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed (SKS 16). Jfr. Westphal, Kierkegaard’s Concept of Faith, 1–12.
11 I den mån en människa vill gestalta sitt liv i enlighet med sin bestämmelse kommer hon att genomgå en
markant utvecklingsprocess, vanligtvis omfattande ett antal på varandra följande faser, som Kierkegaard
kallar stadier eller existenssfärer (se C. Stephen Evans, Kierkegaard: An Introduction, kapitel 2 samt 4–7).
När dessa benämns stadier tillhandahåller de, som den amerikanske filosofen C. Stephen Evans noterar
(Evans, Kierkegaard: An Introduction, Preface), en beskrivning av vägen till ett sant själv, en autentisk
personlighet; när de framställs som sfärer utgör de däremot en beskrivning av tre sinsemellan konkurrerande
synsätt på mänsklig existens och dess betydelse (se Roy Wiklander, ”Kierkegaards stadier – en introduktion”,
i Sören Kierkegaard, Stadier på livets väg, Första bandet (svensk översättning: Stefan Borg; Önneköp:
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Nimrod, 2007), 187–96). I sin utvecklade form utgör dessa stadier/sfärer: 1. Det estetiska stadiet
(Omedelbarhetens sfär), 2. Det etiska stadiet (Fordrans och kravets sfär), 3. Religiositeten A (Den allmänreligiösa, patetiska religiositeten), och 4. Religiositeten B (Den kristna religiositeten).
12 Valter Lindström, Stadiernas teologi – en kierkegaardstudie (Lund: Gleerup och Gad, 1943), 13. Se också
noterna 13 och 14 nedan.
13 Om min Forfatter-Virksomhed (SKS 13:16); se också Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed (SKS
16:23; samt 16:16 och 16:19f.). Jfr. Roy Wiklander, ”Kierkegaard och den indirekta meddelelsen”, i
Tänkarens mångfald: nutida perspektiv på Søren Kierkegaard, Centrum för Danmarksstudier 9, L. Koldtoft,
J. Stewart & J. Holmgaard, red.; utgiven i samarbete med Centrum för Danmarksstudier vid Lunds universitet (Göteborg och Stockholm: Makadam förlag, 2005), 142. Vi noterar också Merold Westphals betoning –
som är identisk med Kierkegaards egen betoning – på författarskapet som helhet, vilket beskrivs som
”becoming a Christian in Christendom” (Kierkegaard’s Concept of Faith, 3).
14 I Om min Forfatter-Virksomhed (SKS 13:12f.), där författarskapet som helhet beskrivs som ”religiöst från
början till slut” [Forfatterskabet, totalt betragtet, er religieust fra Først til Sidst, Noget, Enhver, der kan see,
naar han vil see, ogsaa maa see] kommenterar Kierkegaard: ”man reflekterar sig inte in i kristendom, men
man reflekterar sig ut ur annat och blir, enfaldigare och enfaldigare, kristen.”
15 Jfr. Psa. 18:20; Jes. 61:1; Luk. 1:68; 4:18; Joh. 8:36; Rom. 8:21; 1 Kor. 1:30; 2 Kor. 3:17; Gal. 5:1, 13
och 16 Pet. 2:16.
16 Efterladte Papierer (SKS 20:57): ”Det Høieste der overhovedet kan gjøres for ett Væsen, høiere end Alt
hvad En kan gjøre det til er at gjøre det frit. Netop dertil hører Almagt for at kunne gjøre det”.
17 Efterladte Papierer (SKS 20:57): ”kun Almagten kan tage sig selv tilbage medens den giver hen, og dette
Forhold er jo netop Modtagerens Uafhængighed. Guds Almagt er derfor hans Godhed. Thi Godhed er at give
ganske hen, men saaledes at man ved almægtigt at tage sig selv tilbage gjør Modtageren uafhængig”.
18 Steven M. Emmanuel, Kierkegaard & the Concept of Revelation, (Albany, NY: State University of New
York Press, 1996), 19–20.
19 Jor, Sören Kierkegaard – Det levda livets tänkare, 12. Se vidare Westphal, Kierkegaard’s Concept of Faith,
1–5 och Evans, Kierkegaard: An Introduction, 11–12. Roy Wiklander gör oss varse på en potentiell motvillighet hos Kierkegaard att överhuvudtaget författa de mer direkt kommunicerande skrifterna Synspunktet for
min Forfatter-Virksomhed och Om min Forfatter-Virksomhed, vilket i sig är ett argument för äktheten i det
dessa skrifter via direkt kommunikation söker förmedla. Wiklander skriver (”Kierkegaard och den indirekta
meddelelsen”, 183): ”Dessa två böcker från 1848 och 1849 är märkliga. Om Kierkegaard ett par år tidigare
hade blivit föreslagen att skriva dem skulle han omedelbart ha sagt nej. De ger nämligen en offentlig varudeklaration av hans författarskap och av honom själv som författare. Tidigare skulle han ha sett detta som
en oacceptabel avvikelse från de maieutiska principerna. Dessa säger att meddelaren skall hålla sig diskret i
bakgrunden för att ge mottagaren möjlighet att på egen hand arbeta med de existentiella frågor och val som
han eller hon står inför – med tolkning, förståelse och till slut avgörelse.” Jfr. också not 51 nedan.
20 Concluding Unscientific Postscript to Philosophical Fragments, vol. 1, red. Howard V. Hong och Edna H.
Hong (Princeton, NJ: Princeton University, 1992), 625. Jfr. Merold Westphal, Becoming a Self: A Reading of
Kierkegaard’s concluding Unscientific Postscript (West Lafayette, IN: Purdue University Press, 1996).
21 Lindström, Stadiernas teologi, 173. Se även Evans, Kierkegaard on Faith and the Self, 203–5. För en
något annan betoning, se Westphal, Kierkegaard’s Concept of Faith, 26f.
22 Det är dessa två delar av Kierkegaards tänkande som Valter Lindström tagit fasta på i sina båda böcker,
Stadiernas teologi 1943 – hur man blir en kristen – och Efterföljelsens teologi hos Kierkegaard 1956
(Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, 1956)) – hur man är en kristen. Angående kristendomen som existensmeddelelse se not 28 nedan.
23 Wiklander, ”Kierkegaard och den indirekta meddelelsen”, 137–40. Wiklander diskuterar utförligt på
sidorna 140–94 meddelelseproblemet i de sex verken författade under den andra perioden (Philosophiske
Smuler, Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift, föreläsningarna om ”Den ethiske og den ethisk-religieuse
Meddelelses Dialektik”, Indøvelse i Christendom, Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed och Om min
Fofatter-Virksomhed).
24 Wiklander, ”Kierkegaard och den indirekta meddelelsen”, 137.
25 Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed (SKS 16:23). Citerat från Wiklander, ”Kierkegaard och den
indirekta meddelelsen”, 187.
26 Wiklander, ”Kierkegaard och den indirekta meddelelsen”, 197–98. Angående ”maieutisk” metod kommenterar Wiklander (s. 203): ”I Efterskriften sägs att meddelaren skall gå maieutiskt tillväga. ‘Maieutik’ och
’maieutisk’ var favoriter i Kierkegaards terminologi om meddelelse. Inte bara orden utan också den indirekta
meddelelsens principer går tillbaka till Sokrates, menade han. Sokrates är den självklara förebilden i
Philosophiske Smuler och Efterskriften. Han ”var og blev Gjordemoder”, skriver Climacus, därför att han
var ödmjuk och klok nog att förstå att det högsta den ena människan kan göra för den andra är att hjälpa
med att förlösa det som blir till – att föda tillhör Gud.”
27 Wiklander, ”Kierkegaard och den indirekta meddelelsen”, 160.
28 Lindström, Efterföljelsens teologi hos Sören Kierkegaard, 229. Jfr. Evans, Kierkegaard. An Introduction,
57: ”Kierkegaard sees what he variously calls ’subjectivity’ and ’inwardness’ as lying at the heart of human
existence. Without desires, hopes, fears, and loves human life would be impossible because human choice and

Theofilos vol. 12 nr. 2-3 2020

Tomas Bokedal

263

action would be impossible.” Beträffande begreppet “existens” hos Kierkegaard (och pseudonymen Johannes
Climacus) se exempelvis Evans, Kierkegaard. An Introduction, 32: “Human beings do not merely have a kind
of abstract reality (Realitet), of the kind shared by formal entities such as numbers and propositions, and
they do not merely exist in the sense of occupying a particular place in time (Danish være til), as plants and
rocks do. Rather human beings exist (existere) in the sense that they form themselves through a process in
which their own choices play an important role. It is of course this stress on the distinctive character of
human existence that has led many to award Kierkegaard the honorary title (one he likely would have
declined) ‘father of existentialism’”.
29 Emmanuel, Kierkegaard & the Concept of Revelation, 42 not 12 och 13; Per Lønning, Kierkegaard as a
Christian Thinker, Bibliotheca Kierkegaardiana, bd 1, red. Niels Thulstrup och Marie Mikulová Thulstrup
(Köpenhamn: C. A. Reitzel, 1978), 168: ”As a Christian thinker Søren Kierkegaard is absolutely not critical of
dogma, neither in the rationalizing style of the Enlightenment nor in the mystifying style of the Schleiermacher
period”; Lennart Koskinen, Tid och evighet hos Sören Kierkegaard (Lund: Doxa, 1980), 27. Enligt Koskinen
omfattar Kierkegaard en ”starkt biblicistisk bibelsyn”; Torsten Bohlin intar en liknande hållning, vilken återges
av Orla Villekjær, søren kierkegaard’s antropologi og soteriologi (Teol-tryk, 1982), 71: ”Som Bohlin formulerer
det, så har Kierkegaard en ’naivt dogmatisk’ opfattelse i sin forståelse af forholdet mellem Guds åbenbaring og
Bibelen. Kierkegaard synes ikke at ville skelne mellem på den ene side Guds frelsende åbenbaring og på den
anden side det ydre bibelord som identisk med Guds Ord”. Se också Tomas Bokedal, ”Revelation: What Forms
of Authority, and to Whom?”, i T&T Clark Companion to the Theology of Kierkegaard, David J. Gouwens
och Aaron Edwards, red. (London: Bloomsbury T&T Clark, 2018), 279–98.
30 Jfr. Emmanuel, Kierkegaard & the Concept of Revelation, 43. För en kort kommentar kring begreppet
existens se not 28 ovan.
31 Lindström, Efterföljelsens teologi, 230.
32 Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift (SKS 7:195). För kort förklaring av existensbegreppet hos
Kierkegaard se not 28 ovan.
33 Lindström, Stadiernas teologi, 157.
34 Lindström, Stadiernas teologi, 240.
35 Jor, Sören Kierkegaard – Det levda livets tänkare, 126f.
36 Lindström, Stadiernas teologi, 162.
37 Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift (bd 9), 256: ”den personlige lidenskab, med hvilken kristendommens budskab gribes”; ”et enkelt menneske, et individ, et subjekt”.
38 Lennart Koskinen, Tid och evighet hos Sören Kierkegaard (Lund: Doxa, 1980), 42.
39 Lindström, Stadiernas teologi, 162f.
40 Jfr. Bokedal, ”Revelation: What Forms of Authority, and to Whom?”.
41 Lindström, Efterföljelsens teologi, 292–93; Lindström, Stadiernas teologi, 175f. I en dagboksanteckning
(4326) från 1848 illustrerar Kierkegaard skillnaden mellan direkt och indirekt kommunikation genom att
jämföra lärjungarnas situation före och efter Jesu död. Jesu förutsägelser av sin egen död kunde inte tas på
riktigt allvar av lärjungarna så länge han var hos dem: ”Christ’s most solemn assurances of his suffering and
death do not help; the fact that it is he who says it, the fact that he is personally there with them, precisely
that makes them unable really to believe it. It must become earnest. Here we see the difference between
direct and indirect communication; when he was actually dead, then there was indirect communication.”
(H. V. Hong and E. H. Hong, Søren Kierkegaard’s Journals and Papers, vol. 4 (Princeton: Princeton
University Press, 1975), 236.
42 Kresten Nordentoft, Kierkegaards Psykologi (Köpenhamn: Hans Reitzel, 2:a utg. 1995 (1972)), 446.
Ordet ”maieutik” kommer från grekiskans maieutikos och betyder barnmorskekonst, förlossningskonst.
43 Namnet på avhandlingen som försvarades 1841 är Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn paa Sokrates.
44 För en intressant diskussion om såväl Kierkegaards egen som hans pseudonym Climacus auktoritet i det
här sammanhanget se Westphal, Kierkegaard’s Concept of Faith, 6–12.
45 Lindström, Efterföljelsens teologi, 260f.
46 Lindström, Efterföljelsens teologi, 261. För en annan betoning jfr. not 41 ovan.
47 Westphal, Kierkegaard’s Concept of Faith, 231; Mikulová Thulstrup, Kierkegaard as an Edifying
Christian Author, 181. För en utförligare diskussion om Kierkegaard’s indirekta kommunikation, se
Wiklander, ”Kierkegaard och den indirekta meddelelsen”. Jfr. också The Book on Adler, red. Howard V.
Hong & Edna H. Hong (Princeton: Princeton University, 1998), 236, and 180. Vi kan i detta sammanhang
notera Wittgensteins uppskattande omdöme. Wittgenstein säger följande om Kierkegaard: ”the most
profound thinker of the [nineteenth] century. Kierkegaard was a saint.” (Jens Glebe-Müller)
48 Lindström, Stadiernas teologi, 228.
49 Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift (SKS 7:352; min kursivering): ”Maximum af hvad det ene
Menneske formaaer at gjøre for det andet i Forhold til det, hvor det enkelte Menneske alene har med sig selv
at gjøre, er, at gjøre ham urolig”.
50 Wiklander, ”Kierkegaard och den indirekta meddelelsen”, 145; 146.
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51 För kritiska synpunkter på författarskapets enhetlighet, se exempelvis Louis Mackey, Points of View:
Readings of Kierkegaard (Tallahassee, FL: Florida State University Press, 1986); Joakim Garff, ”Argus' Øine:
Synspunktet og synspunkterne for Kierkegaards forfatterskab,” Dansk Teologisk Tidsskrift 52 (1989): 161–89;
Roger Poole, Kierkegaard: The Indirect Communication (Charlottesville & London: University of Virginia
Press, 1993); and Steven Shakespeare, Kierkegaard, Language and the Reality of God (Aldershot: Ashgate,
2001).
52 Søren Kierkegaard’s Journals and Papers (sju band). Edited and translated by Howard V. Hong & Edna
H. Hong (Bloomington, IN: Indiana University Press, 1967–68). Citerat från Mark A. Tietjen, Kierkegaard,
Communication, and Virtue: Authorship as Edification, Indiana Series in the Philosophy of Religion, ed.
Merold Westphal (Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 2013). Se också Mark A. Tietjen,
Kierkegaard: A Christian Missionary to Christians (Downers Grove, IL: IVP Academic, 2016), Kindle Loc.
1774, som noterar följande: ” Kierkegaard labels Christian communication direct-indirect. It is direct insofar
as it communicates truth claims—doctrines like the incarnation, for example. Christian witness necessarily
includes the communication of these doctrines as knowledge claims the recipient must wrestle with and
ultimately accept should he or she come to faith. But that is not all—the Christian witness is indirect as well,
since it does not stop with assent to those beliefs but looks to the implications of those beliefs on one’s life.
There is a second reason why the Christian witness will make use of indirect methods. If one’s audience is
overly familiar with Christianity, as was Kierkegaard’s, then clearly what is missing is not theological knowledge. In that case what is needed is communication that seeks to evoke from cultural Christians actions that
are actually Christian.”
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Abstract: The inerrancy of Scripture is often seen as a uniform doctrine.
In this article, I argue that one must distinguish between different formulations of this belief. By comparing Carl Fredrik Wisløff’s teachings on biblical inerrancy with the doctrine expressed in the Chicago Statement on
Biblical Inerrancy, I show that there are some key differences between
them which makes a distinction necessary.
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D

et er mye uenighet i norsk kristenhet om Bibelens absolutte
ufeilbarlighet.1 Noen har de siste
årene hevdet at denne læren har sitt opphav i kristen-fundamentalistiske kretser i
USA, og at den først i nyere tid har blitt
importert til Norge.2 Andre påstår at kirken alltid har hevdet Bibelens absolutte
ufeilbarlighet, og at læren også har vært
en viktig del av et klassisk, norsk bibelsyn.3 Selv om det er uenighet om lærens
opphav og betydning i en norsk kontekst,
ser det ut til å eksistere et felles premiss
om at læren om Bibelens absolutte ufeilbarlighet er en enhetlig størrelse eller et
enhetlig dogme. Men er en slik forståelse
av læren berettiget?
I denne artikkelen argumenter jeg for
nødvendigheten av å skjelne mellom ulike
former for absolutte ufeilbarlighetslærer.4
For selv om det er enighet om at Bibelen
er absolutt ufeilbarlig, kan et slikt syn
begrunnes på ulikt vis. De ulike begrun-

nelsene kan få direkte betydning for blant
annet bibelsynet, bibeltolkningen, og lærens plass i en teologisk helhetskonsepsjon. Den ulike argumentasjonen og
begrunnelsen for Bibelens absolutte ufeilbarlighet kan dermed gi ulike utslag for
sentrale aspekter i teologien. Etter mitt
syn er det derfor ikke tilstrekkelig å fastslå at læren om Bibelens absolutte ufeilbarlighet har gjort seg gjeldende; det er
også nødvendig å undersøke hvordan
læren har blitt formulert.
For å vise at det finnes viktige og relevante forskjeller mellom ulike lærer om
Bibelens absolutte ufeilbarlighet, vil jeg i
artikkelen undersøke og sammenlikne
Carl Fredrik Wisløffs ufeilbarlighetslære
med læren som uttrykkes i erklæringen
«Chicago Statement on Biblical Inerrancy.» Disse to ufeilbarlighetslærene er valgt
ut fordi de har vært betydningsfulle på
hvert sitt vis og i hver sin kontekst. Wisløffs bibelsyn, forkynnelse og teologi
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preget norsk teologi i mange tiår, og han
hadde særlig stor innflytelse blant lekfolket og hos de lavkirkelige misjonsorganisasjonene.5 «Chicago Statement on
Biblical Inerrancy» er på sin side den mest
anerkjente erklæringen om Bibelens absolutte ufeilbarlighet i Nord-Amerika. Den
har særlig hatt innflytelse i det evangelikale miljøet.6
Men disse to absolutte ufeilbarlighetslærene er også valgt ut fordi det – ved
nærmere ettersyn – finnes interessante
forskjeller mellom dem. Disse forskjellene
er av en slik grad at det er både tjenlig og
hensiktsmessig å skjelne mellom lærene.

Carl Fredrik Wisløffs ufeilbarlighetslære
Wisløffs ufeilbarlighetslære kan ikke løsrives fra hans skriftsyn,7 men må ses i
sammenheng med det. Synet på Bibelen
som absolutt ufeilbarlig henger nemlig
tett sammen med bibelsynet for øvrig.
Det er ikke lett å vite om et spesifikt
aspekt ved et bibelsyn – som for eksempel
læren om Bibelens inspirasjon – fører til
en ufeilbarlighetslære, eller omvendt. En
hjelpsom måte å tenke om dette forholdet
på, er å se læren og ulike aspekter ved
skriftsynet som gjensidig avhengig av
hverandre.8 Nedenfor vil jeg utdype de
aspektene ved Wisløffs skriftsyn som jeg
mener er relevante for læren om Bibelens
absolutte ufeilbarlighet.
Bibelsynet Wisløff formulerer står i
tradisjonen etter den gammeltestamentlige
professoren Carl Paul Caspari. Caspari
var professor ved Universitet i Oslo, og
argumenterte for et ortodoks-luthersk
skriftsyn.9 I den lutherske ortodoksi sto
synet på Bibelens absolutte ufeilbarlighet
sterkt.10 Wisløff ble også influert av tysk
og amerikansk teologi. Han henviste selv
til Wilhelm Møller og Francis Pieper, som
begge kan sies å ha innehatt et ortodoksluthersk skriftsyn.11 Hvor stor innflytelse

disse hadde når det gjaldt Wisløffs syn på
Bibelen som absolutt ufeilbarlig, er likevel
usikkert. Det er mulig å se konturene av
Wisløffs skriftsyn allerede i slutten av
1920-årene, da han studerte teologi ved
Det teologiske menighetsfakultet.12
Wisløffs bibelsyn ble kjent for allmennheten da han debatterte om skriftsynet
med MF-stipendiat Ivar P. Seierstad i
Tidsskrift for teologi og kirke i 1937 og
1938. Seierstad argumenterte for at Det
gamle testamentet som en helhet – og
ikke hvert ord hver for seg – måtte betraktes som Guds ord.13 Seierstad understreket særlig Skriftens formål, som han
mente var å gjøre mennesker vis til frelse.
Han kritiserte de som argumenterte for
Skriftens ufeilbarlighet i de saker som
ikke har med Skriftens formål å gjøre,
som geografiske og historiske forhold.14
Seierstad argumenterte dermed for at
Bibelens ufeilbarlighet var begrenset.
Wisløff hadde flere innvendinger mot
Seierstads syn, og særlig to av dem er relevante i vår sammenheng. For det første
argumenterer Wisløff for at forståelsen
Seierstad gjør gjeldende – at Guds ord
kun er det i Bibelen som kan gjøre vis til
frelse – mangler tillit til Skriftens selvvitnesbyrd.15 Ifølge Wisløff må hvert ord i
Bibelen betraktes som Guds ord, fordi
Bibelen selv hevder å være Guds inspirerte ord i ett og alt. Dens inspirasjon
begrenses ikke til visse områder eller avsnitt.16
For det andre argumenterer Wisløff for
at det er vanskelig å sette en grense mellom det ufeilbarlige og det feilbarlige i
Skriften. Wisløff siterer Ole Hallesby,
som hevdet at Skriften skulle sette grensen for Skriftens ufeilbarlighet ved det
gjenfødte menneskets egen subjektive
opplevelse. Hallesbys syn er problematisk, skriver Wisløff, for opplevelsen kan
variere hos forskjellige mennesker, og
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med årene som går.17
Likevel forankrer også Wisløff bibelsynet i det gjenfødte menneskets erfaring.
Han mener at når troen vekkes i et menneske, så «vet den sig opstått som frukt
av ordet. … Den vet derfor at Ordet er
sannheten.»18 Denne troen må ifølge Wisløff leve i tillit til Bibelens selvvitnesbyrd,
som sier at hele Bibelen er Guds ord.
I tiårene etter debatten mot Seierstad
skrev Wisløff flere bøker, hefter og artikler om sitt bibelsyn. Her fortsetter han å
vektlegge Bibelens selvvitnesbyrd. Wisløff
begrunner blant annet Bibelens inspirasjon ut fra at apostlene selv hevder at
Bibelen er inspirert av Gud. Han trekker
frem bibelvers som 2.Tim 3,16 og 2.Pet
1,21,19 men mener Bibelens inspirasjon er
forutsatt gjennom hele Det nye testamentet.20
Wisløff er forsiktig med å forklare
hvordan Skriften har blitt inspirert, men
argumenterer tydelig for Bibelens verbalinspirasjon. Han hevder at de menneskelige forfatterne – med alle sine tanker og
egenskaper – har skrevet ned det som står
i Bibelen. Men på samme tid har Den hellige ånd gitt de menneskelige forfatterne
det de skulle skrive, samt måten det skulle
skrives på. Det gir derfor lite mening for
Wisløff å skulle skjelne mellom det i Skriften som er guddommelig og det som ikke
er guddommelig.21 Skriften er guddommelig og menneskelig på samme tid.
Wisløff vektlegger ikke bare Skriftens
selvvitnesbyrd, men også Jesu vitnesbyrd
om Skriften. Siden Jesus er Guds sønn og
menneskehetens frelser må vi betrakte
hans syn på Skriften som bestemmende
for vårt eget skriftsyn: «Hans [Jesus] stilling til Bibelen er den rette. … Vi ser aldri
at Jesus skjelnet mellom noe i Bibelen
som var menneskelig og feilfullt, og noe
som var guddommelig og ufeilbart … Det
var alt sammen forpliktende Guds ord for
ham.»22

Det er på bakgrunn av Bibelens selvvitnesbyrd og Jesu vitnesbyrd om Skriften at
Wisløff ikke ønsker å si at det eksisterer
noen feil i Bibelen. Han mener «[d]et
sømmer seg for troen å innta det ydmyke
standpunkt overfor Guds ord at vi innrømmer at vi ikke har noen forklaring,
istedenfor straks å si: Dette er feilaktig.»23
Wisløff formulerer dermed en absolutt
ufeilbarlighetslære, om enn noe varsomt.
Når det gjelder Bibelens ufeilbarlighet i
det som gjelder kristen tro og livsførsel, er
han imidlertid adskillig skarpere: Her finnes det ingen selvmotsigelser i det bibelske materialet.24 Det er viktig å betrakte
Skriften som koherent og enhetlig, for
hvis Bibelen virkelig er Guds ord så kan
det ikke eksistere forskjellige budskap i
den, hevder Wisløff. Det finnes bare ett
budskap, og de bibelske forfatterne kan
ikke tenke ulikt om for eksempel soteriologi eller kristologi. Dersom Peter og Paulus tilsynelatende motsier hverandre, så
mener Wisløff feilen ligger hos bibelleseren, og ikke i Bibelen.25
Wisløff er altså krystallklar på at Bibelen er ufeilbarlig i det som har med kristen tro og livsførsel å gjøre, og mer
avdempet når det gjelder dens absolutte
ufeilbarlighet. Dette gir også utslag i
bibelsynsdebattene han deltok i. Selv om
Wisløff både i debatten mot Seierstad og
også i senere tid avgrenset seg fra en
begrenset ufeilbarlighetslære, er det ikke
denne læren han først og fremst opponerer mot. Wisløffs bibelsyn har størst
brodd imot det han kaller for «liberalteologien». Han går kraftig i rette med flere
teologer, som Rudolf Bultmann og Jacob
Jervell,26 og ønsker mot disse å understreke at Bibelen er en enhetlig, og ikke selvmotsigende, bok.27
Om de teologer som står for et begrenset ufeilbarlighetssyn, sier Wisløff:
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Men heller ikke med dette berører
vi bibelkrisens egentlige grunn og
vesen, for de teologer det her er tale
om står sammen i tillit til det bibelske budskap om Guds frelsesgjerninger, og de regner med Bibelordet som inspirert, autoritativt
budskap fra Gud ved profeter og
apostler; derfor tror de også at det i
NT er ett budskap fra Gud, ikke
mange varierende religiøse overbevisninger.28

Å fastholde Bibelens absolutte ufeilbarlighet er derfor ikke essensielt for Wisløff.
Dette blir også tydelig når han siterer
Luther, som hevder at Matteus kan ha
gjort en feil da han siterte et skriftord fra
Sakarja, men tilla det Jeremia.29 Selv om
Wisløff mener at Luther aldri antyder at
det er objektive uoverensstemmelser i
Bibelen, kritiserer han ikke Luther for å
åpne for at Matteus har latt en liten feil
stå i sitt evangelium.30
To andre karakteristiske trekk ved
Wisløffs skriftsyn må også nevnes: Hans
syn på forholdet mellom Ånden og Skriften, samt hans vektlegging av at Skriften
må tolkes med henblikk på det materiale
prinsipp.31
Ifølge Wisløff står Ånden i et tredobbelt forhold til Skriften: For det første
inspirerte Guds Ånd de bibelske forfatterne da de skrev Bibelen. For det andre virker Guds Ånd på mennesket når det hører
eller leser ordet, og for det tredje kaster
Skriften på den måten lys over Gud, så
det gjenfødte mennesket lærer ham å
kjenne.32
Wisløff adresserer spørsmålet om Bibelens klarhet i forbindelse med Åndens
forhold til Skriften. Selv om noen skriftsteder kan være dunkle, forkynner Skriften tydelig Kristi komme til verden, samt
hans død og oppstandelse. Ifølge Wisløff
er derfor Skriften klar.33 Men Wisløff
gjør, som Luther, et skille mellom Skrif-

tens indre og dens ytre klarhet. Dens ytre
klarhet består i at Skriften ikke trenger
noen ytre instans for at den skal kunne
forstås. Likevel er mennesket avhengig av
en indre klarhet, som Ånden virker gjennom Skriftens ord, for « … på grunn av
hjertenes formørkelse kan menneskene
ikke fatte Ordet som Guds personlige tiltale før Guds Ånd gir sin nåde.»34 Åndens
vitnesbyrd er derfor avgjørende for at
mennesket skal kunne forstå Skriften rett.
For Wisløff har Ånden en helt spesiell
gjerning med Skriftens ord, nemlig å gjøre
Jesus levende for den som leser og hører
dette ordet.35 Derfor kan Wisløff si at
ingen har forstått Skriften dersom Skriften ikke er forstått «som Guds vitnesbyrd
om Sønnen.»36 Sønnen, Jesus Kristus, får
dermed en sentral rolle i Wisløffs skriftsyn.
Jesu sentrale rolle i Wisløffs skriftsyn
kommer også til syne når Wisløff skriver
at Bibelens autoritet ikke bare ligger i det
formale, men også det materiale, prinsipp.37 Wisløff er kritisk til de som bruker
det materiale prinsipp som en norm til å
bestemme hva i Skriften som skal forstås
som Guds ord og ikke, men mener likevel
at skrifttolkningen avhenger av det:
Dersom man ensidig taler om ‘det
står i Bibelen’, og ikke passer på å
se Jesus Kristus som Skriftens herre
og konge, så kan resultatet bli temmelig vilkårlig. Ordet skal leses ut
fra det bibelske vitnesbyrd om frelsen av nåde ved tro for Jesu skyld.
Bare på den måten kan en få det
rette lys over Skriften.38

For å unngå tilfeldigheter i skrifttolkningen, må derfor Skriften leses med henblikk
på det materiale prinsipp.
I Jeg vet på hvem jeg tror, oppsummerer Wisløff sitt bibelsyn på kort og konsist
vis: «Bibelen er Guds eget ord. Den er
blitt til ved Guds Ånds inspirasjon, og er
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i alle deler troverdig og pålitelig, uten feil
og selvmotsigelser. Det gjelder å lese
Bibelen og forstå den i overensstemmelse
med Ånden og de hellige forfatteres eget
siktepunkt, som er menneskers frelse til
ære for Jesu navn.»39

Chicago Statement on Biblical Inerrancy
«Chicago Statement on Biblical Inerrancy»
ble formulert noen tiår etter at Wisløff
argumenterte for en absolutt ufeilbarlighetslære i skriftsynsdebatten mot Seierstad. Men spørsmålet om Bibelens ufeilbarlighet har i flere århundre vært kontroversielt i amerikansk teologi, spesielt
innenfor det evangelikale miljøet.40 Særlig i perioden mellom 1955 og 1985 var
spørsmålet hyppig debattert i forskjellige
kirkesamfunn og på forskjellige teologiske institusjoner.41
En av de mest opphetede debattene
foregikk på Fuller Theological Seminary
på 1960- og 70-tallet. I 1972 fjernet Fuller Theological Seminary henvisningen til
Bibelens absolutte ufeilbarlighet fra sin
lærebekjennelse, noe som skapte stor debatt. Kontroversen brøt ut for fullt da
Harold Lindsell, en av grunnleggerne av
institusjonen som selv argumenterte for
Bibelens absolutte ufeilbarlighet, gjennomgikk Fuller-situasjonen i den kontroversielle boken The Battle for the Bible fra
1976.42
I kjølvannet av Fuller-kontroversen og
debatten i forbindelse med The Battle for
The Bible, ble «International Council on
Biblical Inerrancy» stiftet.43 Hensikten med
ICBI var klar – De skulle fastslå at læren
om Bibelens absolutte ufeilbarlighet alltid
hadde vært vital for kirkens lære, og at
den måtte fortsette å være det. For å
oppnå dette inviterte lederne av ICBI
evangelikale ledere fra forskjellige kirkesamfunn og sammenhenger til et møte i
Chicago 26-28.oktober 1978. Her stemte

240 av 268 delegater i favør av det som i
dag er kjent som «Chicago Statement on
Biblical Inerrancy.»44 Blant de som signerte erklæringen var innflytelsesrike, evangelikale teologer som J.I. Packer og R.C.
Sproul.
I denne artikkelen er det ikke rom for
en bred analyse av CSBI.45 Jeg skal derfor
trekke frem noen karakteristiske kjennetegn ved erklæringen. Først skal jeg se på
hva erklæringen har til felles med Wisløffs lære om Bibelens absolutte ufeilbarlighet, før jeg så skal undersøke de delene
av erklæringen som skiller seg fra
Wisløffs forståelse av læren. Underveis vil
jeg trekke inn argumentasjon fra Richard
Albert Mohler jr. – president i The Southern Baptist Theological Seminary – og
allerede nevnte Harold Lindsell. Begge
har eksplisitt gitt sin støtte til CSBI,46 og
deres argumentasjon kan belyse de avgjørende forskjellene som eksisterer mellom
CSBI og Wisløffs ufeilbarlighetslære.
CSBI består av et forord, en kort uttalelse med fem punkter, 19 artikler som
bekrefter eller avkrefter påstander om Bibelens absolutte ufeilbarlighet, samt en
tillagt utleggelse. Erklæringens forskjellige
deler begrunner og utdyper læren om
Bibelens absolutte ufeilbarlighet, som
defineres slik: «We affirm that Scripture
in its entirety is inerrant, being free from
all falsehood, fraud, or deceit.»47 Hele
Skriften regnes for å være ufeilbarlig.
Dens absolutte ufeilbarlighet begrunnes
blant annet i Bibelens inspirasjon: «We
affirm that Scripture, having been given
by divine inspiration, is infallible, so that,
far from misleading us, it is true and reliable in all the matters it addresses.»48
I Chicago-erklæringen fremmes det en
verbalinspirasjonslære: «We affirm that
the whole of Scripture and all its parts,
down to the very words of the original,
were given by divine inspiration.»49
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Bibelens inspirasjon er dermed ikke begrenset til et visst innhold i Skriften, og
det samme gjelder forståelsen av Bibelen
som Guds ord: «We affirm that the written Word in its entirety is revelation given
by God.»50 CSBI argumenterer dermed,
som Wisløff, for at hele Bibelen – i alle
dens ord og deler – er Guds inspirerte og
ufeilbarlige ord.
Et annet likhetstrekk CSBI har med
Wisløffs ufeilbarlighetslære, er dens vektlegging av Bibelens selvvitnesbyrd: «We
affirm that the doctrine of Inerrancy is
grounded in the teaching of the Bible
about inspiration.»51 Ifølge Chicago-erklæringen begrunner Bibelen selv dens
ufeilbarlighet. I uttalelsen trekkes det
også frem at Jesus selv hevder at Skriften
ikke kan brytes (Joh 10,35), og at Jesu
underordning under Skriften vitner om
dens autoritet.52
CSBI begrunner først og fremst
Bibelens absolutte ufeilbarlighet gjennom
objektive kriterier, men også et subjektivt
element har fått innpass i uttalelsen. Flere
steder i Chicago-erklæringen trekkes erfaringen til det gjenfødte mennesket frem:
«The Holy Spirit, Scripture’s divine Author, both autenticates it to us by His
inward witness and opens our minds to
understand its meaning.»53 I likhet med
Wisløff vektlegger Chicago-erklæringen
Den hellige ånds arbeid i det troende
mennesket. Den hellige ånd hjelper mennesket til å forstå Skriften, samt forsikrer
den troende om Skriftens sannhet.54
Uttalelse 4 gir en korfattet og presis
oppsummering av CSBIs ufeilbarlighetslære: «Being wholly and verbally Godgiven, Scripture is without error or fault
in all its teaching, no less in what it states
about God’s act in creation, about the
events of world history, and about its
own literary origins under God, than in
its witness to God’s saving grace in indi-

vidual lives».”55
Det finnes altså mange fellestrekk mellom CSBI og Wisløffs ufeilbarlighetslære.
Argumentasjonen og begrunnelsen for
læren er i flere tilfeller lik. Likevel mener
jeg at det finnes minst tre betydelige ulikheter mellom lærene.
For det første forankres læren om
Bibelens absolutte ufeilbarlighet på ulikt
vis. I likhet med Wisløff knytter Chicagoerklæringen Bibelens ufeilbarlighet til Bibelens inspirasjon, men læren forankres
også i Guds fullkommenhet.56 Dette blir
klart allerede i første setning av den korte
uttalelsen: «God, who is himself truth
and speaks truth only, has inspired Holy
Scripture.»57 For at Guds fullkommenhet
skal få en reell tyngde som et argument
for Bibelens absolutte ufeilbarlighet, er
det nødvendig at Gud og Skriften kobles
sammen. Dette gjøres ved læren om Bibelens verbalinspirasjon – at Gud har
bestemt hvert eneste ord i Bibelens opprinnelige tekst.58 Læren om Bibelens verbalinspirasjon er essensiell for at Bibelen
kan betraktes som absolutt ufeilbarlig,
men det er først og fremst fordi Bibelen er
verbalinspirert av en fullkommen Gud
som bare kan snakke sant.
Et eksempel på hvor sentrale disse
argumentene i CSBI er, vises i Mohler jr.s
behandling av spørsmålet om hvorvidt
Apg 9,7 og Apg 22,9 motsier hverandre.
Han skriver: «First, I would simply and
straightforwardly assert that any problem
with our understanding of these two verses lies in our interpretation and not in
the texts themselves.»59 For Mohler jr. er
det umulig å forestille seg at Bibelen er
selvmotsigende eller at den inneholder
feil. Det kan ikke være tilfelle, fordi Gud,
som har inspirert hvert eneste ord i
Bibelen som dens egentlige forfatter, ikke
kan lyve.60
Det er menneskets egen tolkning som
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skaper vanskeligheter, og det er noe
Mohler jr. kan hevde før han har undersøkt de omtalte bibeltekstene.
Det er en tydelig forskjell mellom Wisløff – som vil unngå å tale om feil i Skriften – og Mohler jr. – som fastslår at det
ikke kan finnes feil i Bibelen. Denne ulikheten skyldes at Mohler jr. – på samme
vis som CSBI – særlig forankrer læren om
Bibelens absolutte ufeilbarlighet i Guds
fullkommenhet kombinert med Bibelens
verbalinspirasjon. Hvis Gud er fullkommen, og kun kan snakke sant, og hvis
Bibelen er Guds verbalinspirerte ord, følger det nødvendigvis at det ikke kan
eksistere feil i Bibelen.61
Wisløff setter ikke opp en slik syllogisme, og med ett mulig unntak forankrer
han heller ikke Bibelens absolutte ufeilbarlighet i Guds fullkommenhet.62 Wisløff argumenterer primært for Bibelens
absolutte ufeilbarlighet på grunnlag av
Bibelens selvvitnesbyrd og Jesu lære om
Skriften. Også i Chicago-erklæringen
trekkes Skriftens selvvitnesbyrd og Jesu
lære om Skriften frem, men det vektlegges
i mindre grad enn hos Wisløff.
For det andre er det også ulikheter
mellom Wisløff og CSBI når det gjelder
lærens viktighet. I CSBI hevdes det at et
syn på Bibelen som absolutt ufeilbarlig er
«vital to a sound understanding of the
whole of the Christian faith», og at Skriftens autoritet uunngåelig svekkes hvis
læren om Bibelens absolutte ufeilbarlighet forkastes. En avvisning av læren vil
føre til at enkeltmennesker og kirken lider
store tap.63 CSBI fremmer her en «domino-effekt»-logikk. Dersom læren om
Bibelens absolutte ufeilbarlighet faller, så
vil også flere viktige aspekter ved den
kristne tro falle. Domino-effekten er særlig tydelig i Lindsells argumentasjon.
Lindsell er bekymret for generasjonene
som følger etter at Bibelens absolutte

ufeilbarlighet har blitt avvist. Disse vil gå
lengre enn sine forgjengere, og ikke nøye
seg med å begrense Skriftens ufeilbarlighet til det som har med lære og liv å gjøre.
Lindsell hevder derfor at å åpne for feil i
Bibelen er som å lage et lite hull i en demning. På et eller annet tidspunkt vil demningen briste, og alt vann vil slippe gjennom. Å åpne for feil i Bibelen vil føre til
at den liberale teologi, på et eller annet
tidspunkt, gjør sitt fulle inntog.64
Wisløff er i likhet med Lindsell urolig
med tanke på å åpne for feil i Skriften,
fordi elevene alltid går lengre enn sin mester.65 Han frykter konsekvensene av å avvise læren om Bibelens absolutte ufeilbarlighet. Men Wisløff fremmer ikke den
samme «domino-effekt»-logikken som vi
finner i CSBI eller hos Lindsell. Han
påstår ikke at kirken og enkeltmennesker
vil lide store tap dersom læren avvises, og
han hevder heller ikke at læren er svært
viktig for den kristne tro. For Wisløff er
det liberalteologien – med dens avvisning
av Bibelens enhetlige budskap – som skaper en bibelkrise. Selv om Wisløff er uenige med de som argumenterer for Bibelens
begrensede ufeilbarlighet, er det ikke her
kampen står, for disse bekrefter jo blant
annet Bibelens inspirasjon og autoritet.66
Wisløff mener ikke at læren om Bibelens
absolutte ufeilbarlighet er uviktig, men
gir den en mindre betydning enn det CSBI
gjør.
For det tredje er det ulikhet knyttet til
hvordan Skriften skal leses og forstås.
Selv om Wisløff argumenterer for Bibelens absolutte ufeilbarlighet, vektlegger
han også at Bibelen må leses med henblikk på det materiale prinsipp, nemlig
læren om rettferdiggjørelsen av nåde ved
troen på Jesus. Dersom det materiale
prinsipp neglisjeres i skrifttolkningen, vil
tolkningen bli vilkårlig, ifølge Wisløff.67
Et slik perspektiv mangler i CSBI. I den
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tillagte utleggelsen trekkes Jesus frem som
det sentrale temaet i Skriften, og Skriften
ses på som Faderens vitnesbyrd om
Sønnen.68 Men selv om Jesus gis en viktig
rolle i Chicago-erklæringen, nevnes ikke
det materiale prinsipp i forbindelse med
skriftsyn eller skrifttolkning. Skrifttolkningsprinsippet som særlig vektlegges er
at skrift skal tolke skrift.69
En mulig årsak til dette kan være at
Wisløffs bibelsyn er formulert i en norsk,
luthersk kontekst der lutherske skrifttolkningsprinsipp har gjort seg gjeldende.
Ifølge Ingemar Øberg er læren om rettferdiggjørelsen ved troen – det materiale prinsipp – det grunnleggende hermeneutiske
prinsipp for Luther.70 Også i de lutherske
bekjennelsesskrifter blir det materiale
prinsippet betraktet som Skriftens sentrale tema som hele Skriften må leses ut
fra.71
Jesu Kristi person og frelseverk gis en
viktig rolle også i et reformert skriftsyn,
men ikke på samme vis som i lutherdommen. For eksempel er det materiale prinsipp ikke nevnt i kapittelet om Den hellige skrift i den anerkjente reformerte bekjennelsen «The Westminister Confession
of Faith». Prinsippet om at skrift skal
tolke skrift er derimot trukket frem som
det grunnleggende hermeneutiske prinsipp.72 Selv om CSBI er ment å være en
erklæring på felles, evangelikal grunn, ser
et reformert skriftsyn derfor ut til å ha
fått et visst gjennomslag i erklæringen.

Ulikhetenes reelle konsekvenser
Oppsummert kan vi si at det er mange fellestrekk mellom CSBI og Wisløffs utforming av læren om Bibelens absolutte
ufeilbarlighet, men at det også eksisterer
viktige forskjeller. Disse forskjellene er
store nok til at det rettferdiggjør en skjelning mellom lærene. Det er ikke uviktig
hvordan læren forankres, for selv om

man ender opp med det samme resultatet
– at Bibelen betraktes som absolutt ufeilbarlig – har man kommet frem til resultatet på ulikt vis. Forskjellene når det gjelder skrifttolkning er heller ikke uvesentlige; det er mulig å gi gode grunner for at
visse skriftsteder forstås ulikt, basert på
om de tolkes på bakgrunn av det materiale prinsipp eller ikke.73
Selv om forskjellene jeg har nevnt
ovenfor er betydelige, rettferdiggjøres en
skjelning mellom disse to ufeilbarlighetslærene særlig av de pastoral-teologiske
implikasjonene som de to lærene fører
med seg. Chicago-erklæringen og Mohler
jr. forankrer ufeilbarlighetslæren i en mer
eller mindre eksplisitt syllogisme som gjør
at konklusjonen om Bibelens absolutte
ufeilbarlighet følger med nødvendighet.
Dette kan skape anfektelse for et menneske som for eksempel har ment at Bibelen
er absolutt ufeilbarlig, men som etter
hvert anser det som sannsynlig at det finnes reelle feil i Skriften. For ifølge CSBI og
Mohler jr. er jo en slik feil en umulighet.
Og hva skal da dette mennesket gjøre?
Må forståelsen av Bibelen som Guds inspirerte ord avvises dersom det finnes en
objektiv feil i den? Eller er det slik at Gud
faktisk kan lyve i sitt eget ord?
CSBI setter mye på spill når de forankrer læren om Bibelens absolutte ufeilbarlighet i Guds fullkommenhet. For da har
Bibelens absolutte ufeilbarlighet ikke bare
å gjøre med Skriftens troverdighet, men
også med Guds troverdighet. Bibelens
absolutte ufeilbarlighet blir dermed en
svært viktig trosartikkel. Dette tar CSBI
konsekvensen av når de hevder at en
avvisning av læren fører til at kirken og
enkeltmennesker vil lide store tap, og at
Bibelens autoritet uunngåelig svekkes.
Om det er grunnlag for å gi læren en så
stor betydning som CSBI gjør, skal jeg
ikke ta stilling til i denne artikkelen. Men

Theofilos vol. 12 nr. 2-3 2020

Simeon Ottosen

273

at det kan skape ytterligere uro for et
menneske som strever med å få bibeltekster til å gå opp, er det liten tvil om. For i
Chicago-erklæringen er ikke dogmet om
Skriftens absolutte ufeilbarlighet perifert
for den kristne tro, men sentralt. Både
Bibelens og Guds troverdighet hviler på
det.
I Wisløffs absolutte ufeilbarlighetslære
er saken annerledes. Han setter ikke opp
en syllogisme der konklusjonen – at Skriften er absolutt ufeilbarlig – uunngåelig
følger av to premisser – at Gud er fullkommen, og at Gud har verbalinspirert
Bibelen. Wisløff hevder heller ikke at
læren er svært viktig for den kristne tro,
men mener at Bibelens autoritet ivaretas i
en begrenset ufeilbarlighetslære. Wisløffs
argumentasjon for Bibelens absolutte
ufeilbarlighet gjør at et menneske som
har blitt overbevist om at det er en objektiv feil i Skriften, i større grad kan senke
skuldrene. For læren er ikke noe Bibelens
autoritet, eller den kristne tro som sådan,
står og faller på.

Konklusjon
Sammenlikningen av ufeilbarlighetslæren
Wisløff formulerer og den som uttrykkes
i CSBI, gjør det klart at en skjelning mellom ulike formuleringer av læren om

Bibelens absolutte ufeilbarlighet er hensiktsmessig. Læren kan ikke betraktes
som en enhetlig størrelse, for argumentasjonen og begrunnelsen for læren kan
være ulik. Og den ulike begrunnelsen og
argumentasjon for læren kan gi ulike
konsekvenser og utslag. Ulikhetene mellom Wisløffs ufeilbarlighetslære og Chicago-erklæringen får blant annet betydning
for skriftsynet og skrifttolkningen, samt
også noen pastoral-teologiske konsekvenser. Det er derfor viktig å ikke se på konklusjonen om at Bibelen er absolutt ufeilbarlig isolert, men heller undersøke hvordan læren formuleres i sin helhet.
Konklusjonen om at det må skjelnes
mellom ulike absolutte ufeilbarlighetslærer åpner for flere interessante spørsmål,
særlig når det gjelder synet på Bibelens
absolutte ufeilbarlighet i en norsk kontekst. Er det først og fremst Wisløffs
absolutte ufeilbarlighetslære som har
gjort seg gjeldende i Norge? Eller har
andre absolutte ufeilbarlighetslærer, som
for eksempel Chicago-erklæringen, også
preget norsk teologi? Og hvilke absolutte
ufeilbarlighetslærer kommer til uttrykk i
Norge i dag? Spørsmål som disse er det
dessverre ikke mulig å gi et tilfredsstillende
svar på her. De får være tema for en
annen, fremtidig artikkel.

Noter
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2014, https://www.vl.no/troogkirke/bibelkonservative-har-blitt-mer-aggressive-1.88500. Jensen påstår at en
amerikansk fundamentalisme har gjort seg gjeldende i norsk teologi de siste 50-60 årene, særlig i norske
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Abstract: Rightwing populism is characterized by critique of immigration,
but populist parties also address existential anxieties of late or liquid
modernity. I argue that regular churchgoers reject the Sweden Democrats
not only because they hold different opinions on immigration, but also due
to their strong social capital. The latter helps them cope with modern
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Introduktion

I

Sverige representeras högerpopulistisk
politik framför allt av Sverigedemokraterna, som i dag är landets tredje
största parti.1 Likt andra högerpopulistiska partier talar de ofta och gärna om kristendomens betydelse för nationen – ändå
har de påfallande lågt stöd bland väljare
som regelbundet firar gudstjänst.2 I forskningen lyfts som främsta orsak till detta
att Sverigedemokraterna är ett invandringskritiskt parti som hyllar etnisk och
nationell homogenitet, medan till exempel frikyrkliga som grupp har en positiv
syn på såväl mångfald som invandring.3
Denna analys ligger också i linje med
uppfattningen att invandringsmotstånd
är den avgörande faktorn bakom högerpopulistiska partiers väljarstöd.
Denna artikel ifrågasätter inte att detta
är centralt, men vill komplettera och fördjupa analysen. För samtidigt som invandringskritik är ett viktigt inslag i Sverigedemokraternas politik, finns även

andra faktorer. En del studier pekar på
socioekonomiska faktorer och menar att
högerpopulismen främst får stöd bland
de som ibland kallas ”globaliseringens
förlorare”.4 Andra har visat att populistiska partier i sin retorik framför allt lyfter fram kulturella och existentiella teman.5 Detta gäller också Sverigedemokraterna, som talar om vikten av traditioner, nationen som ett hem och betydelsen
av gemenskap i samhället. Min tes är att
de härmed adresserar en underliggande
oro eller ångest som har med det senmoderna tillståndet att göra – men som en
del väljare har en tendens att projicera på
invandring och mångkultur. Det handlar
om rotlöshet och längtan efter en plats,
ett hem och nära gemenskaper. Ur detta
perspektiv framstår högerpopulismen
som en politisk reaktion på de stora kulturella och sociala förändringar som lett
till en utbredd existentiell otillfredsställelse i moderniteten.6
Högerpopulismen samspelar alltså
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med den existentiella alienation som en
rad teoretiker menar kännetecknar det
moderna samhället.7 Sociologen Zygmund
Bauman kallar senmoderniteten för liquid
modernity eftersom han menar att den
upplöser allt: institutioner, traditioner,
gemenskaper, sociala nätverk, och så vidare. Detta skapar möjligheter, men är
också existentiellt utmanande.8 Högerpopulistiska partiers erbjudande om större soliditet i form av en homogen nationalstat, bromsad globalisering och en mer
likriktad kultur kan ses som ett budskap
som adresserar just denna oro.
I denna artikel analyserar jag kyrkligt
aktiva väljare i Sverige. Jag menar att ett
skäl till att de inte attraheras av högerpopulismen är att de har en rad existentiella
behov tillgodosedda genom gudstjänster,
kristen tro och församlingsliv. Församlingsengagemang ger dem också ett starkare socialt kapital vilket, förutom att det
motverkar den alienation som kan prägla
livet i den flytande moderniteten, också
ger visst socioekonomiskt skydd. Att
detta får dem att avvisa auktoritär politik
följer Alexis de Tocquevilles teori om den
moderna demokratin. Han menade att ett
vitalt civilsamhälle var avgörande för att
demokratier skulle undvika atomisering,
fragmentisering och till sist en utveckling
mot ett auktoritärt tyranni.9
Artikeln driver med andra ord två
teser. Den första är att populismen delvis
är en reaktion på senmodern rotlöshet
och alienation, och den andra att ett av
skälen till att relativt få kyrkligt aktiva
röstar på sådana partier är att de är mindre utsatta för denna typ av alienation tack
vare sin förankring i ett kristet civilsamhälle med församlingsliv, gudstjänster och
kyrkliga traditioner.10

Moderniteten som trauma
I sin uppmärksammade bok Age of Anger

argumenterar den brittisk-indiske författaren Pankaj Mishra för att inträdet i moderniteten är ett trauma i den västerländska
historien. De uppbrott moderniseringen
krävde var omvälvande, och följdes för
hundra år sedan av revolutioner, inbördeskrig och världskrig. Motståndet var
starkast hos dem som upplevde sig utestängda från löftet om frihet och välstånd. I dag är, menar Mishra, både den
växande högerpopulismen och den islamistiska extremismen symptom på
samma trauma.11
Detta är ett annorlunda sätt att skriva
västerlandets historia. Standardberättelsen handlar annars om hur alla kurvor
pekat uppåt: tillväxt, levnadsstandard,
medellivslängd och så vidare. Men om
detta var allt som fanns att säga om vår
tid finns inget skäl till missnöje, utan historien borde verkligen – som Francis
Fukuyama hävdade – ha nått sitt slut år
1989 då muren föll.12 Givetvis finns det
fog för en del optimism, för historien om
det moderna Väst är förvisso en berättelse om stora framsteg vad gäller teknik,
ekonomi och demokrati. Men det finns
även andra sidor, och Mishras berättelse
handlar om dem.13
Kulturellt och existentiellt var inträdet
i moderniteten ett trauma. Framväxten av
ett industriellt, kapitalistiskt samhälle
ryckte människor ur deras traditionella
sammanhang: lokala band, kulturella seder och religiösa traditioner. Naturligtvis
kan sådana vara snäva och förtryckande,
men de gav ändå en plats, en mening och
en riktning i livet. Nu står vi utan de traditionella formerna för detta. Möjligheten att forma sitt eget liv har kommit
på bekostnad av rötter.14
Diskussioner om modernitetens föroch nackdelar har förts sedan dess gryning under 1700-talets upplysning.15
Redan tidigt varnade somliga för att det
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moderna samhället skapade rotlöshet,
oreda och själviskhet, medan andra hävdade att det gick hand i hand med utveckling, frihet och möjligheter. För de senare
var den moderna världens hjälte den
självständiga människan som drivs av en
stark vilja och ett klart förnuft, förverkligar sig själv och gärna blir rik på köpet:
the self made man.16 Men filosofen Jean
Jacques Rousseau hörde till dem som
protesterade mot detta ideal. Framsteg
och upplysning ledde inte, hävdade han,
till frihet utan till slaveri. Kommersen
skapade ytlighet och konkurrensen förpestade mänsklig gemenskap: ”Verklig
vänskap, uppskattning och förtroende
förvisas från människorna. Avundsjuka,
misstänksamhet, rädsla, kyla, reservation,
hat och bedrägeri ligger ständigt dolt
under den uniformen”.17
Flera av 1800- och 1900-talens mest
inflytelserika tänkare har fortsatt diskussionen, och många av dem hävdar att modernitetens framsteg har ett existentiellt
pris. Karl Marx talade om den moderna
arbetarens alienation. Friedrich Nietzsche
om den liknöjda och bekväma ”sista
människan” som bara ville ha trygghet
och bekvämlighet – dessutom profeterade
han att detta ordnade samhälle snart
skulle gå under i en dionysisk eld.18 Sigmund Freud diagnostiserade vår vantrivsel i kulturen. Den tyske sociologen Max
Weber liknade moderniteten vid en järnbur.19 Émile Durkheim beskrev det
moderna tillståndet som präglat av
anomi: en förvirrande laglöshet. Hanna
Arendt menade att den moderna massmänniskan kännetecknades av isolering
och en brist på normala relationer.20
Simone Weil rasade över den moderna
staten som samtidigt kräver kärlek och
dödar allt som är värt att älska, medan
den brittiska författaren Rebecca West
funderade på vad det tidiga 1900-talets

stora europeiska krig sa om den västerländska moderniteten.21
Detta sista är en relevant fråga, för den
här diskussionen rör inte bara filosofiska
funderingar utan högst konkreta politiska
händelser. Europas väg in i moderniteten
är kantad av en rad katastrofer. Kraften i
den antimoderna frustrationen blir tydlig
vid första världskrigets utbrott. Kriget
välkomnades som en väg till autenticitet
och ut ur det moderna samhällets konstlade, byråkratiska tillvaro. Freud lät hälsa
att hela hans libido stöttade ÖsterrikeUngern, och Weber hyllade detta ”underbara” krig. Många drömde, med Nietzsche, om att den verklige mannen åter
skulle bli herre över affärsmannen. Det
vanliga är att se krig och andra storpolitiska händelser som ett resultat av materiella orsaker, som kamp om resurser och
ekonomi. Men de kan också betraktas ur
en existentiell synvinkel, och ses som ett
resultat av ett visst kulturellt klimat.
Historiker har frågat varför Sverige
undkom inbördeskrig, krig och stora
revolutioner kring år 1900 trots att vår
ekonomiska utveckling var svag, vilket
kunde fött såväl bitterhet som folklig
frustration. Slutsatsen i 1970-talets stora
forskningsprojekt om de svenska folkrörelserna var att vi hade dessa rörelser att
tacka för det. Här utövades den konst att
sammansluta sig som Tocqueville menade
var nödvändig för att forma ett stabilt
modernt samhälle. Arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och frikyrkorna fungerade
som ett slags krockkuddar för moderniteten. De mildrade traumat och genererade
på så sätt en stabilare politisk utveckling.22
När flera av samtidens mest inflytelserika författare kommenterar vår egen tid
återkommer analyser som liknar Mishras. I storsäljaren Sapiens skriver den
israeliske historikern Yuval Harari:
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”Individens befrielse har ett pris. Många
av oss sörjer nu förlusten av starka familjer och lokalsamhällen och känner oss
alienerade och hotade av den makt som
den opersonliga staten och marknaden
har över våra liv.”23 Den amerikanske
statsvetaren Yuval Levin uttrycker sig på
samma sätt: ”In liberating many individuals from oppressive constraints, we
have also estranged many from their
families and unmoored them from their
communities, work, and faith.”24
Här utkristalliserar sig en bild av
moderniteten som präglad av alienation
och existentiell rotlöshet, vilket påverkar
politiken från 1800-talet och fram till vår
flytande modernitet.25 Detta är också det
teoretiska ramverket för denna artikel.
Orsaken till alienationen är att människan inte lever av ekonomisk tillväxt allena, utan också har behov av gemenskap,
sammanhang och traditioner.26 Flera
gamla former för detta undermineras
eller försvinner helt i och med inträdet i
moderniteten, men några lever kvar och
en del nya uppstår: folkrörelser – inklusive frikyrkor – föreningsliv, civilsamhälle
och så vidare. Politiska partier kan också
erbjuda alternativ med existentiella dimensioner. Socialdemokraterna gjorde det
under 1900-talet, när de lanserade folkhemmet: en politisk vision som inte bara
handlade om ekonomi, utan också om
trygghet, tillhörighet, sammanhållning
och något meningsfullt att sträva tillsammans mot.27 Men i dag är det inte minst
Sverigedemokraterna som använder ett
existentiellt språkbruk, när de lanserar
nationen som den frälsare som ska rädda
oss från den senmoderna alienationen.28

Sverigedemokraternas framväxt och
genombrott
Sverigedemokraterna bildades år 1988
och flera av grundarna kom ur den nyna-

zistiska rörelsen. Den förste partiledaren,
Anders Klarström, var tidigare medlem i
det nazistiska Nordiska rikspartiet och en
annan av partiets pionjärer var Gustaf
Ekström, som under andra världskriget
varit med i Waffen-SS. Genom dessa rötter skiljer sig Sverigedemokraterna från
de flesta andra europeiska högerpopulistiska partier. Sedan mitten av 1990-talet
har partiet emellertid arbetat aktivt för
att tvätta bort den rasistiska och nazistiska
stämpeln, och i stället presentera sig som
ett respektabelt socialkonservativt, högerpopulistiskt parti.29 I dag faller de väl in
under Cas Muddes definition högerpopulism. Mudde menar att radikala populistiska högerpartier kännetecknas av att de
är auktoritära, nativistiska – det vill säga
betonar vikten av nationell homogenitet –
och populistiska.30 Populism definieras
som uppfattningen att den grundläggande
konflikten i samhället är den mellan en
korrupt elit å ena sidan och folket å den
andra.31
Sverigedemokraternas politiska framgångar var blygsamma under 1990-talet.
De uppfattades inte som ett legitimt alternativ eftersom deras politik var allt för
förknippad med en högerextremism med
nazistiska rötter.32 Det rumsrena populistiska alternativet var i stället Ny Demokrati, som bildades år 1991 och kom in i
riksdagen samma höst. I riksdagsvalet
1998 fick Sverigedemokraterna endast 0,4
procent av rösterna och år 2002 1,4 procent. År 2005 valdes Jimmie Åkesson till
partiledare och nu ökade man ansträngningarna för att normalisera partiet.
Partiet beskrev sig som ett ”demokratiskt,
nationalistiskt parti” inspirerat av den
socialdemokratiska folkhemstanken och
nationalkonservatism. I valet 2006 fördubblades stödet till 2,9 procent.
Det slutliga genombrottet kom i riksdagsvalet 2010, då Sverigedemokraterna
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fick 5,7 procent av rösterna och därmed
platser i Sveriges riksdag. Väl inne isolerades man emellertid från övriga partiet,
som vägrade samarbete eller någon form
av samröre. Man fortsatte emellertid att
växa: År 2014 fick man 12,9 procent av
rösterna och i valet 2018 blev man tredje
största parti med 17,5 procents stöd.

Sverigedemokraternas väljare
I dag finns en omfattande diskussion om
Sverigedemokraternas identitet. En av de
centrala frågorna är om det är rötterna i
fascism och nazism eller dagens officiella
populistiska och socialkonservativa profil
som framför allt definierar partiet?33 En
annan diskussion gäller partiets väljare
och vad som lockar dem till Sverigedemokraterna. Handlar det om en utbredd
rasism och främlingsfientlighet i det
svenska samhället, som kanaliseras genom Sverigedemokraterna, eller finns det
andra orsaker – och i så fall vilka?
En del undersökningar tyder på att
Sverigedemokraternas väljare är skeptiska
till vad de ser som en allt för omfattande
invandring – men inte nödvändigtvis på
grund av rasism eller främlingsfientlighet,
utan på grund av de negativa konsekvenser de menar att detta får för samhället
som helhet, inte minst ekonomiskt.34
Markus Uvell har studerat Sverigedemokraternas väljare genom opinionsundersökningar och fokusgrupper, och identifierar tre väljartyper som dras till partiet.
Den första kallar han den traditionelle
arbetaren: en tidigare socialdemokratisk
väljare som inte längre upplever sig representerad av sitt gamla parti. Medan globalisering och invandring hotar hans
arbete och välfärd uppfattar han (oftast
en han) att vänstern fastnat i diskussioner
om könsroller, hbtq-rättigheter och andra
kulturradikala frågor. Besviken vänder
han sig därför till Sverigedemokraterna.

Den andra gruppen är den missnöjda
läraren, som menar att Sverige präglas av
ett tilltagande kaos knutet till invandringen, något som tydligast märks i klassrummet. Slutligen finns kvinnan i vården, som
oroar sig över att invandringen naggar på
de redan knappa resurser som borde gå
till välfärden.35
Invandringen är naturligtvis en nyckelfråga för alla dessa grupper, eftersom
den uppfattas hota arbete, skapa oreda
och kosta pengar. Men Uvells poäng är
att det inte är rasism eller idéer om vit
överlägsenhet som driver väljare ditåt,
utan ett antal konkreta problem som har
med socioekonomisk trygghet och stabilitet att göra. De som röstar på Sverigedemokraterna uppfattar att detta är det
enda parti som tar deras oro inför dessa
problem på allvar.
Uvell noterar också att Sverigedemokraternas väljare i regel är mer konservativa än genomsnittsväljarna. Det kommer
bland annat till uttryck i att de bejakar så
kallade ”traditionella könsroller” och är
skeptiska till drastiska samhällsomvandlingar. De har också starkare förankring
på landsbygden än genomsnittsväljarna.36
De som röstar på Sverigedemokraterna
påminner med andra ord om de brittiska
väljare som författaren David Goodhart
har kallat för ”Somewheres”, och som till
skillnad från de mobila ”Anywheres”
karakteriseras av att de värderar ”stability, familiarity and more parochial group
and national attachments and generally
do not thrive in education driven economies”.37
Goodharts analys pekar på att det hos
denna väljargrupp finns ett generellt missnöje med ett globaliserat, postindustriellt
samhälle som premierar flexibilitet och
rörlighet. Här närmar vi oss den faktor
som står i centrum för denna artikel,
nämligen sambandet mellan senmodern
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alienation och högerpopulism. Statsvetarna Edgar Grande och Hanspeter Kriesi
menar att de senaste decenniernas utveckling skapat en klyfta i moderna samhällen
mellan globaliseringens ”vinnare” och
”förlorare”. Somliga har haft enklare att
anpassa sig till de nya ekonomiska och
kulturella förutsättningarna, och också
trivts i dem, medan andra känt sig främmande för dem. Den senare gruppen har
också attraherats av högerpopulistiska
partier, som framför allt har appellerat till
deras ”cultural anxieties”.38 Grande och
Kriesi påpekar att även om dessa förlorar
ekonomiskt på globaliseringen, så sker
alltså den politiska mobiliseringen av dem
med hänvisning till kulturella förändringar.39 Återigen ser vi alltså att existentiella
faktorer har en framträdande roll. Samtidigt skapar detta ett svårlösligt politiskt
dilemma, för hur kompenserar man en
grupp som uppfattar sig vara ”kulturella
förlorare”?

kapital, det vill säga de relationer och nätverk som en person har tillgång till.
Robert Putnam identifierar tre typer av
kapital i ett samhälle: Fysiskt kapital, alltså materiella resurser; humankapital, det
vill säga utbildning och kompetens; samt
socialt kapital. Det sistnämnda handlar
om kontakter, samarbetsförmåga och tilllit mellan medborgarna.41 En viktig infrastruktur för detta är föreningslivet och
det civila samhället.42
Enligt Tocqueville är det sociala kapitalet – även om han inte använder det
begreppet – avgörande i ett demokratiskt
samhälle:

Is there a cultural equivalent to the
welfare state which is compatible
with the requirements of economic
openness and political integration?
In fact, some would argue there is
not, a fact which would make advanced capital societies politically
highly vulnerable.40

Ett starkt social kapital ger människor
möjligheten att förbättra sin levnadsstandard och kan också fungera som krockkudde när olyckan är framme. Nätverk
har visat sig vara av stor betydelse när
människor söker jobb, men möjliggör
också för gemenskaper att tillsammans
avhjälpa sådant som de uppfattar som en
brist i samhället eller i sina liv. De kan till
exempel trygghetsvandra, ordna snöröjningen på sin gata, underhålla en
badplats eller hjälpa en sjuk vän med
matlagning. Personer utan socialt kapital
är mer utsatta för ekonomiska, politiska
och kulturella samhällsomvälvningar – de
är med Tocquevilles ord vanmäktiga.44
Detta borde också betyda att människor
utan socialt kapital är mer benägna att
attraheras av högerpopulism. Människor
utan socialt kapital är också, enligt själva
definitionen, mer isolerade, ensamma och
maktlösa. Undersökningar visar också att

Men stämmer det att det inte går att göra
något åt detta? Om min tes att personer
som är regelbundna gudstjänstbesökare
är mindre benägna att dras till populism
och främlingsfientlighet, då skulle vitala
kyrkor och ett levande civilsamhälle
kunna utgöra ett annat alternativ än det
nationalistiska erbjudandet om en kulturellt och etniskt homogen nationalstat.
Precis som för hundra år sedan skulle det
kunna mildra det moderna traumat.

Högerpopulism och socialt kapital
Känslan av trygghet och sammanhang är
också relaterat till det som kallas socialt

Hos demokratiska folk är däremot
alla medborgare oberoende och
svaga. De förmår nästan ingenting
av sig själv, och ingen av dem är i
stånd att tvinga sina medmänniskor att vara honom behjälpliga.
Om de inte lärde sig att bistå varandra av fri vilja skulle de följaktligen drabbas av vanmakt.43
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ett engagemang i kyrkor eller föreningsliv
korrelerar med hög tillit, medan brist på
sådan tillit kännetecknar högerpopulistiska väljare.45 Att delta aktivt i civilsamhället kan också innebära en möjlighet att
möta och samverka med människor av
olika slag. Denna övning i att leva med
skillnad kan leda till att pluralism och
mångkultur i samhället upplevs som mindre hotfullt.46
Sambandet mellan ett svagt socialt
kapital och högerpopulism har studerats i
ganska liten grad, och såvitt jag har kunnat finna inte alls när det gäller Sverige.47
Det finns emellertid några internationella
studier som visar att personer som är
aktiva i civilsamhället är mindre benägna
att rösta på populistiska partier. Den ena
är en kvantitativ studie av Europa och
Sydamerika, där en italiensk forskargrupp drar slutsatsen att ett aktivt engagemang i civilsamhälle och föreningsliv –
möjligen med undantag för fackföreningar – gör personer mindre benägna att
rösta på högerpopulistiska partier.48 I en
liknande studie av det amerikanska valet
år 2016 kommer Paola Giuliano och
Romain Wacziarg fram till att det finns
”a robust negative relationship between
social capital and various measures of
preferences for Donald Trump”.49 I studier
av nederländska väljare har Hilde Coffé
påvisat samband mellan svagt socialt
kapital och högerpopulistiska politiska
sympatier.50 Undersökningar av svenska
förhållanden visar också att stödet för
Sverigedemokraterna är starkt i de grupper där civilsamhällesengagemang och
socialt kapital generellt är svagt: bland
unga män, på landsbygden och bland lågutbildade.51
En fråga som ibland lyfts är om det är
möjligt att generalisera kring socialt kapital och civilsamhällesengagemang.52 I sin
klassiska studie Att bowla ensam visar

Putnam hur socialt kapital är ovärderligt
för demokrati och tillit, men konstaterar
också att det ”kan styras till illvilliga,
antisociala syften”.53 Även om man kan
argumentera för att socialt kapital och
civilsamhällesengagemang har potentiellt
goda effekter, så går det inte heller att förneka att gemenskaper kan röra sig i skilda riktningar och odla olika typer av
ideal. Det gäller också politiskt.54 Det
finns siffror som tyder på att personer
som är engagerade i fackföreningar är
mer benägna att rösta på populistiska
partier.55 I USA hör väljare som tillhör
vita evangelikala kyrkor till dem som
starkast slutit upp bakom Trump, och det
finns också studier som indikerar att kyrkobesökare som identifierar sig som
nationell majoritet har en benägenhet att
rösta på högerpopulistiska partier också i
Europa.56 Samtidigt visar en rad studier
att kyrkligt engagemang gör väljare
mindre benägna att rösta på högerpopulistiska partier.57 Vilken riktning en gemenskap eller en rörelse tar handlar alltså
om ett samspel av flera faktorer. Men de
svenska kyrkorna, och inte minst frikyrkorna, tycks vara en civilsamhällesorganisation som gör väljare mindre benägna
att rösta på Sverigedemokraterna.58

Sverigedemokraterna och de kristna
väljarna
Oavsett vad man kallar Sverigedemokraternas ideologi – fascistisk, främlingsfientlig, populistisk eller socialkonservativ – så är det tydligt att nationen och
nationell homogenitet står i centrum för
den. I sitt partiprogram skriver de:
I likhet med stora delar av den tidiga, europeiska socialkonservativa
rörelsen ser Sverigedemokraterna
nationalismen som det enskilt viktigaste verktyget i arbetet med att
bejaka den gemensamma identiteten och samhällets inre solidaritet.59
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Kristendomen betraktas som ett redskap i arbetet för att skapa denna homogena nation. Den kristna tron, inte minst
Svenska kyrkan, beskrivs som en del av
den svenska nationella identiteten: ”Sverige har varit ett kristet land i över tusen
år. Kristendomen är intimt sammanvävd
med den svenska kulturen och identiteten.” Kristendomen bör därför ”inneha
en särställning i förhållande till andra
religioner i Sverige”.60 Mot denna bakgrund kunde man antagit att partiet uppfattas som särskilt attraktivt av just kristna väljare. Men som statsvetaren Magnus
Hagevi visat är detta inte fallet. Sverigedemokraterna har konsekvent lägre stöd
bland regelbundna gudstjänstbesökare än
bland vanliga väljare – ja, mycket lägre,
faktiskt. I VALU-undersökningen 2010
fick Sverigedemokraterna stöd av 2 procent av regelbundna kyrkobesökare, vilket kan jämföras med 6 procent av väljarna totalt. I Linnéuniversitetets mätning
från 2014 fick Sverigedemokraterna 12
procent i väljarkåren generellt, men
endast 3 procent bland gudstjänstbesökare.61 I den stora VALU-undersökningen
samma år fick Sverigedemokraterna hälften så stort stöd (4 procent) bland gudstjänstbesökare som i väljarkåren generellt. Till 2018 års val hade stödet ökat,
men låg fortfarande under hälften av rikssnittet: 9 procent av regelbundna kyrkobesökare angav att de röstade på Sverigedemokraterna, medan den genomsnittliga
siffran var 19 procent.62
Vad beror detta på? En del hävdar att
orsaken är att kyrkliga väljare i högre
utsträckning röstar på Kristdemokraterna, men Hagevi visar att det inte är
hela förklaringen. Han har analyserat
värderingar i den här gruppen, och noterar att frikyrkliga väljare har en mer positiv syn på invandring och mångkultur än
genomsnittet: ”individuals who are regu-

lar free church goers tend to have comparatively positive opinions towards refugees and towards Sweden as a multicultural society.”63
Det finns flera förklaringar till detta.
Till att börja med har det historiska rötter
i baptisters och andra frikyrkligas kamp
för religionsfrihet och mot ett statligt religiöst förtryck sedan 1800-talet.64 Detta
arv gör att frikyrkliga också i dag är
måna om att värna religiös mångfald,
även för människor från andra traditioner – till exempel muslimer. Frikyrkliga
väljare är, som Hagevi noterar, exempelvis mer positiva än genomsnittet till ett
mångkulturellt samhälle och de vill inte
heller ha några förbud mot byggandet av
moskéer. De är med andra ord mindre
benägna att uppfatta upplösningen av
den kulturella homogeniteten som ett existentiellt hot, utan ser den snarare som en
förutsättning för att de själva ska kunna
existera och etablera sina gemenskaper.65
Det finns också ett arv av internationell solidaritet i de svenska frikyrkorna,
som tidigt kom att ägna sig åt mission
och nödhjälpsarbete utanför Sveriges
gränser. I samband med den stora flyktingkrisen år 2015 märktes styrkan i dessa
värderingar genom det diakonala engagemanget för migranter hos många kyrkor.
En stor del av församlingar i såväl frikyrkorna som Svenska kyrkan engagerade
sig på olika sätt i mottagandet. De ordnade härbärgen, läxhjälp, språkkaféer eller
stöttade på andra sätt. Här spelade den
bibliska uppmaningarna att välkomna
främlingen och flykten en stor roll för att
motivera.66 Det är också intressant att
notera att när Kristdemokraterna antog
en mer restriktiv flyktingpolitik sjönk stödet för dem markant i den frikyrkliga väljarkåren.67
Studerar man Sverigedemokraternas
väljare finner man att de omfamnar kris-
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tendomen som en slags kulturell eller civilisatorisk identitet, men samtidigt är tämligen sekulariserade när det kommer till
personlig tro och engagemang. 83 procent av partiets väljare instämmer i påståendet att Sverige är ett kristet land, och
att ”det är kristendomen som är normen”, vilket är långt över genomsnittet
på omkring 50 procent. Men frågar man
dessa väljare om de själva tror på Gud
svarar bara 22 procent ja – och det är en
bra bit under genomsnittet på 27 procent.
Faktum är att Sverigedemokraternas väljare tillhör de mest sekulära av alla. Bara
bland Vänsterpartiets och Liberalernas
väljare är det färre som tror på Gud – 13
respektive 20 procent. Och bland dem
som svarar tvärt nej på frågan om de tror
på Gud, det vill säga inte väljer svaret
”vet ej”, ligger Sverigedemokraternas väljare allra högst: 58 procent.68
Kristen identitet, men inte kristen tro –
så kan Sverigedemokraternas religiösa profil beskrivas. Sverigedemokraternas nationalism är ett uttryck för kristendom förvandlad från tro till ideologi, och från
personligt engagemang till kollektiv identitet. Det finns resultat som indikerar att
sekularisering ökar risken för främlingsfientligheten bland vissa väljargrupper,
vilket leder till en skepsis mot invandring
och mångkultur.69 Men orsakskedjan
skulle också kunna vara något annorlunda: sekulariseringen leder till existentiell
osäkerhet, vilket vissa försöker möta
genom en kulturell och nationell homogenitet som står i motsats till pluralism och
mångkultur. Nationen tar kyrkans plats
som det som ska ge människan mening,
trygghet och sammanhang. Som historikern John Bossy formulerat det: Det heliga migrerar från kyrkan till nationalstaten.70

Populismens existentiella dimensioner
Tesen i denna artikel har varit att populismens genomslag inte bara handlar om
ekonomiskt missnöje eller främlingsfientlighet, utan att den också har kulturella
och existentiella orsaker. En orsak till
dess genomslag är upplevelsen av förlust
av sådant som pengar inte kan mäta:
trygghet, traditioner, gemenskap, en
känsla av tillhörighet. Att denna typ av
alienation är ett inslag i moderniteten,
och inte minst i senmoderniteten, är
något som en rad teoretiker och forskare
påpekat länge: Rousseau på 1700-talet,
Marx och Tocqueville på 1800-talet, Weber och Durkheim på 1900-talet och slutligen till Zygmund Bauman och Charles
Taylor i vår tid.
Om detta stämmer borde man kunna
se att högerpopulistiska partier försöker
fånga upp dessa känslor. En sådan ambition är också tydlig i Sverigedemokraternas retorik, även om det är något som
ganska sällan uppmärksammas. Partiets
slogan är ”Trygghet och tradition” och i
partiprogrammet återkommer existentiella termer som gemenskap, värdighet,
sammanhållning och respekt regelbundet.
Under sitt tal till nationen som sändes på
Sveriges Television i maj 2018 hann
Jimmie Åkesson nämna orden ’sammanhållning’, ’tillit’, ’samhörighet’, ’trygghet’
(två gånger) och ’hemkänsla’ redan under
talets första minut. Detta är inte skilt
ifrån nationalism och invandringskritik i
partiets program och retorik, utan sammanhållning, trygghet och gemenskap
beskrivs som frukten av nationell homogenitet. Som Elgenius och Rydgren konstaterar: ”Swedish nationalism is therefore offered as a remedy to restore authenticity, (ethnic and cultural) homogeneity
and social solidarity.”71
Högerpopulismen adresserar alltså en
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djup mänsklig längtan efter sådant som
varken individualistiskt oberoende eller
den anonyma, kollektiva staten kan tillhandahålla: längtan efter gemenskap och
att få höra till. Den svarar på behovet av
sådana värden genom att erbjuda en mer
solid modernitet i form av en nationalstat
präglad av kulturell och etnisk homogenitet. Detta är något annat än att betrakta
väljarna som individer som bara vill ha
fler valmöjligheter, några rättigheter till
och lite mer pengar på fickan. Eftersom
människan inte bara är en autonom individ som förverkligas genom oberoende,
utan en social varelse som söker gemenskap, finns mycket att vinna för ett parti
som kan fånga upp denna längtan i ett
samhälle där alienation och fragmentisering är utbredd. Högerpopulismen har
insett detta: Det är en politisk rörelse med
en existentiell klangbotten.

Kyrkor och politik i den flytande
moderniteten: Teopolitiska reflexioner
Jag menar emellertid att högerpopulismens erbjudande inte kan råda bot på
den senmoderna alienationen, för nationen kan inte fylla människas existentiella
behov. Nationen är inget hem, utan en
föreställd gemenskap (imagined community), som statsvetaren Benedict Anderson formulerat det.72 Vi kan inte känna,
inte ens träffa, alla medborgare i nationen
Sverige. Nationalstaten är ett ramverk
som kan ordna vissa saker, men människan kan aldrig kunna finna den gemenskap hon törstar efter i nationalstaten.
Teologiskt kan drömmen om att den
nationella gemenskapen ska kunna råda
bot på vår ensamhet betraktas som ett
exempel på att en god och naturlig längtan förvrids när den riktas mot ett felaktigt mål.
Den vanligaste kritiken mot nationalstaten i dag är att den är för smal: att den

drar gränser, stänger människor ute och
ställer folk mot folk. Det är sant – men
sett ur en annan synvinkel är nationen
också för bred. Den är för stor för att
kunna utgöra ett hem. Människan behöver en plats på jorden, ett hörn där vi
känner oss hemma. Vi blomstrar i gemenskap med människor som inte bara vagt
känner igen oss, utan faktiskt vet vilka vi
är. Vi behöver finnas bland personer som
saknar oss om vi skulle försvinna, och
som dyker upp på vår begravning den
dag vi dör.
Det är riktigt att vi behöver vara något
mer än ”medborgare” i den stora staten
eller ”konsumenter” på den globala
marknaden. Men den gemenskap vi längtar efter kan inte komma inte uppifrån,
genom att vi hakar i gigantiska, nationella projekt. Det innebär att politiker inte
kan servera gemenskap uppifrån, men
däremot de kan bereda rum för dem så
att de kan växa nerifrån. För gemenskaper måste, för att bli konkreta och levande, växa underifrån.73
Det är här kyrkorna kommer in, för
inte minst genom sina lokala församlingar kan de vara ett svar på denna längtan.
Det är också en del av förklaringen till att
kyrkliga väljare inte attraheras av Sverigedemokraternas löften och retorik. De existentiella behov som populismen gör
anspråk på att kunna fylla möts redan av
de lokala församlingarna och den vidare
kyrkliga gemenskap som dessa väljare
finns i. Här finns gemenskap, samhörighet, tillit, sammanhållning och hemhörighet.
Då och då hör man personer som hävdar att kristendomen skulle ha framtiden
för sig bara den gav upp de sociala gemenskaperna – församlingarna – och i
stället antog en privat och mystisk form,
mer anpassad till den moderna svenskens
individualistiska spiritualitet. Men då har
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man missförstått både kyrkans och människans natur. För kristendomen lanserades inte som en lära eller en global organisation i första hand, utan växte fram
som ett nätverk av lokala gemenskaper.
Församlingar där människor levde ansikte mot ansikte.74
Här fanns gemenskaper som svarade
på människans längtan efter att vara en
del av ett vi. Det var samma struktur som
gjorde att frikyrkorna kunde fungera som
krockkuddar när Sverige tog steget in i
moderniteten: församlingarna gav människor gemenskap och tillhörighet i en tid
som samtidigt präglades av storskalighet
och fragmentisering.75 Den svenska demokratin växte alltså inte fram tack vare
autonoma individer, utan via små gemenskaper. ”Sverige är en studiecirkeldemokrati” sa en gång statsminister Olof
Palme. Tocqueville gjorde samma iakttagelse när han konstaterade att den amerikanska demokratin vilade på konsten att
sammansluta sig.76
Men i dagens flytande modernitet, där
alla våra åtaganden är villkorade, löses
denna typ av gemenskaper upp. Det skapar ett politiskt och existentiellt tomrum,
ett samhälle med alienerade individer
som blir lätta byten för profittörstande
företag och populistiska politiker. Som
Yuval Harari konstaterar: ”Stater och
marknader som består av alienerade individer kan mycket lättare ingripa i sina
medlemmars liv än stater och marknader
som består av starka familjer och lokalsamhällen.”77
En orsak till högerpopulismen fram-

gångar är alltså att moderniteten upplevs
som ett trauma genom förlusten av sammanhang. Denna tendens förstärks när
individualismen går från att vara ett politiskt skydd för den enskilde, till en kulturellt ideal. Men den politiska lösningen
bör inte, menar jag, vara att placera en
kultur, en ideologi eller en religion i centrum, och tvinga den på alla medborgare.
Dels för att det inte fungerar, dels för att
nationalisternas svar skulle innebära att
vi gav upp religionsfrihet och demokrati.
Ett bättre alternativ är att nationen
fylls av en mängd traditioner och rörelser.
Men då behöver politiker betrakta religiösa traditioner som en tillgång, och kyrkorna förstå att de spelar en viktig roll i
samtiden.78
Inte genom att utöva makt, att kräva
absolut uppslutning bakom deras idéer
och ideal utan genom att leva ett aktivt
och engagerat församlingsliv. Då skapas
platser där människan kan finna den
gemenskap, samhörighet och det hem
som hon behöver.
För människan lever inte av oberoende
allena, utan behöver gemenskap, tillhörighet och riktning. Men i en pluralistisk
tid måste sådana saker komma nerifrån –
de kan inte tryckas på oss uppifrån. Kyrkorna måste vara beredda att axla denna
uppgift. Inte för att de får sitt existensberättigande genom att de stöttar demokratin, utan för att det är i linje med kyrkans grundläggande uppdrag: att välkomna människor att bli lemmar i Kristi
kropp.79
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1. Innledning

M

ot slutten av 2019 skrev Mark
Galli, daværende redaktør for
Christianity Today, en artikkel
der han argumenterte for at Donald
Trump ikke burde gjenvelges som USAs
president.1 Dette førte til sterke reaksjoner som tydeliggjorde bred støtte til
Trump blant amerikanske evangeliske
kristne. Dette kom til uttrykk, dels som
uforbeholden tilslutning, dels i form av
pragmatisk argumentasjon, der Trumps
problematiske sider ble veid opp mot
hans støtte til kristne verdier.2
Oppslaget aktiverte også det vi kan
kalle «profetisk» argumentasjon for
Trumps presidentskap. Denne kom fra
fremtredende personer innen den såkalte
New Apostolic Reformation-bevegelsen

(NAR). Fra dette hold har man i flere år
hevdet å ha mottatt åpenbaringer om at
Trump er utvalgt av Gud til å være USAs
president. Ifølge World Christian Database, er ca. 36 millioner amerikanere tilknyttet NAR. Retningen beskrives også
som den for tiden sterkest voksende og
mest innflytelsesrike kristne bevegelse i
USA. Dette aktualiserer en undersøkelse
av NAR-bevegelsens politiske profetiske
virksomhet frem mot presidentvalget i
2020. Jeg vil utdype bakgrunn og problemstilling i det følgende.3
NAR-bevegelsens profetier handler
ikke bare om Donald Trumps person,
men også om USA og NAR-bevegelsen
roller i forhold til opprettelsen av Guds
rike på jorden i endetiden. Det bærende
motiv er at NAR-bevegelsens tilhengere

Copyright © 2020 Author(s).
Peer reviewed open access article – published under CC BY-NC 4.0.
Theofilos. Volume 12, 2020, issue 2-3, pp. 291–309 DOI: https://doi.org/10.48032/theo/12/2/8
ISSN print 1893-7969, ISSN online: ISSN 2703-7037

292

Profetiene om Donald Trump, USA og NAR-bevegelsen

skal opprette Guds rike, som politisk og
overnaturlig størrelse, i allianse med et rekristnet og et sterkt USA. I løpet av
Trumps presidentperiode har disse oppfatningene blitt konkretisert og utviklet,
gjennom en rekke profetier om Trumps
person. Spørsmålet er så hva denne utviklingen består i. Jeg vil bidra med svar på
dette spørsmålet ved å undersøke et
utvalgt profetiske publikasjoner som har
hatt betydelig innflytelse, og som er representative for NAR-bevegelsens profetvirksomhet. Vi skal se at de oppfatninger
som utvikles i disse skriftene, om USA og
Trumps rolle i forhold til opprettelsen av
Guds rike i endetiden, styres og motiveres
av NAR-bevegelsens Dominion Theology.
Nærmere bestemt, bevegelsens ide om å
besitte et særlig gudgitt hersker-mandat,
og en særlig gudgitt utrustning til å virkeliggjøre Guds rike på jorden.
For å etablere grunnlag for undersøkelsen, starter jeg med å skissere NARbevegelsens Dominion Theology, slik
denne ble etablert ved overgangen til vårt
århundre. Her er særlig C. Peter Wagners
bidrag av interesse, fordi han med rette
regnes som NAR-bevegelsens betydeligste
teologiske premissleverandør. Deretter
undersøker jeg to skrifter som ble publisert i god tid før valget i 2016, nemlig,
Johnny Enlows, The Seven Mountain
Prophecy. Unveiling the Coming Elijah
Revolution, (2008) og The Seven Mountain Mantle: Receiving the Joseph Anointing to Reform Nations (2009).4 Jeg følger så opp med Mark Taylors: The Trump
Prophecies: The Astonishing True Story of
the Man Who Saw Tomorrow...and What
He Says Is Coming Next: UPDATED
AND EXPANDED. Taylor fikk angivelig
åpenbaringer om at Trump skulle bli president allerede i 2011. Nevnte bok ble
imidlertid publisert først i 2017, og kom i
ny utvidet utgave i 2019. Jeg velger siste

utgave fordi den er oppdatert i forhold til
tiden som har fulgt etter at Trump ble
president.5
Deretter analyserer jeg dr. Lance
Wallnaus: God's Chaos Candidate: Donald J. Trump and the American Unraveling.6 Jeg benytter også Wallnaus artikkel
«The Seven Mountain Mandate» i: Invading Babylon: The 7 Mountain Mandate.7
Wallnaus skrifter undersøkes sist, fordi
han utvikler oppfatninger som går ut over
de vi finner hos Taylor, fordi han antageligvis er den som har levert de betydeligste
teologiske bidragene til forståelse av
Trumps presidentskap, og fordi han kom
med en ny publikasjon om denne materien så sent som 20. oktober 2020; God’s
Chaos Code: The Shocking Blueprint that
Reveals 5 Keys to the Destiny of Nations.
Dette skriftet føres inn i undersøkelsen
avslutningsvis. Her trekker jeg også linjer
frem mot situasjonen som oppstod før og
etter selve valget i november 2020.8

1.1. Forskningssituasjon og litteratur
I løpet av de siste årene, har forskning på
NAR-bevegelsen vokst i omfang, med bidrag fra teologisk, religionsvitenskapelig
og samfunnsvitenskapelig hold. Betegnelsen NAR er relativt godt etablert i fagmiljøene, og benyttes derfor også i denne
artikkelen. Teologisk forskning har særlig
vært rettet mot C. Peter Wagner. Det gjelder for eksempel K. T. Resane, A Critical
Analysis of the Ecclesiology of the Emerging Apostolic Churches with Special
Reference to the Notion of the Fivefold
Ministry,9 og Petri Laitinen, Spiritual
Gifts according to C. Peter Wagner.10 Mer
helhetlige undersøkelser av bevegelsen
finner vi i John Weaver, The New Apostolic Reformation History of a Modern
Charismatic Movement,11 og R. Douglas
Geivett og Holly Pivec, A New Apostolic
Reformation? A Biblical Response to a
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Worldwide Movement12. Når det gjelder
profetiene om Trump, er forskningsbidragene færre. Damon Berry tangerer vår
problemstilling i artikkelen: «Voting in
the Kingdom Prophecy Voters, the New
Apostolic Reformation, and Christian
Support for Trump».13 Ved å undersøke
utviklingen i denne profetvirksomheten
frem mot det amerikanske presidentvalget i 2020, tar vi sikte på å bidra med ny
kunnskap om den.

2. NAR-bevegelsens bakgrunn
Akronymet NAR betegner et nettverk av
karismatiske mega-kirker som preges av
en relativt konform tenkning om hvordan
de skal opprette Guds rike på jorden i
endetiden. Disse menighetene er selvstendige, og har ofte etablert egne globale
nettverk. Pastorer og «apostler» som Bill
Johnson (Bethel Church), Randy Clark
(Gobal Awakening) og Ché Ahn (Harvest
International Ministry) anses som de
fremste ledere for bevegelsen. I tillegg kan
nevnes at Lance Wallnau, som vi skal
komme tilbake til nedenfor, har økende
betydning i bevegelsen.14 I en undersøkelse fra 2017 lanserer Brad Christerson og
Richard Flory en alternativ betegnelse på
bevegelsen, nemlig, «Independent Network
Charismatic» (INC). De hevder blant annet følgende: Med sin intensjon om å
opprette Guds rike på jorden som politisk
størrelse, representerer INC/NAR noe
nytt i forhold til den forutgående tredje
karismatiske bølge. De påpeker også at
bevegelsen i stor grad vinner tilhengere
via internett, og at den har utviklet en
global nettverksmodell som sikrer tilknyttede menighetsledere (apostler) stor handlefrihet og selvstendighet.15 Når dette er
nevnt, må det føyes til at andre forskere
påpeker at NAR-bevegelsen, særlig med
sin lære om at Gud i de siste tider oppreiser en hær av spesielt åndsutrustede

kristne, viser tydelige likhetstrekk med
Latter Rain bevegelsen som vokste frem i
USA mot slutten av 1940-tallet.16

2.1. C. P. Wagner og NAR-bevegelsens
røtter
Skal man danne seg et bilde av NARbevegelsens teologi og motiver, er det hensiktsmessig å starte med bakgrunnen for
selve betegnelsen New Apostolic Reformation. Denne ble lansert av C. Peter Wagner i 1998, og var ment som en «fenomenologisk» beskrivelse av det som for ham
den gang, fremsto som en gryende global
karismatisk reformasjon.17
Wagner tolket det han mente å se, i lys
av sitt syn på kirkens tre historiske epoker: «The apostolic paradigm» frem til
313, «The Christendom paradigm» frem
til 1982. Deretter «The New Apostolic
Paradigm», som skulle munne ut i Jesu
gjenkomst. Wagner plasserte den Apostoliske reformasjonen i sistnevnte epoke.
Han mente at den skulle manifestere seg
ved at grupper innen de etablerte kristne
fellesskapene skulle utrustes med overnaturlige evner, og gjøre store under og
tegn. De skulle reformere de etablerte kirkesamfunnene, og utvikle et globalt suprakonfesjonelt menighetsfelleskap. Fremfor alt skulle de gjenopprette urkirkens
apostel og profet-embete, og som følge av
det, virkeliggjøre Guds rike på jorden.18
Wagner utviklet en tosidig oppfatning
om Guds rike, som senere ble grunnleggende for NAR-bevegelsens tenkning og
praksis. På den ene side skulle Guds rike
manifesteres ved gjennomslag for overnaturlige tilstander i områder der menigheter, ledet av personer med apostelstatus,
var etablert.19 På den annen side skulle
Guds rike også realiseres som politisk
størrelse. Tenkningen om dette ble forankret i «The Seven Mountain Mandate»
(SMM), et politisk program som tillegges
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åpenbaringsstatus innen NAR-bevegelsen. I korthet sikter det på at spesielt
åndsbegavede personer, tilknyttet NARbevegelsen, skal opprette kontroll over
syv maktområder i nasjoner verden over,
nemlig; undervisning, religion, familie,
næringsliv, regjerning, underholdning og
media. Kristne skal oppnå politisk innflytelse og kontroll ved at åndsutrustede personer fra NAR-bevegelsen kommer i posisjon som rådgivere og åndelige veiledere
overfor sekulære ledere innen disse syv
sektorene. I det følgende skal vi se hvordan denne visjonen forankres i NARbevegelsens Dominion Theology. 20
Formuleringen Dominion Theology
(DT) betegner teologiske retninger som
styres av oppfatninger om at kirken, eller
en gruppe innen kirken, har et gudgitt
mandat til å styre politikk og samfunn.
Forut for NAR-bevegelsen ble det utviklet en type DT innen den amerikanske
rekonstruksjons-bevegelsen i tidsrommet
1960 – 1990.21 Den betydeligste tenker
og leder her, var Rousas John Rushdoony
(1916 – 2001). Sentralt i hans oppfatninger stod teorier om en gammeltestamentlig lovanvendelse som han mente
måtte legges til grunn for politikk og samfunnsliv. Rushdoony ønsket «teonomi» i
USA. Ifølge Weaver, ble dette kombinert
med en ide om at et re-kristnet USA skulle
bidra til re-kristning av andre nasjoner:
«The Reconstructionists believe their
‘mandate’ is to ‘rebuild, or reconstruct,
all of human society, beginning with the
United States and moving outward’».22
Michael McVicar hevder at C. P.
Wagner ble påvirket av rekonstruksjonismen gjennom deltakelse i Rushdoonys
nettverk på 1980-tallet. Han presiserer
imidlertid at Wagner utviklet sin egen
form for DT: «Wagner’s notion of dominion combined Kuyper’s concept of sphere sovereignty, Rushdoony’s idea of a

cultural mandate to Christianize all
realms of earthly existence, and a Pentecostal message of spiritual warfare into a
dynamic evangelistic project».23
Når Wagners DT videreføres i NARbevegelsen, følger likevel enkelte sentrale
motiver fra rekonstruktivismen med. I
undersøkelsen av vårt utvalg av skrifter
nedenfor, skal vi se at dette særlig gjelder
synet på USAs rolle i forhold til re-kristianisering av nasjonene. Før vi kommer så
langt, skal det imidlertid nevnes at både
NAR-teologien og rekonstruksjonismen
begrunner det kristne herskermandatet i
at mennesket opprinnelig ble skapt i
Guds bilde til å herske over jorden på
Guds vegne.24 Bevegelsene følger hverandre også i temmelig like oppfatninger
om at syndefallet førte til at gudsbildet
ble ødelagt, og at forutsetningen for å
herske da falt bort. Man kan også notere
samsvarende oppfatninger om at gudbilledlikhet, og herskemandatet, gjenopprettes ved tro på Kristus. Når det gjelder
herskermandatet, utvikles imidlertid en
særegen oppfatning innen NAR-bevegelsen. Her defineres nemlig det gjenopprettede herskermandatet meget snevert. Bare
de som er berørt av den apostoliske reformasjonen kan herske. Vi skal se nærmere
på hvorfor det tenkes slik i det følgende.
Innen NAR-bevegelsen læres at det
opprettes likhet med Jesus Kristus når
Guds bilde gjenopprettes i et menneske.
Med dette får det troende menneske prinsipiell tilgang til guddommelig innsikt,
krefter og forståelse. Samtidig læres det at
denne tilgangen til guddommelighet kun
gjenopprettes som en latent og mulig disposisjon. For at kristne skal settes i stand
til å utøve sitt herskeroppdrag, må derfor
deres guddommelige potensial utløses.
Ifølge NAR teologien er det nettopp dette
som skjer, gjennom den apostoliske reformasjonen.25 NAR-bevegelsens ledere ser
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det derfor som sin oppgave å arbeide for
at kristne får sitt guddommelige potensial
utløst, slik at de kan utøve det opprinnelige herskermandatet. Da kan de kanalisere himmelske tilstander inn i verden,
slik at Guds rike opprettes. I det følgende
skal vi vise hvordan dette særlig forankres
i bevegelsens lære om apostler og profeter.26

2.2. Profeter og apostler
I NAR-bevegelsen oppfattes apostelen
både som åpenbaringsformidler og hersker. Bill Johnsons oppfatning er meget
representativ. Han hevder at det bibelske
apostelbegrepet reflekterer en ordning i
oldtidens imperier. Herskerne innsatte
guvernører i erobrede områder. Liksom
disse representerte fyrsten og hersket på
hans vegne i sine respektive landområder,
representerer NAR-bevegelsens apostler
Gud i de geografiske områdene der de
angivelig er gitt åndelig autoritet og makt.
Liksom keiserens guvernører var bemyndiget til å utøve makt for at mennesker i
erobrede områder skulle innrette seg etter
imperiets lover, er NAR-bevegelsens apostler bemyndiget til å utøve makt for at
mennesker i deres områder innretter seg i
samsvar med det de mener er Guds vilje:
Apostle was originally a secular
term used by both the Greeks and
the Romans to refer to the leader of
a special envoy. That leader had the
job of establishing the culture of
the empire he represented into the
daily lives of the citizens the empire
conquered. (…) For this reason,
they came up with a strategy to
transform the culture of a conquered city so that when the empire’s
leaders visited, it would feel the
same as home. (…) Jesus adopted
the term to reveal His intentions.
His apostles lead a special envoy of
people who have the job of establishing the culture of the empire of

heaven into the daily lives of the
citizens they serve. (…) This becomes the mandate of the Church
when it has a full expression of
healthy leadership.27

Med dette definerer Johnson apostelbegrepet i rammen av et imperialistisk
hersker-paradigme. Apostlene er «hærførere» som skal lede an i kampen mot demoniske krefter som undertrykker mennesker, og setter dem opp mot Guds plan
og vilje. I apostlenes maktområder må
alle kristne mennesker derfor underkaste
seg deres autoritet og ledelse.28
Profet rollen må forstås i forhold til
dette. Formalt er den lavere enn apostelen. Samtidig defineres profeten mer
spesifikt som åpenbaringsformidler. Fordi
NAR-profetene også anses som åpenbaringsformidlere med henhold til dagsaktuelle politiske forhold, får de og deres
skrifter ofte en autoritet og effekt som i
praksis overgår apostelens. Den personen
som særlig har definert den profetiske
funksjonen for NAR-bevegelsen er, ifølge
R. Douglas Geivett og Holly Pivec, Bill
Hamon:
For Hamon, present-day prophets
have the same extraordinary authority as Old Testament prophets. ‘So
why do some teachers declare that
the New Testament prophets are
different from the Old Testament
prophets? The prophets are the
same as the one eternal God whom
they represent. (. . .) Present-day
prophets have the same anointing,
authority and ministry they had in
the Old Testament’.29

Allerede i 1990 skrev Bill Hamon at man
stod på trappene til en tid da det skulle
fremstå profeter som skulle vekke så stor
oppmerksomhet, ved sine budskap og
overnaturlige gjerninger, at nasjonenes
ledere ville søke dem og deres råd. Dette
skulle endog gjelde den amerikanske
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presidenten, hevdet Hamon. Vi skal komme tilbake til dette nedenfor. Her skal vi
først se nærmere på NAR profetenes status og rolle i lys av bevegelsens tenkning
om endetiden.30

2.3. Politiske profetier og NAR-eskatologien
Endetidstenkningen innen NAR-bevegelsen er ikke entydig, men preges likevel av
vesentlige fellestrekk. I hovedsak dominerer såkalt partiel preterisme. Den bærende oppfatning er følgelig at alle endetidsprofetier er oppfylt i oldkirken, med unntak av profetiene om Jesu gjenkomst.31
Med dette foretar NAR-teologien et
vesentlig brudd med den klassiske pentekostale pre-millenaristiske oppfatning.32
NAR-bevegelsens partielle preterisme
fører til at det bibelske grunnlaget for
eskatologien innsnevres og fortrenges til
fordel for NAR-bevegelsens egne profetier. Fordi disse tillegges åpenbaringsstatus,
føres de inn som grunnlag for NAR-bevegelsens tenkning om hvordan historiens
tredje og siste epoke vil arte seg. Samtidig
forutsettes det at oppfyllelsen av profetiene er avhengige av at kristne er lydige mot
profetenes budskap. Også her videreføres
oppfatninger særlig fra Bill Hamon. Ved
overgangen til 1990-tallet advarte han
mot ulydighet overfor profeter som Gud
angivelig sender i vår tid:
It has always been true – and in this
Prophetic Movement will be especially true – that the way we respond
to God’s divinely established prophets will determine our success or
failure, life or death, captivity or
freedom. Whole nations have arisen or fallen based on their response to God’s word through His prophets.33.

Fordi oppfyllelsen av profetiene tenkes
betinget av kristne menneskers lydighet,
blir NAR-bevegelsens tenkning om ende-

tiden preget av en viss åpenhet. Forventede endetidscenarier kan beskrives detaljert og optimistisk. Samtidig advares det
om at de ikke oppfylles dersom kristne er
ulydige mot dem. Damon Berry forklarer
dette særtrekket med utgangspunkt i
Daniel Wojcik skjelning mellom tre typer
eskatologi.34
Pre-millenaristisk «katastrofe eskatologi» er anti-preteristisk, og forutsetter at
de fleste endetidsprofetiene oppfylles i
tiden like før Jesu gjenkomst. Endetiden
beskrives da som en periode med forfall,
trengsel og forfølgelse under Anti-Krists
regime. «Progressiv eskatologi» er preteristisk og kjennetegnes av optimistiske
syn på endetiden. Dette kombineres med
oppfatninger om at Guds rike opprettes
på jorden forut for Jesu gjenkomst. NARbevegelsen ligger nær sistnevnte type
eskatologi. Ifølge Berry, må den likevel
klassifiseres mer presist som «avertive
millennianism», det vil si, en tenkning om
endetiden som forutsetter at Guds rike
bare kan få gjennomslag dersom kristne
er lydige, og onde krefter i verden beseires. Berry beskriver denne oppfatningen
slik:
Like the progressive millennialist
outlook, the avertive millennialist
view describes the world «not as
irredeemably evil or absolutely
doomed,» but «characterized by a
conditional attitude,» in that the
Kingdom of God may come if the
apocalyptic destruction is averted
and the requirements for the collective salvation are met. The millennialism expressed in the New
Apostolic Reformation movement
blends each of the elements of progressive and avertive millennialism
into what C. Peter Wagner described as an «optimistic» eschatology.35

I likhet med progressiv eskatologi, forutsetter altså «avertive» eskatologi at Guds
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rike skal opprettes på jorden før Jesu
gjenkomst. Samtidig forutsettes at dette
må skje i et samspill mellom Gud og
menigheten. De kristne må virke sammen
med Gud for at katastrofe og forfall kan
unngås og Guds rike opprettes.36 I det følgende skal vi nå se nærmere på hvordan
det vi her har skissert videreføres og utvikles i NAR-profetier om forholdet mellom kirken, USA og Donald Trump. Vi
starter med å analysere Johnny Enlows
tenkning.

3. Johnny Enlow og «The Josephmantel»
I boken The Seven Mountain Prophecy
(2008) utvikler Johnny Enlow Loren
Cunninghams og Bill Brights visjon fra
1975, om at kristne må re-kristne sekulariserte nasjoner ved å få innflytelse over
syv maktområder i samfunnet. Enlow fører denne visjonen inn i sin egen tenkning
og adapterer den til sine visjoner. Han
hevder at Gud har åpenbart for ham at
det i nær fremtid skal oppreises en hær av
kristne med overnaturlig utrustning.
Disse skal realisere SMM-visjonen i hast.
Ifølge Enlows profetier fra 2008, skulle
store samfunnsmessige endringer snarlig
komme over hele verden som en «tsunami», og som en global «Elias-revolusjon»:
The incoming Elijah Revolution
tsunami is going to eradicate stagnation and the status quo. Things
will never be the same again. All
three definitions of the term revolution will be evidenced. It will be a
«sudden and momentous change in
a situation,» it will «overthrow»
one system and replace it with
another, and it will bring about a
«drastic and far reaching change in
ways of thinking and behaving.» It
will be metamorphic in the sense
that it is not coming to improve or
slightly upgrade our present reality.

It’s coming to overhaul and transform everything that has to do with
how we think or act. 37

I boken The Seven Mountain Mantle
(2009) forklarer Enlow sine profetier om
NAR-bevegelsens rolle i forhold til stat og
samfunn frem mot og etter den forventede revolusjonen. Utgangspunktet er Genesis-fortellingene om Josef som ble faraos medregent. Enlow hevder at Josef kom
i sin maktposisjon fordi han var begavet
med gudgitt politisk innsikt, som gjorde
ham u-unnværlig for farao. Han forklarer
så sin oppfatning om hva Josefs utrustning bestod i, ved å utvikle en lære om
«The Joseph Mantel». Kappen, som patriarken Jakob gav Josef, representerer
ifølge Enlow, gudgitt utrusting til å styre
og lede i politiske og sosiale forhold. Enlow hevder at Gud har åpenbart for ham,
at Josef-kapper i forskjellige farger fremdeles er tilgjengelige i den åndelige virkelighet. Fargene svarer til forskjellig slags
overnaturlig utrustning til å utøve herredømme over de syv fjellene (maktområder) i samfunnet:
I recently had a vision in which I
saw Joseph’s coat of many colors
and how it applies to us today. In
the vision, the Lord called it ‘the
seven mountain mantle’. I was
shown that only Josephs will carry
the authority to displace the enemy
and his darkness from the seven
mountains of society.38

Josef fortellingen må, ifølge Enlow, tolkes
som «parable», og anvendes inn i vår tid.
Enlows budskap er derfor at Gud, på den
tiden Enlow skrev sin bok, holdt på med
å utruste utvalgte mennesker med den
samme overnaturlige innsikt som Bibelens Josef hadde. Ifølge Enlow, skulle
disse innta posisjoner i samfunnet som
svarer til den Josef fikk i forhold til farao.
Når ledere for sekulære sektorer ser
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NAR-bevegelsens «Josefer», vil de løpe til
Fjellet der Guds hus står, for å få del i den
frelsende visdom og ledelse som utgår
derifra, hevder Enlow. De som er utrustet
med Josef-kapper, skal få innpass i sekulære maktområder, både fordi de har innsikt i den åndelige virkelighet som ligger
til grunn for misforhold i samfunnet, og
fordi de får åpenbart hva som er Guds
vilje og hva som må gjøres:
We are to model and reveal a God
who speaks into the affairs of human beings and brings His wisdom
to thrive here on earth. There is a
wisdom from God that can cause
governments to function correctly
here on earth.39

Hvordan tenker så Enlow om USAs rolle
i dette bildet? Vi finner at han i sine profetiske visjoner hevder at «Josefenes»
reformasjon av nasjonene skal skje ved
hjelp av USA. På dette punktet gjør han
synspunkter gjeldende som vi kjenner igjen
fra rekonstruksjonismen: Ifølge Enlow,
skal først USA reformeres ved de Josefkristnes virksomhet. Deretter skal disse,
sammen med USA, drive reformasjonen
videre til andre nasjoner.40
Enlows visjoner og profetier om dette
er relatert til USAs økonomiske situasjonen i 2009. I den forbindelse fører han
inn en tematikk som blir meget sentralt i
NAR-teologien. USAs økonomi og velferd må styrkes, dersom landet skal realisere sin gudgitte bestemmelse. Enlow
knytter sine profetier om dette til den
spektakulære fly-landingen på Hudson
river 15.01 2009 (flight 1549). Ifølge Enlow, formidler denne hendelsen profetisk
informasjon om USAs økonomi og betydning i endetiden. Han hevder at liksom
fly-kapteinen reddet 153 mennesker, skal
USA redde 153 nasjoner fra økonomisk
og moralsk forfall. Videre hevder han at

denne hendelsen bekrefter at USA fortsatt
skal være verdens ledende supermakt.
USA skal bli en «sheep nation» i verden,
skriver Enlow. At nød-landingen skjedde
nær Wall Street betyr, ifølge Enlow, at
Gud vil redde den amerikanske økonomien. Som følge av dette kan USA utføre sitt
gudgitte oppdrag, slik at Guds rike opprettes på jorden:
The U.S. Airways plane represents
the United States. The location of
the flight’s crash, very near Wall
Street, points to our economy. And
Captain Sullenberger’s name is significant: sullen means «depressed
and recessed,» and Berger means
«shepherd» in French. Here’s the
prophetic picture: the devil wanted
our economy to crash by building
up its speed. (…). The enemy
knows that if he brings down the
U.S. economy, the whole world suffers. But God’s crash is from His
grace. He has allowed our economy
to make an emergency landing in
response to the prayers of intercessors.
… He is not finished with America
as a superpower; He is correcting
us, while simultaneously positioning us to be an even greater blessing to the nations of the world in
the future. Our recovery will help
rescue 153 nations that were headed toward a catastrophic crash.
I believe this picture may also speak
of 153 «sheep nations» in the future.
… I believe at the very least that the
Lord gave us this prophetic story in
our headlines to reveal His ways in
this economic slowdown and
«grace» crash. As a result, I believe
nations will come to Him with the
help of a revived U.S. society and
economy.41
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3.1. Alliansen mellom NAR-kirken og
USA
At den amerikanske økonomien styrkes
er altså, ifølge Enlow, forutsetningen for
at det kan opprettes en allianse mellom
USA og kristne som har fått de såkalte
Josef-kappene. Da kan disse innta de syv
fjell og etablere avgjørende makt i samfunnet. De skal først reformere kirker og
samfunn i USA. Støttet av et sterkt og rekristnet USA, skal de så reformere nasjoner verden over.42 NAR-profetene skal få
en særlig fremskutt posisjon. De skal åpenbare hva som er Guds konkrete vilje i forhold til bestemte politiske situasjoner, og
være personlige mellomledd mellom Gud
og sekulære ledere. Samspillet mellom
«salvede» og politiske ledere skal likevel
ikke formaliseres. Sekulære ledere vil forstå at profetene har overnaturlige evner til
å lede, og det skal altså, ifølge Enlow, føre
til at stats- og samfunnsledere overgir
makten i deres hender. Her trekker Enlow
sin Josef-analogi svært langt. Liksom
Farao overlot alt til Josef, skal endetidens
Josef-kristne få den avgjørende makten
over de syv fjellene. «EVERYTHING
WAS UNDER JOSEPH’S AUTHORITY», skriver Enlow.43
Med dette legitimeres ikke bare det vi
kan kalle teokratisk profetisme, men også
en form for innen-kirkelig elitisme. Fordi
denne elitismen videreføres, og får stor
betydning for den nasjonalistiske tenkningen innen NAR-bevegelsen, skal vi
utdype hvordan den kommer til uttrykk i
Enlows tenkning. I samsvar med NARteologien skjelner Enlow mellom to slags
kristne. De som er spesielt åndsutrustet,
det vil si, de Josef-kristne, og de som ikke
er det. Enlow forklarer forskjellen mellom Josef-kristne og andre kristne med
utgangspunkt i Bibelens fortelling om Josef og hans brødre. Josef ble foretrukket
av sin far, fordi han hadde syner og drøm-

mer, forklarer Enlow. Brødrene var også
elsket, men fordi de ikke hadde drømmer,
var de ikke foretrukket. Derfor var det
bare Joses som fikk den kostbare kappen,
og som ble utpekt til å herske. Brødrene
aksepterte ham først da de møtte ham i
hans maktposisjon. Dette anvender Enlow for å forklare hvorfor mange kristne
ikke anerkjenner NAR-bevegelsens apostler og profeter. De er som Josefs brødre,
og skal anerkjenne de salvede først når
disse har kommer til makten. Samtidig er
de til hinder for at de salvede får gjennomført sine oppgaver med å reformere
samfunnet og opprette Guds rike på jorden. De forstår heller ikke hvilken rolle
Gud har tiltenkt USA og de salvede kristne i endetiden.44
Den brikken som mangler i Enlows
bilde anno 2009, er en statsleder i USA
som kan realisere profetiene om USA og
kirkens opprettelse av Guds rike i endetiden. Dette kommer på plass gjennom
Mark Taylors profetier om Donald Trump
noen år senere. Vi skal se nærmere på hva
det fører til i det følgende.

4. Mark Taylors profetier om Trump
Mark Taylor nyter høy status innen
NAR-bevegelsen fordi han angivelig mottok profetier om at Donald Trump skulle
bli president allerede i 2011. Vi skal se at
han viderefører oppfatninger om USA
som er sammenfallende med det vi har
sett hos Enlow. Det nye han kommer med
er at Trumps presidentskap er nødvendig
for at endetiden skal forløpe i samsvar
med de allerede etablerte NAR-profetiene.

4.1. Profetier med krigsmetaforer
Taylors åpenbaringer er gjennomgående
preget av krigsmetaforer. Disse reflekterer
en forståelse av historie og endetid som
vedvarende kamp mellom Gud og Satan.
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I denne rammen omtaler Taylor Gud som
«The Supreme Commander». Åpenbaringene er fortrinnsvis adressert til kristne
som har sluttet seg til den apostoliske
reformasjonen. Disse beordres til å innta
sine posisjoner, bekjempe demoniske og
onde krefter, reformere USA, og deretter
nasjoner i hele verden. Taylor knytter her
an til D-dagen under andre verdenskrig.
Ifølge Taylor, peker denne krigsbegivenheten ut over seg selv. I så måte meddeler
den profetisk informasjon om en åndelig
kamp og seier i den siste tid, som skal svare til seieren som fulgte D-dagen. Taylor
følger sin krigs-analogi fullt ut. I den forbindelse kommer hans optimistiske og
nasjonalistiske oppfatninger om USA til
uttrykk. Han hevder at Gud har åpenbart
for ham at USAs rolle i endetidens åndskamp skal svare til Storbritannias rolle i
krigen mot Nazismen. USA skal ha føreransvar i den avsluttende endetidskampen,
ikke bare i den åndelige virkelighet, men
også i «the natural realm».45
Taylors oppfatninger bæres som vi ser,
av nasjonalistiske overtoner. Dette kommer særlig til uttrykk i kapittel 6, der han
utdyper det som Gud angivelig har åpenbart for ham om USAs rolle i endetiden. I
det følgende deler jeg opp og kommenterer et lengre avsnitt fra hans bok, for å
tydeliggjøre hva han meddeler:
In October of 2015, God gave me
the following prophecy titled ‘America, America’: The Spirit of God
says, ‘America, America, oh how I
love thee! America, America, oh
how I have chosen thee! For as
England was to the D-Day invasion, so shall America be for My
end-time harvest. For England was
the Headquarters, the hub from
which the D-Day assault was launched, so shall it be for My America
for the end-time harvest. For as
England had men, women, equipment, food, money, weapons, and

supplies of all kinds which poured
in from all over the world, so shall
all these things pour into My chosen America. ‘America, I have chosen you as the launching platform
for the worldwide assault on the
spiritually oppressed peoples of the
earth. (…).46

Etter dette følger en angivelig åpenbaring
om Trumps rolle i det endetids-scenariet
som Taylor ser for seg. Gud har, ifølge
Taylor, utvalgt og salvet Trump til å være
president i den situasjonen som skal komme. Taylor mener blant annet at dette
bekreftes av navnet Donald, som skal
bety verdensleder:
The Spirit of God says, ‘The gatekeeper, the gatekeeper, the President of the United States is the spiritual gatekeeper. I have chosen this
man Donald Trump and anointed
him as President for such a time as
this. Can you not see this? For even
in his name, Donald – meaning
world leader (spiritual connotation;
faithful); (…) ‘This man I have chosen will be a faithful world leader,
and together with My army, will
defeat all of America’s enemies in
the spiritual and in the natural. (...)
My Army shall not be silenced;
they will begin to see he is the one I
have chosen. They will begin to
rally around him.47

4.2. Trump som døråpner for NARbevegelsen
Som vi ser, omtaler Taylor Trump som
«gatekeeper». Selv om han ikke gir noen
presis forklaring på hva han mener med
det, peker det i retning av at han anser
Trump som den statslederen som skal ha
den avgjørende makt til å åpne for at
NAR-bevegelsen får utfolde seg og opprette Guds rike på jorden. Dette blir enda
tydeligere når Taylor i fortsettelsen skriver om hva den åndelige D-dagen og seieren som fører til opprettelsen av Guds
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rike på jorden skal innebære, først for
USA, deretter for verden. I likhet med Enlow, profeterer Taylor at USA økonomi
og velferd skal stige. Til forskjell fra Enlow, skriver han om hva som skal forårsake dette. Veksten skal komme fordi
USA, i kraft av sin globale status og makt,
får tilbake det som amerikanere tidligere
har «sådd» i andre nasjoner. Fordi landets rikdom blir større, skal USA makte å
oppfylle sin endetidsoppgave.48 Det Taylor skriver om dette er, i kraft av sine
mulige implikasjoner, foruroligende. Tross
tvetydighet, fremstår det som anerkjennelse av amerikansk global nasjonalisme: 49
America has never received her harvest. For I will use President Trump
and My Army to bring back to
America all that she has sown. This
will be used for My harvest. America will prosper like never before
in her history as a nation. All of the
financial seeds you have sown
around the world: food, clothing,
90 percent of My Gospel that has
gone throughout the earth, has come
from My chosen America.50

Læren om at USA er Guds utvalgte nasjon
er altså grunnleggende, også i Taylors
profetier. Det nye i forhold til Enlow, er at
Donald Trump føres inn som USAs ledende statsmann i endetiden. Trump skal realisere det som Gud angivelig har bestemt
som USAs historiske oppgave. USAs globale rolle, og NAR-bevegelsens reformatoriske prosjekt, omtales i så måte som
helt avhengig av Trumps presidentskap.
Taylor går med dette i retning av å utvikle
en form for religiøst begrunnet amerikansk nasjonalisme, for ikke å si «Trumpisme». I det følgende skal vi se hvordan
dette blir enda mer eksplisitt hos Lance
Wallnau.

5. Lance Wallnau, og profetiene om
«Cyrus-Trump»
Lance Wallnau viderefører oppfatninger
om USAs betydning for opprettelsen av
Guds rike i endetiden, som er i samsvar
med det vi har påpekt hos Enlow og
Taylor, og i vår skisse av NAR-bevegelsen. Samtidig supplerer han med en teologisk begrunnelse for at Trump må anerkjennes som Guds salvede statsleder for
vår tid. Her tar Wallnau utgangspunkt i
Jesaja-bokens fortelling om perserkongen
Kyros. Han hevder at Gud har åpenbart
for ham at det er en sammenheng mellom
det forhold at oldtidsfyrsten Kyros omtales i Jesaja 45, og at Trump er den førtifemte presidenten i USA. Oldtidens Kyros
er, ifølge Wallnau, arketyp på en bestemt
type statsleder som står frem i globale
krisetider, salvet av Gud, til å gjøre hans
gjerninger på jorden. Ifølge Wallnau, er
Trump vår tids Kyros. Forut for ham har
det kommet andre. Ifølge Wallnau, var
også Georg Washington, Abraham Lincoln, Winston Churchill, Margareth
Thatcher og Ronald Reagan, Kyros-herskere.51

5.1. «Salvede» politiske ledere
Wallnau presiserer at hans oppfatning om
salvede politiske ledere er en teologisk nyskapning. Av interesse her, er at hans lære
om dette raskt ble akseptert blant fremtredende NAR-ledere og integrert i deres
oppfatninger om hvordan Guds rike kan
opprettes på jorden.52 Dette bekrefter at
tenkningen innen NAR-bevegelsen er
åpen, og under utvikling. Det viser også
at profetier fra en autorisert profet som
Wallnau, anerkjennes som kilder for oppfatninger som utvikles i denne bevegelsen.
Wallnau skriver følgende:
I’ve never heard anyone teach that
God actually raises up ‘anointed’
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secular shepherds, but the language
from the Bible was clear. (…)
Cyrus, a secular ruler and a nonJew, was not only anointed, but
God also called him ‘My shepherd!’
The idea of Trump being an Isaiah
45 ‘Cyrus’ archetype was intriguing
to me.53

I sine profetier blir Wallnau mer konkret
enn Taylor, med hensyn til hva Trump skal
gjøre som USAs president. Han profeterer
ikke bare om at USAs økonomi skal bygges opp gjennom Trumps presidentskap.
Ifølge Wallnau, var Trump også salvet til
å gjenopprette USAs rolle som verdens
ledende militære makt. I 2017 uttalte han
for eksempel følgende om USAs midtøsten-politikk:
The President struck Syria and reset
the role of the United States in the
world... and in one blow unraveled
the political witch hunt seeking to
prove he was in Putin’s back pocket.
Now North Korea is on the front
burner. What will happen? I'd like
to share what I see in Isaiah 45 that
applies to Cyrus Trump!54

Med profetier som dette gav Wallnau religiøs legitimering til Trumps militære
utenrikspolitikk. Samtidig leverte han
religiøst begrunnet støtte til det vi kan
kalle global amerikansk nasjonalisme.
Det han skriver, og angivelig profeterer,
fremstår i så måte som konkret anvendelse av NAR-bevegelsens ide om at USA er
Guds utvalgte nasjon. Dette blir særlig
tydelig når Wallnau skriver om forholdet
mellom Trump, USA og opprettelsen av
Guds rike på jorden. Trump skal, ifølge
Wallnau, åpne dørene for at kristne kan
reformere og revolusjonere det amerikanske samfunnet, og redde landet fra
kulturell kollaps: «With him in office, we
will have authority in the Spirit to build
the house of the Lord and restore the
crumbling walls that separate us from

cultural collapse».55
I likhet med Enlow og Taylor, overtar
Wallnau med dette Rekonstruksjonismens ide om at USA er Guds utvalgte nasjon. Etter å ha blitt reformert i samsvar
med NAR-bevegelsens idealer, skal USA, i
allianse med salvede kristne, videreføre
den apostoliske reformasjonen til andre
nasjoner. Under Trumps ledelse skal USA
i tillegg opprette stabilitet i verden, og bli
en velsignelse for nasjonene. Wallnaus
oppfatninger om hvordan dette skal skje,
må ellers forstås på bakgrunn av hans
Daniel typologi. Denne svarer til Enlows
Josef typologi, og går i korthet ut på at
kristne med spesielle salvelser og åndelig
utrustning skal bli rådgivere for sekulære
ledere, og for USAs president, slik profeten Daniel var dette for sine herskere.
Wallnau viser i denne forbindelse til hvordan Trump omgir seg med en gruppe av
fremtredende pastorer som åndelige
veiledere. Blant disse er for øvrig, Paula
White-Caine, som i 2019 ble Trumps personlige pastor og åndelige rådgiver.56

5.2. Anti-demokratiske tendenser i
Wallnaus tenkning
Hvordan ser Wallnau for seg tilstandene i
USA og de re-kristianiserte nasjonene etter
at den forventede reformasjonen er gjennomført? Vi finner ikke direkte svar på
dette i de skrifter vi har undersøkt. Det
han skriver, har imidlertid implikasjoner
som peker i retning av svar. I sterkere
grad enn Enlow, legger Wallnau grunnlag
for politisk og religiøs elitisme. Dette fremgår for eksempel av hans særegne definisjon av det bibelske begrepet ekklesia, og
hans refleksjoner om kirkens sosiale og
politiske rolle i den forbindelse. Wallnaus
kirkebegrep bestemmes ensidig av ekklesia-begrepets gresk-kulturelle opprinnelse, det vil si, av at ordet ble brukt som
betegnelse på den greske by-statenes hers-
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kende forsamling. Denne betydningen
anvender han på den kristne kirke for å
begrunne dens herskermandat i forhold
til stat og samfunn, ikke bare i USA, men
i verden ellers:
The word for «church» in the New
Testament is the word ecclesia. The
world of Jesus’ day knew this word
as it was used throughout the Roman empire to refer to the method
of civil governing by political bodies. The word was used as far
back as the time of Alexander the
Great to describe the governing bodies of Greek city states. The ecclesia is a governing word describing a
governing body of believers called
out as citizens of the kingdom to
take their seats at the gates! What
gates? The gates of influence that
shape the cities and nations of the
earth.57

Wallnaus oppfatning er altså at kirken
skal herske over nasjonene ved å komme
i posisjon i forhold til samfunnenes forskjellige maktområder. Ved det skal Guds
rike opprettes på jorden. Skal dette gjennomføres, må det imidlertid etableres en
politisk herskerklasse som består av salvede kristne, og en salvet statsleder, i de
nasjonene der den apostoliske reformasjonen er gjennomført. Den karismatiskreformerte kirke må etableres som en global, overnasjonal størrelse. Personer tilknyttet dette globale fellesskapet skal innta roller som autoritative rådgivere for
statsledere verden over. Wallnaus visjoner
impliserer med andre ord, at NAR-kirken
må være en politisk-religiøs, overnasjonal
og overkonfesjonell herskerklasse.58
Den autoritære og anti-demokratiske
tenkningen vi her har påpekt, bekreftes
også av et annet forhold, nemlig, at NARbevegelsens apostler og profeter opptrer
som en selvsupplerende herskerklasse i
forhold til det globale konglomeratet av

menigheter som de leder. Et tydelig
eksempel på dette, finner vi i artikkelsamlingen Invading Babylon. Bokens forfattere er pastorer for ny-karismatiske menigheter, eller ledere for omfattende globale
karismatiske nettverk. I bokens innledning autoriserer de hverandre som apostler eller profeter, begavet med overnaturlig guddommelig autoritet og visdom.
Wallnaus bidrag i denne boken beskrives
som «divine». Hans forklaring av SMMlæren som «supernatural»: « … Lance
Wallnau (…) offers us a divine understanding of how to embrace this naturally
supernatural lifestyle».59
I samme innledning leser vi at bokens
forfattere stiller seg bak følgende forståelse av sine respektive bidrag: «As we listen
to the prophetic voices in our generation,
we discover what God is doing in our
midst so we can co-labor with Him to see
His Kingdom come».60
I det følgende skal vi se nærmere på
hvordan de tendensene vi her har påpekt,
blir enda klarere i Wallnaus siste større
publikasjon, like før det amerikanske presidentvalget i 2020.

5.3. Wallnau og presidentvalget i 2020
20 oktober 2020 utgav Wallnau (sammen
med Mercedes Sparks) nok en bok som
omhandler Donald Trump, kirken og
endetiden. Tittelen denne gang ble God’s
Chaos Code: The Shocking Blueprint that
Reveals 5 Keys to the Destiny of Nations.
En viktig forskjell mellom denne og hans
første bok om Trump, er at han nå ikke
kommer med forutsigende profetier om
at Trump vil vinne det forestående valget.
Det han meddeler, formuleres i stedet som
proklamasjoner om at det er Guds vilje
og plan at Trump gjenvelges. Vi ser en tilsvarende tendens også hos andre profeter
med stor innflytelse innen NAR-bevegelsen. Profetienes forutsigelseskarakter
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frem mot valget svekkes, til fordel for
autoritær proklamasjon om at kristne må
stemme på Trump, fordi det er i samsvar
med Guds plan og vilje. Dette gjelder for
eksempel profetier av Kris Vallotton og
Stephen Strang.61
Wallnau forankrer samtidig sin profetiske argumentasjon for at Trump må
gjenvelges i en teori om hvordan historiens forløp kan styres. Fordi historien
gjentar seg i sykluser kan man avgjøre
dens gang, og forutse hva som vil skje,
dersom man tar de riktige grep. USA
befinner seg i en historisk og kaotisk krisesituasjon, påpeker Wallnau. Men, dersom Trump gjenvelges som president, vil
det utløse en historisk prosess, som ikke
bare fører ut av krisen, men også åpner
for at den kristne kirke kan bygge Guds
rike, først i USA, og deretter ut over hele
jorden.62
Med tanke på å utløse den ønskede
historiske utvikling, lanserer Wallnaus en
«kode», knyttet til bokstavene i ordet
«Chaos».63 Den første bokstaven C betyr
Kyros, forklarer han. Den representerer
kodens første «klikk»; at Chyros-Trump
gjenvelges som president. Det vil åpne for
neste «klikk», som symboliseres med H
for «House». Det åpner angivelig for at
den kristne kirke kan bygge Guds hus og
rike på jorden. Så følger A, som betyr
Awakening. O, som betyr «Occupy the
Gates», det vil si, etablere dominans over
samfunnets syv maktområder. Til siste
følger S-nivået, som innebærer at et land
blir «Sheep Nation». Bakgrunnen for sistnevnte betegnelse er skjelningen mellom
geiter og sauer på dommedag (Mat 25:
31ff). Noen nasjoner er kristne (sheep
nations) og skal unnslippe dommen,
mens andre er ikke kristne (gote-nations).
Wallnau presenterer med dette Chaos
koden, både som åpenbaring og nøkkel
til å styre fremtiden. I anledning presi-

dentvalget melder han i den anledning om
to mulige fremtids-scenarier. Seier for
«Chyros-Trump» ville føre til utviklingen
skissert ovenfor. Seier for Biden vil derimot føre til kaos, ødeleggelse og forfall.64
Wallnau anvender også Chaos koden
som nøkkel til å forklare den fremtidige
utvikling i nasjoner verden over. I den forbindelse fører han inn enda et nytt tema i
sin tenkning. Gud har angivelig gjort det
klart for ham, at Kyros-typologien ikke
bare gjelder Donald Trump, men også
andre nålevende statsledere. Ifølge Wallnau er disse, i likhet med Trump, «Isaiah
45-rulers»:
In 2016, I believed the only person
that fit this description of an Isaiah
45 Cyrus ruler was Donald Trump,
but I was wrong. In the last threeand-a-half years, I’ve identified
other Cyrus-type leaders all over
the globe. At the time of this writing, they can be seen in America,
the UK, Poland, the Republic of
Georgia, Hungary, Australia, Brazil, Guatemala, and Israel. God has
raised up these secular leaders to
preserve national borders, customs,
culture, language, and religious
heritage.65

Wallnau nevner spesielt følgende statsledere som utpregede Kyros-herskere:
Andrzej Duda Polen, Viktor Orban
Ungarn og Jair Bolsonano Brasil. Han begrunner dette utvalget med at de er eksplisitte tilhengere av Trump, utpregede populister og nasjonalister, som fører antiglobal og isolasjonistisk politikk. De er,
ifølge Wallnau, ikke kristne, men arbeider
likevel i favør av kristne verdier. Ifølge
Wallnau, beviser slikt som dette at de er
salvede Kyros-herskere:
In this hour, Cyrus rulers are rising
to preserve their nations’ religious
values from the Western virus of
cultural decay. (…) These leaders
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may not seem religious, but they
will govern in a manner that guards
what is sacred for their nations at
large. Trump, like these other Cyrus leaders, is a populist. This is
nothing less than a global populist
movement rising like a wave and
pushing back on the forces trying
to tear down family, religious foundations, territorial integrity, and
love of nation.66

Wallnau utvider sine oppfatninger også
på et annet punkt. Han fører inn en ny
kategori kristne, som skal gå i allianse
med sekulære ledere, såkalte Stateman
Evangelist. Deres oppgave forklares på
bakgrunn av SMM-læren. Wallnau omtaler dem følgelig som spesielt utrustende
personer som skal komme i posisjon i forhold til statsledere. Ifølge Wallnau, skal
disse utøve sin virksomhet i nasjoner som
styres av Kyros-herskere.67

5.4. Fascistiske trekk i Wallnaus profetisme
Det jeg her har påpekt styrker inntrykket
av anti-demokratiske og nasjonalistiske
trekk i Wallnaus tenkning. Hans oppfatninger preges i så måte også av enkelte
fascistiske trekk. Følger man den klassiske skjelningen mellom parlamentarisk og
revolusjonær fascisme, og legger enkelte
andre karakteristika til grunn, kan man,
særlig i Wallnaus siste skrift, påpeke følgende: Kyros-herskeren må anerkjennes
som en spesielt guddommelig utrustet
statsleder, og derfor gis en form for statlig
suverenitet. Videre utvikles antirasjonalisme, som viser seg i at man lukker øynene
for, eller bortforklarer, Trumps mange
uholdbare oppfatninger og påstander.
Fascistiske trekk viser seg også i Wallnau
elitistiske oppfatninger om at statslederen
må la seg lede av en gruppe rådgivere med
gudgitt kunnskap og innsikt, som skal stå
sammen med ham mot en definert innen-

riks folke-fiende, nemlig, demokratene.68
I sin siste bok fører Wallnau inn enda
en «åpenbaring» om hva som må skje for
at den nødvendige statlige omveltningsprosessen skal komme i gang i USA. Også
her kan vi identifisere fascistiske trekk i
hans tenkning. For at NAR-revolusjonen
skal utløses, må kristne kirker overvinne
indre splittelse, og forene seg under en
«Maximus-leder». Modellen for denne
lederen henter Wallnau fra helten i filmen
«Gladiator». Ifølge Wallnau, formidler
denne filmen et skjult profetisk budskap.
Den varsler om at det i nær fremtid skal
fremstå en fremragende kristen leder, som
kirkene må samle seg under. Denne personen skal lede den forente kirken til den
endelige seier – vel og merke – dersom
Trump hadde blitt gjenvalgt.69
Med det vi her har påpekt, tegnet
Wallnau presidentvalget inn i et sterkt
polarisert virkelighetsbilde. Den romerske
onde makt som gladiatoren Maximus
kjempet mot, blir i valgets kontekst
demokratene.70 Den åndelige Maximus
og hans medkjempere skulle reddet valget, for deretter å etablere Guds rike på
jorden. Trump er bare en Kyros-hersker,
presiserer Wallnau. Han kan ikke utføre
kirkens oppgave og etablere Guds rike på
jorden. Kyros-herskerens oppgave begrenses derfor til å gi statlig og politisk støtte,
og åpne dørene for at NAR-bevegelsens
ledere kan innta sine posisjoner.71

5. 5. Trumps valgnederlag
Trumps valgnederlag har så langt generert to hoved-reaksjoner innen NARbevegelsen. Noen har beklaget sine feilprofetier og trukket dem tilbake. Andre
fastholder dem og har, blant annet, forklart valgnederlaget med utgangspunkt i
Trumps påstand om at valget ble stjålet.72
For å omgjøre valgresultatet, har man for
eksempel gjennomført såkalte Jeriko
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marsjer. Inspirert av fortellingen om
Israelsfolkets inntagelse av byen Jeriko,
marsjerte NAR-tilhengere rundt statsbygninger i Washington for å beseire demoniske makter og få valget omgjort.73
Innad i NAR-bevegelsen ser vi ellers
sterke spenninger mellom de som har beklaget sine profetier, og de som fastholder
dem. Mario Murillo hevder for eks. at det
før valget verserte både falske og sanne
Trump-profetier. Han gir de falske profetene skylden for at Trump tapte valget.
Samtidig hevder han at Gud forbereder et
nytt angrep på fienden;
The true prophets rightly coupled
the promise of Trump’s victory with
a call for the Church to repent. But
the false prophets spoke as if we
were entitled to an automatic victory (…) God is at this very moment
raising a new attack on the evil that
has taken over the government. I
believe there is a remnant who will
stand between heaven and earth
and take authority over the election
fraud coverup, so that it can be
exposed.74

Professor Brad Christerson hevder at
NAR-bevegelsens ledere ved sine profetiske påstander har legitimert Trumps konspiratoriske teori om valgresultatet. Det
kan, hevder han, også ha ført til utilsiktet
støtte til stormingen av kongressen.75
Dette kan diskuteres, men er verdt å merke seg. I det store politiske spillet har
NAR-bevegelsen fremstått som en propagandistisk bevegelse som har gitt profetisk støtte til Donald Trump som Guds
salvede statsleder. Dette har bidratt til å
heve ham over rasjonelle og allmenn-etiske vurderinger, til ukritisk dyrkelse av
hans person, og ikke minst, til aksept av
hans konspiratoriske påstander om valgresultatet.
Hva som vil skje innen NAR-bevegelsen er selvsagt uvisst. Står man overfor en

dyp splittelse som kan medføre oppgjør
med selve forståelsen av bevegelsens politiske profetisme, eller vil fremtredende
ledere utvikle nye profetier som lover et
senere gjennomslag for Guds rike på jorden? Etter min mening er sannsynligheten
for et grunnleggende oppgjør med profetismen innen NAR-bevegelsen liten. Det
er usannsynlig fordi det ville rokke ved
hele bevegelsens forståelse av sin eksistensberettigelse. Mer sannsynlig er at den
politiske profetismen fortsetter i nye former og med nye forestillinger om hvordan NAR-bevegelsen skal opprette Guds
rike på jorden.

6. Konklusjon
De publikasjonene vi særlig har undersøkt viser at Donald Trump er ført inn
som en viktig nøkkelfigur i NAR-bevegelsens profetier og forventninger om hvordan Guds rike skal opprettes på jorden i
endetiden. De nye oppfatningene som føres inn, sprenger likevel ikke de rammene
som er etablert i Wagners Dominion teologi. Både Enlow, Taylor og Wallnau, forutsetter at den globale apostoliske reformasjonen, og opprettelsen av Guds rike
på jorden, skal gjennomføres av en apostolisk reformert kirke, i allianse med et
økonomisk og globalt sterkt USA.
Vi har avdekket en form for religiøs
global amerikansk nasjonalisme, i det
tankegodset vi har undersøkt. Dette trekket forsterkes og konkretiseres i bidragene som leveres i anledning Trumps president-skap. Taylor og Wallnaus oppfatninger preges ellers av et temmelig utilitaristisk syn på Donald Trumps rolle. Den
overbevisning som driver deres argumentasjon er at den karismatisk-politiske
reformasjonen kun kan gjennomføres ved
NAR-bevegelsens egne ledere og tilhengere. Bare de disponerer den nødvendige
guddommelig kraften, og bare de besitter
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den guddommelig innsikt i politiske forhold som skal til for å opprette Guds rike
på jorden. I Taylors profetier blir Trump
den amerikanske statsleder som gir den
apostolisk-reformerte kirken rom for å
gjennomføre sin globale reformasjon.
Wallnau utvikler en teologi om at Trump
i så måte er Guds salvede Kyros-hersker
for vår tid.
Frem mot valget i 2020 utvikler
Wallnaus profetier sterkere propagandakarakter. Dette fordi han i økende grad
argumenterer i rammen av en polarisert,
nærmest mytologisk, historie og virkelighetsoppfatning. I hans siste bok, fremstår
hans oppfatninger nærmest som futuristisk mytologi. Ved sin Kyros-typologi
fører Wallnau inn nytt tankegods i den
tenkningen vi har undersøkt. Han utvikler en ukritisk og religiøst begrunnet dyrkelse av USA, Trump, og statsledere som
ligner Trump. Wallnaus oppfatninger blir
foruroligende når han hevder at det er
denne typen statsledere den apostolisk-

reformerte kirke må gå i allianse med, for
at Guds rike kan opprettes på jorden.
Den karismatisk-profetiske virksomheten som vi her har gitt innblikk i, har
bidratt til ukritisk nasjonalistisk dyrkelse
av Trump som USAs president, og til å
forsterke polarisering og etablering av
fiendebilder i USA. Det kan neppe være
tvil om at dette, sammen med støtte til
Trumps konspiratoriske teori om at valget ble stjålet, kan svekke kristne virksomheters troverdighet, i USA og andre
steder i verden. Avslutningsvis nevner jeg
at de politiske ambisjoner og preferanser
innen NAR-bevegelsen er underkommunisert i nordisk kontekst. De bør få større
oppmerksomhet, om ikke annet for å
etablere et bredere bilde av en pågående
utvikling innen de brede karismatiske
miljøene i USA og verden over. Alt som
senere skjedde under og etter det amerikanske presidentvalget i 2020, bekrefter
dette behovet til fulle.
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Innledning

I

romanen Chasing Francis møter vi
den desillusjonerte pastoren Chase
Falson som for første gang kommer
inn i en middelalderkirke og opplever et
vell av sanseinntrykk som han aldri tidligere har kjent på. Når han etterpå forteller om sin opplevelse til en fransiskanermunk, beskriver han det hele som å gå
inn i en annen verden. Munken besvarer
dette med å si:
Precisely. Medievals build huge
ornate churches so that people walking into them would feel like
they’d left one world and entered
another reality – the kingdom of
God. Think of what happened to
your senses when you came in
those doors. Stainedglass windows,
frescoes and paintings, dimmed
lights, flickering candles, the smell
of incense, vaults and arches pulling your spirit upward, angels soaring on the ceilings. God snuck up
on you through the architecture.2

Kristendom kan ses på som en ordets
religion, men helt fra kirkens tidlige tider
har symboler og visuelle fremstillinger også hatt en sentral plass. Som dette utdraget fra skjønnlitteraturen viser til så har
evangeliefortellinger opp gjennom historien blitt visualisert i altertavler, ornamenter, malerier og andre former for kirkekunst. Faktisk er kirker og katedraler
blant de mest utsmykkede bygningene i
verden, noe som forteller oss at kirkens
ledere tidlig var klar over verdien av visuell kommunikasjon.
Også i det tjueførste århundre så følger
mange kirker opp dette med å vektlegge
visuell formidling, men nå er det digital
teknologi som i stor grad erstatter malerpenslene og glasskunsten. At kirkerommet og gudstjenestene stadig blir mer preget av teknologi og mediale uttrykk er en
trend som fortjener oppmerksomhet også
fra forskningsmiljøene, men siden det ligger i et skjæringsfelt mellom medievitenskapen, didaktikken, kunstfaget, og teo-
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logisk praksis, risikerer det å falle mellom
flere stoler. Mange menigheter bruker i
dag presentasjonsprogramvare og prosjektor eller LED-skjermer under sine gudstjenester, og noen følger opp med lyd- og
videoproduksjonsutstyr for storskjermproduksjon og/eller publisering på nettsider eller i sosiale medier, og det er enkelt
å følge Trevor Williams refleksjoner når
han påpeker at teknologibruken fører til
endringer både når det gjelder selve gudstjenestenes form så vel som utformingen
av kirkerom som nå må tilpasses det faktum at skjermer, kameraer, lyd- og lysutstyr vil kreve en sentral plassering3. Det er
ikke vanskelig å se at dette kan skape
konflikter, noe bl.a. magasinet STREK
har satt fokus på i artikkelen «Kampen
om alterveggen»4, og avisen Vårt Land
har dekket gjennom oppslaget «Bør gå i
ett med veggen»5 der det poengteres at
man må balansere ønsket om teknisk
utrustning med behovet for å ivareta det
estetiske uttrykket som ellers finnes i kirkerommet.
Internasjonalt er store forsamlinger
som Hillsong, Australia, og Willow Creek
Community Church i USA eksempler på
miljøer som har vært tidlig ute og ledet
denne utviklingen, men det blir mer og
mer vanlig med teknologi i kirkerommene også i Norge. Praksisen finnes i større
eller mindre grad i alle kirkesamfunn og
tradisjoner, men som eksempel kan nevnes pinsemenigheten Filadelfia i Kristiansand som i 2016 åpnet et nytt flerbruksbygg. Bygget fungerer både som menighetslokale og som kongressenter, og er
utstyrt med en 72 kvadratmeter stor
LED-skjerm som bakvegg for hele sceneområdet, i tillegg til at det har produksjonsutstyr på kringkastingsnivå for lyd,
lys og bilde.
Teknologibransjen har også oppdaget

markedet som ligger innenfor den kirkelige
sektor. Det annonsørfinansierte fagbladet
Worship Facilities skriver «From announcements to sermons — from concerts to
community events, digital signage is
giving houses of worship new ways to
connect to their congregations.»6
Programvareleverandører har utviklet
løsninger spesielt tilrettelagt for gudstjenestemarkedet. Som eksempel kan nevnes
presentasjonsprogramvaren EasyWorship
som i tillegg til å være et fremvisningsverktøy også er en database der sangtekster og bibeltekster kan lagres, og der det i
etterkant kan hentes ut lister til bruk for
rapportering til rettighetshavere for det
materialet som er benyttet. Andre eksempler er ProPresenter, Proclaim, Worship Extreme, Faithlife Proclaim, og det norskutviklede LabOra Gudstjeneste som alle
på forskjellig vis gir støtte til planlegging
og gjennomføring av gudstjenesten som
en type produksjon eller et ‘event’.
Dagens kirker og menigheter har følgelig god tilgang på avansert teknologi,
men spørsmålet er hva skjer med gudstjenesten hvis den blir betraktet som en produksjon eller et ‘event’, og hva skjer med
budskapet som formidles når det blir
gjenstand for mediering? Til hva trekkes
oppmerksomheten? Oppsiden ved å ta
teknologien i bruk er at det gir en hjelp til
å engasjere og informere, men spørsmålet
som må stilles, er om ikke også denne gevinsten har sin pris. Klassiske medieteoretikere som Marshall McLuhan7 og Neil
Postman8 var tidlig ute med å poengtere
at ny teknologi – i tillegg til å gjøre de forbedringer den er utviklet for å gjøre –
også påvirker måten folk oppfatter virkeligheten på. I en kirkelig sammenheng
betyr det da at gudstjenesteopplevelsen
påvirkes av teknologibruken i kirkerommet.
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Problemstilling og forskningsspørsmål
Når jeg beveger meg inn i dette landskapet er det en rekke aktuelle perspektiver å
anlegge. For eksempel går det an å ta utgangspunkt i presentasjonsteknikken som
didaktisk hjelpemiddel. En helt annen tilnærming ville være å studere betydningen
av visuell estetikk i et kirkerom. En mer
tverrfaglig innfallsvinkel kan være å se på
hvordan visuelle og mediale uttrykksformer kan samvirke med hva en gudstjeneste er ment å være, og det er problemstillingen som er valgt for denne studien. Et
vesentlig punkt i denne forbindelse er å
reflektere rundt hvilken rolle de visuelle
mediene skal spille når det gjelder det
funksjonelle så vel som det estetiske.
Fire sentrale spørsmål peker seg ut for
min utforsking av temaet. Det første er,
hva respondentene ser på som hensikten
med en gudstjeneste? Dette spørsmålet kan
igjen diskuteres ut fra mange ståsteder,
ikke minst rent teologisk, men når jeg stiller spørsmålet her så er det for å finne en
hensiktsmessig plattform for å gå videre
til mine neste spørsmål som rommer de
egentlige forskningsspørsmålene for studien. Det jeg primært ønsker å kaste lys
over er:
·

Hvordan brukes presentasjonsteknikk
i norske kirker og menigheter?

·

På hvilken måte kan presentasjonsteknikk bidra til å oppnå den ønskede
hensikten?

·

I hvilke situasjoner eller på hvilke
områder kan bruk av presentasjonsteknikk i en gudstjeneste oppleves som
en distraksjon eller et hinder for å nå
gudstjenestens hensikt?

I tilknytning til det siste spørsmålet kan
det også være nyttig å ha in mente at en
rekke menigheter i dag – særlig internasjonalt, men også i stigende grad i Norge

– produserer video for storskjermproduksjon, tilbyr strømming av lyd eller video
til nettsider eller Facebook-sider, samt tilbyr opptak fra gudstjenester for ettertiden. Det er ikke utenkelig at en slik flerbruk av det mediematerialet som produseres i seg selv inviterer til kompromisser
som kan påvirke gudstjenesteopplevelsen
for de tilstedeværende.
Når jeg bruker betegnelsen presentasjonsteknikk i denne artikkelen er det med
henblikk på digitale løsninger som projektorer og skjermer, og inkluderer ikke
eldre teknologi som overhead, lysbilder
eller tradisjonell filmfremvisning, selv om
det i en annen kontekst godt kunne vært
innbefattet i begrepet.

Teoretisk bakteppe for studien
Historiske kirkebygninger forteller oss at
det ikke er noe nytt at gudstjenesterommet er dekorert med visuelle elementer
som formidler innhold. Etter hvert som
teknologiske hjelpemidler ble tilgjengelig
så ble også disse tatt i bruk i kirkelige
sammenhenger. Som eksempler kan nevnes bruken av flanellografer på familiegudstjenester, og hjemvendte misjonærer
som viste lysbilder og smalfilm-opptak
fra misjonsmarken. Men omfanget når det
gjelder bruk av medieteknologi i gudstjenestesammenheng skjøt for alvor fart på
1990-tallet når prisen på projektorer kom
ned på et nivå mange kunne akseptere,
samt at tilgangen på datautstyr og funksjonelle programvareløsninger ble bedre
og til dels allemannseie. Fenomenet med
digital presentasjonsteknologi i en kirkelig kontekst har likevel ikke vært viet mye
oppmerksomhet fra vitenskapelige miljøer, og i særdeleshet ikke i Norge. Quentin
Schultze sin bok High-tech worship9 så
vel som Eileen D. Crowley’s Liturgical
Art for a Media Culture10 og Michael G.
Bausch sin Silver Screen, Sacred Story:
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Using Multimedia in Worship11 diskuterer
alle vesentlige aspekter ved temaet, men
utfra en ganske annen kontekst enn det
som preger norsk kirkeliv. I tillegg er det
skrevet artikler og masteroppgaver som
er relevante for diskusjonen, f.eks. av
Steven Koster12 , Trevor C. Williams12 og
Lars Lauvvik Ørland14. Det må også nevnes at i tillegg til det som er skrevet spesifikt om mediebruk i gudstjenester så er
det flere forskere som har skrevet om endringene i gudstjenesteformer de siste to-tre
tiårene, og det er rimelig å se en sammenheng mellom et mer moderne gudstjenesteuttrykk når det gjelder musikk, lyd og
lys, og en økt interesse for å ta i bruk nye
muligheter innen presentasjonsteknikk
for visuell kommunikasjon. Her kan det
være naturlig å trekke koblinger til fremveksten av megakirker i USA og internasjonalt, som også har vært gjenstand for
betydelig forskningsinteresse.

Mediefaglig forankring
Som nevnt innledningsvis så kan presentasjonsteknikk i en gudstjeneste ses på fra
ulike synsvinkler. Jeg tar ikke mål av meg
å gi en uttømmende oversikt her, men vil
kort redegjøre for noen perspektiver jeg
mener det er viktig å være klar over før vi
går inn i selve studien, og jeg starter med
hva medievitenskapen kan bringe inn av
relevante momenter. Medieforskere som
Stig Hjarvard har jobbet mye med temaet
mediering (at noe blir uttrykt eller fortalt
gjennom medier i stedet for direkte mellom mennesker) og medialisering (de mer
langtrekkende konsekvensene av medienes posisjon og mediebruk i samfunnet).
Hjarvard videreutvikler også Joshua Meyrowitz sine refleksjoner om mediene som
kanal, språk og omgivelser15, noe som
også kan være relevant for den mediepraksisen som er under lupen i denne
artikkelen. Mediene som kanal viser til at

budskapet formidles gjennom et medium
og følgelig må kodes og avkodes på sin
vei fra sender til mottaker. Mediene som
språk viser til de konvensjoner og regler
som utvikles gjennom praksisen og som
samlet sett kan ses på som en grammatikk
for hvordan formidlingen skal finne sted,
mens mediene som omgivelser peker på
hvordan den ytre tilretteleggingen og
infrastrukturen gjør noe med hele kommunikasjonssituasjonen16. Hjarvard mener at medienes egne tekniske og estetiske
egenskaper, eller affordanser, muliggjør
og begrenser aktørenes handlinger, og følgelig over tid påvirker hendelsene selv
gjennom det han kaller for medialisering.17
En kommunikasjonsprosess som finner sted når mennesker er samlet i et rom
preges av rommet det foregår i, møbleringen, arkitekturen, kleskoden foruten
ordene som sies, kroppsspråk, tonefall og
mye annet. Multimodalitetsteoretikere
jobber med å forstå hvordan disse ulike
delene skaper mening, både hver for seg
og sammen. Et vesentlig punkt i en multimodal analyse blir da å finne ut hva som
er mest fremtredende, noe som betegnes
med begrepet salient18. F.eks. når noe på
en scene er opplyst, vil det som befinner
seg der stikke seg mer frem enn det som
befinner seg i halvmørket. Når noe blir
fremtredende, kan man forvente at dette
er noe som de fleste vil legge merke til.
Gunnfrid Ljones Øierud har gjort en multimodal analyse av en tekstlesningssekvens ved en gudstjeneste, og argumenterer for at meningsskapingen ligger minst
like mye i rommet, fremførelsen og konteksten, som i selve ordene som fremsies 19.

Kirkebygg, kunst og visualitet
William Dyrness har studert forholdet til
visualitet og kunst innen ortodokse,
katolske og protestantiske miljøer i Cali-
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fornia, og som ventet finner han den sterkeste betoningen av visuelle elementer i
en ortodoks kontekst, samt i eldre katolske
kirker. Men, i konklusjonen skriver han at:
While Protestants do not feel any
necessity of including visual markers in worship, they are open to
making use of the arts – in a wide
variety of forms – to ‘spark’ a fresh
experience with God.20

Skepsisen mot bruk av visuelle virkemidler i protestantiske miljøer har røtter tilbake til det jødiske bildeforbudet, men
ble under reformasjonstiden særlig aktualisert av miljøene rundt reformatorene
Huldrych Zwingli og Jean Calvin. De
mente at det var gjennom forkynnelsen av
Guds Ord at Guds nærvær kunne formidles, og at andre former for kommunikasjon ikke var egnet til å formidle Guds
nåde21. Selv om skandinavisk kirkeliv ble
mer preget av Luther enn Calvin og
Zwingli i tiden etter reformasjonen, så
har likevel denne reserverte holdningen til
utsmykninger og visuelle fremstillinger av
det kristne budskapet fått prege store deler av lavkirkeligheten både innen bedehusbevegelsen så vel som de frikirkelige
menighetene. Joel Halldorf har studert
1800-tallets frikirkelige møtesaler i Sverige og beskriver disse som kalde og uten
bilder eller andre symboler. Muligens
kunne det være et kors der, men noen steder var i stedet navnet Jesus skrevet ut
med bokstaver22. Halldorf mener denne
tiltroen til teksten og det talte ord må
forstås i lys av den gryende moderniteten
og opplysningstidens rasjonalisme, og at
reformasjonen innebar et generelt skifte
fra bilder til tekst.
Hans Hodne, som har undersøkt estetikken i et utvalg bedehus og frikirkelige
kirkebygg i Norge, mener å finne en holdningsendring på dette området i vår tid.
Nye former for visuelle estetiske uttrykk

trer frem fordi prosjektorer og lerret fortrenger de bilder eller symboler som tidligere var å finne på veggen fremst i lokalet23. Disse endringene skjer ofte i forbindelse med at et nytt bygg erstatter et gammelt, eller at lokalet renoveres. Hodne
poengterer dog at bilder eller symboler
likevel ofte bevares ved at de flyttes til
kjellerstuer eller andre rom og således får
en funksjon i forhold til å ivareta historien, tradisjonen og identiteten24. På den
måten synliggjøres at selv med et funksjonalistisk syn på det estetiske, kan man
finne variasjoner i begrunnelsene for estetikken.
Helje Kringlebotn Sødal har gjort en
studie der hun undersøker estetikken i
forsamlingslokaler knyttet til pinsebevegelsen. Hun finner at selv om pinsebevegelsen har et pragmatisk forhold til hvordan kirkebyggene skal se ut, så synes det
likevel å være en underliggende «husteologi» som gir noen retningslinjer. Holdninger som at bygninger først og fremst
ses på som et verktøy for en misjonerende
hensikt er et eksempel på en pragmatisk
tilnærming til det estetiske. At en del
norske pinsemenigheter går under navnet
‘Tabernaklet’ er også et eksempel på referansen til et bibelsk fundert ideal om det
enkle, det praktiske og det foreløpige, noe
som passer godt til bevegelsens eskatologi
og misjonsiver, skriver Sødal 25.
I essayet «Art and the Bible»26 skriver
Francis A. Schaeffer om hvordan både
Tabernaklet og Templet i det gamle testamentet var utsmykket med kunstverk
som ikke hadde annen funksjon enn å
være vakre. Han viser bl.a. til hvordan
Gud selv gav Moses beskjed om hvordan
paktkisten skulle se ut til slutt (2. Mos.
25), men at det faktisk måtte noen kunstnere til for å gjøre jobben med å lage disse
utsmykningene.
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The cherubim on the ark didn’t
suddenly appear out of the sky.
Somebody had to get his hands dirty, somebody had to work out the
technical problems. The very thing
that a modern artist wrestles with,
these artists had to wrestle with.27

Schaeffer argumenterer for at det ikke finnes bibelsk grunnlag for å avvise bilder
eller estetikk i sin alminnelighet, men at
bildeforbudet kun var ment som et forbud mot avgudsbilder.28
Som det lille utdraget fra romanen jeg
refererte til innledningsvis gir et innblikk
i, så ble det lagt mye energi inn i å utforme
kirkebygningene som ble bygget i middelalderen, og religionssosiologene Brennemann og Miller skriver at de praktfulle
katedralene sier noe om kristendommens
hegemoni i Europa på den tiden, men
byggestilen kommuniserer også – både da
og nå – noe om Guds storhet og prakt, og
minner de som kommer inn i bygningene
om at menneskene er små i forhold 29.
Tanken om at arkitekturen og utsmykningen av kirkerommet er av vesentlig betydning er også fremtredende i vår tid. Da
United Methodist Church of the Resurrection (COR) i Leawood, Kansas, planla
lokalitetene som ble tatt i bruk i 2017, ble
det tidlig lagt inn som et premiss at bygget i seg selv skulle kommunisere at det
som foregår der er en del av noe som
er mye større. En reportasje i magasinet
Church Production forteller at mer enn
bare å bygge et bygg som har nok stoler
til den voksende forsamlingen, så ønsket
lederskapet å bygge et hellig sted som
would share the Gospel through
architecture and would feature an
incredible stained glass window
communicating the entire history of
the Christian faith. Their dream was
to create an environment where
people around the world could

come and experience God for generations to come.30

Tanken om at bygningen i seg selv kan
vekke interessen for det guddommelige
hos de som blir eksponert for det, stemmer over ens med funnene i en studie
gjennomført av analysebyrået ComRes
på oppdrag fra den britiske tverrkirkelige
bevegelsen Hope Revolution Partnership.
Denne viser at når unge kristne mellom
11 og 18 år blir bedt om å peke på avgjørende faktorer for hvorfor de har valgt å
bli kristne, så oppgir 13 prosent at et besøk i et kirkebygg, utenom gudstjenestetid, er blant de tre viktigste grunnene. Det
er faktisk like mange som de som oppgir
deltakelse i en kristen ungdomsklubb.31 32

Sanselig religion
Gudstjenestelig formativ praksis er på vei
inn i miljøer som tradisjonelt ikke har
vært særlig opptatt av dette. I Skandinavia har den svenske pinsepredikanten Peter Halldorf vært en sterk eksponent for å
ta opp igjen arven fra de gamle kirkene
når det gjelder ritualer, tidebønner og
liturgisk praksis. Et annet eksempel er
menigheten United i Malmø som har gått
fra å være en «trendy» pinsemenighet på
begynnelsen av 2000-tallet, til i 2018 å bli
en del av den Evangeliska FosterlandsStiftelsen – som er en misjonsbevegelse
innenfor Svenska kyrkan – og der grunnleggeren Magnus Persson er blitt ordinert
prest etter en høytidelig seremoni i Lund
domkirke. Internasjonalt kan også nevnes
at Willow Creek Community Church, som
særlig er kjent for sitt markedsorienterte
fokus på å nå kirkefremmede gjennom å
holde gudstjenester der søker-vennlighet
er et viktig premiss, i senere år har endret
profil og utvidet repertoaret til å inkludere
samlinger under navnet «The Practice»
der det fokuseres på liturgiske innslag og
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kontemplative bønner, samt nattverd.
Alt dette er eksempler på at det også i
tradisjonelt lavkirkelige sammenhenger er
blitt en større bevissthet rundt betydningen av det sanselige, det rituelle og kirkens
røtter, så vel som det Olav Skjevesland
omtaler som en metthet på ord og en
lengsel etter å bare være33.
Stephen Proctor argumenterer for at
kirken gjør en feil når den skiller mellom
ord og bilder, og mellom sannhet og
skjønnhet34. Skjønnhet er blitt redusert til
bare å handle om estetikk, men kan være
så mye mer. Visuell kunst har kraft og
potensial i seg til å være et redskap for
forandring og Guds-åpenbaring, mener
Proctor. Og dette med verdien av det estetiske opptar også den presbyterianske
pastoren Joel Pelsue:
It ought not to surprise us that God
starts and ends the Bible with Beauty. He begins with a beautiful garden, ends with a beautiful city, and
in the middle of the wisdom literature we find these peculiar words,
“He {God} makes all things beautiful”. This seems a bit odd to our
21st century minds. Shouldn’t the
verse say He makes all things to
work properly, or efficiently, or effectively? No. He makes ALL things
beautiful.35

kirkerommet. For å lykkes med denne
balansegangen understrekes behovet for
spesialkompetanse og opplæring av medarbeidere.
Ved siden av å styrke kommunikasjonen kan teknologi også brukes til å inkludere mennesker som av helsemessige eller
andre årsaker ikke får vært en del av
gudstjenestefellesskapet slik de hadde
ønsket. Noen kirker arrangerer videooverføring til sykehjem innenfor sitt nedslagsfelt37, men videomediet kan også
brukes på andre måter. Pastor Kil Jae
Park i Teaneck’s United Methodist
Church forteller at når han er på hjemmebesøk hos menighetsmedlemmer hender
det han gjør opptak av f.eks. skriftlesning
eller at den han besøker får si en liten hilsen, og at dette videoklippet i neste omgang kan vises på en gudstjeneste, eller
sendes ut som en elektronisk melding til
menigheten 38.
Dette med teknologien og de visuelle
medienes potensial i gudstjenestesammenhengen er noe som har opptatt Eileen
D. Crowley. Hennes forskning har ledet
frem til et rammeverk for vurdering av
nettopp dette, som består av fire innfallsvinkler39:
1. Den lokale gudstjenestekonteksten
2. Mediebrukens funksjon i gudstjenesten

Teknologi og gudstjenestelig praksis
Det lutherske kirkesamfunnet ELCA diskuterer medieteknologi i ett av sine veiledningsdokumenter for gudstjenestepraksis, og skriver at det er bra og ønskelig så lenge det bidrar til å «enhance rather than replace essential congregational
action»36. De skriver videre at teknisk utstyr som gir god lyd og lys, og skjermer
som sikrer god sikt, er bra så lenge det ikke
samtidig hindrer de liturgiske handlingene, forstyrrer sakramentsforvaltningen
eller negativt påvirker utformingen av

3. Estetiske hensyn
4. Juridiske og etiske hensyn
Med kontekst tenker hun på forhold som
gudstjenestens formål og formgivning.
Spørsmål som hvem som er målgruppen
for gudstjenesten, i hvilken grad de tilstedeværende skal delta i rituelle handlinger,
og hvordan gudstjenestelokalet er utformet vil være sentrale for å beskrive denne
konteksten og kan være av betydning for
om og hvordan man ønsker å ta i bruk
teknologiske løsninger.
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Når det gjelder mediebrukens funksjon er Crowley særlig opptatt av å skille
mellom det kommunikative og det estetiske. Sentrale spørsmål blir da om målet
er å styrke kommunikasjonen gjennom å
formidle informasjon, legge til rette for
mer aktiv deltakelse gjennom f.eks. ved å
vise sangtekster, samt berike det som omtales muntlig i preken eller i andre deler
av gudstjenesten; eller om mediebruken
er ment å fungere som kunst ved dels å bidra til å skape et vakkert rom, og dels
åpne opp tankebanene for tilhørerne slik
at de føres inn i et annet type univers jfr.
det som fransiskaner-munken forklarer i
den skildringen som innledet denne artikkelen.
Estetiske hensyn omfatter både hensynet til gudstjenestens innhold og liturgiske oppbygning, så vel som det artistiske.
En gudstjeneste er noe annet enn en
næringslivskonferanse, et politisk møte
eller et idrettsarrangement, og estetikken
må derfor være tilpasset den situasjonen
den presenteres i. Samtidig må den holde
god nok kvalitet til at den ikke blir et distraksjonselement. Utformingen av bilder
og grafikk må være i kontakt med gjeldende konvensjoner for medie-estetikk,
for å unngå at oppmerksomheten trekkes
mot medieproduktet i seg selv i stedet for
det innholdet som forsøkes formidlet,
mener Crowley.
Det fjerde punktet i Crowleys rammeverk omhandler juridiske og etiske hensyn. Det juridiske handler om forhold
som åndsverkslov og lisenser til bruk av
programvare, lyd og bilder. Vurderingen
av det etiske aspektet ved mediebruk i
gudstjenester, kan gjøres langt mer omfattende, ifølge Crowley. Momenter som
kan være relevante å vurdere er hva som
skal vises eller ikke vises på skjermen. Er
det en rimelig spredning i mennesker som
avbildes når det gjelder forhold som

kjønn, alder, etnisk opprinnelse osv?
Hvilke personvernhensyn bør tas i forbindelse med avbildning av mennesker som
er til stede i gudstjenesten og eventuelt
deltar i nattverd eller rituelle handlinger?
En helt annen kategori spørsmål som
også handler om etikk, er knyttet til ressursforvaltning. Medieteknisk utstyr kan
være kostbart, og det kan vise seg krevende å finne kompetente mennesker i forsamlingen som kan anvende dette utstyret
på en formålstjenlig måte. For kirkens
lederskap bør det da gjøres en vurdering
av om dette er riktig forvaltning av tilgjengelige ressurser, eller om tid og finansielle ressurser heller bør brukes på andre
formål. Også Quentin Schultze omtaler
dette forvalteransvaret når han i sin bok
High-tech worship skriver: «The safest
way to address technology-related costs is
to practice reasonable moderation within
the context of excellence – not perfection.»40
Crowleys rammeverk for mediebruk i
gudstjenestesammenheng, kan tjene som
et verktøy for kirkeledere for å vurdere
hvilke hensyn som må tas og hvilke konsekvenser – ønskede så vel som uønskede
– det vil ha for det gudstjenestelige livet
om visuelle medier tas i bruk.

Metode
For å belyse problemstillingen i denne
artikkelen har jeg kontaktet ledere for et
betydelig antall kristne forsamlinger i
Norge, både innenfor og utenfor Den
norske kirke, og både selvstendige menigheter, så vel som menighetslignende forsamlinger og fellesskap innenfor det som
omtales som bedehusmiljøet. Kontakten
har vært i form av et spørreskjema og en
henstilling til å svare skriftlig med egne
ord på enkelte spørsmål.
Spørsmålene ble sendt ut på e-post til
1.756 unike e-postadresser, hvorav 44
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viste seg å være ugyldige og 93 meldte tilbake at de ikke ønsket å besvare spørsmålene. Av de resterende 1.619 som hadde
mottatt henvendelsen, fikk jeg svar fra
714 personer. Disse fordelte seg på 376
svar fra kirkeledere innenfor Den Norske
Kirke, og 338 som representerte menigheter og forsamlinger innenfor det som kan
omtales som frikirkeligheten og bedehusbevegelsen. Respondentene fordeler seg
rimelig godt utover kirkelandskapet, men
jeg vil likevel i denne sammenhengen ikke
vurdere ulike kirkesamfunn opp imot
hverandre. Respondentene har stått fritt
til å svare på de spørsmålene de har fått
tilsendt, og jeg har derfor ikke mottatt
svar fra alle på alle spørsmål.
Med forholdsvis åpne spørsmål, er studien lite egnet til å tallfeste utbredelsen av
spesielle praksiser eller holdninger, men
datamaterialet gir et nyttig bidrag til å
reflektere rundt de spørsmål som artikkelen tar opp. Rent praktisk vil det være
mange grunner til at ulike forsamlinger
velger de løsninger de gjør, det være seg
tilgang på økonomi, kompetanse eller de
muligheter som finnes for å gjøre tilpasninger i det fysiske kirkelokalet blant
mange andre årsaker. Derfor vil en dokumentasjon av utbredelse i seg selv ikke
nødvendigvis si så mye om hvordan kirkeledere tenker om presentasjonsteknologiens styrker og svakheter.
I tillegg til å presentere de svarene som
jeg har mottatt, vil jeg drøfte funnene opp
imot tidligere forskning og relevant teori,
og da i særdeleshet Eileen D. Crowleys
rammeverk for det hun kaller «liturgical
media art».

Hva sier så kirkelederne?
Poenget med artikkelen er altså å kaste et
lys over hvordan teknologiske og mediale
uttrykksformer kan fungere i forhold til
hva en gudstjeneste er ment å være, og jeg

starter da med å sammenfatte hvordan
prester, pastorer og andre kirkeledere med
egne ord skriver hva de vil si er den viktigste grunnen til å feire gudstjeneste. Det
var 482 respondenter som besvarte dette
spørsmålet.

Formålet med en gudstjeneste
Det første forskningsspørsmålet mitt går
altså på å klargjøre hva respondentene
mener en gudstjeneste er tenkt å være.
Som nevnt tidligere er dette krevende,
særlig fordi ulike kirker og kirkesamfunn
har ulike holdninger knyttet til dette.
Her blir det viktig å presisere at en del
kirkesamfunn har offisielle dokumenter
som reflekterer rundt, og gir retning til
hva en gudstjeneste skal være, f.eks.
Gudstjenesteboken 2020 for Den norske
kirke, og det finnes betydelig med relevant forskningslitteratur innenfor liturgifeltet, bl.a. Marit Rong sin doktoravhandling om det liturgiske møte41 og den
svenske biskopen Martin Modéus sine
bøker om gudstjenestens kjerneverdier, og
menneskelig gudstjeneste42. I bedehussammenheng og frikirkelige kirkesamfunn
er ikke dette alltid like klart definert, men
boken Söndag: gudstjänst i en ny tid43
inneholder bidrag fra elleve pastorer og
kirkeledere fra ulike frikirkelige samfunn
i Sverige, og der reflekteres det over gudstjenestens formål og ulike elementer i
deres sammenheng. I denne artikkelen er
det imidlertid ikke kirkesamfunnenes offisielle holdning som er i fokus, men hva
kirkelederne selv fremhever.
Respondentene ble bedt om å skrive
noe om hvorfor man feirer gudstjeneste i
deres sammenheng, og hvem gudstjenesten primært er myntet på. I forhold til det
første spørsmålet er det verd å merke seg
at hele 176 av svarene, altså mer enn
hvert tredje svar, på en eller annen måte
inneholder ordet fellesskap. Det må der-
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for betraktes som en toneangivende verdi
når gudstjenestens formål skal beskrives.
Også begreper som tilbedelse og forkynnelse går igjen. En informant skriver:
I en sum: Tilbedelse av Gud i fellesskap. Men tilbedelse er et rikt begrep, som handler om forkynnelse,
fellesskap, bønn og en bevisst ”kalibrering” av livene våre i forhold til
det å kunne se og gjenkjenne Guds
tilstedeværelse i alle deler av livet,
ikke minst utenfor gudstjenesten.
Til en viss grad har gudstjenesten et
”evangeliserende siktemål,” slik at
det også er et sted for dem som vil
finne ut av hva den kristne tro
handler om.

I tillegg til de teologiske og ideologiske
begrunnelsene, er det også en rekke svar
som peker på mer pragmatiske begrunnelser som at det er menighetens hovedsamlingspunkt og navet i den faste virksomheten, og at det er en arena der også
det diakonale og sosiale aspektet er ivaretatt ved regelmessig kirkekaffe etter gudstjenestene.
I forhold til hvem gudstjenesten primært er myntet på, er det særlig tre
hovedformål som løftes frem.
For det første kan man se på gudstjenesten som en arena der mennesker skal
møte Gud, tjene Gud, og gi ære og takk
til Gud. Dette er en praksis som har røtter
tilbake i gammel jødisk tradisjon, og er et
formål som særlig fremheves av liturgiske
og høykirkelige miljøer. Et slikt fokus
innebærer at Gud er subjektet for gudstjenesten og det vektlegges at de som er til
stede på gudstjenesten er aktive deltakere
gjennom bønner, lovprisning og forvaltning av sakramenter44. I ortodokse og
katolske kirker betraktes den lokale
gudstjenesten – messen – som en anledning til å ta del i den himmelske gudstjenesten som hele tiden pågår.45 En konsekvens av denne tenkningen er at det ikke

er av avgjørende betydning hvem eller
hvor mange som kommer til kirken for å
være med. Om ingen skulle komme, vil
presten likevel gjennomføre messen som
planlagt.
For det andre så er det vanlig å se på
gudstjenesten som en arena for kunnskapsformidling og disippelgjøring av
mennesker som tilhører den kristne kirke.
Dette innebærer et didaktisk fokus der
talen blir det mest sentrale elementet i
gudstjenesten. Denne tanken er fremtredende i mange protestantiske kirker, og
dersom den rendyrkes kan vi si at subjektet her er de som kommer for å høre Guds
ord forkynt. I praksis vil også en slik
gudstjeneste inneholde bønner, lovprisninger, og noen ganger dåp eller nattverd,
slik at det vil fremstå som unyansert å
hevde at gudstjenesten er til kun for de
fremmøttes del, men det er likevel vanskelig å se for seg at en prest eller pastor
innenfor denne tradisjonen, ville holde
fast ved det som var planlagt dersom
ingen møtte til samlingen.
For det tredje kan man se på gudstjenesten som en arena for å vinne nye mennesker for den kristne tro. Her er målgruppen primært mennesker som ikke er
aktive i en kristen sammenheng. Innenfor
denne kategorien samlinger kan vi plassere både de klassiske vekkelsesmøtene som
har preget store deler av bedehusbevegelsen og frikirkeligheten i Skandinavia, men
også nyere forsamlinger som bruker
begreper som «søker-vennlige», og «søkersensitive» for å beskrive sine gudstjenester. Her finner vi typisk forsamlinger som
er inspirert av de amerikanske menighetene Willow Creek Community Church,
Eagle Brook Church, eller Saddleback
Community Church; eller en menighet
som Kraftverket i Oslo (tilsluttet Den
evangelisk lutherske frikirke) som presenterer seg selv som «et naturlig alternativ
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for mennesker som ikke er vant til å gå i
kirken.»46 Fokuset for denne typen samlinger er på de «unådde» som måtte være
til stede, og gudstjenesten vil følgelig preges av et didaktisk fokus så vel som at
trivsel, folkelighet og kulturell relevans er
viktige verdier.

Hvordan brukes presentasjonsteknikk i
norske kirker og menigheter?
En informant skriver at bruken av presentasjonsteknikk varierer noe med hva slags
samling kirken har, men at det i gudstjenestesammenheng hovedsakelig dreier seg
om sangtekster og informasjon. Også
andre informanter trekker frem fordelene
ved at informasjon kan formidles «uten
at alt må sies i en mikrofon».
Flere fremholder den praktiske konsekvensen av at forsamlingen ser opp i stedet for å se ned i en salmebok som en
positiv faktor ved å ha sangtekster på en
skjerm foran i kirkerommet. Andre fremholder det miljømessige ved at papirforbruket går ned når program og informasjoner kan vises elektronisk i stedet for å
trykkes opp og deles ut.
Noen respondenter viser også til at
bruken av medieteknologi åpner opp for
mer variasjon i formidlingsformene, og
muligheter for å gi tilhørerne flere sanseinntrykk.
Mennesket har flere sanser enn
øret, og jo flere sanser en kan kommunisere med, jo lettere er det å
beholde oppmerksomheten. Dette
betyr at både det visuelle inntrykket av selve rommet, av møteleder
eller pastor og visuell media kan
hjelpe til å få frem et poeng. Samtidig er det også klart at få inntrykk
er nøytrale. Et gudstjenesterom
som ser ut som et teater eller en
kino vil kommunisere underholdning, og skape en forventning av
det. Et møtelokale i bedehusstil, er
ofte utformet for å sette fokus på

talerstolen, og dermed på selve
talen som det primære. Et tradisjonelt kirkerom har både alter og
talerstol sentralt, gjerne sammen
med et bilde eller et kors og levende
lys. Akustikken i rommet kan skape
en egen stemning, enten en der det
fort blir støy, eller en der det fort
blir helt stille. Alt dette er viktig å
tenke over, og det visuelle inntrykket bør formidle gudstjenestens
vesen og viktighet.

Utsagn som dette vitner om et gjennomtenkt forhold til hva som formidles gjennom visuelle sanseinntrykk, noe flere av
respondentene gir uttrykk for på ulikt vis.
Rent konkret er det visning av sangtekster og bibeltekster som trekkes frem
av flest respondenter som praktisk anvendelse av skjermer i kirkerommet, men
flere nevner også dette med å bruke illustrasjoner i form av bilder eller videoklipp i
tilknytning til talen, så vel som det å slippe å bruke tid på å formidle kunngjøringer eller praktiske informasjoner.

På hvilken måte kan presentasjonsteknikk bidra til å oppnå den ønskede
hensikten?
Kirkelederne ble bedt om å ta stilling til
påstanden «Et profesjonelt opplegg for
lyd/lys/presentasjonsteknikk kan bidra til
en bedre gudstjeneste» med svaralternativene «helt enig», «delvis enig», «delvis
uenig», «helt uenig» og «vet ikke / ikke
relevant». 493 respondenter har svart på
dette spørsmålet, og 44 % uttrykker at de
er helt enig i påstanden. I tillegg er 43 %
delvis enig. I sum betyr dette at nesten ni
av ti kirkeledere mener at et profesjonelt
opplegg for lyd, lys og presentasjonsteknikk bidrar positivt til å skape en bedre
gudstjeneste.
Noen av verktøyene som brukes (f.eks.
Microsoft Powerpoint) er utviklet med
tanke på det pedagogiske i en skole- eller
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næringslivssetting, og mange av respondentene trekker nettopp frem mulighetene teknologien gir for en mer pedagogisk
og didaktisk gjennomført gudstjeneste.
Det blir mer og mer viktig, særlig
for yngre generasjoner, som kanskje
i enda større grad har behov for å
se, ikke bare høre. Kirkekunsten
alene kan ikke ivareta dette behovet i enhver sammenheng. Men det
visuelle kan være mer enn tekst
eller film på skjerm. Det kan også
være lyssetting, overraskende elementer i rommet og, ikke minst, en
mørklagt kirke.

Hensynet til de som bare går i kirken av
og til, løftes også frem av flere informanter. For eksempel er det en som skriver:
Det er spesielt viktig når det er
gudstjenester der vi vet det vil
komme mange som ikke kjenner
liturgien og som ikke går i kirka
ofte. For oss er dette dåpsgudstjenester, familiemesser og særlig når
det er trosopplæring, spesielle gudstjenester som julaften, konfirmasjon, 17. mai etc. Med PowerPoint
forminskes opplevelsen av de og vi
i forhold til faste kirkegjengere og
andre.

Det er også en informant som tar tak i det
faktum at vi feirer gudstjeneste, og følger
opp dette ved å skrive at når vi feirer noe
så er det vanlig å pynte. God design og
grafikk bør derfor ikke ses på som sminking, men heller som aktelse for gudstjenestens innhold og formål, samtidig som
det er et uttrykk for kreativitet og skaperglede. Dette uttrykker at estetikken
ved visuelle medier har sin egenverdi, utover det rent funksjonalistiske.
Svarene respondentene gir peker
hovedsakelig i retning av at presentasjonsteknologien brukes for å effektivisere kommunikasjonsprosessen og øke deltakelsen i gudstjenesten. Respondentene
gir uttrykk for at menighetens deltakelse i

sang og liturgi øker, og at teknologien
dermed gir et positivt bidrag til å oppnå
hensikten med gudstjenesten.

I hvilke situasjoner eller på hvilke
områder kan bruk av presentasjonsteknikk i en gudstjeneste oppleves som
en distraksjon?
På spørsmål om utfordringer ved bruken
av presentasjonsteknologi er det en informant som skriver at til tross for de pedagogiske mulighetene som ligger der så er
det en fare for at budskapet blir innsnevret ved at ting blir presentert for overtydelig. Det forhindrer at bilder skapes i hodet
på tilhøreren. Vedkommende skriver videre:
Det kan være bra å følge tiden og
bruke gode virkemidler, men det
kan også være at menigheten er lei
av overtydelige PowerPoints i andre
sammenhenger, så da er det gode
grunner til gudstjenesten skal være
noe annet.

En annen informant tar dette med distraksjon et skritt videre ved å nevne at å
lese i stedet for å lytte kan føre til en sløvhet hos tilhørerne, og at det er viktig i et
åndelig liv å oppøve evnen til å lytte. Nok
en informant som er opptatt av dette
aspektet skriver at vedkommende er særlig skeptisk til at liturgien kommer opp på
skjerm av frykt for at menigheten mister
muligheten til å lære ting utenat slik at
ordene kan komme fra hjertet.
En rekke informanter opplever et
dilemma rundt bruken av presentasjonsteknikk i kirkerommet ved at man ser
både positive og utfordrende sider ved
praksisen. Én beskriver denne situasjonen
på følgende måte:
Pedagogisk kan bilder/film fungere
godt for å illustrere tema i gudstjenesten, særlig for barn og unge men også for voksne. Samtidig er
det noe med eldre kirkers særpreg
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som blir borte ved skjermbruk. Fokus blir på skjermen ikke på altertavle, glassmaleri og utsmykning i
rommet.

Dette med at det allerede er mye visuell
kommunikasjon i en del kirkerom, er noe
mange informanter er opptatt av, og at
moderne teknologi – i en slik sammenheng – kan virke mer hemmende enn
fremmende på totalopplevelsen. Det
fremholdes at kirkerommet har sitt eget
språk og estetikk, og at det derfor ikke er
uten grunn at mange søker til gamle kirker i forbindelse med viktige begivenheter
som dåp eller vielse.
Flere informanter mener at moderne
teknologi bidrar til å sekularisere kirkerommet ved at tekniske hjelpemidler gjør
kirken til en forelesningssal/kongresshall/
klasserom, og én bruker begrepet ”amerikanisert” når vedkommende skal beskrive
effekten av visuelle medier i gudstjenesten. Det er også en informant som forteller at de har valgt å ikke bruke skjerm når
noen leser eller formidler noe, men bare
som en støtte for menigheten når den
trenger det.
Noen informanter påpeker det historiske perspektivet ved at kirkerommet setter menigheten i en slags forbindelse med
tidligere generasjoner, og at kirkerommet
således blir et pusterom fra den moderne
hverdagens mas fra skjermer og mobiltelefoner. Interessant nok så oppgir en av de
respondentene som argumenterer på denne måten at de likevel har åpnet for at
kollekt kan gis via VIPPS selv om informanten selv betrakter også dette som en
form for distraksjon ved at oppmerksomheten blir dratt inn i telefonen og bort fra
det som skjer i rommet og i fellesskapet.
En annen informant er opptatt av noe
av det samme når vedkommende skriver:
I en tid der flimring av skjermer er
over alt, er det godt med et rom,

der de viktigste bildene består, slik
Gud var, er og blir den samme. Derfor ønsker vi å se, og hvile øynene
på alteret med krusifikset, bibelen
og tente alterlys, alterring, døpefont
for at konsentrasjonen skal være på
nådens midler, der Gud møter oss.

Flere informanter påpeker faren for distraksjon ved at oppmerksomheten trekkes bort fra det sentrale. Det fremholdes
derfor hvor viktig det er at alt som vises
på skjermen er korrekt og godt laget, uten
skrivefeil, og at det må være samsvar mellom det som vises på skjermen og det som
faktisk skjer. Til slutt i denne omgang kan
nevnes en nokså kritisk informant som
skriver at:
Store skjermer framme i kirken
”dreper” rommet, i tillegg til at fokus tas bort fra kirkerommets
sentrum som er alteret. Liturgisk og
estetisk bidrar store skjermer i et
kirkerom til å punktere gudstjenestens helhet og flyt.

Svarene fra respondentene peker særlig i
to retninger. For det første så påpekes faren for at skjermer i kirkerommet tar
oppmerksomheten bort fra andre ting, og
at dette kan skape en form for distanse
mellom menigheten og det som faktisk
skjer i gudstjenesten. Denne risikoen
synes å være størst i de sammenhenger
der gudstjenesten feires i rom som allerede er utsmykket med evangelieformidlende kunst. For det andre så argumenteres
det for at skjermene gjør det vanskeligere
for de tilstedeværende å oppleve gudstjenesten som noe annet enn nok en aktivitet
i et hektisk liv. Det poengteres i denne forbindelsen at gudstjenesten står i en historisk tradisjon, og det er viktig at de tilstedeværende får anledning til å tre ut av
hverdagens «kjas og mas» og inn i noe
som kan oppleves som en annen virkelighet, når de kommer inn i kirken.
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Diskusjon av funn i lys av teori
Microsoft Powerpoint og lignende verktøy er utviklet for bruk i sammenhenger
der fokus ligger på det kommunikative og
ikke opplevelsen. I en gudstjenestesammenheng fremholder informantene at formålet er mye bredere enn å formidle
kunnskap fra noen til noen, men det
handler også i stor grad om fellesskap og
deltakelse, og det handler om å ta vare på
en historisk tradisjon.
Mange informanter trekker frem den
pedagogiske effekten ved å bruke visuelle
medier og presentasjonsteknologi, noe
det også går an å finne støtte for i både
mediepåvirkningsteori så vel som teori
om visuell kommunikasjon, pedagogikk
og didaktikk.
Også utfra multimodalitetsteori kan
man argumentere for styrkene ved å formidle budskapet gjennom flere modaliteter. Imidlertid er det da også en del forutsetninger for at de ulike modalitetene skal
støtte opp under hverandre, og som Ørland bruker mye plass på i sin masteroppgave så vil det alltid være noe som dominerer kommunikasjonen (salient), og det
er ikke opplagt hva dette til enhver tid vil
være 47.
Flere informanter tilkjennegir en bekymring for at omfattende teknologibruk
kan dreie selve gudstjenesten mot noe som
oppleves som en forestilling eller et show.
Da er vi tilbake til spørsmålet om hva en
gudstjeneste egentlig skal være, og hvem
som er subjektet for de handlingene som
foregår. Basert på informantenes svar beskrev jeg ovenfor tre hovedstrømninger
på dette punktet, og for mange kirker er
det rimelig å forvente at alle disse tillegges
noe vekt selv om forholdet mellom dem
vil være ulikt.
Dersom målgruppen primært er kirkefremmede og en viktig hensikt med
gudstjenesten er å skape en trygg situa-

sjon for disse (søker-vennlighet), er det
neppe noen stor ulempe om samlingen får
et preg av å være en forestilling der de
fremmøtte kan sette seg ned og overvære
de handlinger som utspiller seg uten å selv
måtte aktivt ta del i noe man ikke helt vet
om man kan stå inne for. Derimot, hvis
gudstjenesten ses på som en arena der
prest, liturg og sangere skal lede menigheten inn i tilbedelse og gudsnærvær, vil det
være viktig å legge til rette for nettopp
den deltakelsen, og forhindre en situasjon
som oppleves som at det er fremme på
scenen det viktige foregår, mens de som
befinner seg i kirkebenkene betraktes som
et publikum.
Den tredje hovedbegrunnelsen var en
vektlegging på kunnskapsformidling (trosopplæring) fra prest eller pastor og til de
fremmøtte i kirken. I en slik sammenheng
vil fokuset ligge nært opp til foredragseller undervisningsformen som er kjent
fra næringslivet og utdanningssektoren,
og selv om samlingen skulle få et preg av
å være en forstilling vil det ikke nødvendigvis gjøre det vanskeligere å oppnå hensikten med samlingen. I en slik situasjon
er det også nærliggende å tenke at man
kan ha nytte av den samme teknologien
som skoler og næringsliv ser seg tjent
med, og følgelig kan teknologiske løsninger for presentasjonsteknikk ha en
naturlig plass.
Et didaktisk fokus ved gudstjenesten
behøver imidlertid ikke føre til at gudstjenesten tar opp i seg praksisen fra en forelesningssal. I pedagogikken er det mye
snakk om aktive læringsformer, og
kanskje går det an å se på kirken mer som
et treningssenter enn som et klasserom. I
så fall vil det være helt andre former for
teknologibruk som måtte vurderes, og
trolig måtte også selve oppbygningen av
gudstjenesten revideres et stykke på vei
for å legge til rette for at læring skal skje

Theofilos vol. 12 nr. 2-3 2020

324

Når skjermene inntar kirkerommet

gjennom erfaringer og formativ praksis i
stedet for verbal kunnskapsformidling.
Aeron Niequist er en av de som argumenterer for et slikt fokus, etter å ha vært initiativtaker til utviklingen av det formative, praksisbaserte fellesskapet «The Practice» innenfor rammen av Willow Creek
Community Church 48 49.
Rammeverket som Eileen D. Crowley
har utviklet tar utgangspunkt i at mediebruken må tilpasses den lokale konteksten, og det er derfor interessant å reflektere noe rundt gudstjenestekonteksten
innenfor norsk kirkeliv. Denne studien
gir et øyeblikksbilde når det gjelder
holdninger og argumenter blant prester,
pastorer og andre kirkeledere, men hvis
det bildet som her tegnes ses i sammenheng med den studien Hans Hodne har
gjennomført vedrørende forsamlingslokaler i lavkirkelige miljøer, så er det ikke urimelig å forvente en økt bruk av digitale
verktøy for å skape de stemninger og
uttrykk som er ønsket i kirkelokaler fremover. Datamaterialet som ligger til grunn
for denne studien antyder at utviklingen
har kommet lengst i nettopp denne delen
av kirke-Norge, men at dette ikke nødvendigvis skyldes at holdningene er vesentlig
annerledes i disse miljøene enn i mer tradisjonelle kirkelige miljøer. At bruken
ikke er like omfattende i miljøer innenfor
den norske kirke kan delvis forklares med
at de fysiske omgivelsene ikke gir de
samme mulighetene. Mange kirkebygninger er tilårskomne og til dels underlagt
restriksjoner fra riksantikvaren, som gjør
det mer komplisert å gjøre endringer i det
visuelle uttrykket i kirkerommet, eller å
installere plasskrevende teknologiske løsninger. En prest uttrykker denne situasjonen ganske så presist når vedkommende
skriver:
Jeg har vært prest både i et moderne kirkerom, der vi ofte brukte

Powerpoint for å presentere liturgi
og sangtekster, og i en middelalderkirke der dette ikke foreløpig er installert, og heller ikke virker like
naturlig. Bruk av Powerpoint fremmer utvilsomt deltagelse fra mindre
kirkevante gudstjenestedeltagere,
men er lettere å få til på en god
måte i et moderne kirkerom.

Denne holdningen kan betegnes som en
sunn form for pragmatikk der teknologien verdsettes for det den kan bidra med,
men likevel ikke blir styrende slik at
andre hensyn settes til side. Det er tross
alt den samlede totalopplevelsen som er
viktig for at gudstjenesten skal tjene sin
hensikt, og man kan også argumentere
for at kirker som er utstyrt med altertavler eller andre former for visuell utsmykning er fullt på høyde med moderne
funksjonalistiske bygg med gode digitale
ressurser, når det kommer til det å utnytte
potensialet for visuell kommunikasjon.
Når det gjelder Crowleys andre punkt
som gjelder mediebrukens funksjon i
gudstjenesten, så viser mine funn at bruken i stor grad synes å være konsentrert
rundt det kommunikative og i mindre
grad er rettet mot det kunstneriske. Et
eksempel på denne praktiske tilnærmingen kan være respondenten som skriver at
skjermene bidrar til en god flyt i gudstjenesten, og man slipper å forholde seg til
løse ark. Dette er særlig viktig ved store
gudstjenester som f.eks. konfirmasjon.
Flere respondenter skriver om fordelene
ved at menigheten ser fremover i stedet
for ned i en bok, og at dette i seg selv
bidrar til en fellesskapsopplevelse. Andre
igjen peker på fleksibiliteten som følger
av at sangutvalget ikke er begrenset til
hva som finnes i en spesiell sangbok. At
tilgangen på medieteknologi også kan
brukes kunstnerisk for å bidra til å skape
vakre omgivelser som inviterer til refleksjon og ettertanke, er ikke noe som frem-
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heves av respondentene. Det betyr selvsagt ikke at slik bruk ikke forekommer,
men det gir likevel en indikasjon om at
norske menigheter har et utviklingspotensial på dette området. Noen nevner dog at
de bruker visuelle medier for å skape en
variasjon i inntrykk, og at det er positivt i
seg selv å appellere til flere sanser enn
bare hørselen.
Med tanke på det estetiske er Crowley
opptatt av både hvordan mediebruken
passer inn i gudstjenesten, så vel som at
det som presenteres holder tilstrekkelig
medieestetisk nivå. Og dette med behovet
for tilstrekkelig kvalitet er det flere av
respondentene som oppgir som begrunnelse for at mediebruken ikke er større
enn den er. En respondent skriver:
«Mennesker i dag er vane med at ting er
forberedt, stilig og tidseffektivt – visuelle
hjelpemidler er med på å virke til dette.»
Dette utsagnet kan forstås rent funksjonalistisk, men ordet ‘stilig’ innebærer
også at det stilles kvalitetskrav til selve
medieestetikken. Flere respondenter peker
på at de mangler folk som har den rette
kompetansen, og da velger de heller å la
være frem for å presentere noe som de
ikke oppfatter som godt nok. Denne
holdningen er helt i tråd med Crowleys
tanker, men samtidig så er både Crowley
og Schultze opptatt av at ambisjonene
ikke må legges så høyt at de i praksis blir
uoppnåelige. Høy kvalitet er ikke det
samme som perfeksjonisme, og Crowley
argumenterer for at produksjon av
medieprodukter må vurderes på samme
måte som andre elementer i gudstjenesten
der det i mange menigheter er tradisjon
for å slippe til tilstrekkelig dyktige amatører, f.eks. innen sang og musikk, selv om
det som leveres ikke fullt ut kan sammenlignes med profesjonelt nivå. Crowleys
argumentasjon tar utgangspunkt i liturgibegrepet som betyr «arbeid av folket» og

mener derfor at «folket» også bør involveres i medieproduksjonen. Denne måten
å tenke på passer godt inn i gudstjenester
som fokuserer på menighetens deltakelse,
men er kanskje ikke like relevant dersom
det er kunnskapsformidling eller å skape
et lavterskeltilbud for kirkefremmede
som er målsettingen.
Det siste punktet i Crowleys rammeverk omhandler juridiske og etiske hensyn. Det mine respondenter særlig fremholder i forhold til dette er hvordan bruken av skjermer og digitale kommunikasjonsverktøy reduserer bruken av trykksaker, og følgelig er positivt i et miljøperspektiv. Andre etiske utfordringer, berøres
ikke i respondentenes svar selv om flere
oppgir at de av og til bruker lyd- og videoklipp, YouTube-filmer osv. i gudstjenestene. Det er da bare å håpe at de har kjennskap til regelverket for bruken av åndsverk.
Samlet sett så viser denne studien at
presentasjonsteknologi er tatt i bruk i stor
skala i kirke-Norge, og svarene som
respondentene har gitt, tyder også på et
reflektert forhold til hvordan teknologien
skal brukes. Imidlertid er det verd å
merke seg at det er på det funksjonelle
planet at teknologien så langt har fått
gjennomslag. Til en viss grad vektlegges
det estetiske, men da utfra en tanke om at
skjermene inngår i dekorasjonen i kirkerommet og således bør holde så god kvalitet som mulig. Bruken av digitale verktøy til å utvise kreativitet gjennom å
skape kunst og sanselig opplevelse, synes
å være svært begrenset. Det er derfor på
sin plass å utfordre menighetene på dette
området. Med tanke på potensialet som
ligger i kunsten for å føre tilskuerne inn i
nye tankebaner og åpne andre mentale
rom, så er det ingen av respondentene
som har gitt utrykk for at dette er
utprøvd i særlig grad selv om mange er

Theofilos vol. 12 nr. 2-3 2020

326

Når skjermene inntar kirkerommet

innom viktigheten av at gudstjenesten
skal tale til menigheten gjennom flere sanser enn bare hørselen. Lykkes man med å
skape denne typen opplevelse og innlevelse hos de som er til stede i kirkerommet,
vil det også være formidlende, og dermed
er vi tilbake igjen til en form for kommunikasjon, om enn på et annet nivå enn
den rent funksjonalistiske tilnærmingen!

Konklusjon
Kirken var en gang toneangivende når det
gjelder estetisk kreativitet både innen
bildekunst og musikk, og det går an å stille spørsmål om hvorfor ikke kirken er der
i dag. Det ligger langt utenfor rammene
til denne studien å gi et svar på dette
spørsmålet, men det kan likevel være nyttig å fremholde at bruken av skjermer og
prosjektører ikke bare er et spørsmål om
teknologien som sådan, men også om det
er ønskelig med en arena der det kan
utfoldes kreativitet i digitale former. Det
bør gå an å se på datateknologien som en
moderne versjon av malerpenslene, og at
skjermene blir lerretet som kunsten utformes på. Med et slikt blikk vil det også
kunne bli mer naturlig å vektlegge og
verdsette det estetiske aspektet, ved siden
av det rent praktiske. Hvis vi forfølger en
slik tankegang er det likevel verd å påpeke at den sanselige opplevelsen i en viss
grad preges av mediet, selv om innholdet
er uforandret. Det er dette som gjør at
mange hevder det er forskjell på å lese

bøker på papir versus å lese den samme
teksten på en skjerm. Noen går enda lenger og beskriver en forskjell i opplevelsen
av å lese en pocketbok sammenlignet med
å lese den samme boken trykt på tykkere
papir og bundet inn mellom stive permer.
Det er følgelig heller ikke uten betydning
for gudstjenesteopplevelsen om salmetekstene kommer opp på en skjerm, om
sangene for gudstjenesten er trykket opp
på papir og deles ut ved inngangen, eller
om de møtebesøkende selv må finne frem
tekstene i en salmebok, men akkurat
hvordan opplevelsen blir påvirket bør
undersøkes nærmere gjennom egne
bruksstudier.
Formålet med denne artikkelen var å
kaste lys over hvordan visuelle digitale uttrykksformer kan fungere i forhold til hva
en gudstjeneste er ment å være, og som en
hjelp til å studere dette definerte jeg fire
konkrete spørsmål:
1. Hva er hensikten med en gudstjeneste?
2. Hvordan brukes presentasjonsteknikk
i norske kirker og menigheter?
3. På hvilken måte kan presentasjonsteknikk bidra til å oppnå den ønskede
hensikten?
4. I hvilke situasjoner eller på hvilke områder kan bruk av presentasjonsteknikk i en gudstjeneste oppleves som en
distraksjon eller som et hinder for å nå
gudstjenestens hensikt?
Jeg fant at det var tre hovedstrømninger
blant svarene når det gjelder hensikten
med en gudstjeneste. For det første var
det fellesskapsaspektet ved at menigheten
kommer sammen for å takke og tilbe Gud;
for det andre var det et misjonerende formål gjennom å målrette samlingene mot
et publikum som ikke allerede er en aktiv
del av menigheten; og for det tredje var
det opplæring i den kristne tro og lære.
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Mange av svarene tyder på at respondentene ønsker å oppnå flere av disse hensiktene i samme gudstjeneste, men at ett av
formålene er mer fremtredende enn de
andre.
På spørsmålet om hvordan presentasjonsteknikk faktisk benyttes, viser min
studie at den mest vanlige bruken er å
gjøre sang- og bibeltekster tilgjengelige
for de tilstedeværende, men bruken omfatter også et spekter av andre bruksområder. Likevel er bruken i det alt vesentlig
begrunnet pedagogisk eller funksjonelt, og
i begrenset grad kunstnerisk. Med tanke
på den omfattende bruken som kommer
til uttrykk i denne studien, vil det være
interessant å forske mer på hvor velfungerende dette faktisk er, og hvordan de tilstedeværende i kirkerommet reagerer på
teknologiens bidrag til gudstjenesteopplevelsen. Da nærmer vi oss teologiens fagområde med overordnede spørsmål som
hva som egentlig bidrar til å fullføre kirkens oppdrag. Som nevnt innledningsvis
er det god grunn for å anlegge også andre
perspektiver enn de rent kommunikasjonsfaglige på bruken av teknologiske virkemidler i en gudstjenestesammenheng.
Det løftes frem at visuelle medier i en
gudstjenestesammenheng øker menighetens deltakelse i sang og liturgi, og at tek-

nologien gjør det enklere å formidle kirkens budskap på en pedagogisk velfungerende måte. Likevel vises det også til at
teknologien skaper noen utfordringer.
Dette gjelder særlig i kirkebygg som allerede er utsmykket med kirkekunst der
skjermer kan oppleves som et fremmedelement så vel som i et konkurranseforhold til øvrige visuelle elementer. I tillegg
til dette momentet, så fremheves det fra
noen respondenter at de ønsker at
gudstjenesten og kirkerommet skal representere noe annet enn hva som hverdagen
ellers preges av. Derfor bør menigheten
slippe å bli eksponert for de samme typene
virkemidler som de ellers møter i skoleog yrkeshverdag.
Jeg åpnet denne artikkelen ved å referere til skjønnlitteraturen. For å vende tilbake til historien om Chase Falson, så sier
han mot slutten av boken til sine venner
hjemme i USA: «I wish you could have
experienced with me the way architecture
and painting and sculpture and music all
led me into the presence of God.»50
Bevisstheten om at alle sanseinntrykk
har betydning for erfaringen av gudstjenestens innhold, inkluderer også valg
av presentasjonsteknologi og bruk av
visuelle elementer i kirkerommet.
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Appendiks
På bakgrunn av funn og refleksjoner i
artikkelen Når skjermene inntar kirkerommet kan følgende momenter være
aktuelle å ta hensyn til for menigheter
som vurderer å benytte digital presentasjonsteknikk i sine gudstjenester:
1. Hvilke deler av gudstjenesteopplevelsen er det ønskelig å styrke, og på hvilken måte kan presentasjonsteknologien bidra til dette?
2. Hvordan kan bruk av skjermbaserte
fremvisninger samvirke med øvrige
sanseinntrykk som skapes i gudstjenesten og kirkerommet?
3. Har menigheten tilgang på nødvendig
teknisk og estetisk kompetanse til å
forvalte de tekniske hjelpemidlene på
en måte som løfter opplevelsen for de
som er til stede?
4. Hvilke rutiner skal gjelder for kvalitetskontroll av det som skal fremvises?

a. Språklig kvalitet – vær oppmerksom
på at skrivefeil etc. skaper distraksjoner
b. Estetisk kvalitet – brudd på grafiske
konvensjoner trekker oppmerksomheten bort fra innholdet og over på
selve fremvisningen
c. Etisk kvalitet – hvem foretar en etisk
vurdering av hva som kan vises eller
ikke vises?
d. Juridisk kvalitet – hvordan ivaretas
opphavsrett etc.? Husk at både bilder,
videoer og tekster normalt er beskyttet av åndsverksloven, og rettighetene
forvaltes vanligvis av organisasjoner
på vegne av den eller de som har skapt
åndsverket
5. Hvordan balanseres hensynet til kvalitet med ønsket om å la talentfulle amatører få utfolde seg på et område som
de har interesse for?
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En evangelikal kyrkofader
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Som protestanter är vi tveksamma till att
helgonförklara människor. Ändå är det
av betydelse att hitta goda föredömen för
både tanken och livet. För många kristna
är John Stott (1921-2011) en sådan gestalt. Han har blivit kallad ”en av nittonhundratalets kyrkofäder”. Under 2021
skulle Stott alltså ha fyllt hundra år.
John Stott var en mycket inflytelserik
ledare och teolog bland evangelikaler i
England men också internationellt. Detta
inflytande grundar sig på ett framgångsrikt församlingsarbete, ett omfattande
författarskap och en framträdande roll
vid konferenser och inom kommittéer.
John Stott gjorde sig känd för sin pedagogiska skicklighet och teologiska gedigenhet, som blev uppenbara i flera böcker,
varav många nu är klassiker. Under flera
år producerade han också bibelkommentarer, som är mycket användbara genom
sin föredömliga balans mellan bibeltolkning och förkunnelse.

John Stott som förkunnare
Stotts författarskap utgår från en klassisk
evangelikal teologi. Men han stannar inte
i en försvarsposition för en traditionell
lära. Stott går i närkamp med tidens utmaningar. Det kan gälla inomkyrkliga
frågor men också problem av allmänmänskligt slag. Stott önskade förmedla en
undervisning, som svarade på de nya

utmaningar, som mötte de kristna. Han
var övertygad om att en medveten reflektion behövs.
Den pedagogiska reflektionen som
karaktär på Stotts böcker förklaras av att
han under många år var kyrkoherde i All
Souls Church i centrala London. Församlingen ägnade sig åt progressiv evangelisation men blev mest känd för Stotts förkunnelse. Under 25 år var han synnerligen engagerad i studentarbete i England
men också i andra länder. Från 1970
ägnades alltmer tid åt ledarseminarier och
studentkonferenser i majoritetsvärlden.
Det har visat sig att hans insatser bland
majoritetsvärldens kristna bidrog till att
vitalisera de viktigaste delarna av den
evangelikala rörelsen genom hans fokusering på Bibelns och korsets centrala ställning inom kristet liv.

John Stott som ledare
Många kristna ledare i majoritetsvärlden
betraktade ”Uncle John” som ett slags
”ärkebiskop” i hans rådgivande funktion.
Stott besökte över hundra länder och
valde denna globala tjänst framför att bli
biskop eller collegerektor inom den anglikanska kyrkan. Under trettio år av utlandsresor omfattade Stotts mentorskap
hundratals personer, varav flera nu är
ledare för kyrkor med miljoner medlemmar. Stott bidrog på ett betydelsefullt sätt
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till den explosiva tillväxten i dessa länder.
Inom det interna arbetet för den evangelikala rörelsen i England har Stott haft
en avgörande betydelse. Stott ägnade sig
åt att stärka den evangelikala saken inom
den anglikanska kyrkan men också åt att
vidga dialogen med andra grupper. Mest
känd är han dock för insatserna på det
internationella planet. Han var medlem av
exekutivkommittén vid Lausanne-konferensen 1974 och författare till Lausannedeklarationen. Som huvudsaklig författare till denna deklaration har han gett ett
bestående bidrag till församlingens globala mission.
Hans erfarenheter från England hade
lärt honom dialogens betydelse för att
lyssna till vad andra säger om sin tro. I
sitt arbete i majoritetsvärlden med dess
utmaningar till religionsdialog har Stott
visat att tolerans inte behöver utgå från
ett relativt sanningsbegrepp utan är en
fråga om en ödmjuk karaktär. Det är den
troende som person som är tolerant, inte
hans åsikter som är toleranta. Om teologins sanning blir relativ, kommer likgiltighet att ersätta övertygelsen. Stotts teologi
visar på glädjen i en djup sanningsövertygelse.

Bibeltolkning som historiskt studium
och i vördnad
Som förkunnare gav Stott alltså stor betydelse åt sanningen i de bibliska lärorna.
Sanningsfrågan har stått i fokus också för
Stotts exegetiska arbete. Den historiskkritiska bibelforskningen har gett positiv
utdelning i form av historiska insikter.
Det skulle för Stott vara direkt felaktigt
att förneka det. Men det medges idag
också av icke-evangelikala teologer att
denna historisk-kritiska forskning försvårat för den kristne att närma sig Bibeln i
trons förtröstan.
Ett arbete med textens historiska inne-

börd är nödvändigt för Stott om dess
egenart ska komma fram. Gudsuppenbarelsen har tagit formen av en historisk
process. Guds ord om denna uppenbarelse utgörs av en bok om historia. Därför
ges kunskap om vad Gud vill uppenbara
genom att ta reda på vad de mänskliga
författarna verkligen menade.
Till hjälp i detta arbete använder Stott
tre tolkningsprinciper, ”simplicity, history
and harmony”, som han anser mycket
entydiga, samtidigt som de är grundade i
Guds karaktär. Han söker efter den
naturliga meningen (simplicity), eftersom
Gud önskade att uppenbarelsen ska vara
”enkel för dess läsare … ett klart begripligt budskap”, den ursprungliga meningen (history), eftersom den är adresserad
till dem som först hörde det och därför
bara kan förstås historiskt samt den generella meningen (harmony), som uttrycker
Guds tanke, varför Bibeln utgör en organisk enhet, eftersom Gud inte motsäger
sig själv.
Skillnaden gentemot den liberala bibelkritiken består i att den närmar sig Bibeln
som en vanlig bok, medan evangelikal
bibelforskning accepterar dess självvittnesbörd om att utgöra en gudomligt
inspirerad bok. Det som för den ena
gruppen ses som ”fel”, blir för den andra
gruppen ”problem”. Stott tolkar exegetikens nya rön som att ett fördjupat studium har klargjort att så kallade ”fel” visat
sig kunna förklaras.
Men naturligtvis ser Stott ändå problem i Bibeln. Problemen delar Stott in i
två kategorier, nämligen de mellan Bibeln
och populär naturvetenskap och de mellan olika bibelböcker. Den rimliga attityden bör enligt Stott vara att erkänna
dessa problem och försöka lösa dem. För
Stott kan ingen kristen troslära omfattas
utan intellektuella problem. Inte heller
behöver läran om Bibelns inspiration och
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sanning överges på grund av dess problem. Stott säger sig kunna tro på Bibelns
sanning trots motsägelser och gåtfulla texter. Försvaret för detta skulle kunna vara
att inte heller inom annan forskning
behöver en teori överges bara för att den
inte kan förklara alla fakta.
I dess egenskap av en mänskligt tillkommen bok är det alltså för Stott legitimt med olika former av litterärt och historiskt studium av Bibeln: ”Eftersom det
är människors ord ska vi studera den som
varje annan bok – använda vårt förstånd,
undersöka dess ord och syntax, dess historiska ursprung och dess litterära form”.
Samtidigt tillägger Stott att eftersom
Bibeln är gudomlig uppenbarelse, bör
detta studium ske i vördnad: ”Men eftersom den också är Guds Ord, ska vi studera den som ingen annan bok, på våra
knän, ödmjukt, med rop till Gud om upplysning och om den helige Andes hjälp,
förutom vilken vi aldrig kan förstå hans
Ord.”
En förutsättning enligt Stott för att
verkligen höra Guds röst i Skriften är
ödmjukhet. Vårt problem med Bibeln är,
så som Stott ser det, inte i första hand
intellektuellt. Problemet finns istället i
hjärtats olydnad: ”Men vi kan säkert
säga att ingen tolkningsmetod eller slutsats kan vara kristen, som misslyckas
med att ära Kristus genom att kröna
honom som Herre.” Stott vill betona att
sann tolkning endast äger rum där det
finns en oreserverad avgörelse för kristet
lärjungaskap. Detta innebär främst en
personlig lojalitet gentemot Jesus Kristus

som hela livets Herre, men också i förhållande till Bibeln.
Om vi lydde Bibeln skulle den bli klarare att tolka och vårt budskap skulle bli
auktoritativt. Trovärdigheten gäller huruvida kristna lever efter sina tolkningar av
Bibeln. Stott efterlyste mer radikala tilllämpningar. Den konservativa inställningen till Bibeln får enbart gälla bevarandet av den unika uppenbarelsen i Kristus
och i Bibeln, däremot inte ”vad gäller fördomar, eller vår livsstil eller vårt motstånd mot förändring”. Den radikala
prövningen ska inkludera även den egna
kristna traditionen, för att befrias ”från
slagord och från stereotyper: ”Ingenting
är heligt för en radikal konservativ evangelikal utom Skriften själv”.

En evangelikal bibeltolkning
En evangelikal bibelforskning i Stotts
gestaltning utgår från sin trosståndpunkt
att Bibeln är Guds ord och arbetar i ljuset
av detta för att lösa ett specifikt problem.
Bibeltolkningen måste utgå från ett trosbeslut om vilken slags bok Bibeln är. På
grund av dess dubbla karaktär av gudomligt och mänskligt ord bör den alltså studeras med både historisk undersökning
och med vördnad.
Sanningen har inom den evangelikala
teologin en historisk dimension som kan
prövas på ett objektivt sätt. Men sanningen har också en personlig, existentiell
sida. Den har en etisk sida av lydnad mot
Guds ord. Biblisk sanning finns enligt
John Stott bara där man är inställd på att
förstå den och lyda den.
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Inledning
I denna artikel ddkommer jag att jämföra
två böcker som diskuterar frågan huruvida ateism kan vara existentiell relevant –
Francis Jonbäcks Meningsfullt liv och Martin Hägglunds Vårt enda liv: sekulär tro
och andlig frihet. Jonbäck och Hägglund
tar sig an den existentiella utmaning som
en del ateister menar att en sekulär livsåskådning måste komma tillrätta med.
Utmaningen syftar på ifrågasättandet av
ateismens funktionalitet som en livsåskådning och rör huruvida ateism kan
berättigas i förhållande till människans
existentiella behov. Det är inte en ovanlig
uppfattning att ateister själva menar att
ateism inte svarar mot människans existentiella behov. För ateisten Friedrich
Nietzsche utgjorde Guds död grunden för
hans existentiella nihilism, alltså idén att
existensen inte längre har någon mening
och intrinsikalt värde.1 Han menar att om
Gud inte finns har människans livsfrågor
inte längre någon solid grund att stå på.
Nutida ateisten Alexander Rosenberg
hävdar att vi måste ”take farewell to the
purpose-driven life” eftersom naturvetenskapen kullkastat Gud och därmed våra
livsfrågor och visat dem vara illusioner.2
Ateisten Albert Camus betonar i sin essä
Myten om Sisyfos livets meningslöshet.
Camus frågar sig om livet ens är värt att
leva eftersom vi kommer alla att dö, och
det finns ingen Gud som kan rädda oss.3
Mot bakgrund av detta menar ateisten
Philip Kitcher att det existentiella värdet

som religioner har för människor utgör
en utmaning för ateister. Han hävdar att
ateismen måste kunna erbjuda något som
kan ersätta den existentiella roll som religioner fyller i människors liv och förse
våra liv istället med sekulära motsvarigheter.4 Kitcher kritiserar de så kallade nyateisterna för att inte ta i beaktande att
religion utgör en viktig faktor i att göra
människors liv uthärdligt och meningsfullt. Det som å andra sidan ligger i centrum för Jonbäck och Hägglunds analys är
att undersöka huruvida ateism kan vara
en meningsskapande livsåskådning. Frågeställningen är ytterst relevant, eftersom
om ateism inte kan svara mot människans existentiella behov, resulterar i en
motsättning mellan att ateister å ena sidan
omfattar en livsåskådning som saknar existentiella resurser och å andra sidan upplever att livet har mening och värde och
lever därmed sina liv som om den omfattas av dessa värden. I det här synsättet
söker ateisten en mening med tillvaron
samtidigt som det inte verkar finnas någon sådan vilket resulterar i att livet ter
sig som absurt. Ett framtida västerländskt
samhälle där religionen tar allt mindre
plats måste försäkra sig om att det inte
kommer att förlora i existentiella resurser,
speciellt i tider av kriser då frågor om livets mening gör sig ännu mer gällande.
Låt oss nu titta på hur Jonbäck och
Hägglund går tillväga för att bemöta
denna problematik.
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Jonbäck – är Gud nödvändig för
objektiv mening?
I Meningsfullt Liv funderar Jonbäck över
om Guds existens är nödvändig för att vi
ska kunna leva ett meningsfullt liv. Jonbäck definierar meningsfullt liv som ett
värdefullt liv – vilket för övrigt är en definition som jag själv kommer att utgå
ifrån när jag i analysdelen utvärderar
meningsteorierna och redogör för hur
man förslagsvis kan utforma en sekulär
meningsteori – och utvärderar argumentet att Gud skulle vara nödvändig för att
leva ett meningsfullt liv.5 Mer specifikt
frågar sig Jonbäck om något annat än
Gud kan utgöra källan till ett gott och
värdefullt liv.6 Argumentet som Jonbäck
vill utvärdera lyder på följande sätt; (premiss 1) ’Livet är meningsfullt’ (premiss 2)
’Om livet är meningsfullt så existerar
Gud’, alltså (slutsats) ’Gud existerar’.7
Fokus läggs på premiss 2 som uttrycker
att man måste referera till Gud för att
visa att livet kan vara meningsfullt. Jonbäck redogör för några ateister som argumenterar mot detta genom att visa att det
finns andra saker än Gud som kan göra
livet meningsfullt. Ett av dessa argument
som Jonbäck kallar för ”inget unikt-argumentet” menar att om en kärleksfull relation med Gud är meningsfull så borde
också en kärleksfull relation människor
emellan kunna utgöra en grund för ett
meningsfullt liv.8 Gud behövs alltså inte.
Jonbäck formulerar argumentet med
hjälp av religionsfilosofen Thaddeus
Metz. Metz menar att om Guds syfte att
ha en kärleksfull relation med oss människor är nödvändigt för att göra livet meningsfullt måste det finnas något hos Gud
och denna relation som gör relationen
unikt värdefull, något som inte går att
finna på annat håll. Alltså, om Gud är
nödvändig för ett meningsfullt liv så finns
det något hos Gud och gudsrelationen

som inte går att finna någonstans i världen. Jonbäck går sedan igenom olika
gudsegenskaper för att hitta en egenskap
som inte finns någon annanstans och som
gör att gudsrelationen på något sätt är
unik.9 En sådan gudsegenskap måste vara
kvalitativt annorlunda och inte bara
kvantitativt annorlunda än våra mänskliga egenskaper. Om vi ser till den klassiska
definition av Gud som allgod, allvetande
och allsmäktig verkar det inte finnas någon egenskap som är kvalitativt unik. Vi
människor är visserligen inte allgoda, allvetande eller allsmäktiga, men vi är till
viss del goda, vi vet åtminstone några saker och vi kan utföra en hel del. Vi har
också kärleksfulla relationer av olika slag
med varandra. Det finns alltså inte något
hos Gud och gudsrelationen som inte går
att finna i resten av världen som gör livet
meningsfullt. Inget unikt-argumentet visar att det innehållsligt inte finns någon
signifikant skillnad mellan en människas
relation med Gud och en relation mellan
människor. Detta visar att Gud inte är
nödvändig för ett meningsfullt liv. Jonbäck konkluderar att argumentet är övertygande.10 Jonbäck menar att detta utgör
källan till varför det kan vara objektivt
meningsfullt för ateister att sträva efter
att minska lidandet i världen, ha kärleksrelationer, engagera sig i politiska frågor
etc.

Hägglund – sekulär tro som ett
existentiellt incitament
Den svenske filosofen Martin Hägglund
har hyllats i USA för sin bok om livets
mening, människans dödlighet och hans
politiska vision. Hägglund argumenterar
emot föreställningen att religiös tro skulle
vara mer meningsgivande än sekulär tro
och hävdar att strävan efter ett existentiellt tillfredställande liv borde leda oss bortom religion och dess evighetsperspektiv.11
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Hägglund använder begreppet ”sekulär
tro” för att beteckna det som karaktäriserar sekulär tro – nämligen tron på livets
ändlighet.12 Hägglund menar att det är
genom att förstå livets ändlighet som vi
kan värdesätta det. Religiös tro å andra
sidan betonar evighetsperspektivet vilket
förminskar det existentiella engagemanget.
Han menar att religiös tro lär att det
yttersta målet för människan är att trancendera sina ändliga liv vilket har som
konservens att detta liv inte värdesätts i
den fulla utsträckning som den annars
hade kunnat göra om man istället anammat en sekulär tro. För att påvisa detta
ger Hägglund det klassiska exemplet på
Abrahams offrande av Isak.13 Hägglund
menar att det är på grund av att religiös
tro tar bort vördnaden för detta liv som
Abraham väljer att offra Isak eftersom
Abraham tror att Isak kommer att bli
återupprättad i himlen och att det är dit
vi ändå har som mål att komma till. I det
här synsättet kan Abraham i slutändan
aldrig förlora sin son även om ha berövats tiden med honom på denna jord, en
tid som förvisso borde vara obetydlig för
troende med tanke på att religiös tro lär
att vi kommer att leva i evighet. Tron på
att vi i slutändan aldrig kan gå miste om
någon vi älskar tar bort motivationen att
värdesätta våra liv och andras.
Det är tron på ändlighet att vi förr eller
senare kommer att förlora dem vi älskar
för alltid som utgör grunden till att vi bör
värdesätta våra liv och relationerna vi har
med människorna runt omkring oss.
Hägglund menar att sekulär tro består av
tre komponenter: ovisshet, motivationskraft och existentiellt engagemang.14
Ovisshet avser vetskapen att vi aldrig vet
när det blir sista gången vi kommer
umgås, kramas eller kyssas med dem vi
älskar. Ur en sekulär synvinkel finns inga
garantier och varje människa och de rela-

tioner som hon har kommer någon dag
att få sitt slut. Detta driver oss, eller åtminstone borde driva oss, att leva fullt ut
i nuet och att inte ta något för givet och
avser den andra komponenten i sekulär
tro som Hägglund kallar för motivationskraft. Denna drivkraft har som en naturlig följd det tredje komponenten som är
existentiellt engagemang. Ovissheten och
motivationskraften som följer ur det faktum att våra liv och våra relationer är
ändliga uppmanar alltså till ett existentiellt engagerat liv.

Jonbäck och Hägglund – två kompatibla meningsteorier?
Hur skiljer sig Jonbäcks och Hägglunds
analyser ifrån varandra? Kan de kombineras till en och samma meningsteori? I
breda drag kan man säga att Jonbäck och
Hägglund besvarar samma frågeställning
fast på olika sätt. Båda författarna avser
på ett eller annat sätt att besvara frågan
huruvida ateism svarar mot människans
existentiella behov. Jonbäck gör detta genom att undersöka om det finns en grund
för objektiv mening inom ateism. Hägglund gör det genom att ställa sekulär och
religiös tro mot varandra och redogör för
vilken av dem som är genuint meningsskapande.
Jonbäck försöker hitta en annan källa
än Gud som kan utgöra en grund till ett
värdefullt liv. För många troende består
ett meningsfullt liv i att leva sitt liv i enlighet med Guds bud att älska Gud och sina
medmänniskor. Det allra största och mest
meningsfulla för en kristen troende är att
fullfölja uppdraget att leva i en kärleksfull
relation med Gud och sina medmänniskor. Eftersom Gud är god är detta uppdrag också objektivt gott. Gud är helt
enkelt den objektiva källan till vad som
gör en kärleksfull relation med Gud och
våra medmänniskor värdefull. Poängen i
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Jonbäcks inget unikt-argument är att det
inte finns någon unik egenskap i Gud som
gör att endast han kan vara en objektiv
grund till ett värdefullt liv. Jonbäck menar inte att Gud därför inte kan vara en
objektiv grund till ett värdefullt liv, utan
snarare att det inte finns några särskilda
skäl för att endast Gud kan utgöra en sådan grund. Detta innebär att om Guds
syfte med människan är objektivt meningsfull så kan människor syften också
vara det.
Hägglund menar att det är genom att
komma till insikt om vår ändlighet som
gör att vi kan värdesätta våra liv och våra
relationer. Han menar att vi måste gå
bortom evighetsperspektivet och religion
för att genuint leva existentiellt tillfredställande liv. Detta betyder att det är sekulär tro som på riktigt svarar mot människans existentiella behov. En fråga som
dock förblir obesvarad i Hägglunds analys är varför ändlighet ska utgöra ett incitament för att göra gott som till exempel
att värdera ens relationer och inte till
exempel likgiltighet eller själviskhet. Innebörden av ändlighet kan ju trots allt leda
till andra slutsatser än dem Hägglund
kommit fram till. Det är bara att titta på
Camus som ovan nämnt kom fram till att
livet är meningslöst eftersom vi alla kommer att dö. Det kan troligtvis vara så att
insikt om ändlighet kan motivera till att
leva ett meningsfullt liv men kan å andra
sidan också motivera till något sämre
som till exempel meningslöshet eller pessimism.
Detta tar oss vidare till frågan om
Jonbäcks och Hägglunds teorier kombineras? Jag tror att dessa teorier kan förbättra varandra. Jonbäck gör detta genom att tillföra ett objektivt element i
Hägglunds teori och Hägglund genom att
tillföra ett imperativ i Jonbäcks teori.
Eftersom Jonbäcks meningsteori innehål-

ler en objektiv komponent kan den utgöra skäl till att ändlighet ska motivera till
något gott som till exempel att värdesätta
ens relationer och inte till något destruktivt som till exempel likgiltighet eller att
leva själviskt. Hägglunds teori kan i sin
tur tillföra ett imperativ i Jonbäcks
meningsteori eftersom ändligheten motiverar oss att värdera våra liv och våra
relationer vilket i sin tur uppmanar till ett
existentiellt engagemang. På detta sätt
skulle kombinationen av deras meningsteori innehåll både en objektiv och imperativ komponent. Jag kommer att i nästa
stycke komma tillbaka till detta när jag
diskuterar vad en meningsteori bör innehålla.

Leder sekulär tro till ett meningsfullt
liv?
Nu kvarstår frågan om Jonbäck och
Hägglunds analyser är rimliga. Jag kommer börja med att redogöra kort för min
syn på vad som bör konstituera en meningsteori, därefter kommer jag att utvärdera Jonbäcks och Hägglunds analyser,
för att sedan avsluta med ett förslag på
hur en sekulär meningsteori möjligen kan
utformas.
Vilka komponenter bör en meningsteori innehålla? Som vi såg ovan försökte
Jonbäck utforma en sekulär meningsteori
som innehöll ett objektivt element medan
Hägglunds meningsteori innehöll ett imperativ element. Dessa komponenter anser jag vara nödvändiga – dock inte tillräckliga – om en meningsteori ska vara
hållbar. En meningsteori som är för subjektiv korresponderar inte med våra existentiella och moraliska erfarenheter
eftersom det verkar finnas något generellt
och normativt att säga i frågan. De flesta
människor vill göra något värdefullt och
gott med sina liv. Vi idealiserar våra
moraliska förebilder och de som uträttat
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något viktigt och meningsfullt med sina
liv. En meningsteori som också saknar ett
imperativ riskerar att bli för platonsk.
Den riskerar med andra ord att reduceras
till en idé eller något annat kognitivt och
upphör därmed att uppmana och motivera oss att eftersträva att leva ett värdefullt
liv och att engagera oss existentiellt.
Mot bakgrund av detta är Jonbäck rätt
ute när han väljer att utreda huruvida en
sekulär meningsteori kan innehålla en objektiv komponent. Frågan som kvarstår
är om han har lyckats argumentera för
detta. Svaret på denna fråga beror på om
inget unik-argumentet är hållbar. För egen
del tycker jag att argumentet är intressant
och har potential. Inget unikt-argumentet
verkar dock utgå ifrån synsättet att Guds
egenskaper och i synnerhet Guds godhet
existerar oberoende av Gud och att godhet därför är en egenskap som Gud har.
Men ett annat sätt att se på relationen
mellan Gud och godhet är just att Gud är
godhet i bemärkelsen att denna egenskap
har sitt upphov hos Gud varav all annan
godhet som aktualiseras hos en människa
har sitt upphov ytterst hos Gud och är
gott just på grund av att den reflekterar
Guds natur. Det handlar alltså inte om att
Gud har vissa kvalitativt annorlunda
egenskaper som gör att han är den objektiva källan utan att godhet och alla andra
egenskaper har sitt upphov i Gud. Detta
betyder att Gud inte har godhet som en
egenskap utan är snarare godheten själv.
Människor kan vara goda och ha godhet
som en egenskap eftersom de är skapade
av Gud som är godhetens källa. Följaktligen kan man konkludera att eftersom godhet har sitt upphov hos Gud är
Guds syfte med människan objektivt gott
och Gud därför nödvändig för ett värdefullt liv och därmed också för ett
meningsfullt liv. Om det här argumentet
håller måste ateister visa att något annat

än Gud kan vara upphov till godheten.
Jag kommer i denna analys inte att
utvärdera Hägglunds religionskritik eftersom artikeln handlar om hur två författare redogör för sina sekulära meningsteorier. Hägglund har troligtvis rätt i att
insikt om ändlighet leder till att man värdesätter sitt liv och på så sätt utgör ett
incitament till ett meningsfullt liv. Jag tror
att en hel del människor kan känna igen
sig i att tanken på döden får dem att inte
ta för givet det dem värdesätter. Som vi
såg ovan kan Hägglunds teori även bidra
med ett imperativ i en meningsteori vilket
i min mening är en viktig komponent om
en meningsteori ska generera ett existentiellt engagemang. Men jag tycker att det
finns åtminstone två problem med Hägglunds meningsteori som jag redan har
berört ovan. Det första är att Hägglunds
meningsteori inte svarar på frågan varför
ändlighet ska tillämpas till att välja det
goda i livet i stället för till exempel själviskhet eller likgiltighet. Implikationen av
ändlighet innebär trots allt att människors öde slutar på samma sätt oavsett
om man väljer att leva som Moder Teresa
eller Hitler vilket kan motivera till en likgiltig inställning till livet och kan öppna
upp för en självisk livsstil. Ändlighet kan
således motivera till annat än att göra det
goda och leder i sin tur till det andra problemet som är att Hägglunds meningsteori kan bli allt för subjektiv.
Låt mig till slut postulera ett förslag på
ett sekulärt alternativ som på liknande
sätt som Gud kan utgöra ett upphov till
godhet. Här handlar det nämligen om att
hitta en sekulär meningsteori som utgör
grunden till värdet i våra aktiviteter och
som innehåller en objektiv och imperativ
komponent. Vissa filosofer har berört frågan om vad som utgör grunden till värdet
i våra aktiviteter. Richard Taylor grundar
den på subjektiva alternativ där menings-
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fullhet likställs med huruvida individen
ägnar sig åt vad den vill göra.15 Peter
Singer hävdar att våra aktiveter är
meningsfulla om de leder till att minska
lidandet i världen.16 Mitt förslag skulle
vara en meningsteori där människans natur utgör grunden till värdet hos aktiviteterna vi utför. I det här synsättet är det
något i att vara människa som gör vissa
aktiviteter till värdefulla eller icke värdefulla. Därför är Jonbäck återigen rätt ute
när han i sin analys fokuserar på att
undersöka huruvida människan kan utgöra en tillräcklig grund till ett meningsfullt liv. Jag skulle dock inte argumentera
för detta genom att hävda att det inte
finns några kvalitativa skillnader mellan
Guds och människans egenskaper. Jag
skulle istället argumentera utifrån människans natur som ett unikt fenomen. Det
som kännetecknar människans natur är
att den är unik bland alla djur. Med
”unik” menar jag människans förmåga
att värdera och tillskriva mening till sina
liv och det är detta utgör källan till värdet
i våra aktiviteter. Detta innebär alltså att
det är människans natur som är upphovet
till vad som är gott och värdefullt. Denna
meningsteori skulle också innehålla en
objektiv och imperativ komponent; det är
något i att vara människan som gör vissa
aktiviteter objektivt värdefulla som till
exempel att minska människors lidande i
världen. Det är också något i att vara
människa som gör slavhandel till en ovärdig aktivitet. Denna alldeles särskilda förmågan att själv kunna värdera och tillskriva mening till sitt liv betyder också att
denna meningsteori har ett imperativt element eftersom dessa förmågor tillåter människan att diktera värden, skapa mening

och uppmana till att upprätta sina liv i enlighet med dessa påbud. Denna meningsteori är bara ett förslag på hur man möjligen skulle kunna utforma en sekulär
meningsteori som utgör ett objektivt
alternativ och som uppmanar till ett existentiellt engagerat liv.
För egen del tror jag att det förslag
som jag postulerat är en bättre väg att gå
än Jonbäck och Hägglunds alternativ.
Dock tror jag att även mitt förslag skulle
utmanas av invändningar som blir svåra
att komma runt. En tänkbar invändning
mot föreslagen meningsteori är att Gud
skapat människans natur som sådan att
hon självständigt och oberoende av Gud
kan värdera och tillskriva mening till sitt
liv. I det här synsättet behöver en person
inte ha en teistisk tro för att leva genuina
existentiella liv men likväl blir Guds existens grunden till att människans natur
utgör en grund till godhet. Teister skulle
kunna argumentera för detta genom att
hävda att i egenskap av att Gud är identisk med godhet och dess yttersta upphov
vill han skapa varelser till sin avbild som
tillsammans med Gud kan vara medskapare av denna godhet. I denna skapelseakt av människan som en medskapare till
Gud återfinns även imperativet som uppmanar människan att uträtta något värdefullt med sitt liv. På detta sätt realiseras
den objektiva och imperativa delen av en
sekulär meningsteori av Gud. Det är följaktligen inga problem för sekulära
meningsteorier att motivera att ateister
kan det faktum leva genuina meningsfulla
liv, det förefaller dock vara svårt för dessa
meningsteorier att påvisa hur mening kan
förankras på ett sätt som skulle utesluta
teism.
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Trots sitt gemensamma förtroende för
Bibeln som Guds ord finns det ett antal
frågor där evangelikala kristna landar i
olika teologiska slutsatser. Till de mest
kända hör synen på sakramenten, diverse
eskatologiska frågor samt den politiska
staten Israel. I den här artikeln har jag för
avsikt att ge mig i kast med en annan av
dessa frågor – nämligen den bibliska läran om mannen som kvinnans huvud.
Vare sig exegetiskt eller praktiskt råder
det i dag någon samsyn i denna fråga,
som i sin tur spiller över på det sätt vi förhåller oss till såväl äktenskap och familj
som till ämbete och ledarskap i den kristna församlingen. Utan att göra anspråk
på någon ”slutgiltig lösning” vill jag i det
följande presentera vad jag uppfattar som
en mellanväg i frågan. Om inte annat kan
den kanske hjälpa läsare från olika traditioner att bättre förstå de kristna som landat i en annorlunda slutsats än de själva.

Fyra grundläggande frågor
Med tanke på frågans komplexitet är det
en hel del som ska hinnas med, så låt oss
inte krångla till det när det inte finns något att diskutera: Nya testamentet lär oss
att mannen är kvinnans huvud. Detta är
budskapet i åtminstone två konkreta bibelord, och båda gångerna är det Paulus
som står för formuleringarna:

Nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud
är Kristi huvud. (1 Kor 11:3)
Ni hustrur, underordna er era män
så som ni underordnar er Herren. En
man är nämligen sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud och själv Frälsare för sin
kropp. Så som församlingen underordnar sig Kristus, så ska kvinnorna i allt underordna sig sina män.
(Ef 5:22–24)

Så här långt bör det inte vara några konstigheter: Mannen är kvinnans huvud. Men
om vi därifrån tar steget till följdfrågorna,
ställer sig frågetecknen snabbt på rad.
För det första: Vad betyder egentligen
”huvud”?
För det andra: Vem är ”kvinnan” för
vilken mannen har denna roll?
För det tredje: Hur ska vi praktiskt tilllämpa det som Paulus skriver?
För det fjärde: Hur relaterar apostelns
ord till Bibelns undervisning om mannen
och kvinnan som jämlika?
Låt oss ta dessa frågor i tur och ordning!

Vad betyder egentligen ”huvud”?
Svaret på den första frågan kan till stor
del betraktas som nyckeln även till de
övriga. Det är ju bara när vi vet vad
”huvud” står för, som vi kan dra de prak-
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tiska konsekvenserna av apostelns undervisning i våra egna liv. Men som redan
har konstaterats har det visat sig ytterst
svårt för den globala kristenheten att enas
om ett sådant svar. Framför allt är det två
huvudalternativ som ställs mot varandra:
antingen att tolka begreppet hierarkiskt
eller att tolka det relationellt.
Fram till slutet av 1960-talet var det
för de flesta teologer självklart att ansluta
sig till den hierarkiska tolkningen. Det
grekiska ordet för huvud, kefalē, har i
stora delar av kyrkan setts som ett uttryck för auktoritet, och på flera ställen i
Gamla testamentet används ordets hebreiska motsvarighet på detta sätt (se 2 Sam
22:44; 1 Kung 8:1; Ps 18:44 m fl).1 Även
i flera sammanhang där Nya testamentet
talar om Jesus som huvud (se Ef 1:22; Kol
2:10) kan det tyckas självklart att det står
för vår Herres auktoritet – för hans upphöjda ställning i relation till alla kosmiska
makter.2
Dock räcker det att gå tillbaka till de
texter som jag inledde med för att se vissa
problem med denna tolkning. Om vi börjar med Efesierbrevet 5 kan vi exempelvis
konstatera att Paulus inte bara talar om
kvinnans underordning under mannen,
utan också om mannens kallelse till självutgivande tjänst för sin hustru. Och inte
minst viktigt: han inleder sin text med att
påbjuda båda parternas underordning
under varandra (se Ef 5:21)! Faktum är
att den enkla iakttagelsen att aposteln i
vers 22–24 vänder sig direkt till kvinnorna – och alltså inte instruerar dem ”via
sina män” – är ett betydande avsteg från
de samtida patriarkala konventionerna.
Även när det gäller Första Korinthierbrevet 11:3 finns det viktiga saker att säga.
Av sammanhanget är det ju uppenbart att
de tre relationsparen som lyfts fram är
tänkta att uppfattas som parallella.
Relationerna Kristus–varje man, man-

nen–kvinnan och Gud–Kristus har helt
enkelt något gemensamt som gör att Paulus väljer att ta sitt avstamp i dessa när
han går till rätta med problemen vid församlingens gudstjänster. Men vid en närmare granskning framstår det faktiskt
som osannolikt att parallelliteten skulle
ha med auktoritetsförhållandet i dessa
relationer att göra. På detta område råder
det nämligen betydande skillnader mellan
vart och ett av paren! Teologen och lingvisten Cynthia Long Westfall presenterar
problemet så här:
De tre paren är uppenbart tänkta att vara
parallella, men de är inte parallella i fråga
om auktoritetsförhållandena:
• Varje man är inte funktionellt underordnad [= tror inte på] Kristus i denna
tidsålder.
• Det finns inget särskiljande sätt på vilket Kristus skulle vara en mans auktoritet men inte en kvinnas.
• Ingen man erfar den grad eller typ av
underordning under Kristus som en
kvinna erfar till män.
• Fadern och Sonen är ontologiskt jämlika, män och kvinnor är ontologiskt
jämlika, men män är inte ontologiskt
jämlika med Jesus Kristus.
• Ingen man erfar den grad eller typ av
underordning som Jesus skulle erfara
om han verkligen var evigt underordnad Fadern.
• Paren förklarar inte auktoritetsförhållandet mellan män.3
Mot denna bakgrund framstår det som
allt annat än självklart att Paulus ärende i
denna vers skulle vara att slå fast vilket
auktoritetsförhållande som gäller inom
de tre paren. Mer troligt är att hans
poäng är något annat – förslagsvis att de
alla utgör starka exempel på inbördes
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relationer, där den ena inte kan tänkas
utan den andra (jfr 1 Kor 11:11–12).
Även på andra ställen i Paulus brev
tycks apostelns användning av kefalē vara
öppen för tolkning. Se till exempel följande texter, som alla berör Jesu relation till
den kristna församlingen:
Nej, vi ska hålla fast vid sanningen
i kärlek och på alla sätt växa upp
till honom som är huvudet, Kristus.
Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd
som varje led ger, med den kraft som
är fördelad åt varje enskild del. Så
får kroppen sin tillväxt och bygger
upp sig själv i kärlek.
(Ef 4:15–16)
Och han är huvudet för sin kropp,
församlingen. Han är begynnelsen,
den förstfödde från de döda, för att
han i allt skulle vara den främste.
(Kol 1:18)
Han håller sig inte till honom som
är huvudet och som får hela kroppen att växa med den tillväxt som
Gud ger, stödd och sammanhållen
som den är av leder och senor.
(Kol 2:19)

Jag vill börja med att säga att ingenting i
dessa verser behöver motsäga en hierarkisk tolkning av kefalē. Jesus är, och kommer alltid att vara, både huvud och Herre
för sin församling. Men själva betoningen
i Paulus ord tycks ändå ligga någon
annanstans – nämligen på hur Kristus ger
församlingen sin näring och sitt stöd.
Aposteln gör därtill en explicit koppling
till Kristus som församlingens ursprung,
då han beskriver Jesus som ”begynnelsen,
den förstfödde från de döda”. Av dessa
skäl tänker jag att Paulus ord kan läsas
som en brygga till det som är den andra
huvudtolkningen av kefalē, nämligen som
”ursprung” eller ”källa”.
I denna betydelse kan kefalē (i alla fall
när det används i plural) avse till exempel

”huvudet” på en flod, alltså källan från
vilken vattendraget har sitt ursprung. En
minst lika relevant koppling är dock den
som hör samman med biologiskt släktskap. Cynthia Long Westfall skriver:
Ett utmärkande sätt som kefalē
förekommer på är i språket som
används för familj, faderskap och
släktskap. Detta inkluderar hänvisningar till stamfäder som ”huvud”,
eftersom de är källan och ursprunget till en familjs liv (som är en biologisk relation) och eftersom deras
”huvud” eller ”ansikte” bär familjeidentiteten (som är genetisk). Barn
får både sitt liv och sin familjelikhet
från sina förfäder/föräldrar, och
även från sina syskon, eftersom
hela familjen är källan till ens identitet. Så både föräldrar och barn
kan representeras av varandras huvud. Det är så Paulus använder ke‐
falē: för att hänvisa till ursprunget
eller källan till liv och identitet i
kontexten av familjerelationer – man
och hustru, kyrkogemenskapen
som en familj, och Gud Fadern och
hans Son Jesus Kristus. … Så kefalē
förekommer i samband med ledarskap, eftersom den metaforiska betydelsen av huvudet hänger ihop
med auktoritetsfunktionen; men de
är inte samma sak. Det finns en
ordning inbyggd i metaforen, men
ordningen är organisk snarare än
hierarkisk.4

Om vi tar med denna relationella förståelse av ”huvud” till texterna vi läste i början – Första Korinthierbrevet 11 och Efesierbrevet 5 – finner vi att anknytningspunkterna är många. Till församlingen i
Korinth skriver Paulus att ”mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från
mannen” (v 8) och ”liksom kvinnan har
kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan” (v 12). I båda
dessa verser är det med andra ord skapelseberättelsens bild av kvinnans skapelse
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ur mannens sida (se 1 Mos 2:18–25) som
utgör referenspunkten. Alltså: deras gemensamma ursprung.
Och samma sak med efesierbrevstexten. Även här tycks aposteln knyta an till
Första Moseboken 2, där mannens och
kvinnans gemensamma ursprung blir till
en nyckel för att förklara det som är
äktenskapets mysterium: De två som tidigare hörde ihop men sedan skildes åt, blir
i och med förbundet förenade på nytt –
mannen och kvinnan blir ”ett kött” (1
Mos 2:24).
Det är detta gemensamma ursprung
som Nya testamentets tal om mannen som
kvinnans huvud tycks vara tänkt att på
ett särskilt sätt påminna om. Bibelforskaren Gordon Fee utlägger saken så här:
Paulus förståelse av metaforen, och
nästan säkert den som korinthierna
skulle ha uppfattat, är därför ”huvud” som ”källa”, och mer specifikt ”källa till liv”. … Paulus intresse är därmed inte hierarkiskt (vem
har auktoritet över vem) utan relationellt (de unika relationer som bygger på den enes egenskap av källa
till den andres existens). I själva verket säger Paulus ingenting om mannens auktoritet; hans intresse ligger
i att kvinnan är mannens ära, den
utan vilken han inte är komplett.5

En detaljerad utläggning av Första Korinthierbrevet 11 skulle vara temat för en
helt egen artikel. Men ovanstående kan
kanske räcka för att förklara varför förståelsen av ”huvud” som en relationsterm
är mer (eller i alla fall minst lika) trolig än
den hierarkiska förståelsen. I alla fall om
vi ser till de här aktuella bibeltexterna.
Själv anser jag helt enkelt att det är relationstolkningen – att mannen och kvinnan har ett gemensamt ursprung och därmed är beroende av varandra – som gör
texterna mest begripliga, och som därtill
gör störst rättvisa åt övriga enskildheter i

Paulus ord.
Redan nu vill jag samtidigt säga att det
här inte betyder att alla tankar på att
männen skulle ha ett särskilt ansvar i relation till sina hustrur måste uteslutas. Även
detta tycks nämligen ligga implicit i flera
av Bibelns texter på temat. I stället för
”antingen–eller” tänker jag helt enkelt
”både–och” när det gäller detta.6 Paulus
använder ett uttryck som knyter an till en
hierarkisk struktur i hans egen samtid,
och som han inte explicit väljer att ta
avstånd ifrån. Men samtidigt fyller han
denna struktur med ett delvis nytt innehåll, och den betydelse av kefale som ger
störst rättvisa åt hans ärende blir på så
sätt den relationella.7

Vem är ”kvinnan” för vilken mannen
har denna roll?
Vem är det då som mannen i dessa texter
kan betraktas som ”huvud” för? Svaret
på denna fråga beror både på vilken text
vi utgår ifrån, och vilken förståelse vi har
av ordet kefalē.
I Första Korinthierbrevet 11 ligger fokus på den gemensamma gudstjänsten,
och det troliga är därför att aposteln talar
om (kristna) män och kvinnor i generella
termer – inte bara gifta par. Om detta
stämmer skulle det alltså vara alla män i
församlingen som enligt Paulus är alla
kvinnors huvud, något som konkret får
konsekvensen att männen ska se det som
en välsignelse (”mannens ära”, v 7) när
kvinnorna ber och profeterar i gudstjänsten.
I Efesierbrevet 5 är situationen en annan. Här talas det uttryckligen om mannnen och kvinnan som gifta. Vad Paulus
instruerar sina läsare till är alltså tänkt att
praktiseras inom äktenskapsförbundet,
och kan inte generaliseras till övriga relationer i församlingen. I klartext innebär
detta att männen inte kan förvänta sig att

Theofilos vol. 12 nr. 2-3 2020

344

Mannen som kvinnans huvud – en exegetisk och praktisk mellanväg

alla kvinnor i deras närhet ska välja att
underordna sig dem enligt apostelns ord.
Inte heller är de själva skyldiga att älska
alla kvinnor ”så som Kristus har älskat
församlingen och offrat sig för den” (Ef
5:25); detta påbud gäller bara i relation
till deras fruar.
Värt att notera är samtidigt att Paulus
ingenstans använder ordet kefalē om de
övriga relationerna i hushållet. När han
beskriver relationen mellan männen och
deras barn och slavar är det till exempel
ett helt annat språkbruk som gäller. Om
det finns skäl att tala om mannen som
familjens överhuvud är det alltså tveksamt att knyta detta till uttrycket kefalē.
Om kefalē framför allt ska tolkas hierarkiskt bör det ju även kunna användas i
relation till barnen och slavarna.

Hur ska vi praktiskt tillämpa det som
Paulus skriver?
Även med detta sagt kvarstår dock den
svåraste frågan av dem alla. Oavsett om
vi (mest) tar fasta på den hierarkiska eller
den relationella tolkningen av kefalē är
det nämligen långt ifrån självklart hur
apostelns instruktioner ska tillämpas. Till
saken hör ju att Paulus själv är påfallande
tystlåten angående detta!
Låt oss dock vara tydliga med vad de
aktuella bibelställena inte kan betyda. Med
tanke på hur Paulus ord har missbrukats
behöver vi exempelvis göra klart att Nya
testamentet aldrig sanktionerar våld eller
förtryck i den kristna trons namn. I detta
sammanhang kan det vara värt att citera
den amerikanske etikern Richard Hays,
som i sin utläggning av Efesierbrevet 5
slår fast:
Bilden av korset är inte tänkt att
användas av dem med makt för att
försäkra sig om de maktlösas
undergivna lidande. Tvärtom insisterar Nya testamentet på att gemen-

skapen som helhet är kallad att
följa i spåren av Jesu lidande. Nya
testamentets författare använder
sig ständigt av korsets mönster för
att kalla dem med makt och privilegier att avsäga sig dessa till förmån
för de svaga (se t ex Mark 10:42–
45; Rom 15:1–3; 1 Kor 8:1–11:1).
I Nya testamentets enda tydliga tilllämpning av detta mönster på den
patriarkala äktenskapsrelationen är
det männen (inte fruarna) som kallas att efterlikna Kristi exempel att
ge upp sig själva i lydnad för den
andres skull (Ef 5:25). Att läsa en
sådan text – som kallar äkta män
att älska och ömsint ta hand om
sina fruar – som om det på något
sätt skulle ge grund för en mans
dominans eller fysiska misshandel
av sin fru kan bara uppfattas som
en bisarr – faktiskt rent hädisk –
felläsning.8

Till saken hör att den underordning som
dessa texter föreskriver tycks vara tänkt
att uppfattas som frivillig. Det grekiska
ordet för ”underordna”, hypotassō, brukar nämligen inte användas när det handlar om blind eller viljelös lydnad. Åtminstone i civila sammanhang ska det i stället
uttydas som att frivilligt underkasta sig,
samarbeta, ta ansvar eller att bära en
annan människas börda. För den som letar synonymer till apostelns ord om att
underordna sig torde med andra ord
”hedra” och ”respektera” ligga nära till
hands.
Detta framgår också av efesierbrevstexten. Paulus uppmuntrar till ömsesidig
underordning med hänvisning till båda
parternas ”vördnad för Kristus”. Kontrasten till de antika så kallade hustavlorna9 är påfallande, där bara de formellt
överordnade personerna – äkta män, fäder och slavägare – instruerades om hur
de skulle sköta sina respektive hushåll.10
Sammantaget menar jag att det här
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talar starkt för den relationella förståelsen av kefalē. Om Paulus syfte med att
använda ordet var att slå fast hierarkierna
i det kristna äktenskapet, borde han ju ha
kunnat använda samma ord även för de
övriga relationerna i hushållet.11 Men som
det nu är gör han inte det. Inte heller talar
han om mannen som ”familjens överhuvud” – det är bara i relation till hustrun
som betoningen av mannen som ”huvud”
lyfts fram. Den logiska slutsatsen blir för
mig att det är mannens och kvinnans
gemensamma ursprung som är apostelns
huvudpoäng: att kvinnan från början
skapades ur mannens sida, och att äktenskapet därför är en återförening av vad
som tidigare har blivit åtskilt.
Till detta kan läggas att Nya testamentet inte nämner någon enda situation då
en man förväntas fatta några beslut i sin
hustrus ställe. Den enda bibeltext som
specifikt talar om beslut inom det äktenskapliga förbundet – nämligen i fråga om
tillfällig sexuell avhållsamhet – betonar i
stället betydelsen av en gemensam hållning: ”Håll er inte ifrån varandra, utom
möjligen för en tid med bådas samtycke
för att kunna ägna er åt bönen” (1 Kor
7:5, min kursivering). Än en gång lämnas
vi alltså utan vägledning kring vad begreppet kefalē kan tänkas få för praktiska
konsekvenser.
Vad finns det då, utöver dessa negativa
avgränsningar, att positivt säga om mannen som kvinnans huvud? Här blir det
faktiskt ännu mer komplicerat, för lika
tydligt som Nya testamentet är om att
mannen är kvinnans huvud, lika otydligt
är det om vad detta i praktiken betyder!
Vilka de ömsesidiga förpliktelserna i
det kristna äktenskapet är står förhållandevis klart. Både mannen och kvinnan
förväntas till exempel underordna sig varandra – alltså älska, respektera och tjäna
varandra. Till detta kan läggas de generel-

la ingredienserna i äktenskapsförbundet
som sådant: sexuell gemenskap, sexuell
trohet samt omsorg om varandras materiella behov (jfr 2 Mos 21:10–11; 5 Mos
24:1; 1 Kor 7:3–5, 33–34).
Men vad är det egentligen som är
unikt för mannen? En sak har vi redan
konstaterat: mannen får en betydligt tuffare arbetsbeskrivning än sin hustru. Han
ska älska henne ”så som Kristus älskat
församlingen och offrat sig för den” (Ef
5:25). I linje med Nya testamentets generella budskap är det alltså så att den som
har den starkaste ställningen är kallad till
de största uppoffringarna. Och i de flesta
tider och kulturer har detta varit mest tilllämpbart på mannen.
Sannolikt kan det här också kopplas
till mannens fysiska övertag. ”På samma
sätt ska ni män leva förståndigt med era
hustrur, som är det svagare kärlet”, skriver Petrus (1 Pet 3:7). Självklart finns det
äktenskap där kvinnan är starkare än
mannen, men genomsnittskvinnans muskelmassa uppgår bara till mellan två tredjedelar och tre fjärdedelar av genomsnittsmannens. Att detta hos de flesta män lägger grunden för en sund beskyddarinstinkt, som kan kopplas även till Nya testamentets tal om mannen som kvinnans
huvud, ter sig på många sätt rimligt. Att
det fysiska övertaget i många fall har
missbrukats är förstås en tragisk realitet,
som också hör till bilden.
Andra saker som traditionellt har
inkluderats i detta ansvar är att mannen
har stått för lejonparten av den gemensamma försörjningen, samt varit familjens representant i relation till (den manligt dominerade) omvärlden. Båda dessa
förhållanden kan innebära såväl plus som
minus, men borde alltså kunna bidra till
hans roll som familjens (över)huvud.12
Samtidigt är det här en sanning med
modifikation. Och då inte bara i vår egen
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tid – där många kvinnor tjänar mer än
sina män – utan faktiskt också i det förflutna. I det gamla bondesamhället var
det till exempel helt avgörande att mannen och kvinnan samarbetade när det
gällde hemmets försörjning. Annars riskerade det gemensamma företaget att gå i
stöpet. Därför kan vi också läsa i Guds
ord att det är den flitiga hustrun – inte
den passiva – som är sin makes stolthet
(se Ords 31:10–31; jfr 12:4). För att inte
tala om skapelseberättelsen, där mannen
och kvinnan gemensamt tilldelas uppdraget att råda över Guds skapelse (se 1 Mos
1:26–28).
Mannen som familjens andliga överhuvud då? Ja, även denna bild är faktiskt
allt annat än entydig utifrån Guds ord.
Redan i Gamla testamentet har vi exempelvis texter som utmanar en sådan tankegång (se 1 Mos 16; Dom 4; Dom 13 m
fl). Till saken hör också att långt ifrån alla
gifta män i det antika samhället kunde
titulera sig själva med ”husets herre”,
eftersom denna roll redan tillhörde deras
far eller någon annan man i storfamiljen.13 Och inte minst viktigt: tanken på
mannen som ansvarig för familjens husandakt inkluderades i kyrkans lära först
under senmedeltiden – efter mer än tusen
år utan någon känd sådan praktik.14
Trots alla dessa nyanseringar och
modifieringar vill jag dock inte avfärda
tanken på att mannen har blivit anförtrodd ett specifikt ansvar inom den egna
familjen. För detta finns det nämligen
både teologiska och historiska skäl. De
teologiska har – än en gång – med ordet
”huvud” att göra. För även om jag tror
att den primära poängen när Paulus använder detta har med mannens och kvinnans beroende av varandra (snarare än
mannens hierarkiska överordning) att
göra, tycks det åtminstone indirekt finnas
en hierarkisk dimension i begreppet. Inte

ontologiskt, i meningen att mannen skulle
vara mer värd än kvinnan, utan funktionellt. Om apostelns enda syfte med att
tala om mannen som kvinnans huvud var
att säga att ”mannen och kvinnan hör
ihop” tycker jag helt enkelt att han borde
ha valt ett annat språkbruk, som inte på
samma sätt smakar ”skapelseordning”.15
En annan text att knyta an till kan i
detta sammanhang vara berättelsen om
Israels exodus, där Herren ger Mose och
Aron följande instruktioner:
Säg till hela Israels församling: På
tionde dagen i denna månad ska
varje familjefar ta sig ett lamm, så
att varje hushåll får ett lamm. Men
om hushållet är för litet för ett
lamm, ska familjefadern och hans
närmaste granne ta ett lamm tillsammans efter antalet personer. För
varje lamm ska ni beräkna ett visst
antal, efter vad var och en äter. Ett
felfritt, årsgammalt lamm av hankön ska ni välja ut och ta antingen
från fåren eller getterna. Ni ska förvara det till den fjortonde dagen i
denna månad. Då ska hela Israels
församlade menighet slakta det i
skymningen. (2 Mos 12:3–6)

Har dessa instruktioner något att säga till
oss i dag? Därom tvista de lärde. Men det
minsta man kan säga är ju att Gud i
denna text knyter an till den samtida ordningen med mannen som familjens (andliga) överhuvud.
Någonstans tänker jag också att berättelsen om syndafallet borde spela in här.
Även om det var Eva som syndade först,
är det nämligen slående att det var Adam
som först ställdes till svars av Herren.
Kan vi i detta ana någon form av ansvarslinje – att Gud hade förväntat sig att
Adam skulle skydda sin familj från vad
som skedde?16 Och om så är fallet: kan
det vara så att det primärt är de förtryckande aspekterna av den manliga över-
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ordningen som kom in i skapelsen med
synden – inte överordningen i sig? För
mig är i alla fall detta en möjlighet att
överväga.17
Om vi därifrån går över till de mer historiska argumenten knyter det första av
dessa an till en realitet som vi i dagens
västerländska samhälle tenderar att glömma bort: Under större delen av mänsklighetens historia har familjen varit att betrakta som en produktionsenhet – alltså
ett mindre företag. Som sådan har den
också varit i behov av arbetsledning, och
åtminstone på ett övergripande plan har
det normalt varit mannen som haft detta
ansvar. Maggie Gallagher, direktor för
Institute for Marriage and Public Policy i
Washington, D.C., skriver:
Aristoteles, Paulus och i princip alla
människor under två tusen år förutsatte att familjer behövde huvud
av samma skäl som vi i dag utan
förbehåll accepterar tanken på att
företag behöver huvud [= chefer].
Under merparten av mänsklighetens historia … var familjerna den
primära produktionsenheten. Man,
hustru, mindre barn, ogifta syskon,
tjänare och lärlingar såväl som åldrande vuxna var beroende av varandras arbete för maten de åt och
kläderna de bar. Att koordinera en
mängd individers producerande
aktiviteter var en avgörande nödvändighet, där insatsen inte kunde
vara högre: om familjen misslyckades med att gemensamt producera
tillräckligt att äta, skulle de svälta.18

Längre fram i sin artikel sätter Gallagher
fingret på två andra fenomen, som i alla
tider har kunnat skönjas när det gäller
mannens relation till sin familj. Nämligen
för det första: Både hushållet och barnuppfostran är områden där kvinnan har
det naturliga försteget i relationen till sin
man. Och för det andra: I alla tider har
männen varit frestade att förverkliga sig

själva på andra arenor än det egna hemmet. Det må vara jobbet, hobbyn, puben
eller andra delar av ”männens värld”,
och gemensamt för dem alla är att männen där har känt sig tryggare och mindre
kringskurna än i sina egna familjer.
Bristen på jämställdhet därhemma blir
ofta tydligast i föräldraskapet. Kvinnan
har det naturliga försteget i relation till
sina barn eftersom hon genom graviditet,
förlossning och amning har fått en särskild
typ av band till dessa. Men inte bara det,
för samma sak kan ofta sägas om hushållet i stort. Maggie Gallagher skriver:
För många män innebär det gifta
livet en erfarenhet av underordning
under kvinnans domäner: av tillgivenhet, ordning, kärlek, bebisar –
ett liv i tjänst för andra, en daglig
omgång av plikter utan ärofyllda
sista motståndsfickor. De ociviliserade manliga dygderna måste förändras i grunden, om inte överges
helt, om män ska kunna fungera
som äkta män och fäder. …
I sin mest grundläggande form
erbjuder rollen som huvud männen
en ursäkt att underordna sig familjelivets plikter – och den realitet där
kvinnor behåller betydande makt,
kontroll och auktoritet i hemmet
över det dagliga livet och över mannen. En man i denna situation noterar sannolikt att ”jag fattar alla de
stora besluten och hon fattar de
små; det lustiga är bara att på 45 år
har det ännu inte dykt upp några
stora beslut”. Traditionellt har frun
(som kanske, men inte nödvändigtvis, även arbetar utanför hemmet)
beslutat vad familjen äter, vad den
har på sig, i många fall var den bor
(till exempel beroende av vilket
skoldistrikt eller lokalsamhälle som
är lämpligast för barnen), var den
semestrar, vilket slags barnomsorg
som är mest lämplig … och hur de
dagliga hushållsrutinerna ska se
ut.19
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Sammantaget, skriver Gallagher vidare,
leder detta till att en man ”i praktiken
förlorar … kontrollen över hela sin lön,
liksom sin fritid, när han väljer att gifta
sig”. Och: ”För varje fru som är beroende
av sin man för huvuddelen av familjens
inkomster, finns det en man som är beroende av sin fru för att ge honom ett hem
och en familj och till och med ett existensberättigande. Trots detta avsäger sig männen helt frivilligt denna grad av makt innanför äktenskapet, utan att känna sig
underordnade.”20
Gallaghers analys är förstås präglad av
en amerikansk medelklasskontext. Men
hennes iakttagelser är nog mer universella
än vi kanske spontant tänker oss. Påfallande mycket går till exempel att applicera även på skandinaviska förhållanden.
Och hennes huvudpoäng, som alltså är
skälet till att jag citerar henne, är att talet
om mannen som kvinnans (eller familjens) huvud har en strategisk funktion som
går utöver att mannen och kvinnan behöver hjälpas åt i största allmänhet.
Gallagher igen:
Så snart vi tar familjen på allvar som
en viktig arena i livet, kan vi erkänna att behovet av en kulturellt skapad mansroll i familjen bygger på
kvinnans naturliga överlägsenhet på
denna arena … [Många] som förordar jämställdhet mellan könen tilllåter visserligen män och hustrur
att göra olika saker inom äktenskapet, men de slår till reträtt inför
tanken på att ens kön borde påverka dessa beslut. Män kan ha en tjänande roll inom familjen, men
egentligen inte en manlig roll.21

Kanske är det just här som skon klämmer.
När vi helt släpper tanken på mannen
som kvinnans/familjens huvud, släpper vi
lätt tanken på att mannen som man har
något särskilt att bidra med i det gemensamma hushållet. Det måste naturligtvis

inte vara så, men givet kvinnans naturliga
försteg, och givet frestelsen för många
män att förverkliga sig själva utanför hemmets väggar, är det kanske inte fel att
hålla fast vid denna tanke trots allt? Talet
om mannen som kvinnans huvud är ett
bemyndigande av mannen som en betydelsefull person i vad som ofta tenderar
att vara ”hustruns domäner”.

Hur relaterar apostelns ord till Bibelns
undervisning om mannen och kvinnan
som jämlika?
Den sista av mina inledande frågor kan
kanske redan betraktas som besvarad.
Ingenting av det jag hittills har skrivit behöver ju kasta någon skugga över tron på
mannen och kvinnan som lika mycket
värda, eller på att de har lika mycket att
bidra med i relation till varandra. I alla
fall inte så länge vi förkastar den i feminismen så vanliga tanken på likhet som
en förutsättning för jämlikhet.
Som vi har sett finns det också någon
form av spänning i det bibliska materialet. Å ena sidan är det påfallande att kvinnan oftare än mannen uppmanas till
underordning; å andra sidan slår Paulus
fast att kallelsen till underordning är
ömsesidig (se Ef 5:21). Klart är att i den
mån som mannen kan sägas ha någon
form av företräde – vilket jag alltså menar
att han i vissa avseenden har, till exempel
genom sitt fysiska och (ofta) ekonomiska
övertag – ska detta förvaltas genom den
typ av tjänande ledarskap som Jesus själv
utgjorde det bästa exemplet på (jfr Ef
5:21–33).22
Å andra sidan har vi sett att det i relation till hus och hem ofta är kvinnan som
har det naturliga företrädet. Och det är
alltså utifrån detta som jag anser att Maggie Gallaghers ord om att ge mannen en
tydlig roll i hemmet är värda att begrunda. Effekten av en sådan hållning menar

Theofilos vol. 12 nr. 2-3 2020

Olof Edsinger

349

jag nämligen blir just ökad jämställdhet, i
ett läge där mannen tenderar att börja på
minus och kvinnan på plus.
Värt att notera är också att inga av de
bibeltexter som vi har läst uttalar sig i frågan om mannens och kvinnans relationer
i samhället i stort. Att mannen är kvinnans huvud inom äktenskapsförbundet säger alltså ingenting om hur det borde vara
i exempelvis näringslivet eller politiken.
Nya testamentet uttalar sig helt enkelt inte
om dessa arenor! Mycket tyder i stället på
att Paulus betraktade detta som icke-frågor. Klart är att han omgav sig av ett
antal kvinnor som hade framträdande
roller såväl i församlingen som i det samtida näringslivet (se Apg 18:1–3; Rom 16
m fl).
I någon mån får man kanske också
säga att Nya testamentets författare är
realister när det gäller detta. De fokuserar
helt enkelt på de arenor som ligger inom
deras eget mandat att påverka. Att kyrkan ”trots” detta fick så starkt inflytande
även på den grekisk-romerska kulturen
handlade om kyrkans explosionsartade
tillväxt, snarare än om ett uttalat politiskt
program. Revolutionen kom underifrån –
från marginalerna – och det är svårt att
förneka urkyrkans karaktär av motkultur.23 Som Cynthia Long Westfall skriver:
Snarare än att etablera en form av
manlig auktoritet som skulle omdana det grekisk-romerska samhället,
instruerade Paulus den kristna gemenskapen att verka inom samhällets konventionella auktoritetsstrukturer.
Inom kyrkan, däremot, var auktoritetsstrukturen för både män och
kvinnor helt annorlunda jämfört
med hemmet och det offentliga
rummet. Den tidiga kyrkan talade
nästan ett annat språk: som jämlika
arvtagare var män och kvinnor
bröder och systrar. Alla sedvänjor

som byggde på kategorier som
position och privilegium var borttagna. Gud var de troendes ende
beskyddare, och Jesus Kristus den
ende medlaren. Ingen annan än Gud
var gemenskapens fader.
Å andra sidan kan Paulus vara en
far för de kyrkor som han har planterat, eller fungera som mentor,
samtidigt som han har gjort sig
själv till allas slav. En ledare ska
respektera alla de äldre troende
som sina egna fäder och mödrar
(1 Tim 5:1–2), samtidigt som ledarna beskrev sig själva med lågstatustitlar som ”slav”, ”tjänare” och
”herde”.24

Ett bra exempel på ovanstående hållningar kan vara Petrus ord i Första Petrusbrevet, som till stor del knyter an just till
de samtida auktoritetsstrukturerna. Först
ger aposteln en mer generell uppmaning
till de troende att underordna sig de politiska makthavarna:
Underordna er alla mänskliga myndigheter för Herrens skull, både
kejsaren som högste härskare och
ståthållarna, som är sända av honom för att straffa dem som gör det
onda och hedra dem som gör det
goda. Det är Guds vilja att ni
genom att göra gott ska tysta munnen på oförståndiga och okunniga
människor. Ni är fria, men använd
inte friheten som täckmantel för
det onda utan för att tjäna Gud.
Visa aktning för alla, älska era trossyskon, vörda Gud och ära kejsaren. (1 Pet 2:14–17)

Samma typ av uppmaning riktas sedan
specifikt till dem av Petrus läsare är slavar:
Ni slavar, underordna er era herrar
och visa dem all respekt, inte bara
de goda och milda utan även de
hårda. Det är en nåd när någon är
medveten om Gud och därför håller ut när han får lida oskyldigt.
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Vad är det värt för beröm om ni
står ut med straff när ni syndar?
Men om ni står ut med att lida när
ni gör det goda, då är det en nåd
inför Gud. Till detta är ni kallade.
Kristus led i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni ska
följa i hans fotspår. (1 Pet 2:18–21)

blivit när ni gör det som är gott och
inte låter er skrämmas. På samma
sätt ska ni män leva förståndigt
med era hustrur, som är det svagare
kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd så att inget
står i vägen för era böner. (1 Pet
3:1–7)

Apostelns ord kan på många sätt vara
svårsmälta. Men de ligger helt i linje med
vad vi tidigare har läst i Paulus brev, och
i likhet med sin kollega hänvisar Petrus
till Herren själv som förebild för det beteende han förordar. Som Guds barn ska vi
– precis som Jesus Kristus – leva oklanderligt, i sund vördnad för dem vi har
över oss. Samtidigt är Petrus tydlig med
att vi inte ska lyda våra överordnade i
fruktan – utan i kärlek. Ytterst sett tjänar
vi nämligen inte någon människa, utan
Kristus själv (jfr Kol 3:23). Som Martin
Luther uttrycker det hela i Om en kristen
människas frihet: ”En kristen människa
är den friaste herre över allting och ingen
underdånig. En kristen människa är den
tjänstvilligaste tjänare under allting och
alla underdånig.”25
Samma tankegång möter oss i Petrus
ord till de äkta paren:

Än en gång ser vi här att kallelsen till de
gifta kvinnorna att underordna sig sina
män upprepas. Men syftet med detta är
inte att de ska ”veta sin plats” eller vara
allmänt kuvade. Tvärtom skriver Petrus
att de vandrar i gudskvinnan Saras fotspår när de gör det som är gott och inte
låter sig skrämmas. Som avslutning vänder han sig därtill till de troende männen
och låter dem förstå att om de inte behandlar sina fruar med respekt, kommer
det att få konsekvenser för deras egen
gudsrelation. Det är när mannen och
kvinnan står enade – och, ja, underordnar
sig varandra – som inget ska stå i vägen
för deras böner.
Sen är det förstås sant att det även står
att ”Sara lydde Abraham och kallade
honom herre”. Men frågan är ändå om
detta behöver tolkas som en generell uppmaning: ”Gud vill att fromma kvinnor
ska lyda sina män!” En betydligt troligare
tolkning menar jag själv är att Petrus vill
hjälpa de kvinnor vars män ”inte vill tro
på ordet”, och som förväntar sig att deras
fruar ska agera i enlighet med dåtidens
patriarkala mönster, att hitta ett förhållningssätt till sina män som gör att de
”kan vinnas utan ord genom sina hustrurs liv”.26 En lämplig förebild skulle i så
fall kunna vara just Abrahams hustru
Sara, som enligt den apokryfa skriften
Abrahams testamente uttryckte sig på
detta sätt.
Sammantaget menar jag därför att det
är fel att säga att Nya testamentets tal om
mannen som kvinnans huvud står i kon-

På samma sätt ska ni hustrur
underordna er era män, så att även
de män som inte vill tro på ordet
kan vinnas utan ord genom sina
hustrurs liv, när de ser hur gudfruktigt och rent ni lever. Er prydnad
ska inte vara yttre ting som konstfulla håruppsättningar, påhängda
guldsmycken eller fina kläder, utan
hjärtats fördolda människa med
den oförgängliga skönheten hos en
mild och stilla ande. Det är mycket
dyrbart i Guds ögon. Så smyckade
sig också förr de heliga kvinnorna
som satte sitt hopp till Gud. De
underordnade sig sina män, så som
Sara lydde Abraham och kallade
honom herre. Hennes barn har ni
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flikt med samma Bibels tal om jämlikheten mellan könen. Den stora förändringen har förvisso inte med relationen till
överheten att göra utan med relationerna
inom församlingen. Dock skulle det inte
dröja särskilt länge förrän dessa fick konsekvenser även för samhället i stort. Ju
fler människor som anslöt sig till den
kristna kyrkan, desto svårare blev det
nämligen att upprätthålla romarrikets
hierarkier. Inte minst gällde detta i fråga
om slaveriet, som i praktiken blev omöj-

ligt att behålla i sin ursprungliga form när
kyrkans inflytande växte.
Ömsesidig underordning må alltså
vara mindre revolutionärt än den könskamp och det socialistiskt inspirerade
”ressentiment” som präglar stora delar
av dagens feministrörelse – men i längden
har det en makt, inte bara att reformera
strukturer, utan också att reformera hjärtan. Och det är väl just detta som det
kristna evangeliet handlar om?

Noter
Detta gäller då det hebreiska ordet rōsh, som på några – men långt ifrån alla – ställen i den grekiska LXX
översätts med kefalē.
2 Innebörden i ett av dessa ställen modifieras dock av Cynthia Long Westfall: ”Poängen i Kolosserbrevet 2:10
är att Kristus är källan till den troendes fullhet på samma sätt som han är huvudet (källa och upprätthållare)
till varje härskare och makt. Denna innebörd görs klarare av att Paulus redan med emfas har fört fram denna
poäng i Kolosserbrevet 1:15–17, som explicit inkluderar makterna i 2:10 … Hänvisningen till Jesus som huvudet över härskarna och makterna kan därför låta som att den syftar på hans makt över dem, men både avsnittets poäng och dess nära kontext indikerar faktiskt att det betyder att han är deras källa – det vill säga, deras
skapare.” (Paul and Gender: Reclaiming the Apostle’s Vision for Men and Women in Christ, Baker Academic
2016, s 81–82.)
3 Long Westfall, Paul and Gender, s 87.
4 Ibid, s 82–83.
5 Gordon D Fee, NICNT: The First Epistle to the Corinthians, Eerdmans 1987, s 503–504. Mot detta kan man
förstås invända att uttrycket ”huvud” i sig förutsätter någon form av auktoritetsförhållande – även om det inte
råkar vara detta som Paulus primärt fokuserar på. Men det förtar inte att Fee kan ha rätt i fråga om betoningen.
6 Jfr den kände bibelforskaren och komplementarianen Craig Blomberg ord: ”Efter tidigare anklagelser på
båda sidor om att ordet aldrig betydde vad den andra sidan hävdade att det gjorde, finns det en växande konsensus om att det åtminstone finns en handfull olika betydelser av kefale som antingen primärt betyder ’auktoritet’ eller ’källa’. Vad som inte har demonstrerats är dock att singularisformen … någonsin betyder ’källa’ utan
att samtidigt inbegripa någon form av auktoritet.” (Stanley N Gundry och James R Beck, red, Two Views on
Women in Ministry, Zondervan, reviderad utgåva 2005, s 155–156.) Även Anthony Thiselton talar i sin kommentar NIGTC: The First Epistle to the Corinthians (Eerdmans 2000) om begreppet huvud som ett ”polymorft
koncept” med ”mångfaldiga betydelser från en kontext till en annan” (s 820).
7 Som Michelle Lee-Barnewall skriver i Neither Complementarian nor Egalitarian: A Kingdom Corrective to the
Evangelical Gender Debate (Baker Academic 2016): ”Den normala förväntan utifrån metaforen är att huvudet
är kroppens ledare och försörjare. Följaktligen är det huvudets ansvar att trygga sin egen säkerhet och kroppens
ansvar att offra sig själv för huvudets skull. Till följd av detta skulle vi förvänta oss att Paulus instruerade hustrun, kroppen, att vara villig till offer för mannens skull, huvudet. Sådana instruktioner vore de mest logiska
eftersom kroppen, enligt det gängse resonemanget, inte kunde överleva utan huvudet. Men det är inte detta vi
finner; snarare slår Paulus fast det motsatta” (s 156–158).
Längre fram fördjupar Lee-Barnewall sitt resonemang utifrån syndafallsberättelsen: ”I syndafallet distanserade sig Adam från Eva genom att skylla på henne snarare än ge uttryck för en sann förening som ’ett kött’. I
stället för att ta ansvar för sin egen överträdelse, var han i grunden villig att offra henne genom att försöka
lägga skulden på henne och samtidigt rädda sig själv (1 Mos 3:12). Därmed visade han på motsatsen till den
attityd som förväntas av en äkta man i Kristus. I Efesierbrevet skapar mannen/Kristus intimitet genom att visa
lika mycket omsorg om hustrun/kyrkan som om sig själv och ger på så sätt den näring och omsorg som behövs
för en intim förening. […] Den som normalt skulle förväntas tjäna blir en mottagare av tjänande kärlek”
(s 163–164).
8 Hays, The Moral Vision of the New Testament: A Contemporary Introduction to New Testament Ethics
(HarperCollins 1996), s 197.
9 Uttrycket ”hustavla” är i dag främst förknippat med Martin Luther, som i ett appendix till Lilla katekesen
beskriver hur husfolkets inbördes förpliktelser är tänkta att regleras. Men som framgår av nästa not har konceptet en betydligt längre historia, som åtminstone sträcker sig tillbaka till Aristoteles (384–322 f Kr).
1
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Ett citat ur Aristoteles inflytelserika verk Den nikomachiska etiken kan tjäna som exempel: ”Sambandet mellan far och son innehåller grunddragen för ett kungadöme. Omsorgen om barnen går ju tillbaka på fadern […
] Likaså är husbondens förhållande till slavarna tyranniskt, eftersom det här är fråga om att främja hans intressen. […] Förhållandet mellan man och hustru tycks närmast vara aristokratiskt. Mannen härskar här efter förtjänst och bestämmer om sådant som ankommer på honom. Men det som lämpar sig för hustrun överlåter han
åt henne.” (Aristoteles, Den Nikomachiska etiken, Daidalos, tredje upplagan 2012, s 244.)
11 Man kan förstås invända att barn och slavar är tvungna att lyda sina föräldrar/ägare, medan det i fruarnas
fall handlar om en frivillig underordning (som dock även den yttrar sig i lydnad, jfr 1 Pet 3:5–6). Men då glömmer man att det i den antika världen var en självklarhet att alla i ett hushåll skulle lyda sin pater familias. Hur
man än vrider och vänder på det måste därför Paulus formuleringar stå för något annat än vad som redan var
gängse – och därmed självklart – i den samtida kulturen.
12 Till detta kan även läggas ett antal historiska omständigheter, som i ännu lägre grad kan föras över på situationen i Sverige i dag. Som William Webb skriver i Ronald W Pierce och Rebecca Merrill Groothuis (red),
Discovering Biblical Equality: Complementarity Without Hierarchy (InterVarsity Press 2005): ”Det finns flera
skäl för att dessa påbud [till kvinnor om att underordna sig sina män] var begripliga i sin ursprungliga kultur:
skillnader i de giftas åldrar (kvinnan var ofta betydligt yngre), skillnader i mängden formell utbildning, skillnader i möjligheterna att förvärva och behålla resurser, brist på informationsresurser inom hemmet, kvinnors
avsaknad av social exponering. Dessa och andra ickemoraliska pragmatiska faktorer skapade en automatisk
och ganska tung hierarki” (s 398).
13 Cynthia Long Westfall skriver: ”Den moderna västerländska kärnfamiljen existerade inte i den grekiskromerska kulturen. Få män åtnjöt familjeöverhuvudets status. Detta var statusen hos män i den romerska kulturen som tillhörde eliten och som hade denna rättighet inom storfamiljen. Även om vi accepterar förståelsen
av ’huvud’ som ’auktoritet’ skulle patriarken i storfamiljen vara det enda ’huvudet’ i det första århundradets
sammanhang. Denna individ skulle ungefär motsvara ’gudfadern’ i moderna filmer och böcker om maffian.”
(Paul and Gender, s 174–175.)
14 Som Daniel Mark Cere skriver i David Blenkenhorn, Don Browning och Mary Stewart Van Leeuwen (red),
Does Christianity Teach Male Headship? The Equal-Regard Marriage and Its Critics (Eerdmans 2004): ”I det
fjortonde och femtonde århundradet började ett mer avgörande ’teologiskt’ förhärligande av den patriarkala
auktoriteten dyka upp. 1400-talets äktenskapsmanualer ger en starkare betoning av mannens centrala roll i
hemmet som herre, andlig vägledare och utbildare. Renässansens katolicism visar sig vara betydligt mer ideologiskt patriarkal än medeltidens katolicism. Äktenskaplig enighet och trohet tonas ned till förmån för äktenskaplig auktoritet.
Till en del tycks denna utveckling vara resultatet av devotio moderna-rörelsens (modern andakt) översättning
av monastiska auktoritetsmodeller för det ’heliga hushållet’. Det manliga överhuvudet tilldelas nu abbotens
religiösa funktioner och andliga auktoritet. Ansvaret för andlig vägledning, undervisning och att leda familjen
i bön läggs till mannens mer traditionella administrativa uppgifter. För hustrun är lydnad inte längre enbart
etiskt korrekt utan en andligt förlösande handling” (s 104).
15 Den enklaste förklaringen till Paulus val av ordet kefalē är antagligen att han gjorde bruk av ett begrepp som
var etablerat i den rådande kulturen, men att han därefter fyllde det med ett delvis annat innehåll än vad som
var gängse. I den antika världen ansåg man verkligen att mannen var ontologiskt överordnad kvinnan – men
som vi har sett är denna tanke frånvarande i Nya testamentet.
16 Samtidigt som jag håller denna tolkning för trolig, vill jag dela med mig av tre goda motargument från
Richard Hess i Discovering Biblical Equality: ”För det första var det mannen som först mottog befallningen om
att inte äta. För det andra spegelvänder förhöret i Första Moseboken 3:9–13 den ordning som karaktärerna
introduceras i Första Moseboken 3:1–8. Sådana koncentriska eller kiastiska konstruktioner är framträdande i
hebreiska berättelser, och särskilt i Första Moseboken. Kiasmen fullkomnas i Första Moseboken 3:9–13 genom
det omvända framträdandet av mannen, kvinnan och ormen. I centrum av denna kiasm står Gud, på vilken
berättelsen och det senare förhöret hänger. För det tredje måste Gud fråga ut mannen och kvinnan var för sig
för att de ska kunna visa den grad i vilken deras synd har orsakat en förlust av harmoni i deras partnerskap”
(s 90).
17 Det finns förstås fler tänkbara argument för en mer traditionell hållning, även om jag själv förhåller mig
skeptisk till de flesta av dessa. Wayne Grudem ger exempelvis tio olika skäl för varför han och andra komplementarianer förordar en hierarkisk förståelse av mannen som kvinnans huvud (Countering the Claims of
Evangelical Feminism, Multnomah Publishers 2006, s 21–24):
1) Den ordningen i vilken mannen och kvinnan skapades (1 Mos 2:7, 18–23).
2) Det faktum att Adam – inte Eva – står som representant för mänskligheten som helhet (1 Kor 15:22 m fl).
3) Det är Adam som får uppdraget att namnge sin fru (1 Mos 2:23).
4) Gud namnger hela mänskligheten utifrån mannen (1 Mos 5:1–2).
5) Det var Adam som först ställdes till svars efter syndafallet, trots att det var Eva som begick den första synden
(1 Mos 3:1, 6).
6) När Gud skapade Eva, var det för att hon skulle vara mannens ”medhjälpare” (1 Mos 2:18).
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7) Syndafallet perverterade de befintliga rollerna mellan mannen och kvinnan – inklusive Adams överordnade
ställning. Det var alltså inte synden som orsakade denna rollfördelning (1 Mos 3:16).
8) Evangeliet upphäver syndafallets förbannelse, men inte hierarkin inom det kristna äktenskapet (Kol 3:18–19).
9) Mannens roll i äktenskapet motsvarar Jesu roll i relation till sin församling (Ef 5:31–33).
10) Jämlikhet, skillnader och enhet står inte i motsats till varandra. Samma sak kan sägas om Guds treenighet,
som är förebilden för Paulus undervisning om mäns och kvinnors relation till varandra (1 Kor 11:3).
18 Maggie Gallagher, ”Reflections on Headship” i David Blenkenhorn, Don Browning och Mary Stewart Van
Leeuwen (red), Does Christianity Teach Male Headship? The Equal-Regard Marriage and Its Critics (Eerdmans
2004), s 114.
19 Ibid, s 118–119.
20 Ibid.
21 Ibid, s 120–121.
22 Som Anthony Thiselton, som själv lutar åt den hierarkiska tolkningen, uttrycker det: ”Ännu mer slående än
kopplingar mellan källa och bruket av Första Moseboken 2 i den omedelbara kontexten är det sammantagna
perspektivet i 1 Kor 8:1–14:40 att Paulus bestyrker den teoretiska rätten hos de ’starka’ eller ’framstående’ att
utöva sin ’kunskap’ och ’frihet’, men på ett dramatiskt sätt placerar gränser och kvalifikationer runt frihet och
kunskap genom att insistera på kärlekens primat (som i 1 Kor 13:1–13) … Om Paulus förfäktar en teoretisk
hierarki, något som helt klart korresponderar mot ’kunskap’ om skapelseordningen, måste den främste inom
denna ordning skydda statusen och självrespekten hos ’de svaga’ för vilka de måste ta ansvar.” (The First Epistle
to the Corinthians, s 821.)
23 För en fortsatt utläggning av detta, se Rodney Starks bok The Rise of Christianity: How the Obscure,
Marginal Jesus Movement Became the Dominant Religious Force in the Western World in a Few Centuries,
Princeton University Press 1996.
24 Long Westfall, Paul and Gender, s 249–250. Med tiden blev det tyvärr så att det sekulära samhällets värderingar i stället kom att påverka kyrkan och dess interna ledningsstrukturer. Men det är en annan historia.
25 Martin Luther, Om en kristen människas frihet (Verbum 1994), s 5.
26 Som professor emeritus Birger Olsson uttrycker det i sin kommentar till Första Petrusbrevet: ”Den patriarkaliska husordningen som sådan är inte författarens tema här. Den legitimeras inte, den kritiseras inte. Den bildar endast ram till ett mönster för en rätt kristen livshållning. … Uppmaningar till hustrurna att underordna
sig möter ofta i NT med skilda motiveringar. Unikt för 1 Petr är missionsmotivet” (KNT, EFS-förlaget 1982, s
126).
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John Warwick Montgomery (b. 1931)
has been a major voice in Christian apologetics since the 1960’s. Described as
‘one of the pioneers of historical apologetics’ by philosopher and apologist
Norman L. Geisler1, Montgomery is literally a textbook example of the ‘evidentialist’ school of apologetics.2 In books
such as History and Christianity (Bethany
House, 1964) he updated the tradition of
‘legal apologetics’ stemming from eighteenth century works like Thomas Sherlock’s
The Trial of the Witnesses of the Resurrection of Jesus Christ (1729)3, defending
the New Testament gospels as at least largely trustworthy records on the basis of
general criteria for historical and textual
reliability. This methodology has a continuing relevance as a supplement to ‘minimal facts’ approach to historical apologetics pioneered by evidentialist Gary R.
Habermas,4 and Montgomery’s influence
can be seen in the work of many modern
apologists, including Norman L. Geisler,
Josh and Sean McDowell, J.P. Moreland,
Lee Strobel and J. Warner Wallace.5
The author of over a hundred journal
articles, and author or editor of over fifty
books, Montgomery has publicly debated
a series of significant figures including
atheist Madalyn Murray O’Hair, deathof-God advocate Thomas Altizer, and

situation-ethicist Joseph Fletcher. Montgomery has also made significant contributions to forging links between Christian faith and a variety of academic fields,
such as the philosophy of history,6 literary
studies7 and jurisprudence.8 An Emeritus
Professor of the University of Bedfordshire, Montgomery is also the director of
the International Academy of Apologetics, Evangelism & Human Rights in
Strasbourg, France.
Montgomery is an ordained Lutheran
clergyman, an English barrister, an avocet
au Barreau de Paris, France, and a lawyer
admitted to practice before the Supreme
Court of the United States. He obtained
acquittals for the ‘Athens 3’ missionaries
on charges of proselytism at the Greek
Court of Appeals in 1986 and won the
leading religious liberty cases of Larissis
v. Greece and Bessarabian Orthodox
Church v. Modova before the European
Court of Human Rights.9
I have personally benefitted from reading several of Montgomery’s books over
the years and have often quoted his work
with approval in my own writing. I was
therefore excited to read his recent, popular-level book treating a broad range of
apologetic issues in the form of a ‘primer’
written ‘to show how easy it is to do apologetics responsibly.’10. First published as
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Defending the Faith In A Messy World
(1517 the Legacy Project, 2017), John
Warwick Montgomery’s Always Be Ready: A Primer on Defending the Christian
Faith (1517 Publishing, 2018) proclaims
itself to be a ‘simple layman’s primer on
defending the Christian faith’11 aimed at
‘the fledgling apologist’.12 In this paper I
offer a critical review of Always Be Ready
in order to draw some lessons about
responsible apologetics.

Defining ‘Responsible Apologetics’
What does it mean to do Christian apologetics responsibly? According to Alister
McGrath: ‘Apologetics is both a science
and an art. It is not just about knowledge;
it is about wisdom.’13 That is, Christian
apologetics is about wisely communicating and advocating truth in love (Ephesians 4:15). Christian apologetics is an art
as well as a science because it’s a way of
loving one’s neighbour; and one’s neighbour is a holistic person designed for spiritual fulfilment, not a computer algorithm for disinterestedly calculating the
best worldview. Hence Christian apologetics may be defined as the art and science
of persuasively communicating and advocating Christian spirituality across spiritualties, through the responsible use of
rhetoric, as being objectively reasonable
and/or true, good and beautiful.14 This
being so, one might suggest that doing
Christian apologetics responsibly requires
the rhetorically wise (artful and loving)
communication and advocation of truth,
an undertaking that includes (but isn’t
limited to) the communication of sound
arguments in a style and with a level of
sophistication appropriate for one’s audience.

Montgomery’s Argumentative
Methodology
According to Always Be Ready, doing
apologetics ‘responsibly’ appears to be
primarily a matter of adopting a particular argumentative methodology, one modelled on the court room and grounded in
an epistemology that emphasizes empirical observation and legal-style reasoning
from empirical data. As Kenneth D. Boa
and Robert M. Bowman Jr. observe,
Montgomery’s ‘advocacy of empirical
method is more thoroughgoing than perhaps any other noted evidentialist . . .’,
though he (rightly) ‘denies that all knowledge is gained solely through inductive
reasoning . . .’15
Montgomery advocates this approach
with a polemical tone that creates a rod
for his own back, complaining that
‘Christian philosophers have convinced
the church that only the metaphysically
acute can properly defend the Christian
faith’.16 While one doesn’t have to be
‘metaphysically acute’ to answer the call
to ‘always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you . . . with
gentleness and respect’ (1 Peter 3:15,
ESV), it can only be beneficial. It certainly
behooves the professional apologist
(whether they are a professional philosopher or not), to be as ‘metaphysically
acute’ as they can reasonably manage to
be.
Despite his first degree being in classics
and philosophy (at Cornell University),
Montgomery gives metaphysics short
shrift, stating that: ‘because of human
limitations and the vast extent of the cosmos, no amount of sincere huffing and
puffing will produce a metaphysically
compelling, comprehensive explanation
of reality.’17 The description of metaphy-
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sics as ‘huffing and puffing’ seems prejudicial, and I’ve no idea how the size of the
cosmos is meant to impact the difficulty
of giving a ‘compelling, comprehensive
explanation of reality’ in metaphysical
terms. Montgomery doesn’t say what
would be wrong with advancing a metaphysic as simply the best, most compelling and comprehensive explanation of
reality.
Each short chapter of Always be
Ready is accompanied by a cartoon, a
feature no doubt intended to make the
book more reader friendly. One cartoon
portrays a philosophy professor saying:
‘Uh... Heh Heh, I do not believe in Absolutes’.18 The impression created by this
cartoon is, of course, a false generalization (as a philosopher, I can testify to my
own belief in absolutes).
Montgomery grumbles that ‘philosophers never have to come to definitive
conclusions’.19 If we apply this statement
to individual philosophers, it is false. If
we apply it to philosophers as a group, it
remains something of a false generalization, and one that could be applied to scientists and theologians as well (whose
work, it must be remembered, is unavoidably influenced by philosophy).
Montgomery asserts that: ‘(One of the
problems with professional philosophers,
not so incidentally, is that they continually try to make cosmic assertions without
bothering to investigate cosmic facts.)’20
This is yet another false generalization.
As James K. Beilby and Paul Rhodes
Eddy report:
It is no longer merely New Testament scholars and historians who
are wading into the rushing waters
of the quest [for the historical Jesus], but an entire cadre of interdisciplinary explorers, each bringing
their own distinctive disciplinary

methods, tools and insights to the
historical study of Jesus and the
Gospels.21

In particular, they note that: ‘in recent
times one can find a variety of philosophers and philosophical theologians
weighing in on relevant matters.’22 I have
myself been privileged to publish or contribute to several books on the historical
Jesus.23 Philosophers who have made notable contributions to this interdisciplinary quest include: William Lane Craig, Stephen T. Davis, C. Stephen Evans, Gary R.
Habermas, Lydia McGrew and Richard
Swinburne.24
A true philosopher may be defined as
someone dedicated to the wise pursuit
and dissemination of true answers to significant questions through the practice of
good intellectual habits.25 They seek to
know and to defend those answers by
thinking carefully and arguing well. True
Christian spirituality is greatly concerned
with wisdom, truth and goodness; so, its
unsurprising that philosophical attitudes
and activities, and the tools and virtues
they require, are integral to Christian
ministries of teaching (e.g. preaching) and
apologetics (i.e. persuasive evangelism).
While none of this means Christians
should study philosophy formally, Christians should heed the call ‘to work out the
salvation that God has given you with a
proper sense of awe and responsibility’
(Philippians 2:12)26, and philosophical
thinking is an indispensable component
of such faithful work.27
Since philosophy is unavoidable, it is
obviously wiser to have a studied opinion
rather than an unstudied opinion. As C.S.
Lewis said: ‘Good philosophy must exist,
if for no other reason, because bad philosophy needs to be answered.’28 In particular, anyone venturing to teach Christian
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apologetics would be especially well advised to develop a reasonable degree of
familiarity with the basics of philosophical rhetoric, including logic. For as John
Wesley counselled:
Some knowledge of the sciences
also, is, to say the least . . . expedient. Nay, may we not say, that the
knowledge of one . . . is even necessary next, and in order to, the
knowledge of the Scripture itself? I
mean logic. For what is this, if
rightly understood, but the art of
good sense, of apprehending things
clearly, judging truly, and reasoning
conclusively? What is it, viewed in
another light, but the art of learning and teaching; whether by convincing or persuading? What is
there, then, in the whole compass
of science, to be desired in comparison of it?29

As Christian philosopher and apologist
Douglas Groothuis comments:
In the past few decades Christian
philosophers have been mounting
an impressive case for Christian
truth at the highest levels of philosophy. However, noted apologist
John Warwick Montgomery makes
the claim that apologetics is not
philosophy. He seems to be saying
that there is more to defending
Christianity than giving abstract
logical arguments. There is no disputing that, but every kind of apologetic defence requires rigorous
philosophical reasoning, whether it
concerns cosmology or historiography or psychology.30

Despite giving readers the strong impression that he has a low opinion of philosophy and philosophers, Montgomery
boasts about being a ‘distinguished research professor of philosophy – with
more degrees than a thermometer’.31
This statement isn’t literally true.32 Moreover, Montgomery happily quotes philo-

sophers with approval when it suits him,
and readily engages in philosophical
argumentation. Regrettably, Montgomery displays a lack of metaphysical acumen
that rather undermines his book’s raison
d'être.

Montgomery’s Presuppositions
Montgomery advocates his empiricist epistemology via a critique of ‘theological
“presuppositionalists”’33 who ‘note that
all arguments begin with unprovable
presuppositions, so the Christian has
every right to start with his or hers.’34
Montgomery argues as follows:
Philosophically, it is quite true that
all arguments start from unprovable assumptions. But, though all
presuppositions are equal, some are
more equal than others! That is to
say, it is far better to start with presuppositions of method (deductive
logic and inductive method that
can lead to the discovery of truth)
than to begin with presuppositions
of content – that prejudge the nature of the cosmos and cannot in
principle be confirmed or disconfirmed.35

What Montgomery seems to mean is that
all presuppositions are not equal, that
presuppositions are either of content (presuppositions that make truth-claims
about the nature of reality, but which
cannot in principle be empirically confirmed or disconfirmed), or of method (presuppositions that do not make truthclaims about the nature of the cosmos,
but which can lead to the discovery of
truth, presumably in combination with
non-presuppositional statements of content that have been be empirically confirmed or disconfirmed), and that one
should begin with presuppositions of
method rather than of content.
However, what Montgomery calls
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‘presuppositions of content’ are not all
equal. Some presuppositions of content
cannot in principle be empirically confirmed or disconfirmed, for the simple reason that they are presuppositions of
empirical confirmation and disconfirmation. Consider, for example, the belief
that the material cosmos exists independently of our empirical perceptions of it.
Or the belief that one exists. Or the belief
that one has a persistent identity over
time. On the other hand, as reformed epistemologists have pointed out, there are
‘presuppositions of content’ that one may
rationally hold without argumentation –
such as the memory-based belief that one
had toast for breakfast – that can in principle be empirically confirmed or disconfirmed.
Furthermore, Montgomery’s distinction between presuppositions of content
and method is unsustainable. The presuppositions of deductive logic, which Montgomery labels ‘presuppositions of method’, are truth claims about the nature of
reality (including the cosmos), despite the
fact that they are not open to empirical
confirmation or disconfirmation. For
example, to say that a deductive argument is logically valid is to say that if the
premises of the argument are true, then
reality is such that the conclusion of that
argument is necessarily true. Again, to say
that the logical law of non-contradiction
is true is to say that reality is such that
contradictory propositions cannot both
be true at the same time and in the same
sense. It is to say that the contrary of any
true proposition is false (and vice versa).
It is to say that nothing self-contradictory
has concrete reality. You can talk about
square circles, but you can never trip over
one; and any empirical evidence that
seems to support the existence of a square
circle must be rejected as mistaken on
pain of irrationality.

The Rise and Fall of Verificationism
The root cause of Montgomery’s epistemological mistakes appears to be a commitment to a naive form of empiricism
that’s reminiscent of logical positivism, a
philosophical movement from the early
twentieth century that declared that talk
about ‘God’ was literally meaningless.
This view was popularized by A.J.
Ayer’s book Language, Truth and Logic
(first published in 1936), which ‘served as
a sort of manifesto for this movement . . .
The principal weapon employed by Ayer
in his campaign against metaphysics was
the vaunted Verification Principle of meaning.’36 According to the verification
principle, the meaning of any statement
that isn’t true by definition (e.g. 2 + 2 = 4)
lays in its ability to be empirically verified
(at least in principle). In other words,
‘Socks exist’ is a meaningful statement
because you can, at least in principle, verify this (by seeing, hearing, touching, smelling or tasting socks); but ‘God exists’ is a
meaningless statement because you can’t,
supposedly, verify this (by seeing, hearing,
touching, smelling or tasting God). Thus
Ayer proclaimed: ‘to say that ‘God exists’
is to make a metaphysical utterance
which cannot be either true or false . . .’37
for ‘If a putative proposition fails to satisfy [the verification] principle, and is not a
tautology, then . . . it is metaphysical, and
. . . being metaphysical, it is neither true
nor false but literally senseless.’38
Several factors conspired to render
positivism ‘no longer fashionable’,39 as
the noted Catholic philosopher F.C. Copleston declared just two decades after
Language, Truth and Logic was first published. For one thing, as Ayer himself
admitted: ‘If the assertion that there is a
god is nonsensical, then the . . . assertion
that there is no god is equally nonsensical.’40 The same goes for agnosticism;
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and, indeed, although many who embraced positivism were materialists, ‘materialism would have to be rejected as nonsense by a strict interpretation of logical
positivism.’41 After all, the mind-independent reality of matter is neither true by
definition, nor something that can be
empirically verified! Hence, although it
was designed to demarcate and promote
‘scientific’ (empirical) knowledge claims
over ‘non-scientific’ (e.g. metaphysical)
knowledge claims, the verification principle acted as a ‘universal acid’ that ate
away the unavoidably philosophical
foundations of science itself:
Philosophers soon began to realize
. . . that the Verification Principle
was a double-edged sword. For it
would force us to dismiss as meaningful not only theological statements but also a great many scientific statements as well, so that the
principle cuts off at the knees science itself, in whose service this weapon had been wielded. As it turns
out, physics is filled with metaphysical statements that cannot be
empirically verified . . . If the ship
of scientific naturalism was not to
be scuttled, verificationism had to
be cut loose.42

Given the anti-materialistic and anti-scientific implications of the verification
principle, even the irreligious might be
tempted to endorse atheist Kai Nielson’s
common-sense observation: ‘Most claims
that people make are not scientific; yet
they can, for all that, be true or false.’43
Indeed, Ayer himself later mused:
The very fact that [the verification
principle] denied meaning to statements which many people regarded
as meaningful could be taken as
evidence that it was false. The only
answer that could be made to this
objection was that the principle
was advanced as a stipulative defi-

nition. It did not describe how the
word ‘meaning’ was commonly
used, but prescribed how it should
be. But then why should anyone
follow the prescription if its implications were not to his taste? We
have, in fact, seen that the verification principle is defective . . .44

As atheist Luke Muehlhauser comments:
‘in the 1950s and 60s, certain (atheistic)
philosophers provided powerful criticisms of logical positivism, which led to
its demise.’45 For example, in a paper originally delivered at a meeting of the
Oxford Socratic Club in the summer of
1950, Antony Flew pointed out that:
To assert that such and such is the
case is necessarily equivalent to denying that such and such is not the
case. Suppose then that we are in
doubt as to what someone who
gives vent to an utterance is asserting, or suppose that, more radically, we are sceptical as to whether he
is really asserting anything at all,
one way of trying to understand (or
perhaps it will be to expose) his
utterance is to attempt to find what
he would regard as counting
against, or as being incompatible
with, its truth. For if the utterance
is indeed an assertion, it will necessarily be equivalent to a denial of
the negation of the assertion. And
anything which would count
against the assertion . . . must be
part of (or the whole of) the meaning of the negation of that assertion. And to know the meaning of
the negation of an assertion is, as
near as makes no matter, to know
the meaning of that assertion.46

In other words, one can show that a theological utterance has meaning without
showing that it is verifiable, by showing
that it is falsifiable. As Flew later explained:
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My primary purpose in ‘Theology
and Falsification’ was to spice up
the bland dialogue between logical
positivism and the Christian religion and to set discussion between
belief and unbelief upon different
and more fruitful lines . . . I was not
saying that statements of religious
belief were meaningless.47

That is, Flew wasn’t setting up falsifiability as an alternative mirror image to the
verification principle. Rather, Flew ‘simply challenged religious believers to explain how their statements are to be understood, especially in the light of conflicting
data. The paper elicited numerous responses . . . many of which helped me to
sharpen – and at times, correct – my
views.’48 For example: ‘Basil Mitchell, who
succeeded C.S. Lewis as President of the
Socratic Club, said that . . . the theological problem of evil arose precisely because the existence of pain seems to count
against the truth that God loves humankind.’49 By analogy, the claim that the
Earth is a globe ‘excludes the possibility
that it is flat’50 and:
although it may appear flat, this
apparent contradiction can be explained by the earth’s great size, the
perspective from which we are
viewing it, and so on. So, once you
add appropriate qualifications, the
claim can be satisfactorily reconciled with phenomena that appear to
contradict it. But if contradictory
phenomena and associated qualifications keep multiplying, then the
claim itself becomes suspect.51

Flew eventually concluded that, like the
statement ‘Earth is a globe’, the statement
‘There is a God’ is not only meaningful
(since it can be ‘satisfactorily reconciled
with phenomena that appear to contradict it’ without dying ‘the death by a
thousand qualifications’52), but also true.53

In an article published in 1960, philosopher John Hick pointed out that, when
made sufficiently precise, the statement
‘God exists’ is empirically verifiable, at
least in principle and indirectly. In particular, he argued that ‘the existence or
non-existence of the God of the New Testament is a matter of fact and claims as
such eventual experiential verification.’54
Hick observed that:
a set of expectations based upon
faith in the historic Jesus as the
incarnation of God, and in his teaching as being divinely authoritative, could be so fully confirmed in
post-mortem experience as to leave
no grounds for rational doubt as to
the validity of that faith.55

Hick’s argument challenged the ability of
the verification principle to draw a line of
demarcation between meaningful ‘scientific’ knowledge-claims on the one hand
and meaningless ‘metaphysical’ knowledge-claims on the other.
Unless positivism is framed broadly
enough to allow the sort of indirect verification used by Hick, many explanatory
claims within science would lack meaning
(because they concern entities that are
verified indirectly). This being so, it may
be argued that the God hypothesis is not
only verifiable in principle, but also in
practice, since although one cannot
directly verify God’s existence, several
arguments for theism can be framed using
the same scientific form of indirect verification. As Basil Mitchell comments:
the Logical Positivist movement
started as an attempt to make a
clear demarcation between science
and common sense on the one
hand, and metaphysics and theology on the other. But work in the
philosophy of science convinced
people that what the Logical Positivists had said about science was
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not true, and, by the time the philosophers of science had developed
and amplified their accounts of
how rationality works in science,
people discovered that similar
accounts applied equally well to the
areas which they had previously
sought to exclude, namely theology
and metaphysics.56

Against this historical background, the
core of Montgomery’s evidential apologetic, with its focus upon the historical claims and confirmatory resurrection of Jesus, might be read as a move to use historical evidence to show that Christian theism is indirectly verifiable in the here and
now. As Montgomery summarizes his
case in Always Be Ready:
we can set out a series of propositions that — if the evidence sustains
them — lead directly to a confirmation of the Christian position.
1. The New Testament documents
are solid. 2. The New Testament
witnesses to Jesus are eminently reliable. 3. In these documents, Jesus
predicts his resurrection from the
dead and the witnesses declare that
He in fact conquered death.57

In 1967 American philosopher Alvin
Plantinga published God and Other
Minds, which ‘applied the tools of analytic philosophy to questions in the Philosophy of Religion with an unprecedented
rigour and creativity.’58 He argued by
analogy with the rationality of belief in
other minds (whose non-tautological existence can’t be directly verified by empirical methods) that ‘if my belief in other
minds is rational, so is my belief in
God.’59 But, of course, even verificationists generally believe in other minds.
Then, with the 1974 publication of The
Nature of Necessity, Plantinga kick-started a philosophical re-evaluation of theistic arguments by using modal logic to lay

out a logically valid version of the ontological argument.60 Between them, God and
Other Minds and The Nature of Necessity
tackled both prongs of the positivist’s
proposed dilemma: Show that theism is
either verifiable or tautologically true, or
else accept banishment to the outer darkness of meaninglessness. Plantinga responded to the first positivist prong that a
demand for direct verification renders
positivism self-contradictory, thereby
opening up the possibility of the sort of
arguments from indirect verification employed by Hick and Montgomery. To the
second prong, Plantinga responded that,
even if he can’t prove that God’s existence
is tautologically true, he can prove that it
is rational to think that God’s existence is
tautologically true, and that this is sufficient to demonstrate that God-talk is meaningful, for how can a truth-claim be
rational without also being meaningful?
Finally, supposing one has a properly
basic experiential impression of the truth
of various moral and aesthetic propositions (such as that human beings have
value or that rainbows are beautiful):
why not reject the verificationist’s assertion that such claims are meaningless,
quite apart from any arguments about the
possibility of indirect verification, simply
on the basis that the appearance that
these claims are meaningful is stronger
than the case for verificationism? Indeed,
what is the case for verificationism?! As
Ayer himself asked: ‘why should anyone
follow the [verificationist] prescription if
its implications were not to his taste?’61
Indeed, Ayer wrote the obituary for the
movement he’d once led: ‘Logical Positivism died a long time ago. I don’t think
much of Language, Truth and Logic is
true. I think it is full of mistakes.’62 As
Hugh J. McCann observed in 2010: ‘The
radical claims of logical positivism . . .
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have today very few defenders . . .’63
Thus William Lane Craig explains:
The collapse of verificationism
during the second half of the twentieth century was undoubtedly the
most important philosophical event
of the century. Its demise brought
about a resurgence of metaphysics,
along with other traditional problems of philosophy that had been
hitherto suppressed. Accompanying this resurgence has come something new and altogether unanticipated: a renaissance in Christian
philosophy.64

Montgomery’s Evidentialism
While Montgomery’s apologetic can be
read as a rebuttal of the claim that the
Verification Principle shows Christian theism to be meaningless (because indirect
verification shown it to be true), it has
more in common with Hick’s argument
from indirect verification than to the
rejection of verificationism that followed
in the wake of Alvin Plantinga’s critique
of the movement, a critique that led to a
‘renaissance in Christian philosophy’65
that included a positive re-evaluation of
metaphysical arguments for theism.66 That
is to say, Montgomery’s apologetic advice
appears to be rooted in an epistemology
that remains overly focused upon empirical verification.
Montgomery consequently calls upon
would-be apologists to: ‘Forget your
wondrous, interior blessedness such as
A.H. Ackley’s hymn line, “You ask me
how I know he lives: He lives within my
heart.”’67 as something ‘The unbeliever
will hardly be impressed by . . . since he
or she can’t look inside you to determine
if yours is a genuine spiritual experience –
or heartburn or stomach trouble.’68
Instead, says Montgomery, ‘You have to
present evidence outside of yourself – evi-

dence that can be meaningful to the seeker. This means that apologetics is, by
nature, an objective activity.’69 Having
thus dismissed evidence from religious
experience as meaningless ‘to the seeker’,
he asserts that ‘Religious claims need to
be tested in the crucible of factual evidence.’70
However, it should be obvious even to
third parties that other people can tell the
difference between mystical, religious experience on the one hand and heartburn
or stomach trouble on the other. Moreover, by what Richard Swinburne calls
‘the principle of testimony’, other people’s reports of their first person subjective
experience is at least evidence that must
be taken into account, for:
individuals ought to believe the
reports of others about how things
seemed to them, and so (given the
principle of credulity) that things
were as they report — in the absence of counter-evidence.71

The problem with Montgomery’s rejection of arguments from religious experience72 runs deep, for once again we find
him employing an ill-drawn philosophical distinction. This time the distinction is
between ‘evidence’ that’s ‘objective’
because it is found ‘outside of yourself’
(that is, outside of your mental self) and
can therefore be ‘meaningful to the seeker’, and subjective evidence that’s found
inside your mental self and is therefore
meaningless to the seeker. This distinction
collapses as soon as it is presented with
testimony based upon a person’s memory
of an event. Montgomery champions the
relevance and applicability of legal reasoning to Christian apologetics, but critically assessing the subjective testimony of
witnesses is an everyday occurrence in a
law-court. Likewise, perceptions of moral
or aesthetic reality, which may well be
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shared and found meaningful by ‘the seeker’, collapse Montgomery’s distinction.
Indeed, all arguments, including those
that incorporate empirical evidence,
depend upon our inner, non-empirical perception of logical laws.
Montgomery is absolutely right to
point out that: ‘throughout the Bible, prophets and apostles – and our Lord himself
– clearly expect their audience to respond
to evidence.’73 However, the evidence in
question can hardly be restricted to
‘objective’ empirical evidence, for throughout the Bible prophets and apostles –
and Jesus – clearly expect their audience
to respond to the evidence of their ‘subjective’ perception of moral (and even
aesthetic) facts.74 Thus, Jesus described
himself as ‘the kalos [i.e. beautiful-good]
shepherd . . .’75 and implored his disciples
to ‘Have faith in me when I say that the
Father is one with me and that I am one
with the Father. Or else have faith in me
simply because of the things I do.’76
Montgomery frames his search for an
‘objective’77 apologetic ‘worth the
effort’78, able to provide humans with
‘definitive conclusions’79 and ‘a metaphysically compelling, comprehensive explanation of reality’80, with a confused argument for the desirability of a revelation
given the inherent limitations of human
knowledge:
The point here is that every secular
attempt at ‘knowing the universe’
will lack logical or factual necessity.
The only solution, in principle, is a
transcendent revelation from outside the universe – that is, a word
from God . . . But can not this limitation be turned around and used
against the apologist . . ? Does not
the human inability to assert absolutes at the same time prevent any
kind of effective argument for the
faith? Are we not forced to accept

the classical adage finitum noncapax infiniti (‘the finite is incapable
of the infinite’), or, even worse,
Lessing’s ‘ditch,’ which states that
the accidental truths of history can
never provide the necessary truths
of reason? Not so, for we must distinguish carefully between a transcendental revelation and the evidence for a transcendental revelation. We are incapable (by definition) of providing the former, but
we may certainly check out the claims that such a revelation exists . .
If, let us say, there should be solid
prophetic and miracle evidence to
support Jesus’ claim to deity, we are
on entirely different ground, such
that we can (and surely must) follow the evidence wherever it leads
. . . It follows that certainty in religion, including, especially, the
certainty of salvation and eternal
life in the presence of the God of
the universe, depends squarely on a
verifiable divine revelation.81

Unfortunately for Montgomery, claiming
that one can ground epistemological ‘certainty in religion’ in empirically ‘verifiable’ data, whilst simultaneously asserting ‘that every secular attempt at “knowing the universe” will lack logical or factual necessity’ and affirming ‘the human
inability to assert absolutes’, is self-contradictory. Ironically, Montgomery’s naïve
empiricism combines with his simplistic
distinction between presuppositions of
content and method to undermine his
attempt to transcend apologetic presuppositionalism.
What Montgomery needs is an epistemology that has learnt from the problems
with Cartesian rationalism without succumbing to the narrow empiricism of
Hume and his positivistic / scientistic
descendants. This can be done by embracing an epistemology grounded in the
wisdom of epistemic trust, in the vein of
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Michael Huemer’s ‘Phenomenal Conservatism’, Richard Swinburne’s epistemological credulism and/or a ‘reformed’
account of ‘warrant’ a la Alvin Plantinga.
Ironically, then, the type of epistemology
Montgomery needs has been developed
by the philosophers he disparages.82
It is interesting to note that Montgomery’s undergraduate training in philosophy was completed in 1952, before the
collapse of logical positivism and the Christian revolution in philosophy spearheaded by Plantinga.83 Perhaps this explains
why Montgomery’s apologetic method
combines such a low opinion of philosophy with an almost positivistic dedication
to empiricism.

Montgomery Argues for God
Strangely, having spent so much effort
repudiating metaphysics in favour of a
legal-cum-historical apologetic, and having said that he intends to ‘help the fledgling apologist to understand and present
the unbeliever the case for a divine revelation . . .’84, Montgomery immediately
turns to outlining a cosmological argument for the existence of God.
Montgomery presents ‘the following
series of questions that lead – inevitably –
to an affirmation of God’s existence:
1. Do you or does anyone else
know of anything in this world that
can explain itself? The necessary
answer is no. (This book requires
an appeal beyond itself to explain
it—for example, recourse to an
author. And the author is not selfexplanatory; one must, at minimum, appeal to his parents to
explain his presence, and so on.)
2. Would you agree that the world
consists of all the stuff in it? The
necessary answer (since we mean
by ‘the world’ the sum total of all
the stuff in it) is yes. (Denying such

would be an admission not only of
a serious hole in the head, logically
speaking, but probably also of the
need for immediate psychiatric help.)
3. Can the world, taken as a whole,
explain itself? The necessary conclusion, based squarely on the preceding, is no.
To explain the world, then, one
must go outside or beyond it for an
explanation. That is to say, one
must go to a transcendental source
— or, in ordinary language, God —
to explain the universe in which we
find ourselves.’85

Unfortunately, this is a logically invalid
argument. From the fact that neither you
nor anyone else, as far as you are aware,
knows anything ‘in this world’ that can
explain itself, it does not follow that nothing ‘in this world’ can explain itself, or
that the world considered as the sum total
of things ‘in this world’ cannot explain
itself. Neither does it follow from the conclusion that the world has ‘a transcendental source’, that this source is ‘God’.
Montgomery takes a different tack
when he writes:
There is no evidence or reason to
think that God is contingent, but
there is overwhelming evidence
that our world is entirely so. Thus
the believer in God is a realist: he
or she says, ‘The universe looks
contingent, smells contingent, and
tastes contingent. I therefore conclude that it is contingent, requiring
a transcendent explanation outside
of it — namely, God.’ The atheist,
however, is the true mythmaker. He
or she says, ‘Granted, the universe
looks contingent, smells contingent, and tastes contingent. But
against all evidence, I believe that
really, deep down, it is self-explanatory, needing no God to explain it.’
Such irrationality and flying in the
face of the facts would appear to
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confirm the psalmist’s assertion:
‘The fool has said in his heart, there
is no God’ (Ps. 14:1).86

This focus on the contingency of the cosmos is more to the point. That said, the
cosmos doesn’t literally look, smell or
taste contingent! Montgomery is clearly
using this empirical language to metaphorically express the contingency of physical
realities that presents itself in metaphysical analysis of our empirical experience.
Moreover, Montgomery blurs the distinction between the cosmos being ‘selfexplanatory’ and being a brute fact without any explanation, and repeats the tooeasy leap from ‘transcendent explanation’
to ‘God’.87

On a Positive Note
I would not wish to give the impression
that there is nothing of value in this
‘simple layman’s primer on defending the
Christian faith’.88 For example, Montgomery displays practical wisdom in reminding readers that:
we must not confuse law and gospel by first expecting the unbeliever
to clean up his or her life before the
gospel can mean anything to that
person. Of course, one must recognize and repent of sin in order to
come to Christ for forgiveness. But
this hardly means cleaning up one’s
whole life by one’s own efforts as a
prerequisite for salvation.89

Likewise, Montgomery is right to point
out that the traditional (i.e. ‘logical’)
argument from evil ‘does not actually
support atheism’, since it allows for the
existence of a supernatural creator who is
‘not omnipotent’ or who is ‘morally indifferent to human misery . . . The argument
from evil, therefore, is really an argument
against the God of the Bible, who is both
all-powerful and all-good . . .’90
Again, Montgomery is right to say

that: ‘The only way to find out if a miracle has occurred is to get off one’s derrière
and go out and check the value of the historical testimony of its occurrence.’91 That
said, this statement overlooks the role of
the investigator’s background beliefs
(their presuppositions, if you like) in their
assessment of data and explanatory theories, although this issue is at least partially
addressed by Montgomery’s inclusion of
a cosmological argument for theism in his
book.92
Turning to the legal-cum-historical
assessment of historical evidence for
which he’s primarily known, Montgomery offers a relatively sure-footed guide
to this time-honoured take on ‘Christian
evidences’:
We can set out a series of propositions that — if the evidence sustains
them — lead directly to a confirmation of the Christian position.
1. The New Testament documents
are solid. 2. The New Testament
witnesses to Jesus are eminently
reliable. 3. In these documents, Jesus predicts his resurrection from
the dead and the witnesses declare
that He in fact conquered death.93

Time honoured though it is, Montgomery’s approach ignores the development of
‘Tradition Criticism’94, which uses historical ‘criteria of authenticity’ to establish
historical facts without reference to background knowledge about the general historical reliability of the New Testament.95
In other words, Montgomery’s defence of
Christian evidences disregards the ‘minimal facts’ methodology embraced by
many contemporary apologists96 (a development pioneered by philosopher and
evidentialist apologist Gary R. Habermas97).
Montgomery asserts:
If one applies fraud analysis to the
Gospel accounts (I am a CFE, a certified fraud examiner, so I am in a
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strong position to do so), they
come out smelling like a proverbial
rose. Cressey’s ‘fraud triangle’ and
Albrecht’s ‘fraud scale’ identify
opportunity and situational pressure, as well as low personal integrity,
as the major predictors of fraud. In
the case of the Gospel witnesses,
none of these apply. They (except
Judas) possessed high personal integrity, had no motivation to fabricate a divine picture of Jesus – just
the contrary, in light of the official
religious opposition to His claims
to messiahship – and, most important, had no opportunity to get
away with a skewed picture of Jesus
when hostile witnesses of the same
events were alive and more than
willing to destroy the Christian claims had they been in a position to
do so.98

This is an intriguing suggestion that I had
not come across elsewhere; but the suggestion would require more historical
argument to convincingly substantiate
than Montgomery has space to provide in
Always Be Ready.
In Part three, chapter three of Always
Be Ready, Montgomery observes:
All of us are both a head and a
heart. And those who have delved
into the inner workings of the self –
psychoanalysts such as Carl Gustav
Jung, religious sociologists such as
Mircea Eliade, folklorists such as
Stith Thompson, and littérateurs
such as J. R. R. Tolkien – have
come to the common conclusion
that humans possess archetypal
motifs independent of cultural borrowing that tell us much about universal inner needs. Thus the dream
life and the folk tales of humanity
point to a realization that we are
broken and estranged, needing
somehow, like Humpty Dumpty, to
be put back together again.99

This is a welcome recognition of the need
for a more holistic, rhetorically rounded
apologetic, and one that seems to gesture
towards a theistic argument from desire.100

On the other hand …
That said, Montgomery does not develop
an argument from the human heart. Instead, he merely suggests that: ‘If the reader resonates at all with this – and how
can it be otherwise, since we are “tenderminded” as well as “tough-minded” – are
we not thereby provided with still another incentive to receive the gospel of
grace?’101 Then he proceeds to offer ‘The
common folktale of Sleeping Beauty’102 as
an illustration103:
A wicked witch, by persuading a
princess to eat forbidden fruit, causes her to fall into a deathlike trance, subjecting all those around her
to a similar fate. But a prophecy
comes true: a prince discovers her
and gives her the kiss of love. She
recovers, they are wed, and she
lives happily ever after. The folktale
– like much of classical mythology
– is a pale reflection of the Gospel
story. The wicked witch represents
the devil; the princess is the human
race dead in trespasses and sin; the
prince is Jesus Christ who saves by
His act of love for a humanity totally incapable of saving itself.104

Unfortunately, Montgomery appears to
have confused and somewhat conflated
the folktale of Sleeping Beauty105 with
Walt Disney’s film version of Snow White
and the Severn Dwarfs!
Indeed, Always Be Ready contains
several false statements. For example,
Montgomery states that: ‘Our entire
knowledge of the life and ministry of Jesus derives from the documents collected
in the New Testament.’106 Not so. While
most of our knowledge of the life and
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ministry of Jesus derives from the documents collected in the New Testament,
some knowledge about Jesus can be gleaned from extra-biblical literature of the
first and second centuries A.D, and even
from archaeological evidence.107
Turning to matters of philosophical
theology, Montgomery asserts that:
‘Christians have no clue as to how God
can be Father, Son, and Holy Spirit.’108
He thereby ignores the fact that philosophers have proposed several metaphysical
models, that while they may or may not
give us a ‘clue’ as to how God is ‘Father,
Son, and Holy Spirit’, at least give us a
‘clue as to how God can be Father, Son,
and Holy Spirit.’ That is, these models
purport to provide models of God’s Trinitarian nature that are, at the very least,
coherent.109
Montgomery also comments that:
‘Presumably, as God Almighty, [Jesus] has
forgotten more about cosmic truth than
any of us will ever know.’110 Presumably,
this is meant as a joke; but it risks giving
the impression that the incarnation made
the divine nature of the Son less than
omniscient.
Finally, Montgomery leaves readers
with the take-home summary that:
Surely, if this Primer has demonstrated anything, it has shown that
the case for historic, biblical Christianity is so powerful, and the arguments against it so feeble, that if
one should ever be justified in
making a religious decision, one is
acting with eminent rationality to
accept Jesus Christ . . .111

Regrettably, this is a textbook case of
over-selling and under-delivering.

Conclusion
The guild of Christian apologetics certainly owes John Warwick Montgomery a
debt of gratitude for his trendsetting evidential defense of the faith. However, we
should not fail either to note or to learn
from his mistakes.
I have defined Christian apologetics as
the art and science of persuasively communicating and advocating Christian spirituality across spiritualties, through the
responsible use of classical rhetoric, as
being objectively reasonable and/or true,
good and beautiful. I have also suggested
that doing Christian apologetics responsibly requires the rhetorically wise (artful
and loving) communication and advocation of truth, an undertaking that includes (but is not limited to) the communication of sound arguments in a style and
with a level of sophistication appropriate
for one’s audience.112
By these criteria, I am sorry to say that
Always Be Ready is, on balance, a disappointing presentation. On the plus side,
it certainly communicates and advocates
some truths, and some suggestive lines of
argument, with a level of sophistication
appropriate for its intended audience.
However, some of its rhetoric seems ill
advised, some of its statements are false,
and some of its arguments are invalid. In
particular, Always Be Ready is de-railed
from the start by an unduly narrow empiricist epistemology and a self-defeating,
negative attitude towards philosophy.
Hence, we can draw the valuable lesson that those who want to learn ‘to do
apologetics responsibly’113 would be well
advised to take whatever steps they reasonably can to become an informed, rhetorically wise and ‘metaphysically acute’114
defender of the faith.115
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Inledning
Under flera års tid har ett centrum för
svensk mediabevakning varit Donald
Trump, först som presidentkandidat,
sedan som president, men även nu efter
det att han lämnat presidentämbetet.
Trots att han ifrågasatts i mycket, lade
över 74,2 miljoner amerikaner (46,8%)
sin röst på honom i presidentvalet den 6
november 2020. Många av dessa var
kristna republikaner. En hel del beslut som
tagits av Trumpadministrationen, både i
inrikes- och utrikespolitiska ärenden, har
mötts med stort gillande i denna grupp.
Men det finns en bredare bas. Till en stor
del beror det på att många i Mellanvästern och Södern känner en distans till –
eller rentav aversion mot – ”etablissemanget” i Washington DC, som man menar leder landet i fel riktning och som inte
lyssnar på ”vanligt” folk. En del har känt
sympati för Trump som en orädd, framgångsrik, frispråkig, högprofilerad och av
donatorer oberoende person. När han
tillträdde hade han ingen erfarenhet av
politiskt arbete, även om han en gång
tidigare ställt upp som presidentkandidat
(i The Reform Party, grundat 1995 av
Ross Perot). Var det inte en orädd, om än
bufflig, outsider som behövdes, tycktes
många undra inför valet 2016? En del har
sett positivt på hans attacker på ”vänsterliberal media”. Debatten om politisk korrekthet och ”fake news” tog fart. Att
Trump skulle väljas till president betvivlades in i det sista, eftersom valundersökningarna under hela 2016 pekade på att

stödet för Hillary Clinton skulle föra henne till seger. Om inte coronapandemin
genom ”the China virus” slagit hårt mot
det amerikanska folket och den amerikanska ekonomin hade Trump förmodligen blivit omvald 2020. (Redan i slutet av
maj hade viruset krävt över 100 000
människors liv och drygt 40 miljoner var
arbetslösa – i jämförelse med 10 miljoner
i januari.)
Trump har onekligen varit kontroversiell – och är så fortsatt. Ifrågasättandet
har gällt tidigare affärsliv, hans karaktärsdrag och självbild och den världsuppfattning som emellanåt framträtt. En rad
uttalanden och beslut har rönt skarp kritik, exempelvis vid uppmärksammade
raskonflikter, efter polisvåld och när det
gällt miljö- och immigrationspolitik. Vi
har också sett en häpnadsväckande omsättning av personal inom administration
och kabinett. ”America first”-policyn kritiserades inte minst internationellt, men
även frågan om USA skulle kunna köpa
Grönland och murbygget vid gränsen mot
Mexiko (som för övrigt startade långt
innan Trump blev president; redan 1990
påbörjades bygget av ett gränsskydd vid
gränsen mellan San Diego och Tijuana). I
december 2019 tillkom dessutom en första riksrättsprocess mot Trump, sedan
händelserna efter valet i november 2020,
med Trumps förnekande av Bidens valvinst, den våldsamma demonstrationsattacken mot Kapitolium den 6 januari
2021 och en därpå följande andra riksrättsprocess.
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En förstärkt polarisering med rötter i
en kulturkamp

(såsom Bill Clinton, Barack Obama och
Joe Biden), medan man i mer negativ dager beskriver republikanska företrädare,
även presidenter. (Även osaklig kritik kan
flöda när det gäller de senare, såsom att
Ronald Reagan beskrevs som en ”B-skådis”, Gerald Ford som en som inte kunde
tugga tuggummi och gå i trappor samtidigt, George H.W. Bush som en ”färglös”
politiker som fötts med en ”silversked i
munnen”, och George W. Bush som ”en
lite korkad och farlig krigshetsare”.) Förmodligen beror det till del på att den politiska igenkänningen är större när det gäller de demokratiska företrädarna.

Några pekar på att konsekvenserna av
Trumps sammantagna politiska insats
resulterat i drastiskt ökad polarisering i
USA. Polariseringen har naturligtvis ökat,
men polariseringsprocessen är flera decennier gammal och har djupa ideologiska
förtecken. I denna har det demokratiska
partiet alltmer gått i liberal och sekulär
riktning, medan det republikanska partiet, inte minst sedan Reagans tid som
president, i både partiprogram och framtoning allt tydligare förklarat sig stå för
en socialkonservativ hållning med tydlig
koppling till traditionell amerikansk bibelbaserad kristendom. I denna har mer traditionella evangelikala och romerska
katoliker exempelvis mötts i en gemensam syn på abortproblematiken och samkönade äktenskap. Enkelt uttryckt skulle
man kunna säga att det handlar om en
kultur- och identitetskamp, om USA tydligare skall anamma en ”eurosekulär”
hållning eller stå fast vid en traditionell
betoning av nationens motto, ”In God
We Trust”, och trohetsedens (The Pledge
of Allegiance) ”One nation under God”.
Många röstade alltså på Trump (eller i
vart fall republikanskt, även om de var
kritiska mot personen Trump) såväl 2016
som 2020. En hel del kommentatorer och
journalister, också i Sverige, har valt att
”dumförklara” och avfärda alla ”Trumpväljare”. Men så enkelt bör man inte se
på saken, utan snarare problematisera det
större skeendet – som är större än Trump
och hans presidentperiod och som även
har europeisk bäring. Vidare bör vi fråga
oss vilken information som kommer oss
till del? Är den färgad? Nu är Trump
onekligen ett särfall bland amerikanska
presidenter, men det finns exempel på att
man i svensk press framhåller och positivt
presenterar demokratiska företrädare

Trump och tron
Donald Trump är av tysk-skotsk härkomst. Farföräldrarna var tyskfödda
lutherska immigranter. Fadern Fred var
sträng och krävande och hade stora förväntningar på sina barn. De skulle lyckas.
I en biografi kopplas faderns hållning till
protestantisk arbetsetik. På moderns sida
kom man från Yttre Hebriderna på skotska västkusten och stod i presbyteriansk
tradition. På söndagarna gick familjen i
First Presbyterian Church at Jamaica,
Queens, New York. Trump, som konfirmerades i denna kyrka, har senare förklarat: ”Jag är välsignad med att ha blivit
uppfostrad i ett kyrkligt hem.” Föräldrarna blev senare medlemmar i Marble
Collegiate Church på Manhattan, i vilken
även sonen Donald emellanåt kunde ses
som besökare. Denna kyrka leddes av
Norman Vincent Peale (1898–1993), som
för övrigt var god vän med Richard
Nixon. Kyrkan stod i Dutch Reformed
tradition. Peale nådde berömmelse genom sitt författarskap, inte minst genom
boken The Power of Positive Thinking
(1955), som såldes i upp mot 20 miljoner
exemplar och även finns i svensk översättning (Var positiv. Lev lycklig). Peale
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vigde Donald och Ivana Trump (Trumps
första hustru) 1977 och han var den pastor Trump under presidentvalkampanjen
2016 relaterade till som sin ungdoms pastor. Trump har lovordat The Power of
Positive Thinking och onekligen rimmar
bokens tankar, såsom att “tro på dig själv
och allt du gör” och ”formulera i din
tanke en mental bild av dig själv som en
som lyckas”, med det vi hört Trump uttala.
Politiskt har Trump skiftat i sitt stöd.
När det gäller tron är Trump enligt egen
utsago en bekännare av den kristna tron.
Under lång tid har han kallat sig presbyterian, men förklarade i en intervju med
Religion News Service i oktober 2020 att
han blivit en samfundsoberoende (”nondenominational”) kristen. Möjligen kan
han ha påverkats av Paula White-Cain,
som fungerat som ordförande i en evangelikal rådgivningsgrupp kopplad till
Trumps administration och som benämnts Trumps andliga rådgivare. Hon
deltog med en bön vid Trumps installationshögtid i januari 2017 och i maj 2019
utnämndes hon till rådgivare vid The
White House Faith and Opportunity Initiative, etablerat genom en exekutiv order
(No.13831) den 3 maj 2018 och inordnat
i The Office of Public Liaison. WhiteCain var tidigare pastor i en ”non-denominational” megakyrka (New Destiny
Christian Center) i Apopka, Florida.
I Trumps bok Great Again (2016) kan
man läsa: ”Jag tror att folk blir chockade
när de förstår att jag är en kristen, att jag
är en religiös person … Jag går till kyrkan, jag älskar Gud, och jag älskar att ha
en relation med Honom.” Därför uppmärksammades hans uttalande under valkampanjen 2016 om att han inte var
säker på om han någon gång bett Gud
om förlåtelse. Han sade att han är en
hederlig person som försöker leva sitt liv

så att han inte behöver be Gud om förlåtelse. När något gått fel försöker han
rätta till detta och ”involverar inte Gud”.
Han tar, enligt egen utsago, ofta emot
nattvarden. När han ”drink my little
wine … and have my little cracker” upplever han att det renar honom.
Under resans gång har skarp kritik
mot Trump infunnits även från evangelikalt håll, såsom av teologiprofessorn
Michael Horton, som kommenterade
Trumps koppling till Peale och citerade
Adlai Stevensons svåröversatta ordlek:
”Speaking as a Christian, I find Paul
appealing and Peale appalling”. Vi återkommer till kritiken och ser först på stödet för Trump i kristna grupper.

Trump och stödet bland kristna
Trump förstod tidigt att han behövde
räcka ut handen till kristna väljare, inte
minst till den evangelikalt kristna kärngruppen i det republikanska partiet.
Redan i maj 2015 förklarade Trump:
”Tro mig, om jag ställer upp och vinner
kommer jag att bli den främste representanten för de kristna som de haft på
länge.” Han fann emellertid i detta skede
inget större gehör bland de evangelikala.
Endast 5% av de evangelikala pastorerna
var positivt inställda till honom i början
av detta år. De flesta evangelikala väljarna stödde istället andra kandidater, såsom
Ted Cruz eller Marcio Rubio.
I sammanhanget bör noteras att ”de
evangelikala” inte är en enhetlig grupp
utan består av en rad olika grupper med
olika inriktning, även politiskt. De som
man kanske oftast tänker på är de vita
evangelikala – av vilka fyra av fem röstade på Trump, såväl 2016 som 2020. Men
några är entydigt demokrater, såsom Jimmy Carter och Jim Wallis; andra är ”svarta evangelikala”, som övervägande röstar
demokratiskt. Fler undergrupper finns –
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långt ifrån alla är så kallade ”högerkristna”. Tidigt stöd fick Trump främst från
s.k. ”entreprenörs-evangelikaler” och
”kulturella evangelikaler”, men de var två
mindre grupper av totalt minst sju-åtta
grupper evangelikala. När primärvalen
var över stod Trump emellertid ensam
kvar på den republikanska sidan och i
valet mellan honom och den politiska elitens Hillary Clinton blev det för många
inte svårt att välja sida, till förmån för
Trump. Det bör noteras att många i 2016
var mer emot Clinton än för Trump.
I sitt installationstal kopplade Trump
amerikanskt ihop patriotism och kristen
tro: ”När du öppnar ditt hjärta för patriotism, finns det ingen plats för fördomar. Bibeln lär oss hur bra och behagligt
det är när Guds folk lever tillsammans i
endräkt”. Fyra pastorer, en romersk-katolsk ärkebiskop och en rabbin deltog vid
installationshögtiden. Tidigare på dagen
hade Trump deltagit i en privat morgongudstjänst i St. John’s Episcopal Church
(samma kyrka invid den numera berömda bilden på Trump hållande i en stor Bibel togs den 1 juni 2020, under runtomkring pågående demonstrationer mot
polisbrutalitet efter George Floydhändelsen den 25 maj i Minneapolis. Det med
kyrkan sammanbyggda församlingshuset,
som man kunde se på bilden, hade natten
innan brandskadats under de pågående
protesterna. Trumps sätt att agera kritiserades från flera håll, även av personal i St.
John’s.)
Oavsett hur vi ser på Trump kom han
under sin presidentperiod att vinna väljare av flera skäl. Det gällde exempelvis en
tydlig ”pro-life”-hållning; han varnade i
samband med detta för en annars rådande ”dödens kultur”. Nämnas kan att den
negativa inställning som många republikaner haft och fortsatt har till ”Obamacare” bottnar i frågor om påtvingat till-

handahållande av preventivmedel, om
abort och samvetsfrihet. Detta senare
problemkomplex nämns knappast alls i
svensk media.
I många socialkonservativa kristna
kretsar såg man vidare positivt på flera av
Trumps val av medarbetare. Många uppfattade också det republikanska partiets
val av vicepresident, Mike Pence, som en
garant för en viss stabilitet inom administrationen utifrån kristen grund.
Bland de beslut som många kristna
med mer traditionell hållning sympatiserat med under Trumps presidentperiod
kan följande lite mer samlat nämnas:
• Trump lyfte fram fostrets rätt till liv
och därför fattade han en rad beslut
om att inte stödja abortverksamhet
(abortrådgivning och aborter) med
federala medel (som Obama gjort och
som Biden nu åter gör),
• Trump deltog personligen i det årliga
”March-for-Life”-samlingen i Washington DC den 24 februari 2020,
• Trump utnämnde socialkonservativa
kristna till medlemmar i sitt kabinett,
såsom Ben Carson (bostads- och landsbygdsminister) och Betsy DeVos
(utbildningsminister),
• Trump utnämnde i författningsfrågor
konservativa domare till Högsta domstolen (Neil McGill Gorsuch, Brett
Michael Kavanaugh och Amy Coney
Barret),
• Trump har även utnämnt en lång rad i
författningsfrågor konservativa domare
i lägre instanser och specialdomstolar,
• HBTQ-rörelsen inte haft något större
inflytande på politiken och ingen
HBTQ-månad utropades, såsom
under Obama,
• Trump har allmänt uttryckt ett tydligt
stöd för Israel. Detta stöd fick även
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konkreta uttryck, till exempel genom:
o erkännandet av Golanhöjderna som
israeliskt landområde,
o erkännandet av Jerusalem som israelisk huvudstad,
o flytten av den amerikanska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem,
o Trump var den förste amerikanske
presidenten som besökt Västra muren/
Klagomuren i Jerusalem,
o Trumps administration arbetade fram
fredsavtal mellan några arabstater (till
exempel Förenade Arabemiraten) och
Israel, vilket utrikespolitiskt får anses
vara en anmärkningsvärd prestation,1
• Trump har de facto inte startat något
krig,
• Trump har ofta betonat sitt stöd för
förföljda kristna runt om i världen och
påtalat detta för statschefer/presidenter,
• Trump drev på frigivningen av ett par
fängslade pastorer (en Nordkorea och
en i Turkiet),
• Trump och hans administration har
agerat för (enskildas och yrkesgruppers) rätt till samvetsfrihet,
• Trump har fastställt direktiv för att
stoppa trakasserier av judar i amerikanska skolor.
Mer skulle här kunna nämnas som uppskattats av många kristna i USA och som
därför ledde till att de röstade på Trump i
valet 2020. I vissa kretsar har man dessutom lyft fram en kung ”Kyros-parallell”, det vill säga att man jämfört Trump
med den i Bibeln omtalade kung Kyros,
vilken bottnar i en tolkning att båda ledarna, utan att de själva behöver vara
medvetna om det (Kyros kände enligt
bibeltexten inte Gud), fungerar som ett
”verktyg” i Guds hand. Andra har jäm-

fört Trump med kung David, en hjälte
som i moraliskt hänseende såg misslyckanden i sitt eget liv. För många haltar
dock den senare jämförelsen betänkligt
genom att David därefter tydligt visade
på en djup ånger och bad Gud om förlåtelse (jfr. exempelvis Psalt. 51). Några
kristna ledare ”profeterade” om en för
Trump kommande valvinst 2020 och kom
att hamna i mycket dålig dager efter fastställt valresultat.2

Stark kritik
I svensk media lyftes så gott som dagligen
kritik fram mot Trump under dennes presidentperiod, men emellanåt även av de
evangelikala eller ”högerkristna” som
röstat på honom. Ett problematiserat
resonemang kring det stöd som så många
miljoner amerikaner de facto gav uttryck
för saknades ofta. Istället gavs inte sällan
den förenklade förklaringen att dessa var
lågutbildade och inskränka vita. Men det
finns, skriver professor Mark S. Weiner
(själv demokrat), en nordisk oförmåga att
förstå varför ”vanliga amerikaner” röstade på Trump, en ”oförmåga att sätta sig
in i andra människors situation” och att
detta ”är ett tecken på fundamental brist
på föreställningsförmåga” (Kvartal, 18
nov. 2020). Att var femte högutbildad
svart gav honom sin röst passade inte in i
bilden, inte heller att en stor majoritet
latinos/hispanics på Rio Grande-slätten i
Texas röstade på honom, eller att Floridakubaner föredrog Trump före Biden. Stödet var helt enkelt stort bland många vanliga ”nyamerikaner”, men även bland
månggenerationsamerikaner, inte minst
bland de med kristen övertygelse i de centrala och södra delarna av landet.
Något som i Sverige rimligtvis borde
ansetts som en positiv nyhet var att
Trump införde 12 veckors betald föräldraledighet för federalt anställda och att
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han arbetat för att priset på både receptbelagda mediciner och sjukförsäkringar
skulle sänkas, men sådana nyheter låg
under den svenska journalistradarn.
Det finns naturligtvis goda skäl till en
sakligt uttalad kritik av Trump – från
såväl politisk som moralisk synvinkel.
Det gäller såväl hans agerande som brist
på agerade, hans uttalanden och ett
exempellöst twittrande, med mer eller
mindre väl genomtänkt innehåll. Inte
minst i de demokratiska leden löpte skarp
kritik som en röd tråd, inte minst företrädd av Nancy Pelosi, demokratisk talman i representanthuset. En första riksrättsprocess drogs igång under december
månad 2019, men ledde ingen vart. Åtalet lades ner. Även ett andra åtal följde.
I stort kan man konstatera att dessa juridiska processer i kongressen blev partipolitiserade. Men även från mer renodlat
kristet håll kom kritik, också i Sverige.
Ibland innefattades de ”evangelikala” i
denna. Den omnämnde Michael Horton
skriver i Christianity Today att de evangelikala som stödjer Trump samtidigt stödjer ”narcissism, greed, and deceitfulness
in the pursuit of power”. Horton talar om
att Trumps tro inte är evangelikal utan i
stället präglad av ”moralistic, therapeutic
deism” (MTD) och ”pragmatism”. I
svenska Dagens Nyheter kunde vi läsa att
den Trumpkritiske Pekka Mellergård,
kristen skribent och neurokirurg, menade
att Norman Vincent Peales tankar om att
”attityder är viktigare än fakta”, att ta
kontroll över sin värld och att se sig själv
som en som lyckats, satt tydliga spår hos
Trump. Gwenda Blair, som skrivit flera
böcker om Trump, talar om att Peale fått
Trump att fastställa en bild av sig själv
som vinnande. Titeln på en artikel av
Blair talar för sig själv: ”How Norman
Vincent Peale taught Donald Trump to
worship himself”. Oavsett, kan vi fast-

ställa att Peale satt en prägel på Trump
och att Peales teologi ligger långt ifrån
den lutherska ”korskristendom” som under
århundraden starkt betonats i Norden.
I en förklaringsmodell av det evangelikala stödet för Trump tog professorn i
etik vid Enskilda Högskolan/Teologiska
Högskolan i Stockholm, Susanne Wigorts
Yngvesson, i en gästkrönika i Kyrkans
tidning den 28 oktober 2020 upp den
nämnda Kyros-parallellen, att evangelikala jämfört Trump med den i Bibeln
omtalade kung Kyros. Hon skriver att så
länge evangelikala anser att Trump skulle
kunna vara eller ses som ett utvalt redskap och agerar på ett sätt som ligger i
linje med vad Gud önskar, oavsett hur
hans egen tro ser ut, räcker för att stödja
honom. Att han ”ljuger, förtalar, förtrycker och diskriminerar spelar ingen större
roll för den stora saken. Att de har en president som ena stunden deltar i gudstjänst
och nästa påstås beskriva tron som ’bullshit’ spelar heller ingen roll”. Wigorts
Yngvesson skriver även att de evangelikala kämpar hårt och med brutala medel –
men vad hon menar med detta framgår
inte. I andra kommentarsfält kunde anhängare av Trump av etablerade svenska
akademiker beskrivas i starkt värderande
termer: ”Tyvärr finns det gott om nötter
som tror på hans lögner”, skrev en teologiprofessor i Örebro på Facebook efter
valet.
Bland de amerikanska evangelikala
kritikerna av Trump återfinns Ed Stetzer,
dekan och professor på Wheaton College.
Han skriver till exempel att de evangelikala inte brukade sin ”profetiska röst”,
inte talade ”sanning” in i maktens korridorer (USA Today, 10 jan. 2021) Vidare
har man inte tydligt nog begrundat
”rasism, sexism, nationalism och en rad
andra synder” som kommit upp till ytan
inom de egna leden under Trumps tid
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men även tidigare. Bekännelsen till Jesus
måste gå före tanken att behålla politisk
makt.
Bland de pastorer som hade ”profeterat” att Trump skulle vinna återfinns den
välkände Pat Robertson – tv-profil, grundare till Regent University och tv-kanalen
CBS och en gång själv presidentkandidat.
Men Robertson kom efter den sista tidens
händelseutveckling under Trumps presidentperiod att bli Trumpkritisk och kom,
enligt egen utsago, fram till att Trump
”lever i en alternativ verklighet” och tror
att det han säger är sanning.

3 november och 6 januari
Coronaviruset anträdde landet och tog fart
under den första delen av 2020. Trumps
fråga om man kunde dricka något som
renade organen/kroppen från viruset
kunde ses upprepade gånger i svensk television; även uttalandet att han trodde att
det hela snart skulle vara över. Han talade
om flockimmunitet – som också vi gjorde
i Sverige. Till pandemin, som alltmer kom
att prägla den amerikanska befolkningen
och den politiska scenen och som orsakade arbetslöshet och försämrad ekonomi,
kom bilder på polisbrutalitet och en
”Black-lives-matter”-rörelse, vilken Trump
hanterade på ett sätt som hos många
väckte vrede. Och mer var att vänta. Men
valet såg fortfarande ut att kunna bli
jämt, även om Biden ledde i opinionsmätningarna – många hade händelseutvecklingen från valet 2016 i gott minne.
Onekligen trodde Trump ett tag under
valnatten att han var på väg mot seger
och senare att han rättmätigt hade vunnit
”om valet inte hade varit riggat”, om
segern inte ”stulits” från honom. Men
inget hjälpte. Sifforna, folkets röstantal
och sedan elektorsrösternas, räckte
uppenbarligen inte till. Det märkliga är
han ännu inte släppt tanken på att han

egentligen segrade. Han som avskyr att
förlora och av sin far fostrats till att bli en
vinnare och som i allt tänker att han är en
vinnare, förlorade. Att valförlusten inte
erkändes av Trump och en rad andra ledde som bekant till att anhängare landet
över protesterade mot det officiella valresultatet. Försök att på juridisk väg ändra
resultatet ledde ingen vart, och Trumps
brist på erkännande av valförlusten ledde
knappast till att extravalet av senatorer i
Georgia gick bättre än för honom själv:
båda de republikaner som förväntats vinna förlorade, vilket ledde till det för republikanerna ödesdigra resultatet att partiet
förlorade makten i US Senate. I representanthuset hade man vunnit ett antal platser, men inte tillräckligt många för att nå
majoritet. Läget var dystert. ”The China
virus” härjade fortsatt och den demokratiska ”vänstern” skulle nu ta över.
När det blev dags för den 6 januari
hade många samlats i Washington DC för
att fortsatt uttrycka sitt stöd för Trump.
En del kristna fanns vid tiden på plats för
en s.k. ”Jerikomarsch”, där man blåste i
judiska zhofar-horn, likt en gång vid
Jerikos murar. Men där fanns även mer
våldsamt inriktade anhängare, ett antal
tillhörde yttersta högern, ”vit makt”grupper och grupper som färgats starkt
av konspirationsteorier. I det tal Trump
höll denna dag fanns det ett antal personer som uppfattade innehållet i detsamma som ett stöd för att fortsätta kampen
och en åtgärd var då att attackera och ”ta
över” Kapitolium – och det för många
oväntade inträffade. Människor tog sig
med våld in i byggnaden och i tumultet
hördes skottlossning; ledamöterna utrymde byggnaden, människor skadades och
för några leddes det hela till döden. Bilder
över våldsamheterna blandades med bilder över andra och lugnare protester och
dessa sändes ut över världen. Bland
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plakaten kunde man se budskap som
”God bless Trump” och ”Jesus saves”.
Många valde att inte problematisera
detta utan generaliserade i tongångar om
att de kristna i USA är högerkristna och
farliga. Man skiljde inte på våldsamma
högerextrema personer, som även kunde
skrika ”kill Pence” och vanliga konservativa amerikaner, som ville visa sitt stöd
för Trump. I samband med våldsamheterna kom snabbt kommentarer från många
pastorer, även från den välkände Rick
Warren, som kraftfullt tog avstånd till
stormningen av Kapitolium och kallade
den för ”inhemsk terrorism”. Även den
socialkonservative teologen Russell Moore från Southen Baptist Convention var
skarpt kritisk. Han är för övrigt ordförande i samfundets Etik och religionsfrihetskommission (ERLC). Om ni kan försvara det som skedde den 6 januari kan ni
försvara allt, förklarade han kritiskt i
TIME Magazine.
Trump ansågs genom sitt tal av många
betraktare som anstiftare till händelseutvecklingen och det av demokraterna styrda representanthuset önskade åter ställa
honom inför riksrätt – för ”uppsåtlig anstiftande till uppror” – förmodligen mer
som ett politiskt ”statement” än i tro att
han skulle fällas. En riksrättsprocess gäller, om vi ser till den ursprungliga ordalydelsen, ett eventuellt avsättande av presidenten (eller vicepresidenten eller andra
”civil officers”), vilket Trump inte längre
var under tiden för denna andra riksrättsprocess mot honom.3 Åtalet var i denna
mening inte konstitutionellt sanktionerat.
Alla höll inte med om att en ny riksrätts-

process var icke-konstitutionell och i
representanthuset röstade en majoritet
(232 –197) för att Trump kunde ställas
inför riksrätt. Bland majoriteten återfanns elva republikaner. Den 13 februari
2021 friades dock Trump av senaten. 57
senatorer röstade för en fällande dom (50
demokrater och 7 republikaner), 43 för ett
friande (samtliga republikaner). För en
fällande dom i senaten krävs kvalificerad
majoritet.4
Onekligen är Trump fortsatt både älskad och hatad. En del av de beslut han
tog under sin presidentperiod och som
hyllades av många konservativa kristna
har Biden redan ändrat på och i representanthuset har man precis beslutat att ta
bort begrepp som far, mor, son och dotter
och ändra dessa till könsneutrala ord.
Bortom fyraårsperioden med Trump pågår en kulturkamp om vilken den amerikanska identiteten bör vara och vilken
inspirationsgrund den bygger på. Emellanåt kommer den tydligt upp till ytan
inom den politiska sfären. Vilken inverkan Trump – eller den så kallade ”trumpismen” – i långa loppet kommer att få
på det republikanska partiet eller på den
amerikanska politiken får framtiden utvisa. Noteras kan att det republikanska
partiprogrammet, som antogs inför 2016
års val, behölls inför valet 2020 – utan
förändringar. Vilka politiska, juridiska
och kulturella uttryck kulturkampen kommer att ta sig framöver är av intresse inte
endast för amerikaner, utan även för oss i
Norden för det som sker i USA har snart
därefter ofta bäring på situationen här
hemma.5
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Noter
1

Detta stöd för Israel ökade dock i stort inte stödet bland de judiska hemmaväljarna. 2016 röstade 24% på
Trump och 71% på Hillary Clinton; 2020 röstade 22% på Trump och 76% på Joe Biden.
2 En allmän artikel i Politico om detta fenomen och andra ”profetior” om Trump återfinns via:
https://www.politico.com/news/magazine/2021/02/18/how-christian-prophets-give-credence-to-trumpselection-fantasies-469598 (2021-02-22).
3 Konstitutionens andra artikel, sektion 4, fastställer följande: “The President, Vice President and all civil Officers of the United States, shall be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors.”
4 Detta var den fjärde gången en amerikansk president ställts inför riksrätt: Andrew Jackson 1868 för att han
ansetts ha överskridit sina befogenheter, Bill Clinton i januari 1999 för lögn under ed (Lewinskyaffären), samt
Trump i december 2019 för maktmissbruk och förhindrande av kongressens arbete (när det gällde Ukrainafrågan, dvs. om Trump pressat Ukrainas president Volodymyr Zelenskyi att starta en utredning som kunde
misskreditera Joe Biden). Richard Nixon avgick 1974 innan den planerade riksrättsprocessen mot honom
inletts.
5 Om religionens roll i Vita huset tas upp i artikelförfattarens bok Från Truman till Trump (Skellefteå: Artos,
2020). Häri ges även en bakgrundsförklaring till religionens starka roll i det amerikanska samhället i stort.

Theofilos vol. 12 nr. 2-3 2020

Theofilos
A Nordic open access journal in Theology, Philosophy and Culture
Published by NLA University College – in partnership with Johannelund School of Theology
Available at www.theofilos.no

The Place of Imaginative Literature
in the Christian Life
Karen Swallow Prior
Research Professor of English and Christianity and Culture
Southeastern Baptist Theological Seminary, Wake Forest, NC
kprior@sebts.edu

We have more leisure time today than in
any period in history. We also have more
options for spending that leisure time. For
most people (unless you are an English
professor, like me), reading fiction is easily seen as purely a leisure activity. And for
many, watching sports, streaming movies,
or scrolling Twitter seem like more relaxing, less demanding ways to fill non-working hours. Adding the reading of fiction
to already overscheduled and overthinking lives can seem frivolous in a world of
hurry, need, and stress. Even the Christian who is an avid reader can be tempted
to view time spent on imaginative literature as taking away from more important
material such as Scripture, theology, and
history. Yet, fiction – and here I will be
talking primarily of literary fiction – has
much to offer the Christian.
Reading fiction is a pleasure to be enjoyed for its own sake, of course. Like all
fine pleasures, quality fiction is an acquired taste that is developed through exposure, intentionality, and practice. But fiction can be enjoyed even more within the
understanding that all good stories reflect
the ways of our Creator and the world he
created. Good stories always, in some
way, even if obliquely, reflect the pattern
of the biblical narrative: creation, fall,
redemption, and restoration.
Notably, the rise of modern fiction,
particularly the novel form that arose in
the early eighteenth century, is deeply tied

to the Protestant Reformation. Some developments coming out of the Reformation emphasized subjective experience
over and against tradition (including the
authority of the Roman Church). These
developments gave rise to the experiential
and experimental spirits that birthed the
Enlightenment and cultivated skepticism
toward institutional religion and institutionalized authorities. Following excessive abuses of authority, a spirit of testing
emerged – not only the testing associated
with the scientific method, but also that
associated with the perseverance required
of the individual soul during the trials of
sanctification offered by the earthly journey. Amid this transition from the premodern age to the modern age, a sharper distinction also began to emerge between
nonfiction and fiction. In an era in which
new scientific methods were ferreting out
old superstitions, early Protestants – the
Puritans in particular – understandably
became suspicious of fiction, viewing it as
at best, a waste of time and at worst, a lie.
Human creativity is irrepressible, however, and in their zeal against fiction, the
Puritans cultivated other forms of imaginative literature that have had an immense influence on literary and cultural history. Their contributions include Christian
epic (John Milton), allegory (John Bunyan), journalism (Daniel Defoe), captivity
narrative (Mary Rowlandson), and spiritual autobiography (John Bunyan, along
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with many others). However, in one of
literary history’s great ironies, these writers and the genres they developed contributed to the rise of the novel, the genre
that gave voice to the modern individual,
a newly autonomous self responsible for
undergoing his own spiritual birth and
for finding his own meaning and place in
the world.
Both science and the novel center on
the subjectivity of our experience within
the created order. In his account of the
origins of the novel (in a book titled The
Decline of the Novel), Joseph Bottum explains,
The novel came into being to present the Protestant story of the individual soul as it strove to understand its salvation and achieve its
sanctification, illustrated by the
parallel journey of the new-style
characters, with their well-furnished interiors as they wandered
through their adventures in the
exterior world.1

The parallel rise of science and the novel
might seem counterintuitive. These are,
after all, fields that have in more modern
times been set against one another. But it
was not and need not be so. In a 2019
talk given at the Frankfurt Book Fair, the
Norwegian fiction writer Karl Ove Knausgaard noted the connection between these
two seemingly opposed ways of knowing:
“Science and literature alike are readers
of the world. And, sooner or later, both
lead us to the unreadable, the boundary
at which the unintelligible begins.”2
While Knausgaard does not say it, I will:
the “unintelligible” is a way of gesturing
toward God.
The new centrality of the individual
that was at the heart of certain developments of the Protestant Reformation
manifested in countless world-changing

ways. For example, the doctrine of sola
scriptura necessitated not only the availability of the Bible to individuals (which
the printing press made possible) but also
the ability to read. The spread of literacy
and printed material spurred by the Reformation not only made reading possible
for more people, but it also cultivated a
robust spirit of interpretation – one that
contrasted dramatically with the mediating interpretation of the priests. Fiction,
ultimately, is the outward expression of
the inward experience of an ordinary
individual making sense of (reading and
interpreting) the world and his or her
place in it for him or herself. The novel,
as a long form of fiction written by and
about ordinary people in everyday prose,
embodies all these emphases of the Reformation. The novel protests the tyranny of
institutional and traditional authority.
Notably, the word novel also means
“new.” The novel truly was a new form,
telling new stories (rather than retelling
old stories of myth and legend) for a new
era, and was understood to be such at the
time. Thus, the modern novel developed
as an expression of a sense of personal
agency never before known in human history.
Yet, the Reformation and the imaginative literature it spawned merely
advanced a trajectory set in motion by
God himself according to his original
plan for human beings as creatures of language and story. In a 1970 interview
(published in The Medium and the Light:
Reflections on Religion and Media), the
famous communication theorist Marshall
McLuhan offered a keen insight into the
connection between the time and place of
Christ’s incarnation and the centrality of
private identity to Christian belief:
I don’t think it was accidental that
Christianity began in the Greco-
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Roman culture. I don’t think that
Christ would have suffered under
Genghis Khan with the same meaning as under Pontius Pilate. The
Greeks had invented a medium, the
phonetic alphabet, which, as Eric
Havelock explains in his book
Preface to Plato, made it possible
for men to have for the first time in
history a sense of private identity. A
sense of private substantial identity
– a self – is to this day utterly unknown to tribal societies. Christianity was introduced into a matrix
of culture in which the individual
had enormous significance: this is
not characteristic of other world
cultures.3

First with the alphabet and later the printing press, the ancient stories and tales
retold orally in communal settings
around the fire were eventually replaced
by printed works, composed and read by
individuals. Parallels can be drawn here
to certain Protestant developments that
understood the Christian life as the inner,
individual journey of salvation and sanctification in contrast to the communal
sense of salvation taught by the Catholic
Church.
Of course, most of history, including
literary history, is a pendulum swing from
one extreme followed by another. The
sharp national decline in reading fiction
reported over the past decade4 is, in some
ways, seventeenth-century history repeating itself. We may have less noble reasons than the Puritans had for disdaining
novels and short stories, but the obstacles
likely owe, similarly, more to cultural climate and pressures than to personal
intention. We would do well to heed the
lament of Sven Birkerts in his introduction to the 2006 edition of The Gutenberg Elegies (originally published in
1994):

The triumph of the digital seems
also to have brought the triumph of
the factual. As literature, the idea
of literature, suffers depreciation, it
gets ever harder to make the case
for imagination. And what is imagination if not the animating power
of inwardness?5

Certainly, modern life makes the distinction between fact and fiction both desirable and necessary (the phenomenon of
“fake news” being perhaps the best evidence of this). Yet, there is wisdom in the
words commonly attributed to Pablo Picasso: “Art is a lie that makes us realize
truth.” Perhaps reading more fiction can
equip us to better distinguish fact from lie
because good stories told well attune us
to the ring of truth. Good stories can
attune us to truth in two ways.
First, literature primes us for truth
simply by using the medium of language.
Only through language do we think
abstractly, affirm what is true, and deny
what is false. The more fluent we are with
language, the better able we are to understand and detect its uses, abuses, and distortions, and to make truth-claims. This
is the reason George Orwell depicted the
totalitarian regime in his novel 1984 as
seizing control of the people by vastly
reducing the words in the language. The
fewer words we have, the fewer distinctions we can make. Consider, for example, the vast psychological, sociological,
theological, and emotional harm done in
the simple fact that English uses the word
love for so many different meanings.
Language – the medium of all literature,
including the Bible – in and of itself illuminates and magnifies the image of God
in us. Because human beings are made in
the image of the one who is the Word and
who spoke the world into existence
through his word, cultivating our under-
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standing of the gift of language illuminates the one whose image we bear. This is
evidenced by the first assignment God
gave Adam in the garden: naming the animals. Through language human beings
identify, interpret, and name, thereby glorifying God by reflecting his image in us.
As Boris Pasternak expresses it in Doctor
Zhivago, we are “here on earth to grasp
the meaning of its wild enchantment and
to call each thing by its right name.”6
Furthermore, the “acts of naming” by
literary writers and “our acts of reading
cannot but conjure the possibilities of
transcendence,” argues theologian Graham Ward in explaining how literature
by its very nature “resists secularity.”7
Literary language – the artfully arranged words found in poetry, drama, creative nonfiction, and fiction – uses language
in a more condensed way than everyday
language. It thus cultivates skill in using
and understanding all language. Regular
reading of the dense language of poetry,
for example, increases facility with ordinary language in the same way that running occasional sprints helps to improve
the performance of a long-distance runner. If the written word were topography,
literary language would form an undulating landscape of mountains, forests, and
valleys. To traverse it regularly would
render the smooth, flat ground of more
utilitarian prose into an effortless stroll.
Likewise, literary fiction differs from
commercial fiction in using the medium
of language not merely to entertain, but
to recreate artistically a human experience, in much the same way as a painter
uses paint not simply to offer a replica,
but a recreation of its subject. No one goes
to a museum to see what a bowl of fruit
looks like. We go to museums to see how
a talented artist uses paint, color, light,
canvas, and brush to show us something

about a bowl of fruit that we likely
wouldn’t have noticed otherwise. Unlike
a painting, which is revealed in space, a
narrative is revealed in time and unfolds
one word at a time.
Second, by taking the form of narrative, fiction practices – and allows the reader to practice – the narrative mode by
which we process all our thoughts and
experiences, enriching and deepening the
same analytical and interpretive skills we
use in everyday real life. Narrative – story
– is the mode through which we process
all our experiences. Every day, all day
long, we interpret our own actions, the
actions of others, events, our perceptions,
and our very place in the world narratively: That was so nice of her. I shouldn’t
have done that. I need to call Mom
tonight. I’m so glad I ran into him. This
was a stressful day. Maybe we can just
order pizza tonight. In the beginning, God
created the heavens and the earth. Even
such small narratives as these provide
practice in identifying cause and effect,
selecting and omitting details, interpreting meaning, and coming to a conclusion
– processes upon which all stories are
based.
The gospel, too, takes the form of a
narrative: Jesus Christ was born, was crucified for our sin, rose again, lives now in
heaven, and will return one day to establish a new heaven and earth. Notably, the
word gospel was an Old English word
that combined the words good and spell.
We use the word spell today (as then) in a
variety of ways: as a verb meaning to
recount or to recite letter by letter; or as a
noun to refer to an incantation, retelling,
or story. Thus, in Old English, “gospel”
simply meant “good story.”
Of course, some stories are factual
(“He pulled right out in front of me, officer!”), and some are derived from human
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imagination (“It was the best of times, it
was the worst of times, it was the age of
wisdom, it was the age of foolishness …”).
Both kinds of stories – fact and fiction,
true and false – can be good, or they can
be bad. The gospel story is both good and
true – the best and truest story ever told.
Every other good story that reveals truth
does so only because of the logos at the
center of the gospel.
The short etymological history above
calls attention to the distinction we now
make between true stories and imaginative ones. Indeed, the modern English word
gospel is usually translated (from Latin
through Greek) as “good news,” in part
to emphasize the true nature of the message. But news stories take a form opposite that of fictional ones that reveal
themselves through the progression of
narrative. News stories use an inverted
pyramid, with the most essential facts at
the top (who, what, where, when), with
additional details added on as advertising
space allows (and cut by editors as it does
not).
But because fiction reveals its meaning
and significance one word at a time, the
reader’s perspective is enlarged and altered as the story unfolds. In fact, the way a
story is narrated is, especially in the case
of literary fiction, more important than
the events narrated. This is why a Wikipedia or Spark Notes summary of a work
of literature can never recreate the experience of reading the actual work. When
we read an imaginative work, we enter
the mind and perspective of the fictional
narrator and experience the unfolding of
the story through the eyes of another.
This is true whether the point of view is
that of a third-person objective narrator
or first-person limited narrator – or any
combination of these. To read Vladimir
Nabokov, for example, is to enter deeply

into the narrow perspective of the odd
criminals and misfits who populate his
novels. In contrast, to read Charles Dickens
is to experience the varied, refracted voices of a multitude of perspectives packed
into one less-than-unified narrative voice.
When readers engage in what the
English Romantic poet and critic Samuel
T. Coleridge (who, by the end of his life,
had become an orthodox believer) called
the “willing suspension of disbelief,” we
allow ourselves to enter into the world of
a story as it unfolds. Even so, we do not
entirely leave the world of reality and
judgment. Indeed, understanding good
fiction depends on our ability to both
understand the perspective of the narrator and judge the narrator’s unavoidable
biases, misperceptions, and errors as they
also unfold.
Emily Ediger, a classic literature lover I
know, illustrated this idea when she posted a comment on her Instagram account
about her experience of reading the nineteenth-century fictional saga Middlemarch by George Eliot for the first time:
The book follows multiple characters in the town of Middlemarch as
they go through day to day life and
face decisions and difficulties concerning love/marriage, wealth, status, and work. I thought it was so
interesting to see how each character developed and reacted to moral
dilemmas. As the reader, I felt the
tension of wanting them to do what
would seemingly make them happy
and wanting them to do what was
right.

As this response demonstrates, good stories require us both to enter the mind of
the one narrating and, paradoxically, to
stand outside and judge the teller’s perspective against reality. Not all narrators
are reliable, and every narrator is fallible.
Indeed, the good storyteller depends on
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the reader’s ability to judge well in order
to interpret the story’s meaning. Reading
a story well is practice for our real lives
where understanding does not always
mean agreement. (Nor, unfortunately,
does agreement always mean understanding.)
Our experience of attending to a narrator is, in some ways, akin to listening to
a friend, or perhaps even a stranger, share
a story, experience, or problem. We pay
attention. We seek to understand. We have
compassion. We weigh. We consider. We
evaluate (even if we don’t voice our conclusion). In other words, we receive a person and her story, much in the same way
that C. S. Lewis says in An Experiment in
Criticism that we should receive art rather
than use it: “‘Using’ is inferior to ‘reception’ because art, if used rather than received, merely facilitates, brightens, relieves
or palliates our life, and does not add to
it.”8 The stories others share with us
shape and enlarge our understanding of
the world and ourselves forever. In employing both narrative and the artistry of
language, literary fiction surely demands
something of us that much other forms of
reading and entertainment do not.
Among these are patience, attention, and
time. So much of what we read today –
whether on social media, in newspapers,
or emails – cultivates the habit of skimming quickly in order to gain the most
necessary information that we have forgotten (if we ever even knew) how to read
good works well. Like anything else, reading well takes practice. It also takes a
conscientious effort simply to slow down
in order to pay attention not only to what
happens but to how what happens is told.
In the same speech cited above,
Knausgaard addresses the “slowness” of
literature, which he calls “one of literature’s most important characteristics.” By

slowness, Knausgaard does not merely
mean the length of time it can take to
read a literary work (although that aspect
should certainly figure in). He explains,
I’m not thinking of how long its
effects can be felt, and of the
strange phenomenon that even literature written in other times, on the
basis of assumptions radically different to our own and, occasionally, hugely alien to us, can continue
to speak to us – and, not only that,
but can tell us something about
who we are, something that we
would not have seen otherwise, or
would have seen differently …
Literature works slowly not just in
history but also in the individual
reader.9

Reading literary fiction requires slowness
and attentiveness, and in turn gives those
gifts back to us by deepening those habits
and abilities in us. A great deal has been
written over the past several years about
what researchers across a range of disciplines call the “attention economy.”
Within a consumerist, throw-away culture driven by digital media, our attention
is one of the most valuable commodities
there is. In addition to those things in our
lives we have created and instituted that
rightly demand our time and attention –
families, church, work, communities – we
are inundated daily at every literal and
figurative turn with invitations and temptations to click, post, like, share, and buy
at the mere flick of a finger. We can use
settings, apps, and controls to try to limit
the attention we give in these mediums.
But the fact that we need such tricks and
strategies suggests that we have already
lost the game. In a 2013 essay in the London Review of Books, writer Rebecca Solnit observed,
Nearly everyone I know feels that
some quality of concentration they
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once possessed has been destroyed.
Reading books has become hard;
the mind keeps wanting to shift
from whatever it is paying attention to to pay attention to something else. A restlessness has seized
hold of many of us, a sense that we
should be doing something else, no
matter what we are doing, or doing
at least two things at once, or going
to check some other medium. It’s
an anxiety about keeping up, about
not being left out or getting behind.10

Books – which have been around now in
the form of printed pages bound in such
a way that they can be held in our hands
for half a millennium – can train and deepen our attentions with delightful simplicity and power. There may be nothing
more countercultural than a book (unless
it is a people of the Book). Indeed, Sven
Birkerts declares that “for a host of reasons the bound book is the ideal vehicle
for the written word.” Indeed, he writes,
“As the world hurtles on toward its mysterious rendezvous, the old act of slowly
reading a serious book becomes an elegiac exercise.”11 It is also a life-giving exercise.
Literature cultivates within attentive
readers the virtues that oppose the vices
propagated by social media feeds, hot

takes, and Instagram’s disappearing “stories” (what a misnomer, if ever there was
one!). In contrast to these, literary fiction
replicates the process described in Psalm
119:130, which says, “The unfolding of
your word gives light; it gives understanding to the simple.” The slowness of a
good story well read and well told imitates the unfolding of the truest and best
story ever told, one that continues to be
told in our time.
In making his case for pastors to read
literary works as part of their vocation,
Cornelius Plantinga argues that the eloquence that can be gained through immersion in literary language – although
useful to anyone whose task is rightly
handling Scripture – is not the main reason preachers should read literature.
Rather, Plantinga says,
The preacher wants his heart stirred because he will then have some
idea how the power and the beauty
of the gospel might be presented so
that the hearts of his brothers and
sisters may also be moved.12

Not just preachers, but all Christian believers need to have some idea how the
power and beauty of the gospel story
might be presented – not only to others,
but also to ourselves.13

1

Joseph Bottum, The Decline of the Novel (South Bend, IN: St. Augustine’s Press, 2019), 11–12.
Karl Ove Knausgaard, “The Slowness of Literature and the Shadow of Knowledge,” The New Yorker
(November 6, 2019).
3 Marshall McLuhan, The Medium and the Light: Reflections on Religion and Media (Eugene, OR: Wipf &
Stock, 2010), 80.
4 See, for example, the 2018 survey by the National Endowment for the Arts and the 2018 American Time Use
Survey from the U.S. Bureau of Labor Statistics.
5 Sven Birkerts, The Gutenberg Elegies: The Fate of Reading in an Electronic Age (New York: Farrar, Straus and
Giroux, 2006), xiv.
6 Boris Pasternak, Doctor Zhivago (London: Wm. Collins & Sons, 1958), 75.
7 Graham Ward, “How Literature Resists Secularity,” Literature and Theology 24, no. 8 (March 2010), 73–88.
8 C. S. Lewis, An Experiment in Criticism (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 88.
9 Knausgaard.
10 Rebecca Solnit, “In the Day of the Postman,” London Review of Books 35, no. 16 (August 29, 2013).
11 Birkerts, 6.
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Cornelius Plantinga Jr., Reading for Preaching: The Preacher in Conversation with Storytellers, Biographers,
Poets, and Journalists (Grand Rapids: Eerdmans, 2013), 6.
13 [Editor’s note:] This article was originally published by Modern Reformation Magazine, Volume 30, Issue 1
(2021), and is republished here with permission. For more information about Modern Reformation, please visit
www.modernreformation.org.

Theofilos vol. 12 nr. 2-3 2020

Theofilos
A Nordic open access journal in Theology, Philosophy and Culture
Published by NLA University College – in partnership with Johannelund School of Theology
Available at www.theofilos.no

Kirken og velferdsstaten1
Aud V. Tønnesen
Dekan og professor ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo
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I Norge ble etterkrigstidens politiske ambisjoner om en omfattende velferdsstat møtt
med kritikk fra deler av den kirkelige elite.
Denne kritikken er igjen aktuell i forbindelse med en nylig fremlagt doktoravhandling.2
Nick Spencer, som er tidligere forskningsdirektør for tenketanken Theos i England
og nå forsker, utfordrer med sin doktoravhandling Multi-dimensional personhood and the welfare state3 til teologisk
nytenkning om velferdsstaten og forholdet
mellom kirke og velferdsstat. Det er både
relevant og riktig. Det er imidlertid samtidig viktig å understreke at en referanse
til velferdsstaten ikke er noen generell
referanse til like former for stater. Det er
relativt store variasjoner mellom velferdsstater i Europa, noe som er knyttet til nasjonalstatenes historiske utforming og til
den politiske utvikling i respektive land.
Med velferdsstat menes som regel den
moderne statsutvikling i vest-europeiske
land etter andre verdenskrig, selv om begrepet har vært i bruk lengre. I mellomkrigsårene og krigsårene fant det sted en
stor utveksling av tanker og ideer om
hvordan den moderne staten skulle utformes, for å bygge opp under mål om fred
og stabilitet. Det ble veldig tydelig under
2. verdenskrig med Atlanterhavserklæringen (1941) og den britiske Beveridgeplanen (1942), for eksempel. Krigen ble
forstått som en følge av økonomisk krise
og sosial uro. Fred var derfor ikke bare
forstått som fravær av krig, men fred
skulle også bygges gjennom politiske

tiltak som ga sosial og politisk stabilitet.
Det var en nokså allmenn oppfatning i
vestlige politiske kretser at de totalitære
ideologier og politiske systemer var
muliggjort av en politikk som ikke hadde
klart å skape sosial trygghet. Derfor skulle
det, når krigen tok slutt, skje en gjenreisning der staten tok en mer aktiv rolle for
å sikre at innbyggerne hadde grunnleggende sosial trygghet i form av bolig,
økonomisk understøttelse ved bortfall av
inntekter grunnet sykdom eller arbeidsledighet, allmenn tilgang til helsetjenester,
skole osv.
Beveridgeplanen la vekt på at det måtte
være et minimum av økonomisk basis for
alle og at de sosiale velferdsytelsene måtte
være universelle. Dette inspirerte norske
politikere og fagbevegelse og var en medvirkende bakgrunn til de nye velferdsstatlige mål som ble satt for Norge etter krigen. Nå var det ulike syn rundt omkring i
vestlige land når det gjaldt hvordan minimumsytelser skulle forstås, hvilket nivå
de skulle ligge på og hvor omfattende det
universelle skulle være. Her gikk Norge
for en mer omfattende ordning enn England, for eksempel. Felles var at statens
rolle som aktør på helse- og sosialfeltet
økte, men også her var det forskjeller. De
skandinaviske land, med sin historiske tette
og forholdsvis harmoniske integrering av
kirke og stat, ga kanskje særlige forutsetninger for en sentralisert velferdsstatsutbygging, der staten var, som historiker og
teologiprofessor Berge Furre har sagt, den
gode makt, som skulle sørge for alle. I
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(Vest-)Tyskland ble for eksempel velferdsstatsutviklingen annerledes, fordi man
etablerte en føderativ statsmakt, og fordi
man la seg på en ordning der stat, fagbevegelse og religiøse/frivillige organisasjoner samarbeidet.
I Norge ble etterkrigstidens politiske
ambisjoner om en omfattende velferdsstat
møtt med betenkning og kritikk fra deler
av den kirkelige elite, om man kan bruke
et slikt uttrykk. Enkelte biskoper (fremfor
alt Eivind Berggrav i Oslo) og flere prester
fryktet at velferdsstaten i Arbeiderpartiets
støpning skulle bli en totalitær sekulær
stat som fortrengte kirken fra sivilsamfunnet og gjorde den overflødig. Historisk
hadde kirken og kristelige organisasjoner
spilt en viktig rolle særlig innenfor det
som var kalt den offentlige fattigpleien.
Prester og biskoper hadde hatt en rolle
innenfor det offentlige systemet gjennom
fattigkommisjoner (slik de også hadde det
innenfor skolevesenet), og i andre halvdel
av 1800-tallet hadde en rekke filantropiske initiativ ført til organisert frivillig kristelig arbeid for å lindre fattigdommens
lidelser og sykdom. Dette arbeidet fryktet
man ville bli fortrengt og erstattet av statlig og kommunalt arbeid.
Når jeg leser intervjuet med Spencer,4
så tenker jeg at han beskriver et forhold
mellom kirke og stat som særlig reflekterer forholdene i en del katolske land og i
anglosaksiske områder, men kanskje
mindre de protestantiske nordiske. Reformasjonen endret mye, og i DanmarkNorge ble omsorgen for syke og fattige
reorganisert. Den danske statsviteren Tim
Knudsen har uttalt at jo lengre sør i
Europa man kommer, jo vanskeligere har
det vært for staten å kontrollere det sosiale feltet. Det knytter han til den katolske
kirkes makt og innflytelse på det området. I de nordiske protestantiske landene
er det annerledes, fordi med reformasjo-

nen overtok kongen det overordnede ansvar for å hjelpe fattige og syke, samtidig
som det i praksis ble overdradd myndighet for dette til biskoper og prester, noe
som skapte en integrasjon av det kirkelige
i det statlige. Ordningene som ble bygd
opp baserte seg på kongelige forordninger.
Spencers perspektiv blir derfor noe
snevert og unyansert som et universelt
uttrykk for europeisk statsutvikling, når
han beskriver 1900 års historie som en
historie nesten uten endringer hva gjelder
kirkens rolle på det sosiale området og
utdanningsfeltet. Hans analyse mangler
rett og slett et konfesjonelt filter. Når det
er sagt, mener jeg han får godt frem hvordan kirkens rolle endres og dens offentlige betydning reduseres etter andre verdenskrig, og at det også gjelder Norge.
Det begynner tidligere, men det skjer
grunnleggende forandringer som kan
knyttes til fremveksten av velferdsstaten.
Det var også grunnen til at en del norske
teologer advarte mot velferdsstatsutbyggingen. Biskop Berggrav var mindre optimistisk enn Canterburys erkebiskop William Temple og fryktet at velferdsstaten
forrykket balansen som toregimentslæren
forordnet. Faren var ikke at kirken strebet etter politisk makt, men at staten
vokste til å bli det eneste borgerne trengte.
I et berømt foredrag, holdt i 1952 i Hannover under Det Lutherske Verdensforbundets andre generalforsamling, advarte
han mot en velferdsstat som erstattet Gud
med seg selv og ble en omnipotent «AllFader». Berggrav fryktet at det diakonale
arbeidet ville svekkes og bli borte. Det var
både en teologisk og politisk analyse. Det
er imidlertid verdt å merke seg at i en del
diakonale miljøer var man mer positive til
planene om en velferdsstats, fordi man
opplevde at nøden var stor og at større
grep var nødvendige. Diakonale organi-
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sasjoner kunne ikke løse utfordringene
alene.
Velferdsstaten som et prosjekt er et
typisk etterkrigsfenomen i Europa. På
1950-tallet fins det eksempler på teologisk refleksjon rundt forholdet kirke og
velferdsstat flere steder. Berggrav er den
mest profilerte i norsk sammenheng, og
han var pessimistisk. Han fryktet ikke bare
at staten ville bli en «All-Fader» (et teologisk uttrykk som jo kan ses i sammenheng med politiske metaforer som
«landsfader»), men også at det ville endre
menneske og samfunnet, at menneskene
ville bli mer kravstore og slutte å bry seg
om hverandre, og at samfunnet ville bli
kaldt. Rettigheter garantert av staten
kunne svekke båndene og tiltakslysten hos
folk. Under her lå en gammel spenning
der rettigheter og barmhjertighet ble stilt
opp mot hverandre, og hvor kirken og
kristelige organisasjoner ofte hadde talt
mot at sosial understøttelse skulle være
basert på rettigheter. Det ville, mente man,
skape et samfunn uten sammenheng.
Barmhjertighet og frivillighet var sosialt
lim. Tanken var at dersom man hjalp
noen som svar på et krav og en rett, ble
man likegyldige overfor hverandre. Hjelpen skulle være frivillig og gis ut fra kjærlighet, slik at det kunne skape endringer i
sinn både hos giver og mottaker (det skulle være godt å gi, og man skulle være
takknemlig for å få). Nå er det neppe
mange som ønsker seg tilbake til en tid
der hjelp til å dekke grunnleggende behov
var noe man kunne være heldig å få.
Imidlertid ligger det i Berggravs kritikk
også et annet og kanskje mer interessant
poeng, nemlig at samfunn og fellesskap
ikke bare kan bygges ovenfra, det må
også bygges nedenfra.
Det har vært stor utvikling innenfor
velferdsstatene, og situasjonen i England
og Norge er til dels veldig forskjellig. I

Norge har det offentlige et større sosialt
ansvar, og ytelsene som gis er mye rausere
enn hva tilfellet er i England. Men det har
de siste tyve-tretti år vært klare tendenser
begge steder til en nedbygging av det
offentliges ansvar på en del områder, og
interessant nok har det også bidratt til at
enkelte teologer, prester og biskoper har
etterlyst en mer aktiv stat på det sosiale
feltet. Man har etterlyst en stat som bryr
seg mer om de marginaliserte og fattige,
om de som faller utenfor. Frivillige organisasjoner og kirken har fylt mange slike
rom. Det er ikke noe nytt. Gjennom hele
velferdsstatens fremvekst etter krigen har
det vært områder hvor statlige interesser
har vært svakere. For eksempel har det
hele tiden innenfor rusfeltet vært et stort
antall frivillige organisasjoner, inkludert
kristelige. Sykehjem, sykehus, hjemmesykepleie osv. har derimot vært et i økende
grad offentlig ansvar og blitt underlagt
strengere reguleringer. Det skal også sies
at i Norge ble velferdsstatens utbygging
muliggjort gjennom infrastrukturen som
diakonale organisasjoner, sykehus og
liknende representerte. Det tydeligste
eksemplet på det er menighetssøstrenes
innlemming i hjemmesykepleien.
Når Spencer peker på statens store
mangel på penger som en aktuell utfordring og som er blitt akutt under koronapandemien, så har Norge hatt den fordel
at oljefondet har gjort det mulig å hjelpe
oss gjennom ulike kriser de siste årene,
som finanskrisen i 2008 og covid-19 nå.
Det har også gitt oss erfaring av hvor avhengig marked og sivilsamfunn er av en
sterk stat. Den norske velfersstatsmodellen har også basert seg på at frivillig og
privat hjelp på sosialfeltet skal understøttes med offentlige midler. Staten har i den
perioden vi har vært igjennom og fortsatt
befinner oss midt i, kunnet gi understøttelse til bedrifter som ellers ville gått
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konkurs, og bidratt med ekstra støtte til
frivillige organisasjoner som kan gi hjelp
til mennesker som mister nettverk. I
Dagens intervju med Spencer trekker han
også opp det samme kritiske poeng som
Eivind Berggrav hadde, nemlig at staten
ikke kan løse de relasjonelle behov og
utfordringer som mennesker har. Kirken
og frivillige organisasjoner representerer
noe som er helt umistelig i et samfunn. De
er arenaer hvor man kan få engasjere seg,
hvor man kan handle og samvirke med
andre. Det altruistiske behovet som fins,
svares ikke ut gjennom offentlige tjenester.
Jeg tror at sivilsamfunnet står sterkt og
vil stå enda sterkere i årene som kommer.
Der tenker jeg Berggrav hadde rett, at det
trengs et nedenfra-perspektiv på det menneskelige samfunnet. Jeg opplever også at
kirken i enda større grad enn hva ofte
skjer, kunne snakke høyt om hvilken
infrastruktur den representerer når det
gjelder å skape møteplasser som favner
det åndelige, eksistensielle og sosiale. Her
skjer det tidvis en underkommunisering
av kompetanse, kunnskap og virke. For å
ta et eksempel: Når det er bispeinnsettelser er ordfører, fylkesordfører etc. til
stede, og det holdes taler fra det offentlige
Norge til den nye biskopen. Det er taler

som uttrykker forventning om samarbeid
og anerkjennelse av kirkens betydning for
lokalsamfunnet. Jeg synes kirken gjennom sine taler i denne sammenheng med
fordel kunne besvare dette mer offensivt.
I stedet for å rette blikket innover og la all
tale være personlig til den nyutnevnte biskop, kunne man anerkjenne tilstedeværelsen av det offentlige Norge og plassere
kirken inn i den rettmessig viktige posisjon den har som forvalter av en arv og et
arbeid som hver eneste dag når titusener
av mennesker. Det er få som kan konkurrere med kirken. Gjennom evangeliets
spore til forkynnelse og sosial handling,
og gjennom de mange dyktige prester,
diakoner og andre kirkelige medarbeidere
og frivillige, sitter kirken på en skatt av
umistelig betydning for samfunnet. Det er
et arbeid som også holder en kvalitet som
det er grunn til å snakke frem. Som åndelig, eksistensiell og sosial meningsbærer
har kirken en plass i sivilsamfunnet som
skiller den fra en rekke andre aktører.
Biskop Eivind Berggrav omtalte kirken
som statens samvittighet, og kritiserte velferdsstaten for å redusere det eksterne
korrektiv som kirken representerte. Det
er en kritisk kommentar som kan ha gyldighet også i dag.5

Noter
1 [Red.] Denne artikkelen er tidligere publisert som kronikk i Dagen, 1. februar 2021, s. 18-19. Den republiseres her med tillatelse både fra avisen og forfatteren. Kronikken var skrevet på bakgrunn av Dagens
intervju med Nick Spencer i samme avis.
2 [Red.] Ingressen er formulert av redaksjonen.
3 [Red.] Nick Spencer, Multi-dimensional personhood and the welfare state (Doctoral thesis, 2020, University
of Cambridge), https://doi.org/10.17863/CAM.60916.
4 [Red.] «Ser rom for kirken der staten må gi tapt», Dagen, 1. februar 2021, s. 6-7.
5 [Red.] For videre utforsking av velferdsstaten som tema, henvises til flere aktuelle publikasjoner fra artikkelforfatteren, se https://www.ft.uio.no/personer/vit/audt/.
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biblos
biblos – om aktuelle bøker
Det er en glede å kunne introdusere et bredt spekter med aktuelle bokanmeldelser for
gamle og nye lesere av Theofilos.
Fra vår faste anmelder Greg Laughery bringer vi fire bidrag som alle beveger seg i feltet
mellom teologi og filosofi med temaene håp, oppstandelse, åpenbaring og det kristne
livet. Olof Edsinger anmelder en ny svensk dialogbok om skapelse og evolusjon, mens
undertegnede skriver om en aktuell norsk bok om apologetikk med et tydelig ungjordsperspektiv.
Videre bidrar Kjell Lejon med en anmeldelse om en nylig utgitt svensk liturgikkhistorie, mens Fernando Vasques omtaler en aktuell religionsfilosofisk bok om betydningen av Guds eksistens for et meningsfylt liv. Redaktør Stefan Lindholm avrunder biblos
med to fyldige anmeldelser av bøker som omhandler dagsaktuelle temaer, nærmere bestemt om det naturlige og om alternative fakta.
Det bør også nevnes at forum-delen av dette nummeret inneholder to lesverdige
«book review essays». I den ene artikkelen foretar Fernando Vasques en interessant
sammenligning mellom Francis Jonbäcks Meningsfullt liv og Martin Hägglunds Vårt enda
liv: sekulär tro och andlig frihet, med utgangspunkt i spørsmålet hvorvidt ateismen kan
være eksistensielt relevant. I den andre artikkelen gir Peter S. Williams en omfattende
og kritisk analyse av veteranapologeten John Warwick Montgomerys populære introduksjonsbok til apologetikk fra 2018.
Vi har også fått tillatelse til å re-publisere en stimulerende artikkel av den amerikanske litteraturprofessoren Karen Swallow Prior om fiksjonslitteraturens betydning for
livet som kristen. Denne artikkelen står også i forum-delen. Anbefales varmt!
God lesing!
Bjørn Hinderaker
bokredaktør
bjorn.hinderaker@nla.no

biblos – anmeldelser
Hope
Ingolf U. Dalferth and Marlene A.
Block, red.
Tübingen: Mohr Siebeck, 2016 (458 ss.)
Philosophical and theological questions
concerning hope are numerous. Significant
debates rage over whether hope is a blessing or curse, or either of the two are prominent. This outstanding and extensive volume of essays from a Claremont Conference on the Philosophy of Religion rigo-

rously examines a variety of meanings, aspects, and ambiguities of hope. The Conference, in addition, marked the fiftieth
anniversary of the publication of Theology
of Hope by Jürgen Moltmann, who contributes a fine paper to this edition.
Following the stimulating Introduction,
the book is comprised of four sections
made up of essays and responses. This format is useful, as the responders provide
thoughtful interaction with the core papers
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and propose their own points of view.
Part 1 consists of four essays and two
responses on, Hope and the Virtues: The
Classical Tradition. Topics covered include
epistemology, metaphysics, virtues, and
Aquinas.
Part II provides five essays and two
responses on, Hope, Possibility, and the
Future: Philosophical Problems. Subjects
addressed include, Kant, Kierkegaard,
Marcel, Beauvoir on hope, and can hope
remain hopeful.
Part III offers four essays and two
responses on, Hope and God: Theological
Reflection. Themes include the philosophy
and theology of hope, love and hope, a
theological hermeneutics of hope, and
eschatology and humor.
Part IV presents four essays and three
responses on, Hope, Suffering, and Healing: The Ethics and Politics of Hope.
Issues explored include hope with a small
‘h,’ Job, and reading Job post-Fukushima,
and healing and hope.
From the Introduction to the four parts
of this volume, rigor and curiosity are in
evidence. This dynamic makes for fascinating reading on a matter that concerns us
all: hope; past, present, and future. The
array of areas explored and depth of the
research in the book are to be highly commended. I would wager that ‘hope’ just
keeps coming back at us as we live in the
world, thus a book like this is always up to
date and valuable. Well worth reading.
Gregory J. Laughery

Resurrection in Paul. Cognition,
Metaphor, and Transformation
Frederick S. Tappenden
Atlanta: SBL Press, 2016 (289 ss.)
This is a well written groundbreaking
study. Tappenden’s work on Paul and the
resurrection is outstanding and will no
doubt become a standard for further
exploration on the mysteries of the topic.
The author, in Chapter one, presents the
state of research, which he argues flounders on the notions of disembodiment,

dualism, and immateriality when it comes
to Pauline pictures of resurrection. Tappenden next, in Chapter two, examines
several Second Temple Jewish texts. He
suggests that Paul’s context for resurrection can be found in this environment and
uses the example of 1 Thessalonians 4 to
show how this works out. While resurrection is a metaphorical and imaginative depiction, Tappenden contends that there are
a suite of interlocking concepts and images
(ideals), including currents of human
embodiment, that Paul inherits and then
further develops as resurrection.
In Chapter three, Tappendeen furthers
his study by exploring Paul’s categories of
reality in his Greco-Roman and Jewish cultural settings, including cosmology and
anthropology, dualism and monism in Hellenistic philosophy, and Jewish apocalyptic, before turning towards transformation
metaphors, especially in 1 Cor 15:35-50
and 2 Cor 5:1-5. Following his investigation in this chapter, he proposes that Paul
holds and ‘integrative’ rather than a ‘oppositional’ picture of resurrection. That is,
Paul thinks in terms of wholes which are
made up of disparate parts that exist in an
‘interdependent’ tensional unity. Paul, Tappenden maintains, does not fit in any particular category, be it dualism or monism,
but associates various cosmological and
anthropological images that are fashioned
along the lines of transformation in continuity and discontinuity with embodied states.
Building off this in Chapter four,
Tappenden explores the already/not yet in
Paul’s letter to the Romans, especially
chapters 6-8. He aims to establish the perspective that Paul has both a present and
future outlook for resurrection in mind,
but Tappenden sees this as a single event
configured in the human body. That is,
resurrection is a type of evolving bodily
state of human – in flesh/ Christ follower –
in Spirit existence, neither fully present nor
fully future, but in the process of realization from an earthly body to a risen one.
In Chapter five, the author addresses the
notion of participating in resurrection.
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This lengthy examination is extremely
helpful. Many of us may have questions
about the language of in or with Christ and
how these metaphors aiming to describe a
reality have some traction in the world.
Tappenden gives some perspectives and
orientations that are useful. Believers are,
according to Tappenden’s interpretation of
Paul, bodily dying and rising in participation and union with the Christ. What would
this have meant or how could it be signified? Tappenden includes two possibilities,
among others: baptism and self-mastery,
which are clearly in evidence in Romans
6-8 and in several passages of Paul’s writings pertaining to being in or with Christ.
The concluding chapter pulls together
the various strands of the book and proposes suggestions for further research. As already mentioned at the outset of this
review, Tappenden has given us an exceptional work. This is indeed a thick text
brimming with valuable insights that challenge some traditional views of resurrection, while offering a careful and nuanced
interpretation that for Paul ‘resurrection is
embodied.’ Highly recommended.
Gregory J. Laughery

Revelation
Ingolf U. Dalferth and Michael Ch.
Rodgers, red.
Tübingen: Mohr Siebeck, 2014 (292 ss.)
This volume is a vibrant collection of
essays and responses from the Claremont
Conference on the Philosophy of Religion,
2012. Revelation is a massively significant
topic for many religions, but it is also
fraught with difficulties and complexities
that warrant deeper investigation and the
attention this book gives them.
Ingolf U. Dalferth opens the discussion
with a fine Introduction entitled: Understanding revelation. This wide ranging and
important essay includes a brief analysis of
the contributions of Protestant dogmatics,
as well as surveys of Hegel and Barth and
their views of the subject.
There are three essays and three respon-

ses in the first part of the book: Revelation
and Reason. William J. Abraham deals
specifically with this issue (his chapter is
titled the same as this section) and offers
some splendid insights. He explores, among
other things, the notion of revelation in an
age of science and how to identify divine
revelation. This is an interesting essay and
the author has thought provoking arguments on these matters. For one, he holds
that reason and revelation are not enemies.
It is not irrational, Abraham contends, to
believe that God reveals.
Michael Ch. Rodgers responds. He
underscores, following Abraham, that God
reveals first and foremost in Jesus Christ.
Rodgers appeals to the work of Niebuhr
and his definition of revelation in order to
compliment and gently challenge some of
Abraham’s thoughts.
Stephen T. Davis contributes the second
essay: The Consequences of Revelation. He
refers to his piece as ‘Christian philosophical theology,’ whatever that is. In his view,
revelation (God reveals himself to humans)
‘allows’ people to be part of God’s intellectual, moral, and redemptive communities.
Davis also addresses Rorty and Harris and
their criticisms of faith. He suggests a
belief in revelation does not end discussion
but promotes it. His conclusion is that it
can be rational to believe in divine revelation.
Joshua Kira responds. He is critical of
Davis on three accounts; the notion of
revelation; the limits of revelation; and the
question of community. Kira suggests that
refining these three aspects of Davis’ paper
would strengthen his claims.
John D. Caputo writes the third essay:
The Invention of Revelation. A Hybrid Hegelian Approach with a Dash of Deconstruction. Caputo stresses that Hegel is no
traditional evangelical when it comes to
revelation. That is, he did not hold that
supernatural mysteries were delivered to
humans via a Higher being, but set out to
show this revelatory was ‘a viable form of
life.’ Hegel, according to Caputo, moves
revelation into philosophy and thus
attempts to go ‘beyond rationalism.’
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Surely, Caputo does something of this himself, arguing that stories and poetry can be
meaningful and true and thus revelatory,
without a supernatural origin. He then
brings in a Derridian reading of Hegel, and
concludes with short and thought-provoking responses to two questions: Is Revelation (for) Real? and What is Revelation?
Bruce Paolozzi responds. He offers a careful and insightful assessment of Caputo
and his proposals concerning revelation,
Hegel, and Derrida.
In part Two Hermeneutics of Revelation
there are four essays and one response.
James L. Fredericks contributes: Discourse
and Disclosure. Gadamer, Levinas, and the
Theology of Revelation. The author briefly
examines the concept of revelation in
Rahner and Barth finding each valuable to
an extent and thus proposes to leave them
in ‘creative tension.’ Fredericks seeks to
preserve this tension through an analysis of
the work of disclosure (Gadamer) and discourse (Levinas) and then discusses how
this clarifies and applies, in his opinion, to
valid notions of revelation found in the
two theologians.
Claudia Welz offers the next essay:
Resonating and Reflection the Divine: The
Notion of Revelation in Jewish Theology,
Philosophy, and Poetry. She begins with
songs of suffering and the search for God,
examining the OT and some contemporary
contributions, then moves on to insightfully explore the work of Benyoëtz, Rosenzweig, Scholem and Levinas.
The third essay is a contribution by Kirsten Gerdes: Materiality of Metaphor: The
Risk of Revelation. She uses the work of
Derrida, Kristeva, Lakoff and Johnson,
and Brueggemann to investigate metaphor
and its potential material component for
revelation.
George Pattison writes the fourth essay:
Revealing the Thoughts of the Heart. Pattison employs the poetry of Edwin Muir to
connect with his view of the heart and it
relevance in poetry and life. He also engages with the writings of Heidegger and
Bultmann on language and theology and

builds off this towards a picture of revelation.
Marlene Block responds. She discusses
Pattison’s engagement with theology, philosophy, and poetry, and how they each,
according to Pattison, ‘speak’ of revelation. Her response includes a fascinating
possibility, following Ricoeur, that there
may be a liaison between poetic speech
and revelation.
In part Three Phenomenology of Revelation there are two essays and two responses. Oona Eisenstadt begins with: The
Revelatory Content of Weak Messianism:
The Contraction of the Theological in the
Thought of Emmanuel Levinas. She explores the term ‘revelation’ in the work of
Levinas, especially his book, Totality and
Infinity. The author proposes that Levinas
reduces any theological notion of revelation to the human being, but this leads her
to an intriguing perspective.
Eric E. Hall responds. He suggests there
may be a tension in Levinas between God
as Other and the neighbor as other. Is God
ethics as the other?
The second essay is by Thomas Carlson:
Revelation and Ruin: A Secular Heart, from
Emerson to McCarthy. Carlson explores,
couched in the debate between the religious and secular, the writings of Emerson
and McCarthy, passing through Heidegger,
in order to argue that ruin is revelatory.
Time and nature, secular though they may
be, have a capacity to reveal, and these
authors are prime examples, in Carlson’s
view, of telling us about a world that
speaks lessons we need to hear.
Jeff Murico responds. While appreciative of Carlson’s efforts, Murico brings in
Flannery O’Connor, to offer another perspective on the religious secular discussion.
This book is a pertinent and important
contribution to the notion of revelation,
which is becoming a highly significant
discussion in our present context. While
further study of what revelation might be
is called for, especially with the rise of the
sciences combined with growing expertise
on ancient cultures and texts, this volume
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is a valuable place to begin to do relevant
research on a topic that has far reaching
consequences for Christian belief.
Gregory J. Laughery

A Phenomenology of Christian Life.
Glory and Night
Felix Ó Murchadha
Bloomington: Indiana University Press,
2013 (252 ss.)
This is an excellent book comprised of
eight well written chapters. Ó Murchadha
first introduces Christianity and philosophy, a fascinating discussion due to the
breath of his interaction. He engages with
Plato, Heidegger, Levinas, Merleau-Ponty,
Marion, Henry, and others in setting the
stage for the following chapters of the
volume.
The author then moves into phenomenon and existence as desire, and how this
is to be conceived in a Christian, nonPlatonic sense. He next turns to offer a
number of illuminating chapters, initially
continuing to show the marked differences
between a Platonic picture of the world
and a Christian one. Ó Murchadha also
grapples with the notion of ontology in
Heidegger and glory in a Christian perspective, before turning to other intriguing
topics such as Incarnation and Creation.
Going further, he deals with eternity and
time. This array of subjects and the author’s insights about them are immensely
rich and provocatively interesting. Readers
are treated to quite a philosophical and
theological feast with much to offer. No
doubt, this book requires attentive reading. It is a thick text and operates at a
multiplicity of levels when it comes to thinking about serious matters, including God,
the other, and the world.
Ó Murchadha refers to his work as an
experiment to ‘think philosophically in a
Christian manner.’ I would wager he is
successful, and I highly recommend you
participate in the laboratory of life through
reading his book.
Gregory J. Laughery

Fyra kristna diskuterar skapelse och
evolution
Mats Selander, red.
Stockholm: Apologia, 2020 (238 ss.)
I den engelskspråkiga världen har det på
senare år getts ut en mängd kristna böcker
där flera olika perspektiv bereds en möjlighet att mötas inom en och samma volym.
Inte minst Zondervans ”Counterpoints”serie är ett välkänt exempel på detta – en
serie som snart är uppe i 40 utgivna titlar.
Hos de kristna förlagen i Sverige har
motsvarande upplägg varit mindre vanligt.
Desto mer välkommet är det därför att
Apologia har gett ut en diskussionsbok på
temat Skapelse och evolution, där fyra
olika perspektiv bryts mot varandra: ungjordskreationism, gammaljordskreationism, ID-vänlig teistisk evolution och teistisk evolution.
För den som inte är bekant med upplägget har var och en av författarna skrivit en
huvudtext som därefter kommenteras av
övriga författare. Som avslutning på varje
sektion får huvudförfattaren kommentera
sina kollegors kommentarer, vilket innebär
att varje sektion består av fem olika texter.
Förutom den bredd av perspektiv som
detta innebär, ligger det till grund för en
dynamisk läsupplevelse. Inte minst tvingar
det läsaren till en djupare reflektion, eftersom man hela tiden får olika synsätt att
förhålla sig till.
Om jag redan nu ska ge någon form av
omdöme om boken är det nog det senare
jag uppskattar allra mest. Snarare än att
kora någon självklar vinnare i debatten vill
jag helt enkelt lyfta fram rikedomen i de
olika perspektiven. Ju längre jag läser,
desto tydligare blir det att en så komplex
fråga som den kristna synen på skapelse
och evolution kräver att vi använder oss av
flera parallella angreppssätt. Annorlunda
uttryckt: ingen av författarna sitter (så vitt
jag kan bedöma det) ensam inne med ”hela
sanningen” i dessa frågor.
Det är också högst kompetenta författare som har valts ut. Ungjordskreationismen – som ifrågasätter såväl evolutionsteorin som tanken på en gammal jord –
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företräds av Göran Schmidt, tillika ordförande i föreningen Genesis. Gammaljordskreationismen – som ifrågasätter evolutionsteorin utan att ifrågasätta tanken på
en gammal jord – företräds av fysikern
Krister Renard. Den ID-vänliga teistiska
evolutionen – som bejakar delar av evolutionsteorin men också förutsätter Guds aktiva ingripande för att föra dessa processer
framåt – företräds av molekylärbiologen
Sebastian Ibstedt. Den teistiska evolutionen – som i allt väsentligt bejakar evolutionsteorin som förklaring till skapelsen så
som vi i dag känner den, men utan att fördenskull förneka Guds roll som skapare –
företräds av teologen Lars Gunther.
Vad är det då som framkommer av det
gemensamma samtalet? Det låter sig inte
så lätt sammanfattas i en kort recension.
Men som redan har antytts visar det sig att
författarnas olikheter inte bara handlar om
sättet att värdera bevisen, utan lika mycket
om deras skilda sätt att nalkas frågorna
som helhet.
Störst är (förstås) skillnaderna mellan Göran Schmidt och Lars Gunther, som visar
prov på diametralt olika sätt att läsa särskilt urhistorien i Första Moseboken 1–11.
Schmidt menar att dessa kapitel ska läsas
så bokstavligt och rättframt som möjligt,
medan Gunther snarare betraktar dem
som bildliga framställningar av teologiska
sanningar – anpassade efter dem som först
tog emot dem.
Krister Renard och Sebastian Ibstedt står
i detta avseende närmare varandra, och
intar någon form av mellanposition med
ett mer öppet förhållningssätt än de båda
”ytterkantspositionerna”. Samtidigt ska
understrykas att alla författarna bekänner
sig till en evangelikal bibelsyn, och alltså
har en hög syn på Skriften som Guds ord.
Om det är något jag saknar är det väl
den mer ingående diskussionen gällande de
naturvetenskapliga frågorna. Särskilt i
Schmidts och Renards texter finns ett antal
sådana exempel, men när man kommer till
Gunther är det mer övergripande perspektiv som står i fokus. Å andra sidan finns
det gott om hänvisningar i noterna för den
som vill utforska mer.

Klart är att alla författare är väl pålästa,
att alla har viktiga poänger och att alla
utmanar varandra. Mina starkaste sympatier landar i mitten av det aktuella spektrat, men mitt råd är att läsa boken med ett
så öppet sinne som möjligt. Det förtjänar
den!
Olof Edsinger

Hva er god apologetikk? Bibelens
posisjon i apologetikken og apologetikken rolle i forkynnelsen
Andreas Årikstad og Jogeir Lianes
Kjeller: Hermon Forlag, 2020 (102 ss.)
Det første spørsmålet i møte med denne
boken er hvorfor den skulle anmeldes i et
akademisk tidsskrift. Boken gir seg ikke ut
for å være akademisk, og burde nok med
sine 100 sider og 26 fotnoter heller sees
som et manifest eller en traktat som vil
flagge spesifikke oppfatninger om apologetikk. Så legger heller ikke boken vekt på
argument og diskusjon, men bruker i stedet direkte Skrifthenvisninger som begrunnelser. Bokens prinsipielle utgangspunkt er
å se «god apologetikk» som synonymt med
ungjord-kreasjonisme, og hovedanliggendet er å advare mot all apologetikk som
ikke passer innenfor disse rammene. Deler
man ikke utgangspunktet om at ungjordkreasjonisme er den eneste legitime bibelske tilnærmingen, gjør boken lite for å overbevise leseren.
Boken kan likevel sies å være viktig
siden den representerer en gruppe populære norske apologeter som er svært aktive
på sine arenaer. De to forfatterne har lenge
arbeidet ut fra ungjords-perspektivet, og
de ga i 2018 ut Skapelse og/eller evolusjon
- hva sier Bibelen? (sammen med Samuel
Årikstad), samt i 2020 læreboka Guds verden - trosforsvar for ungdomsskolen (med
Andreas Årikstad som eneste forfatter). De
har også nettsiden www.skaper.no. Den
nye boken Hva er god apologetikk? ønsker
å definere hva som er «god» apologetikk,
og da samtidig å avdekke og advare mot
enhver «dårlig» apologetikk.
Bokens del 1 («Hva er god apologe-
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tikk?») introduserer temaet med henvisning til et par standard bibeltekster (1 Pet
3,15 og Kol 4,6) om at vi er kalt til å gi
svar, og at trosforsvaret også er del av «å
elske Gud med hele vår forstand». I stedet
for å utdype hva apologetikk innebærer i
Det nye testamente, advares det mot å forsøke å «overbevise utover enhver rimelig
tvil» og mot det de ser som «kampen om
det beste gudsbevis». Gjennomgående hevdes det at argumenter, logikk og fornuft
har en svært begrenset verdi. Som alternativ til dette, fremmes forkynnelse, forstått
kun som proklamasjon av lov og evangelium, og en direkte bruk av Bibelen. Dette
begrunnes med henvisning til at troen
kommer av Guds Ord (sml. Rom 10,17).
Del 2 («Bruk og misbruk av apologetikk») konkretiserer forfatternes sentrale
anliggende. Hva betyr det at apologetikken
må ta utgangspunkt i Bibelen? Her advares
det mot all apologetikk som ikke aksepterer en skapelse på seks dager for 6000 år
siden. Big bang-teorien er problematisk,
fordi den er i konflikt med Bibelens tidsperspektiv. Intelligent Design teori er problematisk, siden den åpner for evolusjon
og medfører en problematisering både av
Bibelens ættetavler og av en global flom.
Forfatterne fortsetter med å advare mot
«naturlig teologi», med henvising til at
denne er en filosofi fra «ugudelige» tenkere
som Aristoteles og Platon som ikke tar
høyde for syndefallets virking på menneskets fornuft og logikk. Argument for en
skapergud er lite nyttig, fordi det ikke leder til kristen tro spesielt. Det advares mot
å gjøre argumenter «trosbærende», og det
påpekes igjen at bevis ikke skaper sann tro.
Del 3 utdyper «Bibelfundamentert apologetikk». Her menes overraskende nok
ikke apologetikk slik den drives i Bibelen,
men en apologetikk som bruker bibeltekster, i forkynnelse forstått kun som proklamasjon. Her nevnes flere felter som kan
brukes for å bekrefte Bibelen: historien,
biologien, filosofien, profetier, arkeologi,
personlig erfaring, og det guddommelige
vitnesbyrd om Ordet om korset gjennom
Bibelen. Forfatterne gjentar stadig at det er
Guds Ord og ikke fornuften, apologetik-

ken og argumenter som skaper tro. Bibelen
er som løven som ikke trenger å forsvares,
men som lett forsvarer seg selv om den
slippes løs.
Dette siste eksempelet med løven som
ikke trenger å forsvares kan dessverre sies
å være typisk for boken. Den forholder seg
i svært liten grad til faglig diskusjon, men
tar utgangspunkt i karikaturer av andre tilnærminger. Dette brukes så for å nedvurdere verdien av trosforsvar, argument og
fornuft, for så igjen å sette opp Bibelen og
proklamasjon som alternativ. Men trosforsvar har jo primært ikke med kamp å
gjøre, men nettopp med det å svare. Og
spørsmål til og innvendinger mot vår tro –
enten dette gjelder Gud, Jesus eller Bibelen
– krever gjennomtenkte og velbegrunnede
svar. Proklamasjon av bibelske sannheter
må ikke settes opp som et alternativ til å gi
gode svar.
Hva slags apologetisk metode er det som
kommer til uttrykk i denne boken? Her ser
vi en rendyrket «presuppositional» tilnærming, som kjennetegnes av å insistere på
ett eksplisitt teologisk og filosofisk utgangspunkt («presuppositions»). Utgangspunktet som disse velger er Bibelen selv,
men her kunne man selvfølgelig også valgt
for eksempel Koranen eller astrologien.
Denne posisjonen kan på den ene side kritiseres filosofisk som en typisk sirkelargumentasjon (som bruker Bibelen for å bekrefte Bibelen), og på den annen side kan
det kritiseres teologisk (for å ha svakt
belegg nettopp ut fra Bibelen).
Bokens mest sentrale anliggende synes å
være det å fremholde viktigheten av Bibelen for apologetikken. Og her vil mange
være enige. Men i stedet for å vise hvordan
Bibelen modellerer apologetikk, fremmer
forfatterne en «biblisistisk» apologetikk,
en tilnærming som i stedet kun vektlegger
proklamasjon og bruk av bibelvers. Om vi
for eksempel ser på Paulus’ tale for
Areopagos-rådet (Apg 17) – hvor Paulus
taler inn i en pluralistisk, ikke-jødisk kontekst – ser vi at han ikke bruker en eneste
direkte henvisning til Bibelen eller Bibelens
autoritet, men i stedet bygger bro til deres
religiøsitet og litteratur. Dette gjør Paulus
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samtidig som han presenterer den sentrale
bibelske fortellingen og argumenterer for
evangeliets troverdighet.
Uavhengig av hva man måtte mene om
ungjord-teoriens styrke eller bibeltroskap,
kan man stille spørsmål til hvor klokt og
hvor strategisk det er å knytte kristen apologetikk (eller kristen tro) for sterkt til én
spesifikk tolkning av 1 Mos 1-11. Det gjør
troen svært sårbar for kritikk. Man tvinges
samtidig til å fremme svært avanserte teorier på en rekke fagfelt som svært få (inklusive forfatterne) har anerkjent kompetanse
innenfor (slik som biologi, geologi, paleontologi og astronomi). Sist, men ikke minst,
blir en helt avhengig av det egne kristne
«ekkokammeret» for å kunne bevare troen.
Bjørn Hinderaker

Liturgi i Svenska kyrkan. I ord och bild
från då till nu
Sven-Erik Brodd och Gunnar Weman
Skellefteå: Artos, 2019 (313 ss.)
De nordiska nationerna har i stort och
smått under århundraden starkt präglats
av kristendomen. Men det gemensamma
arvet har tagit sig något olika uttryck i de
fem länderna, även om de alla i mycket har
en reformatorisk-luthersk grundton. I föreliggande volym ligger fokus på utvecklingen i Sverige. Vi får i ord och bild följa
Svenska kyrkans troserfarenhet och liturgiska firande. Som titeln avslöjar innehåller volymen ett rikt bildmaterial, vilket
väcker intresse. Inte endast bildmässigt
utan också textmässigt är ”nuet”, modern
tid, mer framträdande än ”dået”. Boken är
aktuell och värjer inte för nutida problem.
Dess layout är inbjudande. Tonen är saklig, språket enkelt formulerat och medvetet
fromt. Både pastorala och liturgihistoriska
perspektiv inkluderas. Den kan beskrivas
som en grund- eller introduktionsbok i
ämnet.
Författarna har både rik teoretisk kunskap om och praktiska erfarenheter av
svenskkyrkligt liv och liturgisk utformning. Brodd (f. 1949) är präst och professor emeritus i kyrkovetenskap vid Uppsala

universitet, Weman (f. 1932) är teol. dr
och pensionerad ärkebiskop i Svenska kyrkan.
Boken är disponerad på så sätt att den
startar med ett kapitel om hur gudsfolket
på en viss plats etablerar sig (kap 1); hur
man tidigt byggde kyrka för sakramentens
skull, hur socknen och sockensjälvstyrelsen satte sin prägel på utvecklingen och
hur kyrkan kom att ansvara för skola,
undervisning och fattigvård, m.m. Även
om det skedde en uppdelning mellan landskommun och den kyrkliga socknen år
1862, var skolan fortsatt länge kyrkans ansvar. Inte förrän 1958 avslutades kyrkans
lagreglerade inflytande på skolans område.
Kyrkan ansvarade för folkbokföringen
fram till 1991. Det kyrkliga och världsliga
har i nationens historia onekligen på
många sätt blandats. Tiderna har förändrats, sekulariseringen tagit fart och slagit
igenom, men i volymen visas även på nutida exempel hur man i en enskild församling kan bidra till både skola, vård och
omsorg genom att inte endast bygga
kyrka/kapell utan även förskola, skola,
lägenheter, gruppboende och konferenslokaler.
Författarna visar i den kortfattade översikten i det inledande kapitlet även på
faran för en nutida inre sekularisering av
kyrkan och en ”i sak överraskande politisering” av kyrkans beslutsorgan. Vidare
pekar de på problemen med moderna
arbetstidsavtal och en ekonomiskt styrd
”stordriftskyrka” som ecklesiologiskt inte
känns igen i det bibliska eller fornkyrkliga
materialet. Man går vidare med att bland
annat beskriva kyrkorummen, som alla
kan sägas ha ett sakramentalt program:
dess struktur, motiv, utveckling och
”annorlundahet”, samt liturgins förändringsprocess, uppföljt också här med ett
rikt bildmaterial.
Kapitel (kap 2) inrymmer en beskrivning
av kyrkans ämbeten: biskop, präst och
diakon, det vill säga en text om de som
skall leda den gudstjänstfirande kyrkan.
Därefter belyses hur Svenska kyrkan med
en kyrkoårets färgkanon firar gudstjänster
under kyrkoårets gång (kap 3). Sedan
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följer ett kapitel om ”gudsfolkets stora
fest”’, dvs. högmässan (kap 4). Men kapitlet innehåller även avsnitt om predikan,
kollekten, ”festens bröd och vin”, kyrkans
musik och, kanske lite oväntat, om ”tystnaden” i gudstjänsten (pratighet, besvärande tystnad och god tystnad). Detta kapitel är sidomässigt bokens mest omfattande. Därpå följer ett kapitel om de kyrkliga
handlingarna: dop, konfirmation, bikt,
vigsel och begravning (kap 5).
Volymen avslutas med tre korta avsnitt.
Det första är en sammanfattning om liturgin ”genom tid och rum”, i vilken betonas
att kyrkans liturgi inte endast är ett återupprepande av vad som en gång hände,
utan ett ”närvarandegörande” av ett historiske skeende. Men inte endast det, den är
också framåtsyftande: ”Det som en gång
skedde blir närvarande och det som skall
ske föregrips i den sakramentala liturgin.”
Man blir delaktig i det som skett och det
som kommer att ske. ”Det vertikala och
horisontella i tron tvinnas samman till ett
korsets tecken.” Det andra är en utmaning
att skriva en egen historia om sin församlings kyrkorum och gudstjänstfirande; det
tredje en litteraturlista för de som vill läsa
med. Sist återfinns även ett sakregister.
För den som vill få en grundläggande
kunskap om hur liturgiskt liv kan förstås
och levas ut i svenskkyrklig miljö är denna
bok en utmärkt och lättillgänglig introduktion. Den ger därmed även en inblick i det
som under många, många generationer
verkat formerande för livsförståelsen i den
svenska miljön. Att det till texten förts mer
personliga perspektiv, kommentarer och
förslag, berikar innehållet och ger ytterligare underlag för egna funderingar och
ställningstaganden.
Kjell O. Lejon

Meningsfullt Liv
Francis Jonbäck
Stockholm: Dialogos förlag, 2020
Meningsfullt Liv är en uppföljare av postdoktoranden Francis Jonbäcks tidigare
bok Meningslöst Lidande där han diskute-

rar frågan om meningslöst lidande talar
emot Guds existens. I Meningsfullt Liv
funderar Jonbäck istället över om Guds
existens är nödvändig för att vi ska kunna
leva ett meningsfullt liv. Jonbäck definierar
meningsfullt liv som ett värdefullt liv och
hävdar att den grundläggande frågan är
vad ett meningsfullt liv består av om Gud
inte finns.
I en mycket stilfull, kvalitativ och sammanhängande redogörelse utvärderar Jonbäck argumentet att Gud skulle vara nödvändig för ett meningsfullt liv, ett argument som han kallar för ”meningsfullhetsargumentet”. Detta argument lyder på följande sätt; (premiss 1) ’Livet är meningsfullt’ (premiss 2) ’Om livet är meningsfullt
så existerar Gud’, alltså (slutsats) ’Gud existerar’. Fokus läggs på premiss 2 som uttrycker att man måste referera till Gud för
att visa att livet kan vara meningsfullt.
Jonbäck redogör för två olika sätt som
ateister svarar på detta argument, protestateisterna och positiva ateisternas svar. En
protestateist argumenterar mot (2) genom
att ge moraliska skäl för att Guds existens
inte kan gå ihop med ett meningsfullt liv.
Att referera till Gud för att svara på vad
som skulle kunna göra livet meningsfullt
gör snarare saker och ting värre.
Jonbäck går igenom tre olika moraliska
skäl. Det första är att en Gud som låter
människor lida med motiveringen att
andra människor i slutänden ska må bra är
en ond Gud och att livet inte kan ha någon
mening om en sådan Gud existerar. Jonbäck tycker inte att skälet är starkt då man
kan tänka sig att Gud faktiskt underlåter
att handla eftersom det kan leda till något
större gott för alla, inklusive de som verkligen lider. Det andra skälet är att Gud, på
grund av hans egna syften med världen och
människan, inskränker vår frihet att forma
vår egen subjektiva mening med livet, och
livet kan därför inte vara meningsfull om
Gud existerar. Även detta skäl tyckte
Jonbäck inte var starkt då människan fortfarande har friheten att välja bort Gud och
forma sin egen mening. Det tredje skälet är
att en allvetande Gud inskränker vår integritet – en sådan Gud vet allt om oss och har
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alltid tillgång till våra mest privata tankar
och kränker därmed oss hela tiden.
Jonbäck menar att detta argument har en
viss kraft men försvagas av att Gud har
koll på oss för att alltid kunna hjälpa oss
och att detta skäl inte kan väga tyngre än
allt det positiva med Guds existens. En
positiv ateist argumenterar mot (2) genom
att visa att det finns andra saker än Gud
som kan göra livet meningsfullt.
I likhet med ovan redogör Jonbäck för
tre skäl där de två första avser att visa att
Gud inte är nödvändig för ett meningsfullt
liv. Det första argumentet menar att det
inte finns något unikt med vare sig Gud
eller en kärleksfull gudsrelation som inte
finns i resten av världen. Gud har egenskaper som gör att gudsrelationen är värdefull
och god, men människor har också egenskaper som kan göra relationer människor
emellan värdefulla och goda. Jonbäck kom
fram till att argumentet var övertygande
och att skillnaden mellan båda alternativen
endast är kvantitativ. Det andra argumentet menar att Guds syfte att ha en kärleksfull relation med oss var godtyckligt värdefullt eller att Gud inte var nödvändig som
källa till det värdefulla i en sådan relation.
Jonbäck påpekade att det värdefulla i en
sådan relation ligger i Guds natur är god
och inte att Guds vilja är god, men att
detta inte visar att Gud är nödvändig som
källa till det värdefulla. Det tredje argumentet hävdar att det finns andra saker än
Gud som kan göra livet meningsfullt. Här
anger Jonbäck tre alternativ. Det första är
subjektiva alternativ där meningsfullhet
likställs med huruvida individen ägnar sig
åt vad den vill göra och som Jonbäck
menar leder till absurda konsekvenser där
ett meningsfullt liv skulle kunna bestå av
avföringsätande. Det andra alternativet är
att våra aktiveter är meningsfulla om de
leder till att minska lidandet i världen vilket Jonbäck tyckte var övertygande. Det
tredje alternativet menar att det finns aktiviteter som har ett värde i sig och att man
kan testa detta genom att tänka bort alla
eventuella konsekvenser och avgöra om
man vill ägna sig åt aktiviteten i alla fall.
Även detta alternativ övertygade Jonbäck

men han hävdar samtidigt att det också
kan få absurda konsekvenser som första
alternativet.
Jonbäcks konklusion är att Gud inte är
nödvändig för ett meningsfullt liv. Det som
framför allt talar för detta är att skillnaden
mellan Gud och människan samt gudsrelation och relationer människor emellan
endast är kvantitativ. Det kan därför vara
objektivt meningsfullt för människan att
sträva efter att minska lidandet i världen
eller att sysselsätta sig med aktiveter som
har ett värde i sig.
Eftersom det är enkelt att följa Jonbäcks
argumentation, och att han tydligt redovisar följderna av hans resonemang, är det
svårt att inte hålla med honom om hans
slutsatser. Jag tycker dock att det ibland
råder oklarheter kring hans frågeställning.
Handlar frågan huruvida ett meningsfullt
liv kan vara objektivt meningsfullt utan
Guds existens eller handlar den snarare om
man kan leva ett meningsfullt liv utan en
gudstro? Visserligen säger Jonbäck att diskussionen kommer att handla om Guds
existens som ett nödvändighetsvillkor för
ett meningsfullt liv, men ibland argumenterar han på ett sätt som ger intrycket att frågan handlar snarare om ateister kan leva
meningsfulla liv utan en gudstro. Detta
visas när han skriver att det finns objektiva
sekulära alternativ på ett meningsfullt liv,
som till exempel att sträva efter att minska
lidandet i världen. Problemet är dock att
detta endast säger att det är möjligt att leva
ett meningsfullt liv utan en gudstro, men
frågan kvarstår; vad är det som gör strävandet att minska lidandet objektiv
meningsfullt utan Guds existens?
Trots dessa frågetecken menar jag att
boken är värd att läsas av både troende
och icke troende. För troende för att få sig
en funderare på vilket sätt ens liv har
mening här och nu, oavsett hur denna
mening är förankrad i Gud. För icke troende för att begrunda över hur mening kan
vara förankrad, oavsett hur den ter sig här
och nu – Meningsfullt liv berör många, om
än på olika sätt.
Fernando Vasques
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Det naturliga: En kritik av queerteorin,
transhumanismen och det digitala livet.
Fredrik Svenaeus
Mörklinta: Gidlunds förlag, 2019 (200 ss.)
I modern filosofi har frågan naturen varit
ett kärt tvistemål. Inom moralfilosofin har
förhållandet mellan ”är och ”bör” diskuterats. Ofta med slutsatsen att de inte hör
samman, att vi inte härleda några moraliska förpliktelser ut hur naturen är funtad.
Inom teologin har en liknande debatt förts
under 1900-talet om förhållandet mellan
natur och nåd. Är naturen blott en autonom del av människan där den sekulära
moralen och förnuftet separeras från den
övernaturliga nådens gåvor av tro, hopp
och kärlek, eller hänger de samman? Teologen Henri de Lubac hävdade att nåden
inte bara fullkomnade naturen – vilken är
den gängse skolastiska uppfattningen –
utan också föregick och genomfar naturen
till en så hög grad att det inte råder någon
väsentlig skillnad dem emellan.
Det är glädjande att en filosof vid ett
sekulärt lärosäte anser det värt närma sig
denna fråga, en fråga som för andra tänkare anses avgjord sedan, säg David Hume
eller Karl Barth, beroende på om man är
filosof eller teolog. Fredrik Svenaeus är professor i filosofi vid Centrum för praktisk
kunskap, Södertörns högskola. Just denna
läroinstitution är känd för att inte enbart
premiera den på de flesta andra filosofiska
institutioner i Sverige dominerande analytisk-filosofiska traditionen, utan att tillåta
flera perspektiv i samtalet.
Sveneaus är fenomenologiskt inriktad,
en filosofisk tradition som tar sitt avstamp
i hur saker och ting ter sig för oss, och
söker blottlägga kategorierna för tänkandet och varseblivandet. Därmed inte sagt
att fenomenologin måste bli en form av
subjektivism eftersom den intresserar sig
bl a för att analysera hur just objektiva
ting ter sig för oss och under vilka villkor
vi kan begreppsliggöra dem.
I sin forskning och publikation har
Svenaeus behandlat frågor som rör sexualitet, smärta och kronisk sjukdom, digitaliseringens påverkan på oss och samhället.

Det naturliga är uppdelad i fem kapitel
som tar upp dessa områden och det är
begreppet ’natur’ som är det genomgående
temat. Han vill visa att en vidgad förståelse
av begreppet natur kan bidra till en djupare
etisk reflektion på dessa områden. Efter
genomläsningen visar det sig att den vidgade förståelsen i vissa avseenden egentligen
innebär ett återtagande av bortglömda
eller bortkastade uppfattningar om natur
som har rötter i antikens filosofier och i
viss mån Descartes. Svenaeus räknar upp
fem betydelser (ss. 9-12) av ’natur’, nämligen som: (i) det kulturellt normerande,
(ii) det statistiskt vanligt förkommande,
(iii) det som är friskt/helt, (iv) det som är
biologiskt orsakat och (v) det som känns
autentiskt. Han påpekar helt riktigt att det
oftast hävdas att (i) och (v) är normativa i
etisk mening och de tre andra blott beskrivande (utan etisk betydelse). Boken vill
visa att detta inte är fel men inte tillräckligt. Vi antar t.ex. att hälsa är något etiskt
gott, något som visar sig i hur vi behandlar
sjuka. Men det friska har också en direkt
koppling till (iv), den biologiska grunden.
Begreppet natur omfattar således, enligt
författaren, alla betydelserna och de har
alla på olika sätt att göra med det omstridda ”bör”.
I första kapitlet ger sig boken i kast med
att granska hur begreppet natur förekommer – eller snarare trängs undan – i queeridologin. Med viss försiktighet försöker
han visa att företrädare för HBTQI-rörelsen ofta antar, utan att behöva det, förkastar natur-begreppet. Detta får nämligen
etiskt problematiska konsekvenser för talet
om ”normkritik” och inte minst könskorrigeringar (som Svenaeus rekommenderar
skall skjutas upp till 18-årsdagen).
Andra kapitlet handlar om sjukdom,
smärta och förhållandet till kroppen, som
ibland kan uppfattas som en vän och
ibland som en fiende. Här hjälper den
fenomenologiska blicken läsaren att se
sådant som sjukdom ibland kan tränga
undan i andra diskussion om sjukdom.
Han argumenterar t ex mot en reduktion
av jaget till betydelse (iv); ”Jag är inte min
hjärna” (s. 55), hela kroppen är viktig för
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mitt ”jag”.
I kapitel tre till fem är det teknologin
som står i fokus, och hur vi genom den vill
överskrida naturens begränsningar. I tredje
kapitlet behandlas t.ex. dataspelsberoende
och underhållningsindustrin medan fjärde
kapitlet skärskådar livet på nätet (där
Metoo-debatten kommer upp i vilken
Svenaeus var inblandad i SvD).
I sista kapitlet är det den s k transhumanistiska rörelsens teknikoptimism som
mest radikalt söker frångå naturen eller
kanske ännu bättre omvandla den. Transhumanismen vill genom teknologins hjälp
ge oss längre eller kanske evigt liv. Här sätter Svenaeus ner foten och hävdar att människans jag inte är tänkbar utan en biologisk kropp. Det förefaller som att diskussionerna om könsdysfori och transsexualitet i första kapitlet befinner sig inom samma spektrum och man hade önskat att de
kunde förts båda i dialog. Efterordet pläderar för ett vidgat natur-begrepp på ett
förnämligt sätt. Där läser vi t.ex. om hur
kroppens historia har något att lära oss,
att vi inte bara skall lyssna på kroppen
utan ”med kroppen”.
Som ofta öppnar fenomenologins metod
upp för nya perspektiv, och kanske hade
författaren kunna gå ännu längre och
undersöka om det finns fler relevanta betydelser. Vissa formuleringar i boken kommer nära en klassik metafysik och naturfilosofi och de skulle kunna utgöra ett en
sjätte betydelse av natur, där dess ändamålsenlighet och helhetsuppfattning betonas kommer fram. Det finns ofta inslag av
ett slag holism i Svenaeus natur-analys som
kunde utgjort en egen kategori som också
rymmer den subjektiva femte dimensionen.
I den klassisk filosofiska tradition kan det
sägas att helheten håller ihop även delarna
med erfarenheten. En kanske ytterligt vidgad förståelse av natur-begreppet är att
tänka på det som kosmos ordning och min
plats i det, om vikten av att leva i harmoni
med ett yttre och inre Logos eller Ratio.
Detta är den klassiska iden om filosofin
som en andlig verksamhet. Steget till att
börja tänka teologiskt är då redan taget.
Den kristna uppenbarelsen blir svaret på

det filosofin söker. I dagens allt skarpare
offentliga debattläge är det befriande att se
att någon åtminstone söker sig vidare mot
en förståelsehorisont som jag som teolog i
hög grad delar.
Stefan Lindholm

Alternativa fakta: om kunskapen och
dess fiender
Åsa Wikforss
Stockholm: Fri tanke, 2017 (259 ss.)
Åsa Wikforss (f. 1961) är professor i teoretisk filosofi vid Göteborgs universitet och
den senast invalda medlemmen i Svenska
akademin. Hon var förra året (2018) sommarpratare i P1s Sommar. Boken, Alternativa fakta, är en reaktion mot den allt mer
utbredda motståndet mot att ta sunt förnuft och etablerade vetenskapligt grundade fakta på allvar. Wikforss har sedan en
tid tillbaka varit en flitig förespråkare för
en robust kunskapssyn i skola och utbildning, bl.a. annat genom förlaget Fri tanke
(som Alternativa fakta också ges ut på).
Detta kommer också fram i boken, men
det är framförallt president Donald Trumps
svulstiga retorik som blir huvudexempel
och något av en måltavla för Wikforss.
’Alternativa fakta’ är en term som uppkom inom Trumps administration när presidenten hävdade att det var betydligt mer
folk vid hans installation än media och
andra källor hävdat. När de ställdes inför
detta motpåstående sade Trumps pressekreterare Kellyanne Conway att de presenterade ”alternativa fakta”. Svaret blev att
alternativa fakta inte är fakta utan lögn.
Sedan dess har termen använts flitigt som
ett uttryck inte bara för Trump utan för
tendenser i vår tids politiska retorik. Ett
relaterat nyord som uppkom som en analys av denna polemiserade situation, som
Wikforss varit en flitig användare av, är
kunskapsresistens.
Genomgående är bokens kapitel och
avsnitt uppbyggda kring kärnfulla påståenden, vilket gör att man lätt igenkänner
och förstår det författaren vill säga. T.ex.
”Vi tenderar att överskatta våra förmågor
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när det gäller saker vi inte kan så mycket
om.” (s. 135). Bokens som helhet och de
två första kapitlen i synnerhet fungerar den
som en utmärkt introduktion till kunskapsteori eftersom den är proppad med
exempel från samtiden och på ett klart och
läsbart sätt sätter detta i samspråk med
modern analytisk filosofi men ändå en
lagom dos av den tekniska jargongen.
(Ibland har dock Wikforss, som är gift med
en amerikan och spenderade de första åren
som akademiker vid amerikanska lärosäten, en något obearbetad svenska. Den
anglosaxiska filosofiska bakgrunden skuggar betydelsen lite.)
I kapitel tre behandlas de psykologiska
faktorer som gör att vi motstår och förvanskar etablerad kunskap. Wikforss diskuterar här hur vi bär med oss förutfattade
meningar som styr vår värdering och intagande av kunskap. T.ex. skiljer hon mellan
lögn och skitsnack (”Bullshit”). Lögnaren
försöker dölja att han talar osanning medan skitsnackaren inte bryr sig om huruvida det finns någon sanning. Det är alltså en
djupare och mer moraliskt problematisk
attityd och en som Wikforss menar stämmer mycket väl in på Trump. Det är en
rent av farlig attityd. I detta och nästa
kapitel är således media och propaganda
huvudämnet, något som president Trump
är en kreativ användare av. I femte kapitlet
kommer hon in på kunskapsresistens i skolan, ett kärt ämne för professor Wikforss.
Här kommer hon ut som en sann upplysningsfilosof där det rena förnuftet och
vetenskapen står som en grund för det moderna samhällsbygget.
I det sista kapitlet föreslår Wikforss välkända motmedel mot dagens konspirationsteorier, propaganda och pseudovetenskapliga påståenden som allt för lätt motiverar våra handlingar. Det är främst kritiskt tänkande. Här tjänar boken inte bara
en introduktionsbok i kunskapsteori utan i
logik och argumentationsteori. Läser man
den bara för att lära sig detta är den väl
mödan värd, mer än många andra introduktionsböcker i filosof och dessutom
underhållande. Men nu är detta ett seriöst

inlägg i angelägna frågor som rör vår samtid. Att tänka logiskt och rationellt handlar
till viss del om att bli varse sina egna svagheter och tankefel påpekar hon. Har jag
grund för mitt påstående eller omdöme?
Vad är källan? Stödjs slutsatsen i tidningsartikeln av sanna premisser som är dragna
enligt logikens självklara regler? Är det en
fråga om ett orsakssamband mellan x
(invandring) och y (ökat antal brott) eller
är det bara en korrelation mellan två företeelser som inte har något med varandra
att göra? Det är inte alltid vi får tid att ställa kritiska frågor på riktigt utan stannar
vid retoriken som styr vår tids samtal. Här
är Alternativa fakta bidrag ytterst angeläget.
Men är allt viktigt i livet reducerbart till
fakta som går att undersöka och kvantifiera så som Wikforss i långa stycken låter
påskina? Här är det intressant att notera
en annan samtida kvinnlig filosof, Jonna
Bornemark och hennes Det omätbaras
renässans. Hon kommer mer från en kontinental och historisk filosofisk tradition
och är dessutom mer känslig för andliga
och religiösa aspekter av det mänskliga livet än Wikfors. Och så behandlar de inte
exakt samma ämne men de överlappar delvis. (For the record, jag missade deras
offentliga samtal 14 oktober i Uppsala.)
Frågan är om de motsäger varandra eller
om de kompletterar varandra i sin filosofiska analys av samtidens syn på vad det är
att vara människa, rationell och beroende
av andra.
Till sist ställer jag mig frågan om vad
Wikforss skulle säga om religion inte bara
i allmänhet utan om klassisk kristen tro;
om Bertil 84 år på ålderdomshemmet som
bett till Jesus hela livet eller Elna 8 år som
sjunger till Jesus i barngruppen eller teologistudenter som spenderar åratal med att
läsa om antika figurer och tankekonstruktioner. Gör de omedvetet motstånd mot
bättre vetande, fakta och vetenskap? Är
deras trosföreställningar att räkna som
rationella? För att uttrycka saken med filosofiska termer som Wikforss gör: Kan
bibeln som källa ge mig evidens, berättiga
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mina trosföreställningar som gör att jag
kan säga att jag vet att Jesus har funnits,
uppstått och är Guds son? Wikforss själv
har nog starka tvivel, men på hennes egna
premisser och uppmaning till kritisk tän-

kande finns det i varje fall en möjlighet till
verklig dialog och ett gemensamt sökande
efter sanning.
Stefan Lindholm
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