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ABSTRACT 

Liberal theology – liberal view on society? 

Swedish liberal theologians’ view on society examined in three issues of the 

journal Kristendomen och vår tid 1908–1928 

 

This thesis examines the view on society in an early 20th century Swedish periodical 

journal of liberal theology, Kristendomen och vår tid (Christianity and our time). 

During the late 19th century, a new school of liberal theology gained influence among 

various protestant theological faculties in Germany. In emphasising the ethical teachings 

of the historical Jesus of Nazareth as the basis for Christianity and a worldly kingdom of 

God, liberal theologians advocated social and political reform, becoming influential in 

German society at the turn of the century. 

As this liberal theology was adapted in Sweden, a group of priests and theologians 

founded the journal KVT as a medium for spreading liberal theology to their peers, but 

also, this thesis suggests, to advocate a particular view on society and role for the church 

and the priesthood in a way similar to the development in Germany.  

The analysis of the view on society in KVT suggests a shift over time regarding the 

expressed purpose and role of church in society, which can be understood within the 

context of contemporary development of political life in Sweden. In the early 1900s, an 

ideal of a church highly active in social welfare practices in society is apparent in the 

journal, whereas in the 1920s the role and main purpose of the church is understood 

rather as a sort of societal moral consciousness. 
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KAPITEL 1. INLEDNING 

1.1 Introduktion 

På Knästorps prästgård utanför Lund samlades sommaren 1899 en mindre grupp 

kyrkomän med intentionen att bilda ett sällskap för de liberala och reformvänliga 

prästerna i Lunds stift, för att därigenom kunna sprida sin vision om hur kyrkan borde 

reformeras. Mötet var ett första steg mot vad som 1907 senare skulle komma att bli Lunds 

teologiska sällskap (LTS). Redan året före hade sett det första numret av sällskapets 

programblad: tidskriften Kristendomen och vår tid (KVT), utgiven mellan 1906 och 1933.1 

Tidskriften KVT gavs ut i Lund. Kretsen kring tidskriftens redaktion, dennas teologiska 

och kyrkopolitiska program, liksom de teologiska och kyrkliga frågor som drevs såväl 

inom Lunds stift som på riksnivå, har tidigare studerats av K G Hammar. Hammar 

klassificerar denna krets av präster som liberalteologer.2 

Liberalteologin var en strömning inom luthersk protestantism som vuxit fram i Tyskland 

under 1800-talet under påverkan av upplysningens ideal, historisk-kritisk bibelforskning 

och naturvetenskapernas framsteg. Flera av liberalteologins förespråkare ville utgå 

enbart från den kunskap de kunde finna om den historiske Jesus från Nasaret, och såg 

kristendomen som framför allt en etisk lära, och i lägre grad som frälsande.3 

Med den tyska tidskriften Die Christliche Welt som förebild och liberalteologin som grund 

eftersträvade KVT en kyrka för den nya tiden, med en kristen tro som i lära och 

uttrycksformer bättre stämde överens med individens eget förnuft, och som dessutom var 

förenlig med naturvetenskapens nya rön och världsbild. De förespråkade större religiös 

samvetsfrihet för den enskilde individen, med färre krav på bekännelse av särskilda 

dogmer och försanthållanden. De ville reformera kyrkans aktiva verksamhet inom flera 

av dess områden och praktiker: från skolans kristendomsundervisning till 

konfirmationslöftenas formuleringar och prästens roll i förhållande till församlingen. Det 

övergripande syftet var att öppna upp kyrkan mot kulturen, och på så vis överbrygga den 

 
1 Allan Arvastson, ”Lunds teologiska sällskap 1907 — 1957. Tillika några drag ur den lundensiska 
teologiens historia under nittonhundratalet”, Svensk teologisk kvartalskrift 34, Lund, 1958, s. 82–85.  
2 K G Hammar, Liberalteologi och kyrkopolitik. Kretsen kring Kristendomen och vår tid 1906 — omkr. 1920., 
Lund: Gleerup, 1972 
3 För en vidare diskussion av liberalteologins framväxt, se kapitel 2.2.  
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distans som upplevdes existera mellan kyrkan och samhället. Kyrkan skulle utgöra 

grunden för samhällets gemenskap, menade de, men bekännelse och uttryck för tron 

hörde till individen och skulle inte bestämmas av kyrkan.4 

Tidskriften KVT blev uppmärksammad och fick stor spridning framför allt inom kyrkliga 

kretsar, och med sitt liberalteologiska och kyrkopolitiska program kom de att utöva 

inflytande på den kyrkliga debatten. Men samtidigt som KVT huvudsakligen var ett organ 

för teologisk och kyrklig reformism så innehöll tidskriften mer än enbart liberalteologi 

och kyrkopolitik.5 I KVT diskuterades nämligen även frågor som rörde det samtida 

samhället i en vidare bemärkelse: kultur, moral och religion, politik och sociala frågor, och 

övrigt som berörde människan i samhället. Skribenter gav ofta uttryck för sin syn på det 

nuvarande läget samt vilken förändring de eftersträvade. Här framträder således bilden 

av ett engagemang för åsiktsbildning som sträcker sig utöver det teologiska och 

kyrkopolitiska program som studerats av K G Hammar. Detta engagemang, menar jag, 

förklaras inte utifrån en uppfattning om syftet bakom tidskriften som enbart teologiskt-

kyrkopolitiskt. Tidskriften verkar ha tjänat som en plattform för ett bredare program, 

vilket motiverar en undersökning av detta innehåll. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med den här uppsatsen är därför att studera samhällssynen hos 

dessa svenska liberalteologer genom en undersökning av hur denna uttrycktes i KVT. 

Uppsatsen ämnar även studera hur denna samhällssyn förändrades över tid. I denna 

bredare ansats ses KVT ur en ny synvinkel, och därigenom kompletteras Hammars 

forskning och uppsatsen bidrar till en fördjupad förståelse för intentionerna bakom det 

projekt som kretsen kring tidskriften eftersträvade. Uppsatsen ses även som ett bidrag till 

tidigare forskning om prästers och teologers engagemang i samhällsfrågor. 

Utifrån dessa syften ställs följande frågor: 

- Vilken samhällssyn uttrycks i KVT? Här studeras uttalanden om kultur, moral och 

religion, politik och sociala frågor, och övrigt som berör människan i samhället. 

- Hur förändras denna samhällssyn över tid? 

 
4 Hammar, Liberalteologi, passim. Se även tidskriftens ursprungliga programförklaring i dess första 
nummer: Flygare, KVT 1906a, s. 1–2. 
5 Om begreppen ”teologi” och ”kyrkopolitik”, se kapitel 1.4.2.  
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1.3 Forskningsläge 

1.3.1 Tidskriften Kristendomen och vår tid 

Tidigare forskning om tidskriften Kristendomen och vår tid finns endast i begränsad 

mängd. Forskning om religion och samhällssyn i Sverige utgår oftare från individer, och 

således finns det ett antal biografier av personer med koppling till KVT, där tidskriften 

figurerar som ett medium bland flera andra i vilka dessa personer för fram sina åsikter. 

Dessa kommer inte att refereras här, utan används i undersökningsdelen. Utöver kortare 

minnesord finns det inga biografier över någon redaktionsmedlem. 

K G Hammars avhandling i kyrkohistoria från 1972, Liberalteologi och kyrkopolitik. 

Kretsen kring Kristendomen och vår tid 1906 — omkr. 1920, är den enda mer utförliga 

akademiska grundforskningen som gjorts om tidskriften, och all senare forskning 

förhåller sig i någon mån till detta verk. Utifrån ett brett källmaterial6 studerar Hammar 

aktörernas tillvägagångssätt på flera olika fronter, och undersöker såväl riksdagspolitiken 

som den inomkyrkliga, teologiska debatten och liberalteologernas kamp mot 

jämförelsevis mer konservativa strömningar inom kyrkan.7 Detta innebär inte att han helt 

förbiser samhället runtomkring – han tillskriver tvärtom stor betydelse till 

omkringliggande faktorer som exempelvis det första världskrigets utbrott och hur detta 

kom att påverka vilka diskussioner som tas upp på dagordningen – men i mycket är 

Hammars avhandling en redogörelse för en inomkyrklig idédebatt mellan falanger med 

olika teologiska åskådningar. Av detta skäl kommenterar han sällan eller aldrig de tankar 

om samhället som uttrycks i tidskriften. Hammars avhandling är grundläggande för att 

förstå kretsen kring KVT, men behandlar ej de frågor som faller utanför teologi och 

kyrkopolitik, vilket som nämnt ovan motiverar en sådan studie. 

Den ende som före Hammar behandlat tidskriften är teologen och kyrkohistorikern Allan 

Arvastson, i artikeln ”Lunds teologiska sällskap 1907 — 1957”, publicerad i Svensk 

teologisk kvartalskrift 1958.8 Arvastson tar upp ett par av de mer centrala frågor som LTS 

behandlat genom åren. Hammar vänder sig enbart mot enstaka detaljer i Arvastsons 

 
6 Utöver tidskriften i sig undersöker Hammar mötesprotokoll för ett flertal institutioner och föreningar, 
dags- och veckopress, tidskrifter, brevkorrespondens, med mera. 
7 Jag skriver jämförelsevis mer konservativa eftersom att detta självklart inte är en helt enkel avgränsning. 
Hos de konservativa fanns i allmänhet en bred förståelse för och ett accepterande av den historisk-kritiska 
bibeltolkningen, och de vände sig inte totalt emot en mer individualiserad teologi. Samtidigt belyses de 
aktuella frågorna ofta bäst genom att göra just en sådan uppdelning som Hammar gör. 
8 Arvastson, ”Lunds teologiska sällskap”, s. 81–95. 
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framställning, men i och med Hammars mer utförliga studie är denna artikel något 

daterad. 

Kyrkohistorikern Ingmar Broheds forskning från 1975 om kontraktsprostkonventet i 

Lund 1905–1924 behandlar utförligt den roll KVT spelade inom detta. 

Kontraktsprostkonventet växte fram i Lunds stift under biskop Gottfrid Billings ledning 

som ett årligt möte mellan stiftets biskop och kontraktsprostar, enligt Brohed som ett sätt 

för biskopen att utöva inflytande och kontrollera stiftet. Brohed menar att konventet i stor 

utsträckning växte fram som ett sätt att motarbeta liberalteologin så som företrädd av 

KVT och LTS.9 Kyrkohistorikern Sten Hidal berör KVT i sin studie över bibelkritikens 

tidiga historia i Sverige, men förlitar sig till stor del på Hammars forskning och behandlar 

inte heller något efter 1910.10 Då dessa båda böcker främst berör antingen teologi eller 

kyrkopolitik så är de av mindre intresse för den här studien, även om enstaka 

kommentarer och andra uppgifter varit av intresse. 

Sammantaget har den tidigare forskningen om KVT fokuserat på kretsen kring tidskriften 

som representanter för ett teologiskt och kyrkopolitiskt projekt, där tidskriften fungerade 

som ett medium för att föra fram kretsens idéer, men inte studerat tidskriftens bredare 

och mer samhällsorienterade innehåll. 

1.3.2 Liberalteologi och samhällssyn  

Eftersom liberalteologin huvudsakligen var en tendens inom luthersk-protestantisk 

teologi återfinns påverkan från liberalteologin huvudsakligen i tyskspråkiga länder samt 

i Skandinavien. Det finns dock ingen tidigare forskning om liberalteologi och samhällssyn 

i Sverige eller övriga Skandinavien. 

I Tyskland samlades många liberalteologer kring tidskriften Die Christliche Welt. Det 

samhällsprojekt som i liberalteologisk anda förespråkades i dessa kretsar har inom den 

tyska forskningen benämnts som kulturprotestantism.11 I sitt centrala verk 

Kulturprotestantismus und Politik utgår historikern Gangolf Hübinger från 1860-talets 

tyska protestantiska föreningar som växte fram med målet att få till ”en förnyelse av den 

protestantiska kyrkan i evangelisk frihetsanda och i harmoni med vår tids gemensamma 

 
9 Ingmar Brohed, Prostmötet i Svenska kyrkan under 1900-talet. Dess tillkomst och första verksamhetstid i 
Lunds stift och dess framväxt i övriga stift. Lund: Gleerup, 1975. Se s. 7–9, 14–16. Se även Brohed (red.), 
Sveriges kyrkohistoria. 8, s. 51–53. 
10 Hidal (1979) 
11 Ty. ”Kulturprotestantismus”  



9 

 

kulturutveckling”. Hübinger definierar denna strävan som kulturprotestantism.12 

Kulturprotestantismen förstås här som ett borgerligt bildningsprojekt, med en strävan att 

nå ut till arbetarna för att på så vis lösa ”den sociala frågan”.13 I Heath A. Spencers 

beskrivning av forskningsläget om den tyska kulturprotestantismen framträder en 

mångfasetterad rörelse. Religionsfrihet, sociala och politiska reformer, intellektuell frihet 

och vänsterliberal politik hör till de centrala frågor som drivits av rörelser, föreningar och 

andra grupper som samtliga stått på liberalteologisk grund.14 

Även K G Hammar knyter KVTs verksamhet till begreppet, och beskriver det 

kulturprotestantiska projektet som ett svar på 1800-talets samhällsutveckling. Kyrkan 

hade intagit en konservativ position och ställt sig kritisk till den frikyrkliga väckelsen, 

darwinismens utvecklingslära och naturvetenskapens framsteg. Liberalteologerna ville i 

stället söka förena kristendomen med den nya kulturens framsteg, vilket även gäller för 

KVT, menar Hammar: ”Vidare ville tidskriften överbrygga klyftan mellan ’det stora 

flertalets trosuppfattning och modern odling’, en bekännelse till en kulturöppen kyrka, 

kulturprotestantism.”15 

Sammantaget har den tidigare forskningen om liberalteologi och samhällssyn varit 

inriktad på tyska förhållanden, men inte studerat den svenska utvecklingen. 

1.4 Tillvägagångssätt 

Tidskriften KVT gavs ut i Lund mellan 1906 och 1933, och i den här uppsatsen studeras 

tre årgångar: 1908, 1918 och 1928. Nedan beskrivs först min förståelse av redaktion, 

skribenter och läsekrets för tidskriften KVT, samt de specifika årgångarna som 

källmaterial. Därefter motiveras de avgränsningar som gjorts i fråga om val av studerade 

årgångar. Slutligen diskuteras den metod som använts i undersökningen av tidskriftens 

innehåll. 

 
12 Hübinger citerar de mål som ställts upp i en protestantförenings stagdar: ”[…] ’eine Erneuerung der 
protestantischen Kirche im Geiste evangelischer Freiheit und im Einklang mit der gesamten 
Kulturentwicklung unserer Zeit’.” Gangolf Hübinger, Kulturprotestantismus und Politik. Zum Verhältnis von 
Liberalismus und Protestantismus im wilhelminischen Deutschland, Tübingen: Mohr, 1994, s. 1.  
13 Ibid, s. 37. (Ty. ”die soziale Frage”) 
14 Heath A. Spencer, ”Kulturprotestantismus and ’Positive Christianity’: A Case for Discontinuity”, i 
Kirchliche Zeitgeschichte 22:2, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2009, s. 519–520. 
15 Hammar, Liberalteologi, s. 9–10, 15n14, 40, citat s. 40. 
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1.4.1 Om Kristendomen och vår tid som källmaterial 

KVT distribuerades via Lindstedts Universitetsbokhandel och utkom med 12 nummer per 

år, men ibland med så kallade dubbelhäften, innehållandes två nummer åt gången. 

Numrens sidantal varierar, men varje årsvolym utgör mellan 340 och 420 sidor. 

Sidnumreringen gäller för varje årgång, och inte för enskilda nummer. På Kungliga 

biblioteket finns hela utgivningen, inbunden med en eller två årgångar per band. 

Tidskriftens redaktion bestod av präster. Jag vill här betona redaktionens roll som 

ansvarig för utgivningen. KVT var en programskrift för en särskild teologisk och 

kyrkopolitisk riktning, menar K G Hammar, och redaktionen styrde därmed innehållet i 

en viss riktning. Det var enskilda skribenter som skrev, men de verkade inom 

gemensamma ramar vilka sattes av redaktionen, och det var också redaktionen som 

slutligen avgjorde vad som publicerades i tidskriften.16 

För att få kännedom om KVTs läsare är redaktionen till stor hjälp, då det i den 

programanmälan som står på baksidan av varje ny årgång ofta finns beskrivningar av den 

tilltänkta läsekretsen. Till sin första årgång, 1906, hoppas redaktionen kunna finna sina 

läsare ”icke endast bland prästmän utan äfven bland tänkande lekmän”.17 Till tidskriftens 

fjärde årgång består läsekretsen ”ännu i öfvervägande grad af prästmän”, med 

förhoppning om att tidskriften ”med hvarje år skall vinna allt mer insteg äfven inom 

lekmannavärlden”.18 Det sistnämnda tycks dock inte ha blivit mycket mer än en 

förhoppning: kyrkohistorikern Ingmar Brohed skriver att KVT fick ”stor spridning bland 

präster i södra Sverige”,19 men det finns inget som tyder på att KVT skulle ha lästs av en 

bredare allmänhet utanför akademiska eller prästerliga kretsar.20 Redaktionen påpekar 

dock vikten av att idéerna sprids även till lekmän.21 Utöver detta känner jag inte till 

huruvida den faktiska läsekretsen överensstämde med redaktionens förhoppningar, men 

detta är inte heller nödvändigt för den här uppsatsen. Viktigare att känna till är hur 

 
16 För en utförlig beskrivning av redaktionen, se kapitel 2.3. 
17 Anmälan, KVT 1906. Liknande formuleringar återkommer exempelvis 1909, 1910, 1921 
18 Anmälan, KVT 1909 och 1910. Liknande formuleringar återkommer i andra årgångar. 
19 Ingmar Brohed (red.), Sveriges kyrkohistoria. 8. Religionsfrihetens och ekumenikens tid, Stockholm: 
Verbum, 2005, s. 20.  
20 Redaktionen skriver att tidskriften inte kan ”räkna med den stora allmänheten” som en del av sin 
läsekrets, vilket ytterligare stärker detta antagande. Anmälan, KVT 1918. 
21 Anmälan, KVT 1911–1914. Även 1922, då redaktionen skriver: ”Det vore oss särskilt kärt, om 
intresserade lekmän ville mera än hittills läsa vår tidskrift och med sina tankar och önskemål bidraga till 
dess verkliga tidsenlighet och innehållsrikedom.” Anmälan, KVT 1922. 
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skribenterna själva förstod sin läsekrets: nämligen som bestående av framför allt präster, 

men även lekmän. 

Tidskriften är till stor del likadant disponerad för varje årgång, och innehållet sorteras 

under olika kategorier. Kategorin ”Inledningsartiklar” är ett slags religiös uppbyggelse. 

Texterna är enkelt skrivna och behandlar generellt inte några djupare teologiska frågor, 

men utgår ofta från ett bibelcitat som diskuteras i relation till någon samtidsfråga, och 

efterfrågar en förändring hos människan som ska leda till något bättre. Artiklarna betonar 

ofta trons betydelse som grunden till frälsning. 

Kategorin ”Uppsatser” utgör merparten av tidskriftens innehåll. Här skriver såväl 

redaktionsmedlemmar som återkommande skribenter och gästskribenter i frågor av 

varierande karaktär. Huvuddelen av innehållet utgörs av renodlat teologiska eller 

kyrkopolitiska diskussioner, ofta med anknytning till aktuella frågor i Lunds stift eller på 

riksnivå. Därtill finns diskussioner av kristendomens och kyrkans ställning i samhället, 

manus till föredrag eller predikningar, skildringar av konferenser, utförligare 

bokrecensioner, allmän diskussion om filosofi och religion, och inte minst kommentarer 

om politiken, kulturen och människan i samhället. Majoriteten av texterna är skrivna på 

svenska, med enstaka inslag av artiklar på tyska och norska. 

Kategorin ”Recensioner”, som från 1917 heter ”Nyutkommen litteratur”, är recensioner 

av både fack- och skönlitteratur. Huvudsakligen tjänade sektionen för recensioner till att 

introducera den tyska liberalteologin för en svensk läsekrets, menar kyrkohistorikern 

Sten Hidal,22 men litteraturen som recenseras innehåller betydligt större variation än så. 

Det är vanligt att skribenterna recenserar andra KVT-medarbetares böcker. Som regel 

ställer sig recensenterna uttryckligen positiva till det som recenseras, och mitt antagande 

är därför att de ofta recenserar den litteratur de själva vill lyfta fram. Det finns dock fall 

där recensenterna är mer kritiska. 

År 1918 har ytterligare en kategori tillkommit, kallad ”Kyrkliga notiser”. Dessa artiklar är 

de enda i tidskriften som inte är signerade av någon specifik individ, utan bakom dessa 

 
22 Sten Hidal, Bibeltro och bibelkritik. Studier kring den historisk-kritiska bibelsynens genombrott i Sverige 
1877–1910 med särskild hänsyn till Gamla testamentet, Lund: Verbum, 1979, s. 175. 
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står hela redaktionen. Här behandlas främst kyrkopolitik, och Hammar beskriver denna 

kategori som ”redaktionens röst i de stora frågorna”.23 

Tidskriften är inte illustrerad, med undantag för porträtt vid minnesord över avlidna. 

Reklam förekommer ibland på in- och baksidan av tidskriftens omslag.24 I uppsatsen görs 

ingen stavningsnormalisering.25 

1.4.2 Avgränsningar 

För att kunna studera utvecklingen över tid görs tre nedslag i tidskriftens utgivning, 

nämligen före, under och efter det första världskriget.26 Att uppsatsen centreras runt just 

det första världskriget beror på att detta utgör den i särklass mest omvälvande händelsen 

under 1900-talets första årtionden, som är viktig att beakta för att kunna förstå denna 

period. Krigsåren utgör ett undantagstillstånd, vilket, när det kontrasteras mot något som 

kan förstås som ett normalår, borde kunna visa på intressanta tendenser i tidskriftens 

utgivning. År 1918 valdes således som en utgångspunkt, varefter två andra årgångar 

valdes med jämna tidsavstånd till 1918. Av dessa skäl studeras årgång 1908, 1918 och 

1928. Dessa årgångar skiljer sig något åt gällande bland annat omfång, kategorier av 

artiklar och andelen uppsatser som behandlar annat än renodlade teologi- och 

kyrkofrågor. Detta bör dock inte innebära något problem, utan speglar snarare den 

förändring som tidskriften genomgår under den period som studeras. Studien bygger på 

samtliga artiklar för de tre årgångar som studeras. En inledande idé att endast studera 

kategorin ”Uppsatser” och därigenom kunna täcka fler årgångar fick avslås, då en kortare 

överblick av övriga kategorier visade att dessa var relevanta i så pass hög utsträckning att 

de inte kunde bortses ifrån. Övriga årgångar har bidragit till min förståelse för tidskriften, 

dess skribenter och förväntade läsekrets, men används inte i undersökningen. 

En annan betydelsefull avgränsning utgörs av vilket innehåll i KVT som studeras. I 

inledningen nämndes hur denna uppsats ämnar komplettera K G Hammars forskning 

genom att studera det bredare innehållet i tidskriften som faller utanför ramarna för 

 
23 Hammar, Liberalteologi, s. 316n45. 
24 Mestadels reklam för litteratur och andra tidskrifter, men även så skilda saker som kakao och orglar. 
25 Den språkliga skillnaden mellan skribenterna är stor, och förändras dessutom över tid; till exempel den 
tidigare dominerande hv- och fv-stavningen för v-ljud, som hos vissa skribenter försvunnit 1928 medan 
den kvarstår hos andra. Samma skribent kan i en och samma text skriva både ”modern” och ”modärn”, och 
Luther får heta både Mårten, Marten och Martin.  
26 Ett annat alternativ hade varit att genomföra en kortare förstudie av tidskriftens innehåll – exempelvis 
för att identifiera intressanta debatter under vissa år – och genom denna välja ut särskilda årgångar.  
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Hammars studie. Detta innebär att denna uppsats ämnar undvika föreställningar och 

åsiktsbildning som berör antingen teologi eller kyrkopolitik. 

Med begreppet teologi avses här inte blott läror om Gud och människans förhållande till 

det gudomliga, utan även alla slags frågor som berör bibeltolkning, liturgi och annat 

relaterat till själva kyrkan eller kyrkorummet. Frågor om den kristna tron kommer dock 

att diskuteras i den mån diskussionen knyter an till människans situation i samhället. 

Med begreppet kyrkopolitik avses här framför allt frågor som rör kyrkan som institution, 

och som huvudsakligen behandlas inom kyrkans beslutsfattande organ: det lokala 

prästmötet på stiftsnivå, kyrkomötet på riksnivå. Exempel på frågor som Hammar 

studerar är ordalydelser i prästlöften och konfirmationslöften, prästernas samvetsfrihet, 

frågor om bekännelseskrifternas auktoritet, liturgin, och kyrkans styrelseskick. 

Kyrkopolitiken sträcker sig dock även utanför kyrkans ramar, då Svenska kyrkan vid den 

här tiden alltjämt var statskyrka. Skolan hörde till kyrkans domän, och 

undervisningsfrågor var således i hög grad kyrkopolitiska, och framför allt då frågor kring 

hur religionsundervisningen skulle se ut. För KVT drevs dessa frågor dock i första hand 

som ett inomkyrkligt projekt, där målet var att etablera en inom kyrkan gemensam linje 

som sedan kunde föras vidare till riksdag och Kungl. Maj:t. 

Denna avgränsning medför att en del av tidskriftens innehåll sållas bort. Det är dock något 

vanskligt att exakt bestämma vad som exempelvis utgör en kyrkopolitisk fråga och skilja 

denna från en politisk fråga som inte är kyrkopolitisk. För skribenterna är kyrkan en 

fundamental del av samhället, och själva gör de inte någon sådan uppdelning. Frågor som 

berör exempelvis statskyrkan eller religionsfriheten kommer att behandlas i den mån de 

ger uttryck för allmänna tendenser i den utveckling som eftersträvas för samhället. 

Detsamma gäller för diskussioner om religionen. Gränsen mellan vad som utgör religiösa 

och icke-religiösa frågor är flytande, och förblir svår att definiera. Uppsatsen kommer att 

behandla skribenternas uttryck i religiösa frågor i den mån som religion används som 

motivering eller i övrigt beskrivs som central för ställningstaganden i andra frågor. Etik 

och moral kan klassas som religiösa frågor – för skribenterna själva gäller detta i allra 

högsta grad – men kommer i uppsatsen ändå att behandlas i den mån som diskussionen 

rör samtida förhållanden.  
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1.4.3 Metod 

I den här uppsatsen studeras texter i en tidskrift. Text är dock i sig inte meningsgivande 

utan en uttolkare. Den mening som en uttolkare läser in i texten varierar och är 

exempelvis beroende av dennes plats i tid och rum liksom av förståelse av språket. Hur 

en tolkning görs, och vad resultatet av denna blir, beror på en svåröverskådlig mängd 

faktorer. Det går således inte att komma fram till någon objektiv, allomfattande sanning 

om vad en text utgör, eller vilket som är textens syfte eller mening. 

Hur går då en forskare som studerar text tillväga? Historikern Quentin Skinner är en av 

många som har försökt komma till klarhet i frågan om textens relation till dess uttolkare, 

och hur en historiker som framför allt arbetar med idéer, begrepp och koncept bör ta sig 

an ett källmaterial. Bäst möjlighet till förståelse får forskaren, menar Skinner, genom att 

försöka ta reda på vad en författare ville åstadkomma med sin text. Skinner vill förstå vilka 

omständigheter som ligger bakom textens produktion och vilka som var författarens 

intentioner: kort sagt vad författaren ”gjorde” när texten skrevs: 

I argue that, if we are to write the history of ideas in a properly historical style, we need to 

situate the texts we study within such intellectual contexts and frameworks of discourse as 

enable us to recognise what their authors were doing in writing them. To speak more 

fashionably, I emphasise the performativity of texts and the need to treat them intertextually. 

My aspiration is not of course to perform the impossible task of getting inside the heads of 

long-dead thinkers; it is simply to use the ordinary techniques of historical enquiry to grasp 

their concepts, to follow their distinctions, to recover their beliefs and, so far as possible, to 

see things their way.27 

Skinners primära metod för idéhistorisk forskning är således ett slags intentionsanalys. 

Att ur själva texten utröna författarens intentioner är givetvis en omöjlighet, då 

handlingar kan ha en oändlig mängd intentioner, men Skinner menar att forskaren måste 

vara pragmatisk och trots allt försöka göra just detta.28 I den här uppsatsen kommer jag 

följaktligen att tolka skribenternas uttalanden som att de faktiskt eftersträvar det som 

uttrycks, och inte att de gör detta av externa anledningar, exempelvis för att blidka eller 

ställa sig in hos någon. 

 
27 Quentin Skinner, Visions of Politics. Volume 1: Regarding Method, Cambridge: Cambridge University 
Press, 2002, s. vii. 
28 Ibid, s. vii, 90–102. Att detta är en omöjlighet exemplifierar Skinner genom en referens till Jaques 
Derridas diskussion av en textrad funnen bland Friedrich Nietzsches samlingar, där han säger sig ha 
tappat bort sitt paraply. Derrida menar att vi inte kan vara säkra på vad Nietzsche faktiskt menade med 
detta: det kanske bara var en textövning eller en ordlek. Ibid, s. 93.  
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I sin diskussion av intentioner knyter Skinner an till J. L. Austins talaktsteori, och ser det 

författaren gör med texten som en illokutionär handling, förstådd som ett uttalande som 

i sig rymmer en uppmaning till handling.29 Jag menar att skribenterna i KVT bör förstås 

som utförande detta slags illokutionära handlingar: att de genom sina texter aktivt 

försöker påverka läsaren till att tänka och handla på ett visst sätt. För att förstå 

skribenternas intentioner så som de uttrycks i tidskriften är det därför viktigt att dels 

förstå vilka dessa skribenter var och vilka de såg som sin läsekrets, dels ha kännedom om 

påverkan från en mängd andra omständigheter, samtida och historiska, i ett svenskt såväl 

som ett europeiskt sammanhang, inklusive men ej begränsat till politiska, sociala, 

kulturella och ekonomiska faktorer, liksom idéer, föreställningar och mentaliteter – kort 

sagt, kontexter. Skinner framhåller (i citatet ovan) betydelsen av att forskaren situerar de 

texter som studeras inom kontexter som möjliggör förståelse av vad skribenterna ville 

åstadkomma med sina texter, vad de gjorde när texterna skrevs. 

Kontexter existerar dock inte i sig, utan är snarare rekonstruktioner, menar historikern 

Peter Burke. Forskaren måste göra medvetna val av vilka samtida idéer, händelser och 

andra typer av referenser som kan ha haft påverkan på hur författaren formulerade sin 

text. Den text som studeras kan ge ledtrådar till var forskaren kan finna sina kontexter, 

men konstruerandet av dessa kan även göras genom att texten knyts till fenomen som kan 

ha påverkat dess tillkomst utan att dessa fördenskull uttryckligen kommenterats av 

textens författare. I detta betonas forskarens roll i konstruktionen av kontexter.30  

För att summera: genom en innehållsanalys undersöker uppsatsen vilken samhällssyn 

som uttrycks i KVT, och genom att studera text och kontext i relation försöker uppsatsen 

rekonstruera intentionerna bakom dessa texter. Detta görs utifrån en förståelse av 

skribenterna, deras sammanhang, och den tilltänkta läsekretsen. 

1.5 Disposition  

Nedan följer först en bakgrund som tecknar ett par viktiga linjer i utvecklingen. Därefter 

presenteras studiens resultat i första hand kronologiskt, var årgång för sig. Varje kapitel 

har en kort introduktion där den aktuella årgången i KVT presenteras, och för 1918 och 

 
29 Ibid, s. 98. Skinner exemplifierar med en polis som säger till en skridskoåkare att isen är tunn. Polisens 
uttalande måste förstås utöver det som faktiskt sägs; uttalandet är en varning och en uppmaning till 
skridskoåkaren. Se s. 104–105. 
30 Peter Burke, “Context in context”, Common knowledge 8:1, 2002, s. 171–175. 
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1928 beskrivs relevanta händelser under de tio år som passerat sedan föregående kapitel. 

Kapitlens underrubriker utgörs inte av några på förhand bestämda kategorier, utan 

speglar de olika årgångarnas variation. För varje årgång sammanfattas innehållet, och 

varje nytt undersökningskapitel förhåller sig jämförande till tidigare kapitel. 
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KAPITEL 2. BAKGRUND 

För att bättre kunna förstå den samhällssyn som uttrycks i KVT vill jag nedan ge en kort 

bakgrund till det sammanhang som studien berör. Därför beskrivs nedan dels situationen 

i Sverige omkring sekelskiftet 1900, dels den tyska liberalteologins framväxt och 

spridning till Sverige, och dels det teologiska och kyrkopolitiska program som drevs av 

tidskriften KVT. 

2.1 Sekelskiftets sociala, politiska och religiösa omvälvningar 

Det långa 1800-talets stora ekonomiska och sociala förändringar hade skapat ett nytt 

samhälle med nya problem omkring sekelskiftet 1900. Folkrörelser mobiliserade 

civilsamhället. Kyrkan som institution utmanades av både frikyrklig väckelse och 

socialism, och en ny världsbild hämtades från naturvetenskapen, där den stora 

spridningen av darwinismens evolutionslära – liksom historieforskningens utveckling – 

bidrog till ett ökat ifrågasättande av bibelns och kyrkans auktoritet.31 Den snabbt växande 

arbetarklassen i städerna fick stå ut med osäkra arbetsvillkor, trångboddhet och avsaknad 

av sociala skyddsnät. I Sverige blev det som i samtiden ofta kallades ”den sociala frågan” 

ett av tidens stora problem, med olika idéer om hur den borde lösas. För många tycktes 

svaret finnas i socialdemokratins politik, som vann allt större sympatier hos arbetarna 

och successivt även kom att etablera sig i riksdagens andra kammare. Med sina krav på 

allmän rösträtt, statskyrkans avskaffande och statligt ansvar för sociala frågor framstod 

socialdemokratin som ett hot mot det etablerade samhället. 

Det var omkring år 1900 långt ifrån en självklarhet att sociala uppgifter tillkom 

statsmakten – traditionellt så var det istället kyrkan eller den lokala gemenskapen som 

stod för fattigvård och andra sociala insatser. Denna uppfattning skulle endast långsamt 

komma att ändras, och in på 1900-talet kvarstod hos många uppfattningen att sociala 

frågor skulle lösas på andra sätt.32 

 
31 Oloph Bexell (red.), Sveriges kyrkohistoria. 7. Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid, Stockholm: 
Verbum, 2003, s. 166–175; jfr. Svante Nordin, Från tradition till apokalyps, Stockholm/Stehag: Symposion, 
1992[1989], s. 26–27. 
32 Susanna Hedenborg & Lars Kvarnström, Det svenska samhället 1720–2000. Böndernas och arbetarnas 
tid, Lund: Studentlitteratur, 2006, s. 192–193, 195–197; jfr. Torbjörn Nilsson, Hundra år av svensk politik, 
Malmö: Gleerups Utbildning, 2009, s. 13–19. 
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Framför allt inom kyrkliga kretsar kvarstod denna syn på sociala frågor. Under 1800-talet 

utvecklades kyrkans diakonala verksamhet som ett sätt att lösa den sociala frågan och 

samtidigt kunna evangelisera och sprida den kristna läran.33 Att verka socialt i samhället 

framstod för en hotad och trängd kyrka som en ny möjlighet att mobilisera sig och 

motivera sin relevans.34 Dessa tankar var i hög grad levande under 1900-talets första 

årtionden. Här betonades civilsamhällets roll, exempelvis av Manfred Björkquist och 

Ungkyrkorörelsen. Björkquists tidskrift Vår Lösen, grundad 1909, liknar KVT i det att det 

centrala problemet berör hur kristendomen bör förhålla sig till det moderna samhället 

och kulturen.35 

Kring sekelskiftet bildades även en mängd föreningar och förbund med målet att lösa den 

sociala frågan. Natanael Beskow och Ebba Pauli grundade Birkagården och lade därmed 

grunden till Hemgårdsrörelsen.36 År 1903 bildades Centralförbundet för socialt arbete37 

och 1918 även Förbundet för kristet samhällsliv, där KVT-medarbetaren Natanael 

Beskow och KVT-redaktören Magnus Pfannenstill samsades med bland andra 

kristendomskritikern Ellen Key.38 Inspirationen kom många gånger från England och 

Tyskland. Flera kristna förespråkade också socialdemokratins väg, däribland Harald 

Hallén, Johannes Nylander, och H. F. Spak.39 

Till frågan om kyrkans och kristendomens relation till socialdemokratin och 

arbetarrörelsen40 betonar kyrkohistorikern Christian Duhne svårigheten i att upprätta 

någon exakt bild av relationen, då de två sidorna sällan representeras av enbart en åsikt. 

 
33 Elisabeth Christiansson, Kyrklig och social reform: motiveringar till diakoni 1845–1965, Skellefteå: Artos, 
2006, s. 174. 
34 Bexell (red.), Sveriges kyrkohistoria. 7, s. 79–91, 179–184. 
35 Björkquist och Ungkyrkorörelsen utgick dock inte från liberalteologisk grund. Torbjörn Aronson, Den 
unge Manfred Björkquist. Hur en vision av kristendomens möte med kultur och samhälle växer fram, 
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2008, s. 269–275. 
36 Beskow och Pauli grundade 1912 Birkagården i Stockholm som en läsestuga eller studiecirkel för 
arbetare. Öyvind Sjöholm, Samvetets politik. Natanael Beskow och hans omvärld intill 1921, Uppsala: Acta 
Universitatis Upsaliensis, 1972, s. 241–242. 
37 Nilsson, Hundra år av svensk politik, s. 23. 
38 Sjöholm, Samvetets politik, s. 275–279; jfr. Lars Gunnarsson, Kyrkan, nazismen och demokratin. 
Åsiktsbildning kring svensk kyrklighet 1919–1945, Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1995, s. 58–61. 
39 Urban Claesson, Folkhemmets kyrka. Harald Hallén och folkkyrkans genombrott. En studie av 
socialdemokrati, kyrka och nationsbygge med särskild hänsyn till perioden 1905–1933, Uppsala: Acta 
Universitatis Upsaliensis, 2004; Gunnar Wikmark, “Socialist-prästen” Johannes Nylander. Till frågan om 
kyrkan och arbetarrörelsen, Stockholm: Wilhelmssons, 1968; Hans Falk, Socialistprästen. H.F. Spak (1876–
1926), Stockholm: Carlsson, 1998. 
40 Denna relation finns beskriven i en mängd verk. Med smärre avvikelser tecknas en i allmänhet 
överensstämmande bild, se: Herbert Tingsten (1967[1941]), Sven-Åke Rosenberg (1948), Berndt 
Gustafsson (1953), Gunnar Wikmark (1968), Christian Duhne (1969), Alf Tergel (1981), Hans Falk (1998), 
Hans Wahlbom (1999), Urban Claesson (2004), Ingmar Brohed (2005). 
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Duhne menar att socialdemokratin sedd från kyrkligt håll bestod av tre vitt skilda delar: 

sociala reformer, samhällsomstörtning och världsåskådning. Av dessa tre var det enbart 

den första – sociala reformer – som kunde få något bredare stöd från kyrkligt håll, och 

beroende på vilken av dessa tre delar som betonades så kom synen på socialdemokratin 

att variera stort inom kyrkliga kretsar. Inom kyrkan fanns således olika linjer, där Duhne 

finner såväl de som kategoriskt förkastade all socialdemokrati som de mer välvilligt 

inställda.41 

Motsättningen mellan kyrkan och socialismen vilade i att huvudfåran hos den svenska 

socialismen kom att uttrycka en stark religionskritik, något som i hög grad berodde på det 

arvet från Karl Marx religionskritik. Från socialdemokratins håll framstod kyrkans 

ordning och läror om världen som omoderna; kyrkan liksom religion i sig sågs av många 

som en del av ”den härskande klassens ideologi”.42 Kritik av religionen sammanföll med 

kritiken av kyrkan och prästerskapet som en samhällsbevarande, auktoritär institution, 

menar Herbert Tingsten i sin studie av socialdemokratins idéutveckling: 

Då socialdemokratin växte fram i Sverige, var ur världslig synpunkt kyrkans lära att betrakta 

som väsentligen en konservativ ideologi och dess förkunnelse var ett av de viktigaste inslagen 

i propagandan för den bestående ordningens bevarande. Redan på denna grund var en 

antikyrklig och antireligiös tendens naturlig för en på samhällets omdaning inriktad rörelse.43 

Den socialdemokratiska partikongressen slog visserligen redan vid partiets bildande 

1889 fast att individens religiositet skulle vara en privatsak, och partiprogrammet höll 

således en neutral inställning till religionen, men inom partiet var många dock fortfarande 

personligen mycket negativt inställda till religionen. Kravet på att skilja kyrkan från 

staten kvarstod, liksom kravet på avskaffandet av konfessionell kristendomsundervisning 

i skolan och allt kyrkligt inflytande över skolan. Fram till partisprängningen 1917 fanns 

inom socialdemokratin förespråkare för dels en revolutionär, dels en reformistisk linje. 

Den revolutionära associerades kanske främst med Hinke Bergegren. Den reformistiska 

företräddes av Hjalmar Branting, under vars ledning socialdemokratins och kyrkans 

relation så småningom kom att mjukna. Branting företrädde en mycket mer inställsam 

 
41 Duhne beskriver att det fanns en positiv linje ”inriktad på att genom speciella åtaganden inom kyrkans 
sfär lösa de problem som socialdemokratin aktualiserat”. Christian Duhne, Svensk kyrka och 
socialdemokrati, Stockholm: Verbum, 1969, s. 26, 40–42. 
42 Tingsten, Den svenska socialdemokratins idéutveckling. Del 2, Stockholm: Bonniers, 1967[1941], s. 247–
252, citat s. 249; jfr. Sven-Åke Rosenberg, Kyrkan och arbetarrörelsen, Lund: Gleerup, 1948, s. 37–39. 
43 Tingsten, Den svenska socialdemokratins idéutveckling, s. 289. 
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linje – enligt Tingsten delvis för att locka kristna väljare – samtidigt som kyrkan i sin tur 

blev mer tillmötesgående.44 

För att lämna socialdemokratin och i stället blicka mot den kyrkliga organisationen och 

prästernas verksamhet så skedde även här stora förändringar omkring sekelskiftet. Det 

är dock viktigt att först betona kontinuiteten. Kyrkan var sedan reformationen statskyrka, 

och regeringen beslutade bland annat om nya församlingar och tillsättningar av 

prästtjänster.45 Prästerna kom ofta från bondefamilj, något som fortsatt gällde under 

1900-talets första hälft.46 Genom sitt ämbete utgjorde präster i Sverige sedan länge en 

självklar och ohotad del av statsapparatens maktutövning inom den lokala förvaltningen. 

Prästen tillhörde med sin ställning de övre skikten av den givna ordningen, och detta var 

i mångt och mycket fortsatt gällande in på 1900-talet. Kyrkoherden var ansvarig för 

folkbokföring, mantalsskrivning och fattigvård, och erhöll dessutom per automatik flera 

ordförandepositioner inom den lokala förvaltningen, så som kyrkoråd och skolråd. I och 

med att antalet nya församlingar och prästtjänster inte följde den svenska 

befolkningsökningen kom mängden arbete och ansvar för präster dessutom kom att 

öka.47 Kyrkans inflytande över skolan var i allra högsta grad fortsatt gällande.48 Dessa 

exempel visar på hur kyrkan omkring sekelskiftet alltjämt innehade en mängd uppgifter 

som sedermera skulle komma att knytas till välfärdsstaten. 

På andra plan var kyrkans situation år 1900 helt förändrad. En tidigare helt självklar 

luthersk-evangelisk kyrka blev på ett nytt sätt synlig genom att dess position utmanades 

både religiöst och politiskt. Det började bli möjligt att uttrycka visioner om en annan 

samhällsordning. I och med socialismens, arbetarrörelsens och väckelserörelsens 

framväxt kom statskyrkans vara att bli en politisk fråga, och präster blev på ett nytt sätt 

tvungna att ta ställning och argumentera för sin egen position. Historikern Lars 

 
44 Tingsten, Den svenska socialdemokratins idéutveckling, s. 124–127, 289–291; jfr. Hans Wahlbom, 
Socialdemokratins och kyrkans första möte, Stockholm: Carlsson, 1999, s. 94–104, 110–114; jfr. Duhne, 
Svensk kyrka och socialdemokrati, s. 128–129 
45 Prästernas löner och pensioner skulle även komma att regleras. Med 1910 års prästlönereform 
standardiserades dessa, och de var inte längre direkt knutna till inkomsten från den lokala prästgårdens 
jord. Lönerna betalades med avkastning från kyrkans ägor, samt med kyrkoskatt. Brohed (red.), Sveriges 
kyrkohistoria. 8, s. 15–17; jfr. Björn Skogar, Viva vox och den akademiska religionen. Ett bidrag till tidiga 
1900-talets svenska teologihistoria, Stockholm: Symposion, 1993, s. 35. 
46 Hannes Hyrenius, Utredning rörande prästkårens rekrytering, Svenska kyrkans diakonistyrelses 
bokförlag, Stockholm, 1954, s. 51–54. Hyrenius skriver att omkring ¼ av de prästvigdas fäder kom från 
jordbruksnäringar, och att denna siffra höll sig trots sjunkande andel av befolkningen inom jordbruket. 
47 Brohed (red.), Sveriges kyrkohistoria. 8, s. 13–15. 
48 Bexell (red.), Sveriges kyrkohistoria. 7, s. 75–76. 
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Gunnarsson noterar omkring år 1900 ett ökande intresse för ”samhällsreformistiska 

politiska värderingar” inom kyrkliga kretsar, vilket kontrasterar mot ett tidigare rådande 

ointresse.49 

De kristna individer och organisationer som nämnts ovan, liksom kyrkan i sig, började på 

så vis mobilisera sig för en alltmer uttalat social och kulturell verksamhet för att motivera 

sin relevans i en alltmer trängd position. För somliga teologer och kyrkomän skulle detta 

leda till formandet av en ny teologi: liberalteologin. 

2.2 Liberalteologins framväxt och samhällssyn 

För att spåra de historiska bakgrunderna till liberalteologin är det värt att betona arvet 

från reformationen, varifrån Luthers ideal kom att föras vidare genom upplysningen och 

under tidigt 1800-tal att förvaltas av exempelvis Friedrich Schleiermacher och David 

Friedrich Strauss. Den förre kritiserade dogmer och betonade den personliga religiösa 

uppenbarelsen; den senare försökte förstå bibeln historiskt i relation till de sammanhang 

i vilken den tillkommit. 

Under 1800-talets andra hälft skulle dessa tankegångar komma att vinna mark hos allt 

fler tyska teologer. Liberalteologin växte fram dels som ett resultat av den teologiska 

vetenskapens inre utveckling, dels som ett sätt att försvara kristendomens världsbild mot 

den kritik och de nya förklaringar som hämtades från upplysningens kritik samt ur den 

nya naturvetenskapen, där den darwinistiska utvecklingsläran stod i centrum.50 

Allmänt ses Albrecht Ritschl som den tyska liberalteologins viktigaste företrädare. Ritschl 

framställde Jesus etiska lära som kristendomens kärna, fri från allt slags övernaturlighet; 

dess uppkomst förstods som en historisk händelse, underkastad historiska lagar. 

Gudsriket förstods som något inomvärldsligt, ett tillstånd som människor med Jesus etik 

som grund skulle sträva efter att förverkliga här och nu.51 Adolf von Harnack 

vidareutvecklade den historiska förståelsen, och menade att Jesus riktiga evangelium 

 
49 Gunnarsson, Kyrkan, nazismen och demokratin, s. 21.  
50 Hammar, Liberalteologi, s. 9–10. Just evolutionsläran skulle dock även komma att användas som 
argument för kristendomen, där kristendomen sågs som religionens slutmål. ”Evolutionismen kunde 
utnyttjas för att visa kristendomens överlägsenhet, men också de andra religionernas betydelse som 
nödvändiga stadier på vägen mot fullkomligheten.” Christer Hedin, Ingenting är anstötligare än sanningen. 
Religion och politik hos Torgny Segerstedt, Farsta: Molin & Sorgenfrei, 2013, s. 44–47, citat s. 47. 
51 Hammar, Liberalteologi, s. 14–15. Med detta inte sagt att Ritschl var den förste eller den ende som 
någonsin gjort denna tolkning av gudsrikestanken. Under nära två millenier av kristen tro har 
föreställningar om gudsrikets beskaffenhet med all säkerhet varierat. I Ritschls samtid förstods dock 
gudsriket framför allt som eftervärldsligt.  
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skilde sig från apostlarnas, då den nytestamentliga skildringen av Jesus lära påverkats av 

apostlarnas samtid. Det gällde därför att genom historisk metod söka sig bortom 

evangeliernas frälsande Kristus och tillbaka till den historiske Jesus från Nasaret, för att 

där finna dennes enkla lära, fri från dogmer och hellenistisk filosofi.52 Här betonades 

således i större utsträckning evangeliets särställning bland andra nytestamentliga texter, 

och över individens frälsning betonades kristendomens praktiska betydelse i världen. 

En som mycket starkt betonade att liberalteologi borde utgöra grunden för socialt 

engagemang var Friedrich Naumann, och för honom ledde detta till ett stöd för den tyska 

socialdemokratin. Ernst Troeltsch, å andra sidan, betonade snarare vikten av att arbeta 

fram en kristen etik som grund för politiken, och att finna ett slags medelväg mellan 

konservatism och samhällsomstörtande socialism.53 Betydande var även Martin Rade, 

som 1887 grundade tidskriften Die Christliche Welt. Här fick liberalteologin sin 

programskrift, och runt denna samlades liberala meningsfränder för politisk, teologisk 

och social debatt. Moderniteten hade fört med sig nya utmaningar. Varken kyrkan eller 

staten kunde längre tas för givna. Socialdemokratin upplevdes som ett hot, vilket fick allt 

fler protestantiska teologer att engagera sig socialt. För att kunna nå ut till människor med 

en kristen etik var teologerna tvungna att göra detta genom aktivt deltagande i offentlig 

debatt. Tidskriften lyckades engagera en bredare intellektuell elit, och att den därigenom 

fick betydande inflytande.54 

Utvecklingen i Tyskland bar således på flera likheter med den svenska, exempelvis i hur 

socialismen växte fram, dess kyrkokritik, och vikten för kyrkan att ta sig an sociala 

frågor.55 

Om vi blickar mot en skandinavisk kontext fanns i Sverige redan en inhemsk strömning 

med religiös liberalism, förvisso även den med kopplingar till tysk protestantism.56 Den 

centrala gestalten för denna religiösa liberalism var Viktor Rydberg, vars Bibelns lära om 

 
52 Hammar, Liberalteologi, s. 15–17, 20–22; jfr. Hedin, Ingenting är anstötligare, s. 67–68. 
53 George Rupp, Culture-protestantism. German liberal theology at the turn of the twentieth century, 
Missoula/Mont.: Published by Scholars Press for the American Academy of Religion, 1977, s. 48–51. 
54 Mark Chapman, Ernst Troeltsch and Liberal Theology. Religion and Cultural Synthesis in Wilhelmine 
Germany, Oxford: Oxford University Press, 2001, s. 5–9. 
55 Kyrkosituationen i Tyskland var dock radikalt annorlunda, vilket är värt att betona. I söder var de flesta 
katoliker. Bland protestanter fanns ingen nationell statskyrka, utan protestantismen var splittrad i en 
mängd regionala Landeskirchen utan samma typ av centralstyre som i Sverige. Spencer, 
Kulturprotestantismus and ‘Positive Christianity’, s. 521. 
56 Edvard Rodhe, Den religiösa liberalismen. Nils Ignell, Viktor Rydberg, Pontus Wikner, Stockholm: Svenska 
kyrkans diakonistyrelses bokförlag, 1935, s. 163–165, 223–224; Hammar, Liberalteologi, s. 13–14. 
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Kristus från 1862 innehöll kritik av läror som upplevdes strida mot förnuftet, ett 

förkastande av prästerskapets dogmer och en återgång till evangeliernas Kristus. Med 

Rydberg fick tankarna större spridning i samhället, och kyrkohistorikern och biskopen 

Edvard Rodhe ser Rydbergs bok som ”den religiösa liberalismens genombrott i Sverige”.57 

Rodhe menar även att religiös liberalism så som den uttrycktes av exempelvis Rydberg 

var nära förknippad med politisk liberalism.58 

På 1880-talet spreds liberalteologin till Sverige, och fick liksom den historisk-kritiska 

bibelforskningen sina förespråkade såväl i Uppsala som i Lund.59 Både Sten Hidal och K G 

Hammar betonar här det tyska inflytandet över det svenska, åtminstone i fråga om hur 

liberalteologin vann inflytande vid de teologiska fakulteterna i Uppsala och Lund. Rydberg 

var utan tvekan betydelsefull för kristendomen i samhället men enligt Hidal inte inom den 

akademiska teologin.60 I frågan om kyrkans begynnande förändring mot ökat 

lekmannainflytande poängterar Hammar dock Rydbergs inflytande: 

Den religiösa individualismen och respekten för den enskildes samvete och sanningssträvan 

inom den liberalteologiska lundensiska teologin gjorde i hög grad lekmannaförsamlingen till 

religiöst subjekt. Detta skedde under ständig kamp för lekmännens emancipation och kritik 

av det prästerliga ämbetets självpåtagna uppsikt och kontroll av den enskildes tro. I detta 

hänseende var den lundensiska liberalteologin en direkt arvtagare till den religiösa 

liberalismen under 1800-talet, representerad bl a av Viktor Rydberg.61 

Här ser Hammar således en direkt koppling mellan den svenska religiösa liberalismen och 

den tyska liberalteologin i Sverige – och därmed även en koppling till KVT, som grundas i 

Lund 1906. Det är därtill ett rimligt antagande att påverkan från denna religiösa 

liberalism sannolikt fanns inom tidskriftens läsekrets, framför allt bland prästerna i Lunds 

stift. I den bemärkelsen kan även den svenska religiösa liberalismen anses ha banat väg 

för KVTs verksamhet. 

 
57 Rodhe, Den religiösa liberalismen, s. 167–176, citat s. 168. 
58 Ibid, s. 7, 11. Rodhe går inte närmare in på den politiska liberalismen, då detta faller utanför hans studie, 
men poängterandet av relationen är intressant. 
59 Även i Norge och Danmark fick liberalteologin inflytande inom akademin. Här fanns det kontakt över 
landsgränserna de tre länderna emellan. Hammar, Liberalteologi, s. 44.  
60 Hidal, Bibeltro, s. 54–55; Hammar, Liberalteologi, s. 14. Idé- och teologihistorikern Björn Skogar 
definierar skillnaden mellan Rydbergs liberalism och den från de tyska liberalteologerna: ”De 
representerade något nytt i förhållande till Viktor Rydbergs linje. Rydberg hade en tydlig anknytning till 
en platoniserande filosofi, medan Ritschl och hans krets företrädde vad som ovan kallats historismen.” 
Skogar, Viva vox, s. 53. 
61 Hammar, Liberalteologi, s. 212. 
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2.3 Kristendomen och vår tid, dess verksamhet, redaktion och 

skribenter 

Omkring sekelskiftet 1900 fanns redan ett antal kyrkliga eller teologiska tidskrifter i 

Sverige. K G Hammar ser Kyrklig Tidskrift och Facklan som mer konservativt orienterade, 

medan Svensk kyrkotidning var mest ”rapporterande och informerande”. Under professor 

Erik Staves ledning kom Bibelforskaren i Uppsala att anamma den nya, historisk-kritiska 

bibelforskningen perspektiv, men blev enligt Hammar aldrig något språkrör för 

liberalteologi.62 

I stället skulle professor Magnus Pfannenstill i Lund, huvudsakligen i dialog med 

professor Nathan Söderblom i Uppsala, påbörja arbetet med att ta fram en redaktion och 

skribentkrets för en ny tidskrift. 

Då KVT grundades 1906 bestod redaktionen av följande personer: 

Emil Flygare (1848–1907) var präst i Paris och sedermera kyrkoherde i Kristianstad, 

Gårstånda och Holmby.63 

Sven Herner (1865–1949) var omväxlande kyrkoherde i Stångby och Husie, samt 

professor i exegetisk teologi i Lund från 1902. I KVT skriver han uteslutande artiklar och 

recensioner med inriktning mot teologi, exegetik och kyrkopolitik.64 

Oskar Lewan (1862–1949) var kyrkoherde i Knästorp och blev teologie doktor 1918. I 

KVT är han en av de mest framträdande skribenterna i samhällsfrågor.65 

Magnus Pfannenstill (1858–1940) var den mest framträdande personen inom kretsen 

kring KVT. Han innehade olika docenturer och professurer i teologi i Lund från 1892 och 

framåt, och var även domprost i Lund från 1912. Pfannenstill var också ordförande i 

Lunds teologiska sällskap från dess grundande fram till 1936.66 

 
62 Hammar, Liberalteologi, s. 32, 41–42; jfr. Hidal, Bibeltro, s. 72–74, 103–104, 148–150. 
63 Hammar, Liberalteologi, s. 23n74. 
64 Håkan Theodor Ohlsson, Biografisk matrikel över svenska kyrkans prästerskap 1934, Lund: Håkan 
Ohlssons Boktryckeri, 1934, s. 371–372. 
65 Ohlsson, Biografisk matrikel, s. 381. 
66 Ohlsson, Biografisk matrikel, s. 400; jfr. Arvastson, ”Lunds teologiska sällskap”, s. 87; jfr. Hammar, 
Liberalteologi, s. 20–23. 
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Fredrik Hallgren (1853–1935) inträdde i redaktionen då Emil Flygare dött redan 1907. 

Hallgren var präst, kyrkoherde först i Loshult och därefter i Kverrestad, och blev teologie 

doktor 1918. Han var enligt K G Hammar den mest radikale liberalteologen inom KVT.67 

Denna redaktion kvarstod fram till tidskriftens upphörande 1933. Redaktionen bestod 

således av två professorer och två kyrkoherdar knutna till Lunds stift. Samtliga var 

prästvigda, men hade tjänster på olika håll. Andra personer som medverkade vid 

bildandet men som inte kom att utgöra del av tidskriftens redaktion var professorerna 

Nathan Söderblom, Pehr Eklund och F A Johansson, kyrkoherde S A Fries, rektor Natanael 

Beskow och religionshistorikern och tidningsmannen Torgny Segerstedt.68 

Rörande tidskriftens skribenter utöver redaktionsmedlemmarna så var merparten 

prästvigda, men inte alla. Föga förvånande är nästintill alla skribenter just män; för de tre 

studerade årgångarna förekommer blott två kvinnliga skribenter, nämligen teologen 

Emilia Fogelklou och litteraturvetaren Hilma Borelius. Till den nära kretsen hörde även 

historikern Lydia Wahlström och författaren Anna Maria Roos, vilka dock inte figurerar 

som skribenter i någon av de studerade årgångarna, även om deras böcker recenseras av 

andra skribenter. Dessa kvinnors deltagande i en teologisk tidskrift var vid den här tiden 

minst sagt anmärkningsvärt, men samtidigt ett tecken på den liberala ton som 

redaktionen ville anlägga. 

I Lund stod liberalteologerna i debatt mot den jämförelsevis mer konservativa 

majoriteten inom stiftet.69 Kretsen kring KVT eftersträvade bland annat större tankefrihet 

för präster i deras vardagliga arbete, en reformerad religionsundervisning i skolan och 

mindre dogmatiska konfirmationslöften. Kampen för dessa idéers genomförande drevs 

med olika framgång på stiftets möten, som leddes av biskop Gottfrid Billing. K G Hammar 

refererar den konservative Billings syn i frågan om prästernas tankefrihet: ”Församlingen 

hade rätt att kräva av sin präst, att han inte endast förkunnade sina älsklingstankar utan 

hela Guds ord så som bekännelseskrifterna omvittnade.” KVT-redaktionens Magnus 

Pfannenstill replikerade till Billing att en präst omöjligen kunde förkunna något som han 

inte själv trodde på, och att individens samvetsfrihet måste stå först, även för prästen i sin 

 
67 Ohlsson, Biografisk matrikel, s. 366. Hallgren blev bland annat utredd av domkapitlet 1909 efter ett 
föredrag om synen på djävulen i Israel samt om vad Jesus ansett om djävulen – det sista väckte mest 
anstöt. Hammar, Liberalteologi, s. 26, 84–95. 
68 Hammar, Liberalteologi, s. 32–38. 
69 Även i Uppsala fanns givetvis en debatt mellan liberaler och konservativa, men stiftet saknade det slags 
liberala parti som utgjordes av kretsen kring KVT. 
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tjänst. Pfannenstill ville inte erkänna en förpliktelse till bekännelseskrifternas trossatser 

så länge dessa upplevdes strida mot ”Guds ord i dess rätta förstånd”, nämligen i enlighet 

med den moderna vetenskapen och sunt förnuft.70 Hammar citerar även KVT-skribenten 

Natanael Beskow, som formulerade de liberalas inställning så som ”’sanningen äga vi 

endast i den mån vi söka den’”, och de konservativas något mer tillspetsat som ”’emedan 

vi äga sanningen, ha vi upphört att söka’”.71 Om biskop Billing skall sägas att han 

accepterade den historisk-kritiska bibelforskningen såväl som behovet av en begynnande 

demokratiseringsprocess inom kyrkan.72 Kontrasterad mot liberalteologerna framstår 

han dock som konservativ. 

För tillkomsten av KVT betonar Hammar vikten av kopplingen till de tyska teologerna, 

och då inte endast deras skrifter utan dessutom deras bredare tillvägagångssätt och 

verksamhet. Som förebild för KVT såg redaktionen den ovan nämnda tyska tidskriften Die 

Christliche Welt.73 Betydelsen av denna får inte underskattas, och om redaktionen bakom 

KVT såg Die Christliche Welt som sin förebild, bidrar detta till att förstå intentionerna 

bakom tidskriften. 

Hammar menar dock att få inom kretsen kring KVT var lika radikala liberalteologer som 

exempelvis den tyske liberalteologen Albrecht Ritschl hade varit. De delade ”den 

optimistiska synen på kristendomens kulturuppgifter” men inte Ritschls tanke om ett 

inomvärldsligt gudsrike.74 Anammandet av liberalteologin innebar dessutom inte att 

samtliga i kretsen kring KVT enhälligt förkastade dogmer som jungfrufödseln och 

djävulens eller helvetets existens, men att präster skulle få vara fria att göra så – även i 

predikan i församlingen – utan att censureras av stiftet eller riskera sina tjänster. 

Individens samvetsfrihet stod i centrum. 

K G Hammar ser tre stadier i utvecklingen av KVTs verksamhet. Från att vid tidskriftens 

bildande 1906 ha gått på tvärs med stora delar av prästerskapet i Lunds stift hade de 

redan 1912 lyckats vinna en del strider och nått en viss samverkan. Omkring 1919 hade 

stora delar av de krav som liberalteologerna från början hade yrkat för blivit verklighet, 

 
70 Hammar, Liberalteologi, s. 71–73, citat s. 71, 73. 
71 Ibid, s. 114–115. 
72 Wahlbom, Socialdemokratins och kyrkans, s. 137; Hidal, Bibeltro, s. 120–123; Duhne, Svensk kyrka och 
socialdemokrati, s. 42. 
73 Ibid, s. 9, 40, 45, 49. Hammar finner också att planer på att bilda en tidskrift går tillbaka till åtminstone 
1893, enligt brevkorrespondens mellan Magnus Pfannenstill och Nathan Söderblom. Ibid, s. 32–33. 
74 Ibid, s. 306. 
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och det rådde större enighet i stiftet. Tiden efter det första världskrigets slut innebar nya 

förutsättningar, och KVT företrädde inte längre radikalerna inom kyrkopolitiken. 

Detsamma gällde för Lunds teologiska sällskap. En viss kyrkopolitik hade tvingats fram 

ur en specifik situation, men efter att detta genomförts blev LTS överflödigt, menar 

Hammar. Det levde kvar som ett sällskap för allmän teologisk diskussion, men utan sin 

tidigare ”partiprägel.”75 Kriget hade stor del i denna utveckling: 

På kontinenten och särskilt i Tyskland hade det utgående 1800-talet varit präglat av optimism 

och framstegstro […] Läran om det immanenta gudsriket liksom kristendomens 

kulturfrämjande uppgift uttryckte en tilltro till människans och samhällsinstitutionernas 

förmåga att leda utvecklingen mot en allt bättre värld, där ofta ett inomvärldsligt Guds rike 

tänktes som slutmål. Denna optimism krossades obevekligt i världskriget, som också för 

många kom att medföra en förnyad koncentration på de centralt religiösa frågorna om synd 

och nåd, skuld och frälsning, tillvarons djävulskap och Guds kärlek.76 

Efter kriget var även den politiska sfären förändrad. Stiftet enades för att stödja en av 

socialdemokratin alltmer ifrågasatt statskyrka, och för att möta det upplevda hotet från 

katolicismen. Under 1920-talet kom liberalteologin att tappa mark till förmån för den mer 

dogmatiskt präglade dialektiska eller nyortodoxa teologin, utarbetad av bland andra den 

schweiziske teologen Karl Barth. I Sverige kom en liknande teologi att representeras av 

nästa generations teologer, däribland Gustaf Aulén, Anders Nygren och Ragnar Bring.77 

På detta sätt förstår K G Hammar KVTs liberalteologiska och kyrkopolitiska engagemang. 

I nästa kapitel, det första i undersökningsdelen, studeras samhällssynen i KVTs tredje 

årgång, 1908.   

 

 

 
75 Ibid, s. 311–317, citat s. 307. 
76 Ibid, s. 305. 
77 Ibid, s. 332–334; jfr. Ola Sigurdsson, ”Teologins uppgift. Traditionsbildningar inom svensk 1900-
talsteologi”, i Brohed (red.), Sveriges kyrkohistoria. 8, s. 397–399. Dessa kritiserade liberalteologin, och 
menade att den historiska forskningsmetoden aldrig kan bli tillräckligt exakt, och att historisk kunskap 
om Jesus från Nasaret därför inte kan fungera som kristendomens källa. Här fanns även en större betoning 
på kollektivet, snarare än liberalernas samvetsfrihet och individualism. 
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KAPITEL 3. KVT 1908 

År 1908 innehåller Kristendomen och vår tid bland annat artiklar om bibeltolkning, 

moderna teologer i Tyskland, konfirmationsundervisningen, religionsundervisningen, 

nya läroböcker, och den kristna trons ställning i Sverige och i världen.78 Utöver dessa 

innehåller årgången en förhållandevis stor andel diskussioner som berör andra frågor, 

som exempelvis kungamakten, moralen, äktenskapet, livsåskådningar och religionens roll 

i samhället. Recensionerna behandlar framför allt modern teologi, där en stor mängd tysk 

litteratur recenseras, men därtill ett par recensioner som berör bland annat socialismen 

och sociala frågor. 

Just en sådan recension har Oskar Lewan skrivit om häftet Sociala spörsmål i kristlig 

belysning: en samling föredrag hållna vid Uppsala kristliga studentförbund hösten 1907.79 

Här belyses, vilket vi skall se nedan, ett flertal centrala frågor, och Lewan ställer sig 

genomgående positiv till det som skrivs. ”Det är ett brännande spörsmål som i dessa 

föredrag afhandlas. De utgöra ett betydelsefullt led i tidens arbete på att sprida klart ljus 

öfver och afhjälpa den sociala skadan. Att man så afgjort här räknar med kristendomens 

ande och kraft är en ytterligare borgen för att något verkligt förblifvande godt skall 

vinnas.”80 

3.1 Stöd för traditionella auktoriteter 

I sin programanmälan för år 1908 skriver redaktionen81 att de upplever sig leva i en 

”brytningstid”, förstådd som en tid av stora samhällsförändringar.82 Att möta och förhålla 

sig till samhällets förändring var, som vi sett i inledningen, ett av skälen bakom 

tidskriftens utgivning. 

 
78 Dessa artiklar upptar merparten av innehållet i tidskriften, men räknas som teologi och kyrkopolitik och 
faller därmed utanför studiens område. 
79 Sociala spörsmål i kristlig belysning, Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1907. Föredrag hållna av de tre KVT-
medarbetarna Albin Holm: ”Landtarbetarefrågan”; Anna Maria Roos: ”Om kristendomen och kvinnan”; 
Magnus Pfannenstill: ”Kristendomen och ungdomsrörelsen”. Tre föredrag hölls av andra personer, 
nämligen Oskar Hedberg: ”Industriarbetarne och kyrkan”, J. A. Eklund: ”Individualism och kollektivism”; 
Gottfrid Billing: ”Kyrka och stat”. 
80 Lewan, KVT 1908c, s. 140–144, citat s. 144. 
81 Redaktionen, nämligen Hallgren, Herner, Lewan och Pfannenstill. Se kapitel 2.3. 
82 Anmälan, KVT 1908 
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I KVT 1908 uttrycker flera skribenter ett starkt stöd för monarkin. I en artikel i årets första 

nummer skildrar professor Nathan Söderblom83 allmänhetens syn på kung Oscar II, som 

i december 1907 dött efter 35 år som regent. Söderblom skriver att det uttryckts en del 

obefogad kritik, rörande bland annat hur kungen hanterat unionskrisen och relationen till 

Norge.84 Unionsfrågan hade länge varit problematisk, och unionen kom omkring 

sekelskiftet 1900 att kritiseras av en allt starkare nationalistisk rörelse i Norge. Unionen 

var dock väldigt viktig för kungen personligen, som inte ville ge upp den norska kronan. 

När Stortinget upplöste unionen 1905 mobiliserades svenska trupper, men konflikten fick 

till slut en fredlig lösning.85 

Söderblom tar dock kungen i försvar, och pekar på den blomstringstid som Sverige och 

Norge trots allt har sett under den oskarianska eran. ”Under Oscar II:s regemente, ej före, 

ej efteråt, inföll för norska nationen rent af dess storhetstid, för så vidt den då gaf sin stolta 

insats i världens vitterhet.”86 Söderblom menar att kungen ”genom sin egen andes 

skimrande och värmande glans och sitt väsens äkta konungsliga och svenska generositet” 

haft en betydande del i denna utveckling. Söderblom hyser även ”varmt förtroende” för 

landets nye kung Gustaf V, och menar att svenskar under hans ledning ska sträva mot 

gemensamma mål och att Sverige nu går mot ljusa tider.87 

Det starka stödet för monarkin uttrycks även av professor Pehr Eklund88 som sent på året 

skriver om kung Gustaf Vs första regeringsår,89 liksom av KVT-redaktionens Fredrik 

Hallgren, som i en artikel om den fortsatt stora emigrationen från Sverige och hur den kan 

förhindras skriver att landet behöver bättre ”statsmän” samt att ”konungamakten måste 

varda centrum för den nya ’samlingen’ och får ej kapitulera inför partiväsendet”.90 Här 

 
83 Nathan Söderblom (1866–1931) är sannolikt den mest kände och väl omskrivne svenska 
kyrkopersonligheten under 1900-talet. Han var bland mycket annat professor i Uppsala och Leipzig innan 
han valdes till ärkebiskop 1914, och kom att verka inom ekumenik och fredssträvanden i Europa. Han 
stod bland annat bakom Det stora ekumeniska mötet i Stockholm 1925 och tilldelades 1930 Nobels 
fredspris. Dietz Lange, Nathan Söderblom och hans tid, övers. Erik Aurelius & Ludvig Berggren, Skellefteå: 
Artos & Norma, 2014, s. 9. 
84 Söderblom, KVT 1908a, s. 4–5. 
85 Hedenborg & Kvarnström, Det svenska samhället, s. 222–225; Nilsson, Hundra år av svensk politik, s. 22. 
86 Söderblom, KVT 1908a, s. 4. 
87 Ibid, s. 4–5.  
88 Pehr Gustaf Eklund (1846–1911) var präst, domprost och professor i Lund. ”Pehr Gustaf Eklund”, 
Svenskt biografiskt lexikon, art. Edvard Rodhe, urn:sbl:16855 [hämtad 2017-11-16] 
89 Eklund, KVT 1908a, s. 375–376. 
90 Hallgren, KVT 1908a, s. 261.  
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antyds en upplevd motsättning mellan monarkin och partisystemet, och det är betydelsen 

av kungens inflytande på politiken som lyfts fram. 

På detta sätt uttrycks lojaliteten mot monarkin som ett slags oreflekterad självklarhet. 

Artiklar som uttrycker några negativa aspekter av monarkin förekommer inte. 

Skribenterna går dock inte in på mer realpolitiska frågor om kungamaktens ställning. 

Skälen bakom det stöd som uttrycks för monarkin går således inte att finna i KVT, men 

artiklarna kan ses som en respons på den kritik som riktats mot Oscar II, en kritik som 

Söderblom också explicit anknyter till. Inför Gustaf Vs tid som regent är det därför viktigt 

att lyfta fram det positiva med monarkin, liksom att säga något om kungens roll. Stödet 

kan också ses som ett sätt att uttrycka ett mer allmänt stöd för auktoriteter. 

3.2 Ambivalens inför arbetarrörelsen och socialismen 

Den positiva inställningen till monarkin blir särskilt intressant när den kontrasteras mot 

andra frågor som diskuteras i KVT, däribland arbetarnas situation och den socialistiska 

rörelsens framväxt. Framför allt gäller detta frågan om hur kyrkan och prästerskapet bör 

förhålla sig i dessa frågor, samt hur präster själva ska agera i samhället. De mest 

framträdande skribenterna är redaktionsmedlemmarna Oskar Lewan och Magnus 

Pfannenstill, som behandlar frågor om hur kristendomen och kyrkan ska förhålla sig till 

samhället. Något förenklat har den kyrkliga debatten här två sidor. Å ena sidan finns de 

som menar att den kristna läran inte bör användas som argument för politisk eller social 

aktion: kyrkans sak är och bör enbart vara att sörja för själens frälsning, och kyrkliga 

representanter ska inte blanda sig i politiken. Å den andra sidan – och hit hör redaktionen 

bakom KVT – finns de som tvärtom menar att kristendomen till sin essens är en social 

rörelse med ett stort samhällsengagemang, som bör se till människors praktiska tillvaro 

här och nu. Från 1890-talet och framåt är en tid då alltfler präster börjar få upp ögonen 

för de sociala problemen i samhället – frågor som först fram på dagordningen av den 

växande arbetarrörelsen och socialdemokratin – men med fortsatt skepsis till socialismen 

som rörelse.91 

I KVT uttrycks en mångfasetterad och komplex inställning till arbetarrörelsen, 

socialismen och socialdemokratin, som jag menar grundar sig i två särskilt viktiga 

faktorer. För det första den tanke som uttrycks i KVT, att socialismen till sitt ursprung 

 
91 Wahlbom, Socialdemokratins och kyrkans, s. 113–118. 
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måste förstås som kristen, med rötter i Jesus lära, och att kristna därför bör bejaka de 

socialistiska idéerna. För det andra det faktum att socialismen så som den formulerades 

av bland andra Karl Marx och Friedrich Engels generellt sett varit religionskritisk, och att 

denna kritiska position intogs av många inom svensk socialdemokrati.92 Här skymtar 

således en motsättning. 

Öppenhet inför ett socialistiskt budskap uttrycks på olika sätt av tidskriftens skribenter. 

Magnus Pfannenstill ger explicit uttryck för socialismens förankring i kristen sed när han 

recenserar en nyutkommen lärobok: 

Kärleksgemenskapen med Gud vill skapa sjelfständiga menniskor, som äro kärleksbudet 

hörsamme. Men då måste man betrakta en sådan omfattande samhällsrörelse som 

socialismen, väl äfven som ett Guds gissel öfver en förskämd kulturverld, men i första rummet 

som en företeelse, i hvilken Gud kommer till vår samtid och vill blifva mottagen. Ty i 

socialismen se vi dock väsentliga sidor af den kristna sedligheten göra sig gällande: de 

enskildes kraf på personlig sjelfständighet, krafvet på en rättfärdigare samhällsordning och 

krafvet på solidaritet.93 

Socialismen beskrivs här av Pfannenstill som inte bara förenlig med kristendomen, utan 

som en i grunden ur kristendomen framvuxen rörelse. Socialismen är i Pfannenstills 

mening ofrånkomligen kristen, oberoende av huruvida rörelsens aktörer bejakar detta 

ursprung eller ej. 

I sin recension av föredragshäftet Sociala spörsmål i kristlig belysning diskuterar Oskar 

Lewan bland annat lant-och industriarbetarnas rättigheter gentemot sina arbetsgivare 

utifrån texter av Albin Holm respektive Oskar Hedberg. Lewan håller med Holm om att 

fria arbetarföreningar överensstämmer med en ”kristlig ståndpunkt”,94 men ser dock ett 

problem i att många arbetare, allra främst ur industrin, är engagerade i den socialistiska 

rörelsen och sympatiserar med den religionskritik som ryms däri. Här uttrycker Lewan 

en viss oro inför den socialistiska rörelsen, och vänder sig till viss del mot Holms mer 

positiva inställning. Enligt Lewan framställer Holm ”den bekanta socialistiska aktionen 

mot kristendom, kyrka och prästerskap såsom syftande allenast till att ’störta 

 
92 Tingsten, Den svenska socialdemokratins idéutveckling, s. 289–291. 
93 Pfannenstill, KVT 1908b, s. 267. 
94 Lewan, KVT 1908c, s. 140. 
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vulgärkristendomen95 från den nuvarande maktställningen i det moderna samhället’”.96 

Lewan delar dock inte denna uppfattning att socialismen enbart skulle varas emot 

”vulgärkristendomen”, utan uttrycker i stället en oro om att socialismens 

kristendomskritik är bredare än så. Här framkommer det tydligt vad som ses som 

problematiskt med socialismen, nämligen dess kristendomskritik. 

Till frågan om industriarbetarnas inställning till religionen medger Lewan att varken 

kristendomen eller kyrkan har särskilt gott anseende hos dessa. Ett problem är 

prästernas bristande kunskap och förståelse för arbetarnas situation, varför Lewan 

menar att prästerna måste utbilda sig för att bättre kunna tillmötesgå arbetarnas 

intressen: 

Prästen skall skaffa sig fackkunskap i den sociala frågan och lefva sig in i kroppsarbetarens 

tankegång och faktiska belägenhet. För arbetarvärldens ideella sträfvanden bör prästen lifligt 

intressera sig och så mycket han kan arbeta för arbetarlagstiftning i kristlig anda men däremot 

icke lägga sig i dagsstriderna mellan arbetsgifvare och arbetare. — Det vore godt om våra 

präster togo till hjärtat dessa tänkvärda sanningar.97 

Präster bör således engagera sig i politiskt i frågor som rör ”arbetarlagstiftning”, menar 

Lewan, men det är inte prästens sak att aktivt ta part i pågående strider mellan arbetare 

och arbetsgivare. Det är tydligt att arbetarnas villkor inte är goda nog, utan att de måste 

förbättras. Lewan menar också att det hör till kyrkans och prästernas ansvar att göra just 

detta. Kyrkans sociala ansvar betonas även i Lewans recension av biskop Gottfrid Billings 

bidrag till Sociala spörsmål, där Lewan varnar för konsekvenserna av att kyrkan isolerar 

sig från samhällsproblemen: ”Ty kyrkan skall hålla fast vid kristendomens sociala 

karaktär och i sin uppgift i den allmänna odlingen. Isoleringstendenserna leda till 

svärmeri, intolerans och kulturfientlighet.”98 

I en annan recension diskuterar Oskar Lewan en nyöversatt bok av den schweiziske 

kyrkoherden Hermann Kutter. Denne ingick i idétradition av tysk-schweizisk kristen 

 
95 Med begreppet ”vulgärkristendom” gjorde flera socialdemokrater, bland dem religionskritikern Bengt 
Lidforss, en distinktion mellan å ena sidan den kristna läran och etiken – till vilken de ställde sig positiva 
och som somliga såg som en förebild för socialdemokratin – och å den andra statskyrkans 
”vulgärkristendom”, vilken de kritiserade. Wahlbom, Socialdemokratins och kyrkans, s. 126, 130. 
96 Lewan, KVT 1908c, s. 140.  
97 Ibid, s. 142–143. En liknande slutsats dras faktiskt av kyrkohistorikern Christian Duhne, som menar att 
sociala samtidsfrågor var i stort sett frånvarande inom prästutbildningen. Duhne, Svensk kyrka och 
socialdemokrati, s. 59–68. 
98 Lewan, KVT 1908c, s. 142. 
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socialism, vilken Lewan med sin recension vill introducera för en svensk läsekrets.99 I sin 

recension behandlar Lewan kristendomens förhållande till socialismen, vilket han ser 

som problematiskt: 

Hvem lider ej af den förfärliga klyfta, som mer och mer vidgar sig mellan de kristne och 

socialdemokraterna! Vi känna alla, att här föreligger en uppgift för den kristna världen, som 

den försummat och nu står oförstående och maktlös gentemot. […] För öfrigt förargar hon 

[kyrkan] sig öfver den nya framstormande folkrörelserna eller sofver bort från alltsamman.100 

Den kristna världens generella inställning till socialismen tecknas här som passiv eller 

rent av fientlig. Av Lewan tolkas dock socialismens framväxt som en konsekvens av att 

kyrkan har försummat sin sociala uppgift, och efterfrågar således något slags förändring. 

Kutter hävdar, skriver Lewan, att kyrkan har vänt sig bort från samhället, och mest tycks 

upptagen med oväsentligt tvistande i teologiska frågor utan betydelse för samhället i 

stort. Kristendomens sanna uppgift finns, menar Kutter, hos socialisterna. Lewan 

instämmer i mycket, men håller i sin recension inte med om allt. Han skriver att det är lätt 

att kritisera flera av Kutters påståenden, men att detta inte fråntar boken dess värde. ”Den 

väcker tankar, oro, motsägelse, men mot sin vilja måste man under mycken förödmjukelse 

bekänna att han i stort sedt har rätt. Den kristna världen behöfver väckas till besinnande 

af de nya uppgifter, som ställas af den moderna arbetarrörelsen.”101 Lewan refererar 

Kutters argument:  

De [socialisterna] äro de enda i vår tid, som sitta inne med det stora framtidsidealet af ett 

rättfärdighetens och kärlekens rike. […] Kyrkan fasar för socialisternas Kristusförakt, men hon 

är mera mån om att försvara det gängse produktionsväsendet, den privata eganderätten, 

öfverklassens traditionella förmåner än att taga på allvar Jesu enklaste och klaraste bud om 

kärlek och rättfärdighet.102 

Med dessa referat sätter Lewan fingret på tre centrala aspekter av kyrkans och 

prästerskapets ambivalenta relation till den socialistiska rörelsen: (1) socialismen 

beskrivs av Lewan som en representant för kristen etik; (2) socialismen beskrivs som 

 
99 Även i Magnus Pfannenstills ovan citerade syn på socialismen finns en möjlig koppling till denna 
rörelse. Pfannenstills tanke att socialismen bör förstås som ”en företeelse, i hvilken Gud kommer till vår 
samtid och vill blifva mottagen” uttrycktes vid denna tid av exempelvis Christoph Blumhardt och 
Leonhard Ragaz. Se Theodor Strohm, “Religious Socialism”, Encyclopedia of Christianity Online  
http://dx.doi.org/10.1163/2211-2685_eco_R.48 [Besökt 2017-04-21] 
100 Lewan, KVT 1908a, s. 43. 
101 Ibid, s. 45. 
102 Ibid, s. 44. 
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kristendomsfientlig; (3) kyrkan och prästerna vill försvara den egna institutionens 

maktposition i samhället. 

Motsättningen mellan kyrkan och socialdemokratin har beskrivits ovan.103 Mot denna 

bakgrund kan vi bättre förstå den ambivalenta inställning till socialismen som uttrycks 

hos framför allt Oskar Lewan. Han vill anamma de socialistiska idéerna, då dessa så väl 

uttrycker Jesus och kristendomens kärleksbudskap, men det blir för Lewan omöjligt att 

fullt ut uttrycka stöd för en socialistisk rörelse vars partiprogram argumenterar för att 

avskaffa statskyrkan: själva den institution som kyrkoherde Lewan representerar. För 

Lewan måste de sociala frågorna lösas på något annat sätt, nämligen genom att kyrkan 

utökar sin sociala verksamhet. 

Arbetarrörelsen och den tidiga socialdemokratin stod på grund av sin religionskritik och 

samhällsomvandlande program inte högt i kurs inom prästerskapet vid tiden för KVTs 

första årgångar, vilket även kan förklara Oskar Lewans nästan urskuldande formuleringar 

då han trots allt accepterar Hermann Kutters kritik av kyrkan och dennes försvar för 

socialistiska idéer. Det förklarar också den ambivalens som ryms i att Lewan i andra 

sammanhang ställer sig mer kritisk till socialismen: exempelvis då han refererar Albin 

Holms mer positiva inställning; ett annat exempel är då han talar om den socialistiska 

livsåskådningen som naturalistisk och därmed skild från en kristen, idealistisk 

livsåskådning.104 

I Pfannenstills och Lewans artiklar framträder kyrkans och prästerskapets ambivalenta 

inställning till socialismen, och hur synen på socialismen i hög grad tycks bero på vilka 

delar av den socialistiska rörelsen som ges företräde.  

För att återknyta till det stöd som Nathan Söderblom uttryckt för monarkin så vill jag 

hävda att detta inte nödvändigtvis är oförenligt med Lewans och Pfannenstills närmande 

till socialismens värden. Huruvida Pehr Eklunds och Fredrik Hallgrens ovan nämnda stöd 

för monarkin är förenligt med det som uttrycks hos Söderblom är mera ovisst. 

Söderblomsforskaren Staffan Runestam skriver att Söderblom i försvarsfrågan och i 

händelserna omkring borggårdskrisen 1913–1914 hade varit en bestämd försvarsivrare, 

som stödde kungens krav på en större försvarsbudget, men att han i sitt herdabrev efter 

 
103 Se kapitel 2.1. 
104 Se kapitel 3.5. 
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ärkebiskopsutnämningen 1914 kom att ”tveklöst bekänna sin tro på demokratin”.105 

Runestam menar även att Söderblom, åtminstone efter kriget, ”sympatiserade starkt med 

socialdemokratin i dess krav på ett rättvisare samhälle”, men att han samtidigt var kritisk 

till marxismen.106 Den bild som Runestam tecknar av Söderblom tycks stämma väl 

överens med den allmänna tendensen i KVT gällande synen på det politiska styret: ett 

försvar för rådande auktoriteter, en stor mängd skepsis mot den socialistiska rörelsen, 

men samtidigt ett bejakande av de samhällsfrågor som arbetarrörelsen och socialismen 

trots allt lyft fram. 

3.3 Stöd för kvinnorörelsen 

Att en rörelse för kvinnors fri- och rättigheter vuxit sig allt starkare i Sverige syns i ett par 

texter i KVT, och skribenternas stöd för den kvinnliga emancipationen är också tydligt vid 

de tillfällen då frågan berörs. Åter är det Oskar Lewan som är drivande i diskussionen med 

recensioner av två författare, nämligen Anna Maria Roos och Lydia Wahlström, båda 

aktiva inom kvinnorörelsen och båda dessutom knutna till KVT. I sin recension av Roos 

förefaller Lewan hålla med om samtliga av hennes argument för hur kristendomen och 

samhället i allmänhet tjänar på kvinnors frigörelse och självständighet: 

Hon visar hur rättfärdig den moderna kvinnofrigörelsen är från kristlig synpunkt. Och hon 

öppnar utsikter till ett framgångsrikt tjänande af kristliga intressen i mån som kvinnorörelsen 

når sina mål. […] Kyrkan har ej rätt och anledning att ställa sig i vägen för den pågående 

kvinnoemancipationen, ty hon skadar därigenom sig själf.107 

I sin recension av Wahlström håller Lewan med om att ”kvinnan behöfver frigöras, 

utbildas och ställas som mannens jämlike”, men han uttrycker aldrig explicit vad det är 

för slags frigörelse som åsyftas. Av Wahlström uttrycks en förhoppning om att redan nu 

levande människor en dag skall få uppleva att svenska kyrkan tillåter kvinnliga präster, 

och Lewan instämmer och menar att det inte är omöjligt.108 Lewan skriver att Wahlström 

”ger våra präster allehanda välbehöfliga anvisningar” för deras predikan.109 ”Det är ett 

 
105 Staffan Runestam, Söderblomsstudier, Uppsala: Svenska institutet för missionsforskning, 2004, s. 79–
81, citat s. 80. 
106 Ibid, s. 51.  
107 Lewan, KVT 1908c, s. 140–141, citat s. 141. 
108 Lewan, KVT 1908f, s. 410–412, citat s. 410. Svenska kyrkan tillät kvinnliga präster från 1958, och de 
första kvinnorna prästvigdes 1960. 
109 Ibid, s. 411. 
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arbete för både präster och statsmän men mest för tänkande ungdom, både män och 

kvinnor”, skriver han.110 

Wahlström var engagerad i rösträttsfrågan och 1907–1911 ordförande i Landsföreningen 

för kvinnans politiska rösträtt.  Rösträttsfrågan nämns dock inte av Lewan – kanske var 

ett sådant ställningstagande ännu alltför radikalt i en teologisk tidskrift. Lydia 

Wahlströms koppling till KVT och de liberalteologiska strömningarna i Sverige har 

undersökts av historikern Inger Hammar, som skriver att det inom kretsen kring KVT 

fanns en ”tydlig ambition att stödja kvinnoemancipatoriska strävanden”.111 Exempelvis 

var KVT-skribenterna Natanael Beskow och Hans Emil Hallberg medlemmar i 

organisationen Männens förbund för kvinnans politiska rösträtt.112 Hammar noterar dock 

att detta engagemang minskade med tiden, och nämner bland annat Nathan Söderbloms 

hustru Anna som en bidragande faktor. Anna Söderblom var emot kvinnlig rösträtt och 

kvinnliga präster, vilket Hammar menar att maken Nathan påverkats av. Även teologie 

doktor Birgitta Rengmyr poängterar Wahlströms kopplingar till KVT och det nära 

samarbetet med framför allt Oskar Lewan, som recenserade flera av hennes böcker. 

Rengmyr påpekar dock att Wahlström brutit med tidskriftens redaktion omkring 1925. 

Uppbrottet berodde utöver det som nämns ovan på att Wahlström i två böcker upplevdes 

ha glorifierat katolicismen och talat negativt om ”’den moderna teologin’”.113 

3.4 Den mänskliga moralens uppgång eller fall? 

”Den sedliga grund, som uppbär våra hem, nämligen mans och kvinnas kärlek till 

hvarandra, är på något sätt anfrätt.” Så inleder kyrkoherde Hans Emil Hallberg114 en 

artikel i vilken han berör frågor kring äktenskap och samliv.115 Den här typen av 

kommentarer om människans och särskilt ungdomens tillstånd i samtiden, såväl som 

 
110 Ibid, s. 412. 
111 Inger Hammar, ”Kvinnor kräver tillträde till det teologiska samtalet – Lydia Wahlström och Emilia 
Fogelklou”, i Brohed (red.), Sveriges kyrkohistoria. 8, s. 365–369, citat s. 369.  
112 Bertil Björkenlid, Kvinnokrav i manssamhälle. Rösträttskvinnorna och deras metoder som 
opinionsbildare och påtryckargrupp i Sverige 1902–21, Uppsala: Avdelningen för litteratursociologi, 1982 s. 
64–65. 
113 Birgitta Rengmyr, Personlighetens sakrament. Lydia Wahlströms författarskap och tänkande i religiösa 
och kyrkliga frågor 1900–1925, Uppsala: Svenska kyrkohistoriska föreningen, 1982, s. 19–20, 24, citat s. 
109. 
114 Hans Emil Hallberg (1856–1944) var kyrkoherde i Gustav Vasa församling i Stockholm. ”H Emil 
Hallberg”, Svenskt biografiskt lexikon, art. Robert Murray, urn:sbl:12411 [hämtad 2017-11-16] 
115 Hallberg, KVT 1908a, s. 99–109, citat s. 99. 
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ideal för den enskildes liv och handlande, är i högsta grad närvarande i KVT: tre uppsatser 

ställer på olika sätt som sin huvudfråga en diskussion av den mänskliga moralen. 

I Sverige var prästen en auktoritet på många plan. Han var trons och moralens förkunnare 

såväl som en statlig ämbetsman med juridisk makt och plikter. Särskilt ansvar hade 

präster för barn och unga, och inte enbart gällande den religiösa utbildningen, utan även 

världsligt och sedligt. Etnologen Jonas Frykman skriver att präster i sekler sett det ”som 

sin plikt att tygla den oro som fanns bland de unga”, vilket med lagligt stöd ännu gällde 

vid 1900-talets början.116 

Industrialisering och urbanisering hade skickat barnen till fabrikerna, men barnarbetet 

kom med tiden att minska. Som en följd av 1842 års folkskolereform gick alltfler i 

skolan.117 Omkring år 1900 började ungdomen ta form som identitet: en grupp som på 

betydande sätt skilde sig från vuxna och barn, menar historikern Henrik Berggren.118 

Statsvetaren Hans-Erik Olson menar att ett visst utrymme för fritid för första gången 

tillkom barn och unga. Denna fritid sågs som problematisk i synnerhet av många 

folkskollärare och präster,119 som hade ansvar för ungas utbildning. Dans blev för 

ungdomar ett allt vanligare fritidsintresse, och sedermera skulle film, idrott, tidskrifter, 

litteratur och annan underhållning få allt starkare fäste. Denna utveckling ledde till att de 

unga i skolans och kyrkans ögon sågs som förvildade. Den nya kulturen gestaltade ett 

alternativt liv, sades det, som riskerade att konkurrera ut den sedliga väg som 

förkunnades genom skola, predikan och konfirmation. ”Risken var stor att 

lagöverträdelserna skulle sprida sig och att framtidens mänsklighet skulle sjunka till en 

’lägre’ moralisk nivå än den nuvarande.”120 Kritiken gällde huvudsakligen 

industriarbetarnas ungdom, och debatten måste förstås i relation till en mer övergripande 

ekonomisk och demografisk samhällsomvandling. Bland präster och lärare ansågs ”att 

 
116 Jonas Frykman, Dansbaneeländet. Ungdomen, populärkulturen och opinionen, Stockholm: Natur och 
kultur, 1988, s. 52–54, 158n24, citat s. 52. Tidigare bestämmelser ur kyrkolagen av år 1686 fick så sent 
som 1936 en nyformulering som slog fast att det tillhörde kyrkoherdens samt domkapitlets uppgifter att 
vaka över ungdomen. 
117 Hans-Erik Olson, Staten och ungdomens fritid. Kontroll eller autonomi?, Lund: Arkiv, 1992, s. 30. 
118 Henrik Berggren, Seklets ungdom. Retorik, politik och modernitet 1900–1939, Stockholm: Tiden, 1995, s. 
27–31. 
119 Folkskollärare och präster har historiskt stått väldigt nära varandra. Åtminstone före 1850 var 
läraryrket dessutom ett vanligt karriärsteg mot prästämbetet. Christina Florin & Ulla Johansson, "Där de 
härliga lagrarna gro…” Kultur, klass och kön i det svenska läroverket 1850–1914, Stockholm: Tiden, 1993, s. 
152. 
120 Olson, Staten och ungdomens fritid, s. 31 
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barn och ungdom behövde kontrolleras på sin fritid.”121 En sedlighetsdebatt började ta 

form, och ungdomens uppfostran blev till en politisk fråga; efter en motion i riksdagen 

tillsattes 1896 en utredning som ledde fram till att Sveriges första barnavårdslag stiftades 

1902.122 Frågan var dock långt från löst; glöden skulle långsamt pyra fram till 1938 då 

debatten om ”dansbaneeländet” skulle komma att flamma upp rejält.123 

Det är mot denna bakgrund som vi kan se KVT-skribenten Hallbergs nyss nämnda tankar 

om att äktenskapet är hotat. Han ser äktenskapet som en grund för tillit och samarbete, 

något som bildar ett slags samhällets grundpelare. Detta framställs som ett ideal under 

hot, och han hyser oro för vart utvecklingen tycks vara på väg. Samtiden präglas av 

”individualism” och ”lyckotörst”, men att hänge sig åt nöjen och lust leder till att 

människan mister förmågan att vara trogen senare i livet, menar Hallberg, och just 

otrohet ser han som ett särskilt betydande problem.124 För att kunna lösa problemet krävs 

rätt uppfostran av ungdomen, som behöver en ”sedlig kraft” till självbehärskning, som kan 

ligga till grund för trohet och bättre ansvarstagande för barnen.125 Problemet 

exemplifieras bland annat genom kritik av den samtida kulturen, i synnerhet litteraturen, 

där Hallberg menar att litteraturen speglar samtidsmänniskan och visar ”hvad som rör 

sig på bottnen af folksjälen”. Han är inte nöjd med vad han ser, och citerar som exempel 

med starkt missnöje en fras ur Hjalmar Söderbergs pjäs Gertrud: ”Är det inte betecknande, 

att det skådespel, som mer än något annat slagit igenom hos oss, bär såsom motto orden: 

’jag tror på köttets lust och själens obotliga ensamhet’?”126 

Även om Hallberg upplever en fara med en förändrad syn på äktenskapet kan hans syn på 

kärlek som en av äktenskapets viktigaste grunder ses som en tämligen ny uppfattning 

inom kyrkan. Äktenskapet sågs traditionellt som en av kyrkan sanktionerad borgerlig och 

juridisk angelägenhet; kärlek var mindre viktigt. Tiden efter sekelskiftet präglades av 

omvälvande förändringar gällande synen på kroppen, sexualiteten och äktenskapet.127 

 
121 Ibid, s. 42. 
122 Ibid, s. 30–42; jfr. Edvard Rodhe, Svenska kyrkan omkring sekelskiftet, Stockholm: Svenska kyrkans 
diakonistyrelses bokförlag, 1930 s. 61–63; jfr. Frykman, Dansbaneeländet, s. 57–58. Frykman skriver dock 
att ”nöjeslivet” inte utgjorde en så stor del av ungdomarnas fritid, vilket framkom när saken väl 
undersöktes. ”Oron hade förstärkts av betraktarnas farhågor.” Frykman, Dansbaneeländet, s. 155. 
123 Frykman, Dansbaneeländet, passim 
124 Hallberg, KVT 1908a, s. 99–104, citat s. 99, 100. 
125 Ibid, s. 100–102, citat s. 100. 
126 Ibid, s. 99.  
127 Nils Kristenson, Rädda familjen. Kristen opinionsbildning i befolkningspolitiska och sexualetiska frågor 
under 1930-talet, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 1997, s. 11–13. Det stora genomslaget för den 
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Hallberg verkar mena att samhället gör dessa ungdomar en björntjänst om de inte 

uppfostras på rätt sätt. Hallberg ger i denna fråga uttryck för en uttalat konservativ 

ståndpunkt: det gängse står under hot från något nytt. Det finns ett levnadssätt som han 

menar är objektivt riktigt, och det ideal om samvetsfrihet som i KVT poängteras som så 

viktigt i teologiska frågor får här stiga åt sidan. Artikeln passar väl in den kritik som 

beskrivs av Hans-Erik Olson och Jonas Frykman, nämligen uppfattningen att tidens 

samhällsproblem beror på att ungdomens uppfostran är eftersatt. En liknande oro 

uttrycks i KVT av Magnus Pfannenstill. Han kritiserar det han anser vara ett alltför stort 

fokus på sinnlig njutning i nuet, med följd att andliga och kulturella värden blir eftersatta. 

Sinnligheten ödelägger den goda viljan och handlingskraften. Faran ligger för Pfannenstill 

i den ”modlöshet” som kommer av att inte ha ett utstakat livsmål som sträcker sig utöver 

upplevelsen av nuet.128 

När professor Otto Emil Lindberg129  skriver om den samtida moralen är tonen diametralt 

motsatt. I artikeln ”Äro religion och moral i aftagande?” diskuterar Lindberg det svenska 

samhället och vart utvecklingen tycks vara på väg. Frågan i artikelns titel besvaras 

nekande: Lindberg ser i stället ljust på såväl samtiden som framtiden. Gentemot vad han 

beskriver som en inom kyrkliga kretsar gängse bild av den västerländska kulturens förfall 

visar han hur mänskligheten snarare tycks närma sig sin höjdpunkt både andligt och 

materiellt: ”om något tillryggalagdt skede af mänsklighetens historia kan kallas 

humanitetens och människokärlekens, så är det den tid, i hvilken vi nu lefva”.130 

Samtidigt som Lindberg ser mycket positivt så förnekar han inte att det finns problem. 

När han efter en diskussion av det allmänna världsläget går över till att undersöka den 

individuella människans situation är det inledningsvis dystert: ”Det är sannerligen ingen 

fattigdom på mord, rån, våldtäckt, djurisk och underdjurisk otukt, dryckenskap och annan 

råhet”.131 Det mesta tycks dock gå mot det bättre, menar han. Mäns våld mot barn och 

 
nya psykologin hos Freud liksom filmens genombrott och ett nytt medieklimat låg dock 1908 ännu ett 
antal år framåt i tiden. 
128 Pfannenstill, KVT 1908a, s. 30–31, 38–39, citat s. 39. 
129 Otto Emil Lindberg (1850–1920) var professor i semitiska språk vid Göteborgs högskola, men också 
aktiv inom folkbildning, och stiftade förbund för arbetare och studenter. Ej prästvigd. ”O Emil Lindberg”, 
Svenskt biografiskt lexikon, art. Sven Dedering, urn:sbl:10423 [hämtad 2017-10-30] 
130 Lindberg, KVT 1908a, s. 59. 
131 Ibid, s. 60. 
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kvinnor minskar. En tidigare utbredd egoism har ersatts av ett ”barmhärtighetssinne” och 

en ökad aktning för människovärdet.132 

Lindberg nämner ett flertal exempel på sociala förbättringar i samtiden som talar för att 

samtiden ser en stark utveckling av moralen, däribland ”nykterhetssträfvanden, 

söndagsskoleväsende, barnuppfostringsanstalter, magdalenahem och andra inrättningar 

för sedlig upprättelse, förbättrad sjukvård, hospitalsvård och fattigvård, m. m.,”.133  

Lindberg menar att detta syns även i det politiska läget, där det nu råder goda relationer 

mellan Europas stormakter. Allianser och ententer upprättas, strävanden som han menar 

”hålla på att förena hela Europa till en stor federationsstat”. Det råder en allmän avsky 

mot ”allt hvad krig och brodermord heter”, och tidigare fientlighet mellan Tyskland, 

England och Frankrike tycks förpassad till historien.134 ”Den som dömer historien 

opartiskt och tager de rätta observationerna, måste medgifva, att vi nu sedligt sedt är 

något närmare vårt mål än under någon af mänsklighetens gångna utvecklingsepoker.”135 

Hallberg och Lindberg presenterar i sina artiklar såldes väldigt olika bilder av den 

mänskliga moralens tillstånd. Den ena artikeln är kritisk, en varnande uppmaning; den 

andra är positivt berömmande, även om den också tar upp negativa aspekter. Hallberg 

tycks vilja upplysa om att de moraliska värden som han tar för sanna fortfarande är 

möjliga att kämpa för; Lindberg ger uttryck för att det goda arbetet redan gett resultat. 

Lindbergs syn faller väl in i den allmänna karakteristiken som ibland ges av det tidiga 

1900-talet, där de positiva vindarna från det långa 1800-talet är starka fram till 

krigsutbrottet 1914, varefter denna optimism försvinner.136 Hallbergs artikel är tydligt 

konservativ, då han ser faror i mycket av det nya. 

I Hallbergs och Pfannenstills kritik tecknas problem, men de föreslår inga explicita 

åtgärder och nämner inte heller vem som bör lösa problemen. I Lindbergs mer positiva 

artikel nämns dock flera exempel på sociala förbättringar, där den gemensamma 

nämnaren för flera av dessa är att de är exempel på social verksamhet som drivs antingen 

 
132 Ibid, s. 61. 
133 Ibid, s. 58–59.  
134 Ibid, s. 59–60, citat s. 60. 
135 Ibid, s. 62. 
136 Om det långa 1800-talet och den positiva samtidssynen före 1914, se exempelvis Hammar, 
Liberalteologi, s. 305. Nordin, Från tradition till apokalyps, s. 28. 
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av människor i civilsamhället, eller av kyrkan. Att även Hallberg och Pfannenstill ser detta 

som kyrkans och prästernas uppgift är högst troligt.  

3.5 Skolan och den nya pedagogiken 

Andra frågor i KVT som berör barn och unga gäller skola och utbildning. Merparten av 

dessa artiklar och recensioner rör reformerandet av religionsundervisningen, en omkring 

sekelskiftet högst aktuell fråga som fördes fram på ordningen av såväl socialdemokrater 

och liberaler som liberalteologer. Enligt K G Hammar förespråkade kretsen kring KVT 

införandet av en religionsundervisning där kristendomen förstods som en historisk 

företeelse, och som sådan lydandes under lagar för historisk utveckling, men att den 

kristna läran alltjämt var den sanna och rätta läran och att den så skulle förbli, även i 

skolans undervisning. De var därmed kritiska mot det socialdemokratiska kravet på en 

”konfessionslös” kristendomsundervisning, som sedermera kom att bli verklighet i och 

med 1919 års reform. KVT-kretsens strävan ledde således enligt Hammar inte riktigt till 

önskat resultat. ”Det liberalteologiska kyrkopolitiska programmet i skolfrågan […] hade 

förverkligats men på ett vida radikalare sätt än de liberala teologerna någonsin tänkt 

sig.”137 

I KVT diskuteras inte enbart frågor om hur undervisningen som sådan ska bedrivas, utan 

dessutom undervisningens konsekvenser för barn och unga i vidare mening: deras 

moraliska ansvar, deras möjligheter, och uppfostran, något som även berörts i föregående 

kapitel. 

Den enda skribent att mer direkt ta upp frågor om pedagogik är författaren Emilia 

Fogelklou,138 som diskuterar behovet av reformer inom både religionsundervisningen 

och pedagogiken. Särskilt intressant är här de konsekvenser för elevernas individuella 

utveckling som Fogelklou härleder utifrån en reformerad religionsundervisning som 

sträcker sig utöver kristendomen. Genom att undervisningen skildrar ”all tro” och att alla 

 
137 Hammar, Liberalteologi, s. 161–209, citat s. 209; jfr. Lennart Tegborg, Folkskolans sekularisering 1895–
1909. Upplösning av det administrativa sambandet mellan folkskola och kyrka i Sverige, Stockholm: 
Föreningen för svensk undervisningshistoria, 1969, s. 13–14, passim. 
138 Emilia Fogelklou (1878–1972) var första kvinna att avlägga teologie kandidatexamen i Sverige 
(Uppsala 1909). Hon arbetade under större delen av sitt liv som lärare, men var även aktiv som författare 
och skribent. Inger Hammar, ”Kvinnor kräver tillträde”, s. 370–373. En utförligare biografi ges i Ingrid 
Meijling Bäckman, Den resfärdiga. Studier i Emilia Fogelklous självbiografi, Stockholm/Stehag: Symposion, 
1997, s. 15–36. Meijling Bäckman diskuterar kort Fogelklous medverkan i KVT, och behandlar just frågan 
om pedagogiken, s. 183–184. 



42 

 

religioner och åsikter skildras på lika villkor menar hon att barnen utvecklar tillit till sitt 

eget samvete och därigenom kan välja sin egen väg.139 Därigenom lär de sig att finna vägar 

till sin egen sanning, men förstår också att bemöta andra berättelser eller ”villfarelser”.140 

Den egna tron blir då till en skapande kraft, och skall tjäna som en grund för en egen vilja 

till ”samhällsnyttiga ting”.141 Fogelklou förespråkar tillit till barnens egen samvetsfrihet, 

och hon verkar mena att utvecklingen mot denna syn på undervisningen redan är på god 

väg att realiseras. Liknande tankar uttrycks av Torgny Segerstedt,142 som i en recension 

menar att det är viktigt att barnen tillåts studera andra religioners gudsbilder.143 

Pedagogik var som vetenskaplig disciplin ny omkring sekelskiftet 1900; den första 

svenska professuren i ämnet inrättades i Uppsala 1909.144 Synen på lärarens roll hade 

förändrats under 1800-talets andra hälft, då läraryrket även kom att börja 

professionaliseras. Allt fler förblev lärare livet ut samtidigt som andelen präster och 

teologer i lärarrollen minskade. Den nya pedagogiken hade sin del i denna utveckling. ”Det 

gamla läraridealet, där konsten att undervisa betraktades som en medfödd förmåga, 

började därmed att ersättas av en vetenskapligt pedagogiskt skolad läroverkslärare.”145 

Den nya lärarrollen hängde också samman med en ny syn på barnet, och vad Henrik 

Berggren kallar för en ”upptäckt av barn- och ungdomen som ett självständigt biologiskt 

fenomen”.146 Inom medicinen, psykologin och pedagogiken började barn och unga förstås 

som formbara på ett nytt sätt, och inte enbart som för evigt fast i sociala kategorier som 

exempelvis tiggare eller hemlösa.147 

Emilia Fogelklou tecknar med viss ironi skillnaderna mellan den äldre och den nyare 

tidens barnuppfostran. Den förra sammanfattas som ”lydnad — mot lagarna, mot 

öfverheten, mot föräldrarna, mot seden”, den senare som accepterande och 

antiauktoritativ, beaktande barnens egen potential snarare än förpassande in i färdiga 

mönster.148 Det gamla sättet är dock inte längre möjligt, menar hon, eftersom att detta 

 
139 Fogelklou, KVT 1908a, s. 315.  
140 Ibid, s. 316. 
141 Ibid, s. 319. 
142 Torgny Segerstedt (1876–1945) var religionshistoriker, senare tidningsredaktör för Göteborgs 
Handels- och Sjöfartstidning. Han var knuten till kretsen kring KVT och medverkade vid dess grundande. 
Hedin, Ingenting är anstötligare, s. 7–14; jfr. Hammar, Liberalteologi, s. 35, 38, 127–128. 
143 Segerstedt, KVT 1908a, s. 110. 
144 Florin & Johansson, "Där de härliga lagrarna gro…", s. 160.  
145 Ibid, s. 159–161, citat s. 159.  
146 Berggren, Seklets ungdom, s. 33. 
147 Ibid, s. 34. 
148 Fogelklou, KVT 1908a, s. 309–310, citat s. 309. 
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inte längre är ”naturligt”.149 Människan lever i en ny tid, menar Fogelklou, och 

pedagogiken följer med. 

Den pedagogik som Fogelklou förespråkar stämmer väl överens med den nya 

reformpedagogik som växte fram mot 1800-talets slut, med Ellen Key som sin främsta 

förespråkare i Sverige. I sitt stora pedagogiska verk Barnets århundrade från år 1900 

argumenterade Key för en skolgång inom vilken barnen skulle ges möjlighet att utveckla 

sin egen individuella potential. Människan som individ var det centrala.150 Även om 

Fogelklou inte nämner Key så är hennes inflytande mycket troligt.151 Utöver Fogelklou 

finns det ingen skribent som explicit diskuterar pedagogiken, men i exempelvis 

diskussion av nya läroböcker understryker även andra skribenter vikten av att dessa 

läroböcker är av god pedagogisk standard.152 

Trots en minskande andel präster som lärare så utgjorde de strax efter sekelskiftet 1900 

fortfarande omkring 5-10 % av lärarkåren.153 Med antagandet att det därför fanns en 

betydande del lärare i tidskriftens läsekrets kan vi se Emilia Fogelklous engagemang i KVT 

som ett led i projektet att sprida intresset för den nya pedagogikens idéer kanske framför 

allt till dessa lärare för att i förlängningen få till stånd en bättre skolundervisning. 

3.6 Religionen och dess betydelse för individ och samhälle 

I 1908 års första nummer öppnar kyrkoherde Ernst Althin154 med en inledningsartikel 

om årsskiftet. Tiden går framåt, och tidens materiella vinningar för med sig mycket gott. 

Men för individen krävs att det finns ett mål i tillvaron, ett mål som inte enbart är till för 

vardagslivet, utan ett mål som måste vara en utveckling av den egna gestalten, det egna 

själslivet.155 

 
149 Ibid, s. 312. 
150 Thorbjörn Lengborn, En studie i Ellen Keys pedagogiska tänkande främst med utgångspunkt från 
”Barnets århundrade”, Stockholm: Föreningen för svensk undervisningshistoria, 1977, s. 13–15, 63. 
151 Ellen Key riktade stark kritik mot kristendomen, och stod i allmänhet inte högt i kurs inom kyrkan, och 
inte heller inom KVT. Att direkt hänvisa till pedagogiskt inflytande som härstammande från Ellen Key 
hade därför förmodligen inte setts på med blida ögon läsekrets. 
152 Se exempelvis Gierow, KVT 1908a, s. 187, 201. 
153 Detta gällde före 1915. ”Inslaget av lärare utbildade vid teologisk fakultet var omkring 10 procent 
bland lärare födda före 1880. Därefter minskade de bland de yngre lärarna till mindre än 5 procent.” 
Florin & Johansson, ”Där de härliga lagrarna gro…”, s. 178n51.  
154 Ernst Althin (1868–1936) var präst, kyrkoherde i Glemminge. Ohlsson, Biografisk matrikel, s. 341–342. 
155 Althin, KVT 1908a, s. 1–2. 
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Magnus Pfannenstill är i samma nummer inne på liknande tankar. Han frågar vad det är 

som gör livet värt att leva, och menar att livets essens ligger i att nå ett utstakat mål – ett 

mål som måste vara av andlig karaktär. Pfannenstill ser kritiskt på det som han i sin 

samtid upplever vara ett alltför stort fokus på sinnliga njutningar som snabbt försvinner, 

då begäret efter mer hämmar individens vilja och strävan efter högre värden. ”Man bygger 

luftslott, som man en dag får se falla tillsamman. Och då afslöjar sig med detsamma hela 

lifvet som en stor illusion. Hvad har det varit annat än ett jagande efter vind!”156 

Althin och Pfannenstill poängterar således betydelsen av högre värden, men uttrycker 

sällan mer konkret vilka värden dessa är, eller vad för konsekvenser det får för individen 

om dessa inte efterföljs på det sätt som förespråkas. En starkare religiositet i sig tycks 

vara målet, men Pfannenstill betonar dessutom tron som en grund för förmågan till vilja 

och handlingskraft. 

En liknande tanke drivs av Oskar Lewan, som i en artikel diskuterar fyra olika 

livsåskådningar: kristlig; panteistisk; naturvetenskaplig eller socialistisk; konstnärligt-

individualistisk. Lewan förespråkar givetvis den kristliga, som tolkas i liberalteologisk 

anda: ”Kristendomen behöfver en ny utformning i läror och ordningar, där den gamla 

världsbilden med dess konsekvenser beslutsamt offras och tidens bestående vinningar 

insmältas i stället.” Den så kallat socialistiska livsåskådningen ser Lewan som 

naturalistisk och därmed skild från en kristen, idealistisk livsåskådning.157 Här är det just 

socialismen uppfattad som livsåskådning som Lewan vänder sig emot, och inte 

socialismen som politisk idé, vilket kan förstås i relation till Duhnes ovan nämnda 

förklaring av hur socialismen sågs som tredelad, där livsåskådningen är en av de delar 

som identifieras som omöjlig för prästerna att acceptera.158 

I sin ovan nämnda artikel om religion och moral beskriver Otto Emil Lindberg samtidens 

religiösa yttringar som ett sökande efter personlig sanning. Gällande kristendomen 

vänder sig Lindberg emot dem som menar att intresset för kristen tro är på nedgång, och 

menar i stället att kristendomen endast tagit sig andra uttryckssätt, då människors 

tänkande inte längre styrs ”af fruktan för prästerlig auktoritet och kyrkligt tvång”.159 Han 

menar att den nya tidens moderna ifrågasättande av kyrkans tidigare sanningsmonopol 

 
156 Pfannenstill, KVT 1908a, s. 30–31, citat s. 31. 
157 Lewan, KVT 1908b, s. 130–131, citat s. 135. 
158 Se kapitel 2.1 
159 Lindberg, KVT 1908a, s. 51–56, citat s. 55.  
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har lett till nya typer av sanningssökande, vilket för honom inkluderar intresset för både 

naturvetenskap och nya religionsuttryck.160 

Som ett exempel på samtidens religiösa uttryck tar Lindberg upp 1893 års World’s 

Columbian Exposition i Chicago, och det ekumeniska möte, Parliament of the World’s 

Religions, som där anordnades: 

På denna kongress, den första i sitt slag i mänsklighetens historia, kunde representanter för 

alla världens religioner med deras olika sekter förena sina hjärtan i gemensam andakt, då 

kardinal Gibbons förestafvade dem ’Fader Vår’. Den gången lyfte sig religionen nästan ett 

stjärnafstånd närmare Himlen. Hvilket oerhördt framsteg, att man på så många representativa 

händer erkänner äfven andra religiösa lifsåskådningar än ens egna såsom stadda på Guds 

vägar, om ock på olika sätt och i olika grad.161 

Religionen är här för Lindberg en, men han ställer samtidigt kristendomen främst, och det 

är talande att Lindberg nämner just Fader Vår, en kristen bön, som den centrala punkten 

för olika religiösa åskådningars förening. Lindbergs öppnande mot annan religiositet 

bygger trots allt på ett hierarkiskt underordnande, där övrig religiositet snarare ses som 

ett annorlunda uttryckssätt för kristendomen än som en i sin egen rätt likvärdig väg till 

Gud. Torgny Segerstedt uttrycker en liknande tanke, i det att han ser kristendomen som 

”slutmålet” och en ”fulländning” av en lång religionshistorisk utveckling162, liksom av F A 

Johansson,163 som menar att ”de hedniska religionernas” gudsföreställningar innehåller 

en ”ädel kärna”, då de ”äro liksom symboler för den sanne Gud, som man ännu ej 

känner”.164 Även Oskar Lewan ger uttryck för denna religionssyn då han diskuterar den 

kristna missionen och menar ”att de hedniska folken både kunna och böra höjas till 

jämbördig ställning med de kristna folken”.165 

Segerstedts, Johanssons och Lewans uttryck kan här ses som typiska för en 

kristendomssyn präglad av evolutionistiskt tänkande. Denna syn kom att växa fram inom 

liberalteologiska kretsar i syftet att försvara kristendomen från den kritik som följde i 

kölvattnet av att Charles Darwin 1859 publicerat Om arternas uppkomst. Det evolutionära 

 
160 Ibid, s. 54. 
161 Ibid, s. 56.  
162 Segerstedt, KVT 1908a, s. 111. 
163 Frans August Johansson (1850–1910) var professor i exegetisk teologi i Lund och medverkade då KVT 
grundandes. Hammar, Liberalteologi, s. 26n93 
164 Johansson, KVT 1908a, s. 125. 
165 Lewan, KVT 1908e, s. 215. 
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utvecklingsperspektivet blev snabbt populärt på flera håll, så även inom teologin och 

studiet av ickekristna religioner.166  

De uttryck för tron som här formuleras tycks dessutom stämma väl överens med 

liberalteologins ideal om samvetsfrihet. Hos Lindberg framträder tydligt att anammandet 

av denna fria syn på religionen innebär något gott för människor. Det finns fortfarande de 

som är ”blott namn- och bokstafskristna”, men därtill har en större religiositet väckts hos 

andra. Människor är inte längre religiösa enbart av rädsla för auktoriteter, utan för 

sanningssökandets skull vilket Lindberg menar leder till rättfärdighet.167 Pfannenstill 

betonar tydligare – framför allt mot slutet av sin artikel – att det är just kristendomen som 

sökandet efter det andliga målet måste leda till.168 Lindbergs syn framstår som mer öppen. 

Slutligen finns det en intressant iakttagelse i hur skribenter uttrycker sig om katolicismen. 

I diskussioner om den kristna tron används vid ett par tillfällen negativa uttryck om 

katolicismen som ett slags kontrast eller litterärt verktyg i argumentationen. Prästen 

Hjalmar Evander169 beskriver katolsk tro som ”trälaktig”: en religion där allt är 

förbestämt och där präster och andra tänker åt en, vilket Evander menar skiljer sig från 

den evangeliska trons frihet.170 Oskar Lewan gör något liknande i sin diskussion av 

konfirmationen och dennas alltför strikta konfirmationslöften, som Lewan liknar vid 

katolicismens tvång att var och en skall bekänna dogmer och avge löften som inte står i 

överensstämmelse med samvetet.171 Artiklarna behandlar inte katolicismen som sådan, 

men den lyfts in som en varning, en negativ association. Lewan och Evander ser 

katolicismen som något negativt, och allt som liknar katolicismen är därför per definition 

även det negativt.172  

 

 
166 Wahlbom, Socialdemokratins och kyrkans, s. 69. Se även kapitel 2.2. 
167 Lindberg, KVT 1908a, s. 63–64. 
168 Pfannenstill, KVT 1908a, s. 38–40. 
169 Hjalmar Evander (1874–1949) var präst och kyrkoherde i Halmstad, sedermera i Ystad. Ohlsson, 
Biografisk matrikel, s. 359. 
170 Evander, KVT 1908a, s. 181–183, citat s. 181. 
171 Lewan, KVT 1908d, s. 268–269. 
172 Här uttrycks således en viss kritik av katolicismen. Även om detta enbart sker i förbigående så är denna 
kritik värd att notera, då frågan om katolicismen återkommer längre fram, se kapitel 5.4 
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3.7 Sammanfattning 1908 

I KVT uttrycks 1908 i allmänhet en positiv syn på samtiden. Skribenter lyfter många 

gånger fram det som är bra, och att världen går mot en ljus framtid. Det finns förstås även 

problem, där skribenterna skildra det samtida läget och följer upp med implicita eller 

explicita idéer om hur det borde vara: en tanke om förändring mot något nytt, eller en 

återgång till något som varit. 

Till frågor om det politiska styret understryker flera skribenter värdet av monarkin och 

uttrycker tveksamhet till att riksdagens arbete styrs genom ”partiväsendet”. Stödet för 

monarkin motiveras sällan, men kan möjligen förstås utifrån skribenterna som själva 

tillhörande en äldre institution med hotad ställning, varför dylika institutioner försvaras. 

I tidskriften uttrycks en i viss mån positiv inställning till socialismen: flera skribenter är 

välvilligt inställda till socialismens värden då dessa överensstämmer med kristna värden, 

men sannolikt inte positiva till socialismen som rörelse, ideologi eller parti. I KVT uttrycks 

istället behovet av att kyrka och präster engagerar sig i sociala frågor. Den svenska 

socialdemokratin innehöll vid denna tid en alltför stark kritik av kyrkan och 

kristendomen för att detta skulle kunna vara ett rimligt antagande. Socialismen förstods 

många gånger som ett krav inte blott på sociala reformer, utan på en total 

samhällsomvandling, och därtill som en livsåskådning. Som sådan var den oförenlig med 

kristendomen. En stark monarki och en stark kyrka är det som eftersträvas för framtiden, 

och ses också som lösningen på sociala problem. 

Kvinnans frigörelse ges stöd i KVT, även om det enbart är en skribent som aktivt 

diskuterar frågan, vilket sker i recensioner av kvinnorörelsens författare. Här framförs en 

tydlig vision om en framtid där kvinnor har tillgång till bland annat utbildning på lika 

villkor som män. 

På ett par punkter uttrycks tanken att utvecklingen går åt fel håll, att samtiden är sämre 

än det förflutna och att förändring måste till för att det inte ska bli än värre. En skribent 

ser den traditionella monogamin som hotad, och riktar kritik mot den samtida 

litteraturen; en annan hyser mer allmän oro för den sedliga utvecklingen. Dessa två 

kontrasteras dock mot en tredje som tvärtom fokuserar på det positiva i samtiden, och 

därmed ser en ljus framtid. 
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Skolan är en viktig fråga, men diskussionen rör framför allt kristendomens plats inom 

religionsundervisningen. En skribent propagerar starkt för att den moderna 

pedagogikens metoder måste införlivas i svenska skolor, och även andra betonar 

pedagogikens vikt. 

Religionen i sig diskuteras också på samhällsnivå, där människan för att kunna utvecklas 

rätt behöver en strävan mot ett andligt mål. Det framträder också att flera olika sorters 

religiositet anses vara av godo, då de innebär ett sanningssökande eller närmande till Gud. 
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KAPITEL 4. KVT 1918 

År 1918 är tidskriftens sidantal något mindre än för 1908. I den här årgången återfinns 

flera av de ämnen som var viktiga även 1908, och ämnen som exempelvis bibeltolkning, 

religionsfilosofi, religionsundervisningen, ”katekesfrågan” och andra aktuella teologiska 

och kyrkliga frågor upptar fortsatt en stor del av tidskriftens innehåll. De artiklar som är 

mer tydligt samhällsinriktade utgör en mindre andel av innehållet jämfört med 1908, men 

här diskuteras exempelvis det första världskriget, riksdagen, och den kristna trons 

betydelse i samhället. Andra ämnen från 1908 ryms dock inte i denna årgång, exempelvis 

pedagogiken, kvinnorörelsen och förhållandet till socialismen. 

Årgången präglas genomgående av ett slags trevande varsamhet och osäkerhet i 

formuleringar av idéer och förslag på lösningar. Artiklar liknande den av Otto Emil 

Lindberg från 1908, i vilken han förmedlar en tveklöst positiv syn på utvecklingen, syns 

inte 1918. Det pågående världskriget, som nu är inne på sitt fjärde år, är föga förvånande 

en källa till oro. Kriget står ofta i fokus för de samhällsinriktade artiklarna, och även en 

betydande del av den övriga diskussionen berör kriget på något sätt. Skribenterna 

förhåller sig givetvis till den samtida utvecklingen, varför det kan vara bra att i korthet 

återge vad som skett sedan 1908. 

I Sverige ser tiden efter 1908 ett ökat politiskt inflytande från liberaler och 

socialdemokrater. Första kammaren förblir konservativ, vilket hindrar 

rösträttsförslagen. Kung Gustaf Vs agerande under borggårdskrisen visar på monarkins 

fortsatt starka ställning. Under kriget hade Sverige först en ämbetsmannaregering, där 

flera realpolitiska sakfrågor lades åt sidan, men hösten 1917 bildar Nils Edén en liberal 

regering. 

I centrum för händelserna i Europa står givetvis det första världskriget, med allt som detta 

medför. År 1918 har den ryske tsaren abdikerat, och även om bolsjevikerna för tillfället 

håller makten är landets framtid fortfarande oviss. Finland har blivit självständigt, men 

till följd rasar ett fullskaligt inbördeskrig mellan borgerliga och socialister. Under 1918 

påbörjas dessutom en revolution i Tyskland, då kejsaren även där abdikerat. Även i 
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Sverige är läget osäkert, och våren 1917 innebär hungerdemonstrationer och stora 

oroligheter på flera håll.173 

På den kyrkopolitiska fronten råder i Lund nu större enighet. Den liberala falang som KVT 

representerar har fått genomslag för delar av sitt program och står inte längre i lika tydlig 

opposition mot majoriteten i stiftet. 

4.1 Försiktighet och oro, och vaga förhoppningar 

Talande för årgångens ovan nämnda osäkerhet är dess första inledningsartikel, där 

kyrkoherde Elis Corneliusson174 höjer ett varningens finger mot att smida alltför stora 

planer för framtiden, då världen är ständigt föränderlig och människan lever i ovisshet 

om vad som kommer. För Corneliusson är endast en sak säker, nämligen tron och 

människans förhållande till Gud.175 

Andra skribenter uttrycker saken något annorlunda. I en artikel skriver Oskar Lewan om 

en negativ samtida tendens, nämligen frånvaron av framstegstro och vilja till utveckling. 

”Vi fattas t r o n, det segervissa modet och den allt vågande handlingskraften. Vi tro ej på 

oss själfva, ej på hvarandra, ej på våra förslag, ej på framtiden, ej på framgång och 

seger.”176 Tron är en viljeyttring, men likaså är tvivlet. Här menar Lewan att människan 

måste vilja tron på utveckling och möjligheten till att skapa ett gott samhälle, även då 

tiden ser som mörkast ut.177 Liknande tankar uttrycks av kyrkoherde Sam Stadener, 

tidigare liberal riksdagsman.178 I en inledningsartikel (ursprungligen ett tal han hållit för 

sina konfirmander) gör Stadener det tydligt att de unga går en svår framtid till mötes. 

Vi äro ett fåtaligt folk. Vårt läge i världen är nog så farofullt. Ej heller äro förhållandena inom 

vårt eget folklif fridsamma. Här och hvar råder också en stark misströstan. Hos mången svensk 

själfver i dessa tider hjärtat af rädsla såsom löfven skälfva i skogen.179   

 
173 Carl Göran Andræ, Revolt eller reform. Sverige inför revolutionerna i Europa 1917–1918, Stockholm: 
Carlsson, 1998, s. 13, 20–22; jfr. Nilsson, Hundra år av svensk politik, s. 25–32, 37. 
174 Elis Corneliusson (1881–1957) var präst och kyrkoherde i Hörby. Ohlsson, Biografisk matrikel, s. 353. 
175 Corneliusson, KVT 1918a, s. 1–2. 
176 Lewan, KVT 1918a, s. 102. 
177 Ibid, s. 107–108. 
178 Sam Stadener (1872–1937) var präst, kyrkoherde i Ystad och sedermera biskop i Strängnäs (1927–
1932) och därefter i Växjö 1932–1937, liberal riksdagsman i första kammaren 1912–1917, 
ecklesiastikminister 1930–1932 och huvudsakligen aktiv i kyrkopolitiska frågor. ”N S (Sam) Stadener 
(Svensson)”, Svenskt biografiskt lexikon, art. Lars Gunnarsson, urn:sbl:20025 [hämtad 2017-11-01] 
179 Stadener, KVT 1918b, s. 177. 
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Likväl uttrycker han ett försiktigt hopp, och uppmanar de unga till att ha en accepterande 

och tillmötesgående inställning: 

Men vidgen jämväl edert hjärta till att älska eder nästa, hvem han än är. Om han står i ett annat 

läger än det vi tillhöra, om han tänker annorlunda än vi, om han icke förstår oss – hvad mera? 

Han behöfver oss. Då är han en af våra bröder. Han är människa. Då är det nog. Han skall älskas 

och tjänas.180 

Stadener och Lewan uttrycker försiktigt positiva tankar om tron och handlingskraften, 

vilket på ett synbart märkligt sätt kontrasterar mot Corneliussons varning mot att planera 

för mycket, men kan förstås som en konsekvens av de olika skribenternas syften, där 

Corneliusson syftar till religiös uppbyggelse, medan Stadener och Lewan är mer praktiskt 

inriktade. 

I ett tal hållet vid riksdagens öppnande i januari 1918 och nu publicerat i KVT beskriver 

Stadener mer konkret de problem han ser. Han menar att samtiden ser den största 

katastrofen i mannaminne, vilket får konsekvenser även i Sverige då människor börjar 

förlora hoppet och tilltron till samhället, med ökande sociala oroligheter som följd. 

Brottsligheten ökar, och ”samlefnaden vanprydes genom ringaktning för lag och 

ordning”.181 Stadener ser behov av att förnya och att återupprätta grunden för nationer 

och samhällsordning. Problemet ses ligga i människors rättfärdighet, liksom hos deras 

rättsmedvetande, som han menar har blivit svagt och behöver ett slags renässans, en 

nytändning. För Stadener personligen finns svaret i den religiösa tron, som ger det hopp 

”utan hvilket vi icke vore i stånd att uthärda tidens tryck och att arbeta för nya och bättre 

tider”.182 I Jesus ser Stadener ett etiskt ideal, och människor bör följa ”hans kamp för 

rättfärdighet på jorden”.183 

På detta sätt uttrycks i KVT 1918 en syn på samtiden som präglad av en osäkerhet som 

förefaller ha drabbat hela folket. Här framställs kristendomen både som frälsning och som 

etisk samhällsgrund, vilket stämmer väl överens med en liberalteologisk hållning. Några 

konkreta initiativ till samhällelig förändring föreslås dock inte. Skribenterna 

understryker trots allt hoppet, viljan och tron på att det finns en framtid även efter kriget. 

 
180 Ibid, s. 178. 
181 Stadener, KVT 1918a, s. 35. 
182 Ibid, s. 33–35, citat s. 35. 
183 Ibid, s. 37. 
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4.2 Stöd för auktoriteter och en aktiv kyrka i samhället 

I kapitel 3.1 för år 1908 diskuterades socialdemokratins framväxt. Vi såg där hur flera 

KVT-skribenter framhävde positiva sidor av socialismen och arbetarrörelsen samtidigt 

som monarkins ställning försvarades. Diskussionen om hur kyrkan bör förhålla sig till den 

samtida politiska utvecklingen återfinns i KVT även 1918. Som bekant hade 

socialdemokratin i sitt partiprogram yrkat på kyrkans skiljande från staten, och frågan 

diskuteras i tidskriften alltjämt. Enligt K G Hammar motiverade kretsen kring KVT sitt 

försvar för statskyrkans fortlevnad framför allt av pragmatiska skäl: att det för 

närvarande var en ändamålsenlig kyrkoform för kristendomen i samtiden. En ny 

socialdemokratisk hållning, som omkring 1920 drevs i Riksdagen av Arthur Engberg, 

yrkade dock på att staten skulle få utökad kontroll över kyrkans beslutsfattande. Inför ett 

sådant scenario menar Hammar att flera inom KVT-kretsen i stället skulle föredra en 

separation, för att på så vis kunna garantera kyrkans självbestämmanderätt.184  

I en artikel diskuterar Oskar Lewan kyrkans relation till stat och samhälle, och berör 

politiken i samtiden och hur den bör fungera. Lewan skriver att det i människans natur 

finns ett visst mått av själviskhet, men att denna i alla tider motarbetats med olika former 

av samhällsbefrämjande sociala åtgärder och engagemang för det gemensamma. I 

samtiden menar Lewan att denna själviskhet tar sig uttryck genom ”en viss klassegoism”, 

där människor enbart ser till sina egna intressen snarare än det som är bäst för hela 

samhället.185 Riksdagens partisystem framförs som ett exempel på denna själviskhet, som 

Lewan menar blivit alltför dominerande. Den gode samhällsmedborgaren ska värna det 

allmänna bästa, vilket för Lewan innefattar hela samhället, och inte enbart arbeta för sina 

egna intressen. ”Men aldrig får han låta draga in sig i dagens partistrider, aldrig skall han 

af politiska detaljfrågor med deras småsinne och ofördragsamhet förledas att se bort från 

det samfällda och väsentliga.”186 Lewan menar att partipolitiken inte kommer kunna leda 

till en fungerade lösning på de gemensamma samhällsproblemen, då den inte antas kunna 

skapa den enhet som krävs för att leda samhället i rätt riktning. ”Det måste så vara, i mån 

som vi kristna hålla oss undan de politiska dags- och detaljstriderna med deras 

ödeläggande partiväsen, samla oss i sträfvan för det samfällda och bestående bästa”.187 

 
184 Hammar, Liberalteologi, s. 319–322.  
185 Lewan, KVT 1918b, s. 265. 
186 Ibid, s. 271–273, citat s. 272. 
187 Ibid, s. 273. 
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Lewan ställer sitt hopp till den överhet som ser till det allmänna bästa, men poängterar 

inte explicit vad detta innebär. Det som poängteras är behovet av enhet i beslutsfattandet, 

men det är oklart om Lewan menar överheten i exempelvis första kammaren, eller om 

han betonar monarkins fortsatta inflytande på politiken. År 1918 talar Lewan inte heller 

uttryckligen om socialismen och de sociala frågorna, så det är svårt att veta om hans 

positiva inställning förändrats sedan 1908. 

Lewan skriver även om individens plikter som samhällsmedborgare. Det primära är att 

alla kristna bör engagera sig i samhällsfrågor. Han är kritisk till de många ”goda kristna” 

som ställer sig likgiltiga inför vad som pågår i samhället utanför kyrkans sfär. ”Det finnes 

kristna, som i sin isoleringslust mot det borgerliga samhället svika till och med de enklaste 

plikter äfven mot det kristna församlingslifvet och söka uppehålla sitt religiösa lif i ett 

slags upphöjd ensamhet.”188 Den kristna tron måste kunna verka som underlag för 

konkret handlande, menar Lewan, utan att ge några specifika exempel på vilken 

verksamhet han åsyftar. Det är smått förvånande att Lewan inte mer konkret knyter an 

till någon verksamhet i samtiden, då det tidiga 1900-talet såg flera nya inrättningar för 

social verksamhet av just det slag som Lewan tycks förespråka.189  

Lewan berör även frågan om religionsfriheten, där han nämner socialdemokratins krav 

på ”kristendomen som privatsak”, vilket han vänder sig emot. Kyrkan och staten ska vara 

en, menar Lewan, och vänder sig emot de som ser tron som enbart en privatsak. Därmed 

inte sagt att denna typ av kristendom i sig dålig. Det är gott att sträva efter den enskilda, 

religiösa upplevelsen, men detta får inte göras på bekostnad av en strävan för det 

samhälleliga goda. Därför, menar han, måste den gode kristne medborgaren engagera sig 

i samhället.190 

Frågan om statskyrkan och religionsfriheten behandlas också av redaktionen för KVT i en 

osignerad artikel under kategorin ”Kyrkliga notiser”. Redaktionen menar att det främst är 

socialdemokrater som kräver religionsfrihet, men att denna hållning även har bredare 

stöd. ”Religionsfriheten skjutes fram som reformernas motiv och slutmål. Att den såsom 

mången annan frihet är blott en negering af auktoriteten, tom och steril till sitt innehåll, 

se ej alla.” Redaktionen påpekar dock att frågans vikt är ett tecken på att kyrkans relevans 

 
188 Ibid, s. 268. 
189 Se kapitel 2.1. 
190 Ibid, s. 267–268, citat s. 267. 



54 

 

kvarstår.191 Kyrkan bör acceptera att förändringar sker, menar redaktionen. ”Men här 

gäller det också att möta motståndet med ett tålmodigt, omsorgsfullt upplysningsarbete.” 

Kyrkans ställning får inte tas för given, och kritik bör bemötas genom en aktiv verksamhet 

som på så vis motiverar kyrkans värde.192 Präster får inte anse sig sitta inne med absolut 

kunskap i stil med ”något af den påfliga ofelbarhetens later”193 utan bör öppet ta ställning 

till alla nya tankar.194 

Här uttrycks en öppenhet inför tanken att kyrkan måste förändras i takt med samhället, 

och att det är detta som krävs för att bevara kyrkans relevans. Så långt är detta en bekant 

kyrkopolitisk hållning inom KVT-kretsen, men desto mer intressant är att redaktionen 

här ger uttryck för uppfattningen att det finns ett värde i att försvara traditionella 

auktoriteter. Frågan om statskyrkan och religionsfriheten är i sig en stötesten för 

redaktionen – eftersom att de fortsatt betonar den kristna statskyrkans betydelse – men 

frågan representerar samtidigt något som de ser som en trend, nämligen en allmän kritik 

av auktoriteter: ”oviljan mot auktoriteter är genomgående. Frihetsidéerna blotta sig som 

revolutionära tendenser.”195 Redaktionen skriver att kritiken mot kyrkan huvudsakligen 

kommer från socialdemokratin, men att den har stöd även hos andra, samt att det inte 

räcker med att ”slå sig till ro med tron på, att riksdagshögern skall med sitt motstånd 

bringa allt till en god utgång”.196  

Vurmen för demokratiska idéer ses i ljuset av den oroliga samtiden. ”Ovetenheten är 

överhufvud stor på detta område äfven hos de många likgiltiga, som därför lätt ryckas 

med, där det ropas starkast och de demokratiska idealen okritiskt afgudas”.197 En 

liknande tanke syns även i tidskriftens programanmälan för nästföljande årgång:   

Tiden är hård och oroande. De gamla institutionerna och tänkesätten pröfvas till det yttersta i 

fråga om hållfasthet. Reformifrarne blifva allt oftare rena omstörtningsmän. Det går också ut 

 
191 Redaktionen, KVT 1918b, s. 160. 
192 Ibid, s. 160–161, citat s. 161. 
193 Ofelbarhetsdogmen inom romersk katolicism fastslogs i det Första vatikankonciliet 1870, och säger att 
uttalanden i trosfrågor och moralfrågor som görs av påven offentligt är absolut sanna. Här, liksom 1908, 
utmålas katolicismen negativt i syfte att stärka andra argument. För vidare kritik av katolicismen, se 
kapitel 5.4. 
194 Ibid, s. 161. 
195 Ibid, s. 160. 
196 Här uttrycks således att redaktionen lutar åt höger i politiska frågor. 
197 Ibid, s. 161. 
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öfver det som har den längsta och starkaste tradition för sig, både världsligt och andligt. Fara 

är att angreppen till sist rikta sig mot själfva grunden och existensrätten.198 

Stödet för auktoriteter uttrycks här utan att konkreta skäl anges – något vi känner igen 

ifrån 1908 års stöd för kungamakten. Den enskildes liberala samvetsfrihet gäller inte när 

det rör rikets styre, utan i stället försöker redaktionen finna andra förklaringar till 

växande sympatier för socialdemokratins och liberalernas politik: den oroliga samtiden 

och den starka agitationen. Det ovan nämnda uttrycket att demokratin ”okritiskt afgudas” 

visar att tveksamheten inför partipolitikens förmåga att lösa de samtida problemen 

kvarstår. Klart är att den rådande samhällsordningen synes vara i gungning. 

Ställt mot den samtida omvärldens politiska utveckling är det lätt att förstå redaktionens 

oro. Händelserna i Ryssland, Tyskland och Finland visade att den rådande 

samhällsordningen var hotad. Socialismens revolutionära potential hade visat sig i den 

nära omvärlden, och var därför möjlig även i Sverige. Redaktionen för KVT ville visa att 

en aktiv, samhällsengagerad kyrka fortfarande hade samhällelig relevans, och därtill 

verka för en kristen tro i överensstämmelse med var och ens eget samvete. 

4.3 Människans moral 

År 1918 finns det jämförelsevis få artiklar som i någon större utsträckning berör 

moralfrågor. Sam Stadener riktar ett par uppmaningsord till ungdomen i sitt tal till 

konfirmanderna:  

Hvar och en vare herre öfver sig själf, herre öfver sina ord och handlingar, herre öfver sitt 

sinne och sina begär. Detta är karaktärens märke och adel. Själfsvåldets tid är nu förbi. I skolen 

vara män och kvinnor. I skolen vara personligheter med själftukt.199 

Dessa ord från Stadener är inte särskilt utförliga men tydligt i överensstämmelse med de 

tankar om ungdomens fostran som betonats år 1908. 

Än hårdare kritik uttrycks av prästen Gunnar Sjöfors200 i en recension av en nyutkommen 

bok om folkbildning. Sjöfors skriver att ”samtiden är en förflackad och degenererad tid” 

och håller med bokens författare om ”försumpningen i samhällsmoralen samt den 

moderna modelitteraturen och konstens perversa smak och ytterlighetstendenser”. 

 
198 Anmälan för tidskriftens 14e årgång 1919 på baksidan av häfte 12, KVT 1918. 
199 Stadener, KVT 1918b, s. 178. 
200 Gunnar Sjöfors (1879–1952) var präst, komminister i Ökna. Ohlsson, Biografisk matrikel, s. 63. 
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Sjöfors identifierar således att det finns problem med kulturen och moralen i samtiden, 

men presenterar varken konkreta exempel på vilken litteratur som anses dålig eller 

förslag på lösningar.201 

4.4 Religionens förhållande till kriget  

Kriget präglar som tidigare nämnt denna årgång. I många artiklar omnämns det i 

förbigående, medan andra behandlar det mer direkt. Kriget fördöms genomgående, men 

i tidskriften uttrycks även ett par positiva konsekvenser som kriget anses kunna föra med 

sig. 

Kyrkoherde Gotthold Mauritzson202 diskuterar i en recension två böcker som berör det 

pågående kriget. Böckernas författare slår fast att den kristna tron omöjligen är förenlig 

med detta. Krigets gud ”är icke evangeliets Gud […] utan den afgudiska nationalismens 

gud”.203 Roten till kriget ligger i politiken och ekonomin, men kyrkorna bär sin del av 

skulden i den mån som dessa böjt sig för den världsliga makten. Mauritzson instämmer i 

den negativa bilden av samtiden, men delar samtidigt författarens hopp om ”’ljus i natten’, 

en ny dag, en andlig vårtid, då lifvet […] åter skall blomstra och slå ut i öfversinnelig 

härlighet”.204 

Kriget berörs också av prästen och folkskoleinspektören Arvid Gierow,205 som diskuterar 

en skildring av 1864 års dansk-tyska krig som han sedan knyter till berättelser från det 

aktuella kriget på kontinenten. Han beskriver kriget som en ”världskatastrof” men är en 

av de skribenter som även menar att kriget kan föra något positivt med sig.206 Som en 

positiv konsekvens menar Gierow att krig historiskt sett lett till större tolerans för 

religiöst oliktänkande, då vanliga tvistefrågor läggs åt sidan. Han refererar till en 

berättelse från västfronten, där en katolsk präst hållit gudstjänst för människor av olika 

religiösa konfessioner, och citerar: ”Men nu, under det tyska folkets största tid, ha alla 

konfessionella skrankor ramlat, det finns ingen åtskillnad längre mellan protestanter, 

 
201 Sjöfors, KVT 1918a, s. 95–96.  
202 Gotthold Mauritzson (1860–1942) var präst, kyrkoherde i Burlöv från 1907. Ohlsson, Biografisk 
matrikel, s. 390. 
203 Mauritzson, KVT 1918a, s. 121. 
204 Ibid, s. 122. 
205 Arvid Gierow (1873–1944) var prästvigd men huvudsakligen verksam som folkskoleinspektör. 
Ohlsson, Biografisk matrikel, s. 363. 
206 Gierow, KVT 1918a, s. 179–181, 193–195, citat s. 194. 
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katoliker, judar, det finnes endast t y s k a r”.207 Gierow föreslår att kriget kan leda till ”en 

seger inom större folklager för en gudstro med utsuddade konfessionella gränser” samt 

”en religiös återgång i förhållande till det djupaste och högsta i protestantiskt 

fromhetsliv”.208 

Gierow förutser således att konfessionstillhörighet efter kriget kommer att bli av mindre 

betydelse, men poängterar i samma andetag protestantismens särställning. I sitt 

resonemang noterar han utsuddade konfessionella identiteter till förmån för en enad 

nationell identitet, vilket beskrivs i positiva ordalag. Hos Gierow och Mauritzson 

framträder tydligt olika syn på nationalismen. 

Även redaktionen ger i ”Kyrkliga notiser” uttryck för tanken att kriget kan påverka 

människor till ökad religiositet, och att så skett åtminstone i Tyskland. Artikeln diskuterar 

den tyske teologen Johannes Müllers kyrkosyn i relation till kriget, och skildrar samtidigt 

det tyska läget. ”Instinktivt sökte sig människorna i skaror till gudshusen och 

gudstjänsterna för att vinna inre klarhet och styrka och känna själens förbindelse med 

varandra och med levande Gud. Folket bekände sig oemotståndligt till kyrkan i sin 

ödestimma.”209 Redaktionen tycks se utvecklingen i Tyskland som ett exempel på hur en 

kyrkovision förverkligas. ”Hon [kyrkan] skall med sina helgedomar finnas, leva och verka 

inom folket likt en frisk, kvällande, närande och skapande andekälla.”210 

Redaktionen använder i artikeln begreppet ”folkkyrka” för att beskriva den kyrkosyn som 

Johannes Müller anslutit sig till. Tanken om en folkekirke hade utvecklats dansken N. F. S. 

Grundtvig, vars idéer om folk, kyrka, skola och kultur fick spridning även i Sverige. 

Folkkyrkotanken innebär ett slags demokratisering av kyrkan, med ökat inflytande från 

lekmän och mindre styrning ovanifrån. Under 1910-talet började folkkyrkotanken få en 

allt bredare förankring i Sverige, med centrum i Uppsala hos teologer som Einar Billing, 

J.A. Eklund, Nathan Söderblom och Manfred Björkquist.211 Ett ökat lekmannainflytande 

 
207 Ibid, s. 193–194, citat s. 194. 
208 Ibid, s. 194–195. 
209 Redaktionen, KVT 1918a, s. 156. 
210 Ibid, s. 156. 
211 Brohed (red.), Sveriges kyrkohistoria. 8, s. 26–30; Christer Hedin betonar Grundtvigs påverkan på 
Torgny Segerstedt. Hedin, Ingenting är anstötligare, s. 34–35; Manfred Björkquist tog också inspiration 
från Grundtvig, även om han enligt Torbjörn Aronson redan utvecklat sin folkkyrkotanke innan han kom i 
kontakt med Grundtvigs idéer. Aronson, Den unge Manfred Björkquist, s. 213–215, 255–256. 
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för kyrkans styre förespråkades också av kretsen kring KVT, då detta sågs som en 

nödvändig följd av en liberalteologisk åskådning.212 

I såväl Gierows som redaktionens texter uttalas ett slags förståelse, nästintill acceptans, 

för kriget, då det kan antas ena och stärka religiositeten, och även – enligt Arvid Gierow– 

den nationella identiteten. I Tyskland fanns inom liberalteologiska kretsar ett så gott som 

enhälligt stöd för den egna nationen i kriget, och ledande teologer skrev 1914 under en 

deklaration om att kriget var berättigat.213 I det neutrala Sverige råder givetvis en 

annorlunda situation, men i diskussionen om kriget framträder tydligt hur pass tysk-

orienterad kretsen kring KVT var. Detta var givetvis inte unikt för KVT, utan gällde stora 

delar det svenska samhället: särskilt inom akademin och i synnerhet inom den 

akademiska teologin, som hämtat så mycket från Tyskland.214 

Därtill är det tydligt att tyska förhållanden förstås som gällande även i Sverige. Om en viss 

utveckling sker i Tyskland ligger det nära till hands att tolka denna som möjlig även i 

Sverige, vilket blir tydligt i dessa artiklar om kriget och den religiösa utvecklingen, särskilt 

i redaktionens text om Johannes Müller. 

4.5 Sammanfattning 1918 

I KVT uttrycks 1918 en i allmänhet försiktig och osäker syn på samhället, liksom en osäker 

men ändå hoppfull syn på framtiden. Jämfört med 1908 innehåller årgången en större 

andel diskussion av teologiska och kyrkliga frågor, med följd att övriga 

samtidskommentarer är mer frånvarande. 

Det första världskriget pågår, vilket innebär svåra tider i Sverige. I KVT framkommer den 

stora oro och osäkerhet som kriget medför, men samtidigt poängterar flera skribenter att 

människor trots denna oro måste tro på framtiden och på att utvecklingen leder till det 

 
212 Hammar, Liberalteologi, s. 210–233. Det teologiskt betingade folkkyrkobegreppet kom under 1900-
talet att förvaltas av socialdemokratin och ges ett politiskt-ideologiskt innehåll, menar historikern Daniel 
Alvunger. Socialdemokratin skulle komma att överge sina gamla krav på separation, och i stället förvalta 
det kyrkliga arvet. Daniel Alvunger, Nytt vin i gamla läglar. Socialdemokratisk kyrkopolitik under perioden 
1944–1973. Göteborg: Församlingsförlaget, 2006, s. 182–184. 
213 En teolog som vägrade deklarera sitt stöd för kriget var schweizaren Karl Barth, som då arbetade som 
assisterande redaktör för den tyska tidskriften Die Christliche Welt (föregångaren och inspirationen för 
KVT). Detta blev i stället blev en vändpunkt i Barths eget tänkande, då han från denna stund tog avstånd 
från liberalteologerna och började utveckla en ny teologi, den dialektiska. Rupp, Culture-protestantism, s. 
11–14; jfr. Skogar, Vixa vox, s. 145–147. 
214 Ingmar Brohed noterar dock att Sverige efter första världskriget långsamt närmade sig England och 
USA. Brohed (red.), Sveriges kyrkohistoria. 8, s. 12. 
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bättre. Kriget i sig fördöms, men tros samtidigt kunna föra med sig något gott i form av ett 

bredare religiöst intresse och tolerans för oliktänkande. Den kristna tron lyfts som ett 

ideal för handling och som en grund för tron på utveckling. Kriget ses både som en 

produkt av nationalismen, och som en möjlig källa till ökad nationalism – åsikterna går 

isär kring huruvida nationalismen innebär något gott. 

Sett till den politiska samtiden uttrycks ett fortsatt stöd för auktoriteter, även om något 

explicit stöd för monarkin inte längre syns. De tendenser till visad förståelse eller stöd för 

socialismen som vi såg 1908 är helt frånvarande 1918. I stället uttrycks en allt större 

tveksamhet inför demokratin och riksdagen partisystem, och det är istället kyrkans roll 

som betonas. 
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KAPITEL 5. KVT 1928 

År 1928 är sidantalet liknande det för 1918 och därmed mindre än 1908, men andelen 

mer samhällsinriktade artiklar är återigen något större. Årgången ser flera artiklar inom 

filosofi, litteratur, religion, politik och livsåskådning, liksom ett par om Martin Luther och 

förhållandet mellan protestantismen och katolicismen. År 1908 och 1918 års fokus på 

aktuell kyrkopolitik, samt bibeltolkning och teologi, är inte längre lika tydligt. 

Det är också tydligt att redaktionens medlemmar tar allt mindre plats i tidskriften. Fredrik 

Hallgren figurerar 1908 och 1918 inte som skribent överhuvudtaget, och Sven Herner 

skriver enbart recensioner. Även Magnus Pfannenstill skriver färre uppsatser än tidigare, 

medan Oskar Lewan å andra sidan skriver desto mer frekvent. Detta kan eventuellt förstås 

i linje med Hammars syn på att KVT som partiorgan i viss mån spelat ut sin roll omkring 

1920, och att tidskriften efter detta tappade sin partiprägel och mer blev ett forum för 

allmän teologisk diskussion.215 

I ljuset av krigets oroligheter accepterade högern i första kammaren 1918 till slut den 

allmänna rösträttens införande, och i och med valet 1921 var denna fullt genomförd. I 

Sverige skulle således reformer komma att leda vägen framför revolution eller 

inbördeskrig, men även efter att denna reformlinje inletts kvarstod föreställningar om att 

en mer radikal omvälvning fortfarande var möjlig.216 Politiskt kom tiden efter 1918 att 

präglats av ekonomiska svårigheter och kortvariga regeringar; mellan 1918 och 1928 

hade Sverige inte mindre än tio olika regeringar och åtta olika statsministrar, däribland 

tre socialdemokratiska regeringar under Hjalmar Branting. På kriget följde en ekonomisk 

kris, även om det ekonomiska läget dock blivit bättre mot slutet av årtiondet. Under år 

1928 faller Carl Gustaf Ekmans liberala regering till förmån för högerns Arvid Lindman.217 

Till frågor om tron såg tiden efter det första världskriget ett ökande intresse för trosfrågor 

och livsåskådning i Sverige. Då både materialismen såväl som kristendomen i mångas 

ögon inte längre erbjöd en källa till mening så var det många som ”med ljus och lykta sökte 

efter en ny livsåskådning”, skriver idéhistorikern Inga Sanner.218 Ellen Keys livstro är ett 

 
215 Se ovan, kapitel 2.3.  
216 Andræ, Revolt eller reform, s. 13, 20–22; jfr. Nilsson, Hundra år av svensk politik, s. 29–32, 37. 
217 Nilsson, Hundra år av svensk politik, s. 37–40. För en lista över svenska ministärer: Ibid, s. 170. 
218 Inga Sanner, Den segrande eros. Kärleksföreställningar från Emanuel Swedenborg till Poul Bjerre, Nora: 
Nya Doxa, 2003, s. 144. 
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exempel en religiös åskådning som växte fram i mycket som en reaktion mot 

kristendomen, men som samtidigt i hög grad var beroende av en kristen begreppsvärld. 

Key menade att kristendomen var livsfientlig, att den med sitt fokus på eftervärldslig 

frälsning vände människorna bort från livet.219 Keys inställning är talande, då tidens nya 

sökare ofta gick i polemik med just den kristna tron, vilket samtidigt pekar på 

kristendomens fortsatt centrala ställning.220 Det ökande intresse avspeglades också inom 

den akademiska teologin, där antalet nyinskrivna teologistudenter fick ett väldigt 

uppsving under sent 20-tal. Ökningen var större i Lund än i Uppsala, och såg dessutom en 

svag ökning av andelen kvinnliga teologer.221 

Religiöst kom efterkrigstiden även att präglas av ekumeniska strävanden. Kriget hade 

orsakat djupa sår, och ärkebiskop Nathan Söderblom kom att utgöra centrum för rörelsen 

som försökte ena hela den kristna världen oberoende av konfession. Till det stora 

ekumeniska mötet i Stockholm 1925 kom representanter från alla världens hörn – 

förutom från den romersk-katolska kyrkan, en detalj vi kommer få anledning att 

återkomma till.222 

Rörande skolpolitiken så hade 1919 års reform lett till en förändrad 

religionsundervisning, inom vilken kristendomen inte längre innehade samma centrala 

ställning.223  

5.1 Demokratin – kritik och visioner 

Antalet diskussioner som rör politiken är ganska begränsat i KVT år 1928. Kyrkoherde 

Emil Helmer224 står för ett flertal recensioner, och diskuterar bland annat en bok om 

samhällsliv och statsskick av KVT-skribenten Emilia Fogelklou. Samtidens viktigaste 

frågor är ”befolkningsfrågan, uppfostringsfrågan och egendomsfördelningsfrågan”, 

 
219 Ibid, s. 28–31. 
220 Inga Sanner diskuterar författaren Erik Blomberg: ”Blombergs hätska kritik mot kyrkan och den 
kristna läran visar naturligtvis att de här makterna fortfarande var att räkna med.” Ibid, s. 152. 
221 Hyrenius, Utredning rörande prästkårens rekrytering, s. 11–14. ”Antalet nyinskrivna teologie 
studerande, som var lågt under början av detta århundrade, undergick en kraftig stegring under senare 
delen av 1920-talet och fram till början av 1930-talet. Det genomsnittliga årliga antalet redovisade nya 
teologer var under 1920-talets första hälft 80—90 men under dess senare hälft icke mindre än omkring 
200.” Ibid, s. 11. 
222 Brohed (red.), Sveriges kyrkohistoria. 8, s. 81–83. ”Den romersk-katolska kyrkan vidhöll sin ståndpunkt 
att ekumenik enbart kunde innebära att alla andra kyrkor återförenades med denna kyrka.” Ibid, citat s. 
82. 
223 Se ovan kapitel 3.5. 
224 Hans Emil Helmer (1883–1966) var kyrkoherde i Hammarlöv. Ohlsson, Biografisk matrikel, s. 371. 
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skriver Helmer. Han beskriver däremot inte hur dessa problem tar sig uttryck i samtiden, 

och refererar inte heller några förslag på lösningar, även om han ställer sig positiv till 

boken i det att den lyfter diskussionen.225 

En något mer konkret diskussion av det samtida politiska livet förs av kyrkoherde Albin 

Holm,226 som i en artikel beskriver förutsättningarna för hur politiken bedrivs i Sverige. 

Han lyfter fram en del positiva sidor, men även problem. I centrum för diskussionen står 

begreppen etik, demokrati och frihet. Med referens till upplysningsfilosofen Montesquieu 

argumenterar han för att människans frihet är av vikt, men att denna frihet inte kan 

användas som ett argument för opposition mot auktoritet och överhet: Holm menar att 

människors frihet inte med nödvändighet måste innebära folkstyre. Han skriver att kravet 

på att folket ska ha samma rättigheter som sina ledare endast innebär en falsk frihet, som 

kan få ödesdigra konsekvenser: ”Aktningen för överheten försvinner — och därmed 

aktningen för allt som ärevördigt och upphöjdt i samhället. Samhället blir ondt, emedan 

människorna äro onda. Och det moraliska fördärfvet kommer att sträcka sig genom allt 

samhällslager.”227 

Det är just folkstyret som Holm ser vissa problem med, vilket verkar grunda sig i en 

uppfattning om att den stora mängd människor som nu har fått rösträtt möjligen inte 

besitter rätt kunskaper för att delta i det politiska livet. ”Förmår verkligen en icke-

politiker uppfatta spörsmålet i fråga i hela dess skärpa?”, frågar han sig med en antydan 

att så kanske inte är fallet.228 Även om han slår fast att ”politisk skolning” inte är en absolut 

nödvändighet för att kunna begripa och bedriva politik,229 så uttrycks en viss tveksamhet 

till demokratin. Politiska beslut måste utgå från vad som är etiskt rätt, menar Holm, och 

inte vara baserade på egenintresse eller maktlystnad. ”På hvarenda en punkt skall detta 

politiska arbete etiskt besjälas. Eljest upplöses politiken i egoism — maktegoism eller 

ekonomisk intresseegoism.”230 Det är denna partiegoism som Holm ser som problematisk 

med den nuvarande demokratin. ”Kan fosterlandskärleken såsom den allbestämmande 

 
225 Helmer, KVT 1928b, s. 69–71, citat s. 70. 
226 Albin Holm (1865–1935) var präst och kyrkoherde i Annedals församling i Göteborg. Biografisk 
matrikel, s. 453. Holm beskrivs som en rojalist och skandinavist med stort engagemang för arbetarnas 
situation. Han försökte på olika sätt skapa dialog med arbetarrörelsen och bjöd bland annat in både Kata 
Dalström och Hinke Bergegren till sin prästgård. Theodor Freeman, Schartauaner och andra. Från Lars 
Norborg till Albin Holm, Göteborg: Pro Caritate, 1967, s. 184–186. 
227 Holm, KVT 1928a, s. 36–37, citat s. 37. 
228 Ibid, s. 35. 
229 Ibid, s. 36. 
230 Ibid, s. 40. 
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etiska principen verkligen tänkas vinna makten i en riksdag som är strängt uppdelad efter 

partier?”231 Holm är tveksam. 

Här är det således åter partipolitiken som beskrivs som ett problem, vilket vi känner igen 

både från 1908 och 1918. Samtidigt uttrycker Holm framtidstro. Partiväsendet ses som 

en nödvändighet i utvecklingen, men för att fungera på rätt sätt så måste det 

”genomträngas af fosterländsk etik, — av det sinnelag, som genom partiet vill tjäna landet, 

som allvarligt vinnlägger sig att förstå motståndarnes intentioner, som erkänner egna 

fel.”232 

Hos Albin Holm uttrycks således både skepsis och framtidstro. Demokratin accepteras, 

men han är ändå oroad över vad folkstyret kan få för konsekvenser. 

”Fosterlandskärleken” benämns vara politikens själ och slutmål. Intressant är att han inte 

nämner monarkin som en faktor i diskussionen, vilket kontrasterar mot 1908 och 1918 

års skribenters starka betonande av monarkin som ett viktigt komplement till partistyret. 

Holm uttrycker inte konkret något annat alternativ som han skulle föredra framför den 

nuvarande ordningen. Han eftersträvar på så vis inte någon direkt förändring av det 

politiska systemet, utan snarare av människan som bedriver politik. 

Utöver inrikespolitiska angelägenheter så diskuterar Holm även de internationella 

relationerna, och berör då också världskriget. År 1928 finns det en viss distans till kriget, 

som tagit slut tio år tidigare. ”Ingen etiker talar numera om krigets välsignelser. Alla tala 

[…] om krigets förbannelse.” Samtidigt menar han att det eventuellt finns en eller ett par 

berättigade anledningar till krig, exempelvis i fråga om folkets självhävdelse och försvar 

mot angripare; denna princip förefaller inte ha ändrats.233 Efter kriget hade insatser för 

fred och internationellt samarbete uttryckts på flera sätt. Holm nämner explicit 

Nationernas Förbund som ett exempel på detta slags internationella samarbete och 

uttrycker en stark tilltro till att dessa kommer att leda till något gott: 

Är där ett samband mellan etik och internationell politik, så är det en helig plikt för hvarje 

generation och hvarje individ att kämpa för det internationella idealets realisation. […] Att 

denna höjdpunkt en gång skall nås betviflar ingen som lefver under det godas lag och som sett 

huru i staternas inre lif näfrätten måst träda af och ge plats för ett ordnadt rättstillstånd.”234 

 
231 Ibid, s. 41. 
232 Ibid, s. 41–42. 
233 Ibid, s. 42–44, citat s. 42. 
234 Ibid, s. 42–44, citat s. 44. 
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5.2 Religionen och dess betydelse för individ och samhälle 

Av flera skribenter uttrycks att de upplever samtiden stå vid ett vägskäl. Det sker stora 

förändringar sett till hur samhället styrs och organiseras, men även i hur människor ser 

på sig själva och sin omvärld. Att människan lever i en ”brytningstid” uttrycktes av 

redaktionen redan 1908,235 men 1928 framträder denna tanke tydligare och hos flera 

skribenter. Ett exempel är Emil Helmer, som i en av sina recensioner uttalar sig om 

samtiden i mer allmänna termer: ”Den nya tiden är dock en ny tid på både gott och ont. 

Och inom varje människa beröra och bekämpa två tidsåldrar varandra. Vi stå på gränsen 

mellan två epoker.”236 

Den osäkra framtiden leder till att somliga saknar tro, menar läkaren Carl Gustaf 

Santesson,237  som försöker reda ut problemet:  

Vi befinna oss i en svår brytningstid. Bakom de politiska, sociala och ekonomiska 

motsättningarna inom folken ligga, mer omedvetet kanske, de vidt skilda livsåskådningarna 

samt hos många frånvaron av livsåskådning, av tanke på och uppfattning av tillvarons mening 

och mål.238 

Med de ovan citerade raderna belyser Santesson källan till problemet, nämligen en 

avsaknad av mening eller åtminstone en oenighet kring vad som anses meningsgivande. 

”’Utvecklingen’ går obevekligt sin böljegång, och många av oss ha upphört att tro, att den 

leder ’uppåt’, vare sig rakt eller i zik-zak eller i spiral.”239 Utan ett gemensamt mål mister 

människor tron på utvecklingen, menar han. Moderna människor är ovilliga att sätta sin 

tillit till enbart tron. De kräver sanning, men då de inte någonstans kan finna denna 

sanning mister de hoppet, som Santesson menar endast kan finnas i den religiösa tron.240 

Santessons syn tron som grunden för all handlingskraft liknar den som uttryckts av 

Magnus Pfannenstill 1908 och Oskar Lewan 1918.241 Santesson eftersträvar en gemensam 

livsåskådning. Om den svenska kyrkans evangelisk-lutherska kristendom ska kunna 

överleva – inför hotet dels från den moderna religionsförnekelsen, dels från katolicismen 

 
235 Se kapitel 3.1. 
236 Helmer, KVT 1928c, s. 346. 
237 Carl Gustaf Santesson (1862–1939) var professor vid Karolinska institutet men även starkt engagerad i 
religions- och samhällsfrågor. ”Carl Gustaf Santesson”, Svenskt biografiskt lexikon, art. Carl-Magnus Stolt, 
urn:sbl:6356 [hämtad 2017-09-18] 
238 Santesson, KVT 1928a, s. 20. 
239 Ibid, s. 21. 
240 Ibid s. 20–22. 
241 Se kapitel 3.6 och 4.1. 
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– så måste den reformeras, menar han. Strikta läror och krav på bekännelse av dogmer 

måste skalas bort för att människor ska kunna finna gemenskap i tron, och på dessa 

grunder kunna skapa ett bättre samhälle.242 Santesson betonar tron som vägen till enhet 

och gemenskap, snarare än tron som vägen till frälsning. 

En fråga som Oskar Lewan berör är hur den kristna tron ser ut hos den bredare 

befolkningen. Han refererar till en tidningsartikel med en undersökning av mängden 

kyrkobesök,243 men menar att detta inte kan ses som ett svar på hur stor del av 

befolkningen som är kristen. Det är fel, menar Lewan, att döma andra människor för hur 

de väljer att uttrycka sin tro. Det går inte alltid att sätta sig in i alla individers perspektiv 

och förstå deras inställning. Särskilt svårt är detta, menar Lewan, för de präster och 

teologer som är vana vid uttryckssätten i en mer högkyrklig tradition. ”Så uppstår där en 

gräns mellan ett slags officiell kristendom, med tyngdpunkten i sträng lära samt kyrklig 

observans, och ett slags hemmagjord vardagskristendom”.244 Denna distans vill Lewan 

överbrygga.245 

En bidragande orsak till distansen mellan prästerskapets högkyrkliga kristendom och 

allmogens mer vardagliga variant anser Lewan vara den nya, alltför dogmatiska och 

alltför komplicerade teologi som vuxit sig starkare i Sverige. Denna tradition ställer det 

övervärldsliga i fokus: ”Hela jordelivet, arbetet, humaniteten, kulturen, själva kyrkan är 

det gudomligas antites, således gudfientligt.” En sådan religion menar Lewan blir 

främmande för den vanliga människan.246 Lewan menar att kristendomen hos den stora 

allmänheten i Sverige manifesterar sig på ett helt annat sätt. Den är sällan explicit 

artikulerad, men finns i människors grundläggande värderingar och i deras syn på 

världen. Samvetet nämns som ett tydligt exempel där alla påverkas av det kristna 

klimatet, liksom humaniteten och medmänskligheten. ”Ingen som lever i en kristen miljö 

kan undgå inflytelse av en kristlig atmosfär, ord och exempel.”247 Den beskrivning av 

 
242 Santesson, KVT 1928b, s. 112–114. 
243 En undersökning genomförd av Dagens Nyheter under fyra söndagar i november 1927 visade att 
omkring fem procent av Sveriges befolkning deltog i söndagsgudstjänsten. Brohed (red.), Sveriges 
kyrkohistoria. 8, s. 17–18. 
244 Lewan, KVT 1928a, s. 224–228, citat s. 228. 
245 Lewans formulering av denna gräns är i stort sett just det som bland andra Gangolf Hübinger ser som 
en definition på kulturprotestantismens mål. Se kapitel 1.3.2. 
246 Ibid, s. 224–225, 229, citat s. 229. Lewan syftar här på den dialektiska eller nyortodoxa teologin hos 
Karl Barth. Se kapitel 2.2 och 2.3. 
247 Ibid, s. 231–235, citat s. 234. 
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kristendomen som Lewan här ger liknar närmast ett fenomen av kulturell snarare än 

särpräglat religiös art. 

På följande vis beskriver Lewan det vilket han kallar ”menige mans kyrklighet”: 

Att han hyser vördnad för kyrkans vigningar, dop, vigsel och begravning och att han väntar sig 

något därav är uppenbart. […] Han går dock ej i kyrkan av sedvänja och pliktkänsla. Han gör 

det när något i hans yttre eller inre liv verkar pådrivande. Man ser honom ofta i kyrkan de 

stora högtidsdagarna, när hans barn konfirmeras, när dödsfall inträffar inom familjen, när han 

själv känner sig svag och åldrande o. s. v. I regel söker han då vad han saknar hos sig själv och 

ej annorstädes står till buds, högtid, frid, tröst och kraft.248 

På detta vis yttrar sig ”menige mans kristendom” som en aktning för traditionen. Den 

måste tillåtas vara vad den är, menar Lewan, och bör inte alltför aktivt försöka förändras 

ovanifrån.249 Lewans poäng är att kyrka och präster måste acceptera var och ens 

personliga tro, och att denna inte alltid måste överensstämma med högkyrklighetens. I 

detta stämmer hans åsikt tydligt överens med Otto Emil Lindbergs syn på samma fråga 

1908, samt med liberalteologins ideal om samvetsfrihet. Här framträder också med 

tydlighet Lewans syn på kristendomen som en samhällsföreteelse, som grunden för 

människans handlande. Dogmatiken skalas bort, och de praktiska aspekterna betonas. 

Kyrkan skall finnas till för människan som hon är. 

I en artikel som undersöker den samtida litteraturen diskuterar prästen Hilmer Wentz250 

hur kultur, religion och framtidstro relaterar till varandra. Han ställer upp två kategorier 

för människans tro: modern livstro och kristen livstro.251 Ordet livstro förknippas framför 

allt med Ellen Key, som populariserat begreppet som en livsåskådning där det andliga och 

det materiella hör ihop, och där kärleken och livet står i centrum.252 Keys lära stod dock 

inte högt inom den etablerade kyrkan och sannolikt inte heller inom KVT. Wentz vänder 

sig inte explicit mot Key, utan verkar snarare använda livstro-begreppet som en antites 

till kristen tro. Den moderna livstron menar Wentz verka under devisen att ”livet självt är 

livets mening”. Den är ”kulturoptimistisk och helt inriktad på det inomvärldsliga”.253 Den 

kristna livstron ser i stället till de mysterier och hemligheter som inte syns i den vanliga 

 
248 Ibid, s. 237. 
249 Ibid, s. 237–240. 
250 Hilmer Wentz (1894–1984) var präst och från 1927 kyrkoadjunkt i S:t Petri församling i Malmö. 
Ohlsson, Biografisk matrikel, s. 418. 
251 Wentz, KVT 1928a, s. 84. 
252 Om livstro-begreppet, se Sanner, Den segrande eros, s. 28–31, 144–166. 
253 Wentz, KVT 1928a, s. 84. 



67 

 

världen. Det är tydligt att Wentz menar att en kulturtro utan förankring i kristendomen 

inte kan fungera, men att det inte heller är dit samhället är på väg. Wentz uttrycker en 

positiv syn på framtiden: en framtidsbild präglad av ett åter gryende intresse för 

religionen, som en konsekvens av ”de materiella värdenas otillräcklighet”.254 

Det första världskriget har satt sin prägel på människors medvetanden, och är fortfarande 

närvarande 1928. Wentz antyder att kriget slagit hårdare mot tron på kulturen och 

samhället än vad den har mot den kristna tron. Alla måste ställas inför detta val mellan 

livstro och kristen tro. Wentz citerar ett stycke som Nathan Söderblom skrivit redan 1919: 

’Mänskligheten äger ett fåtal möjligheter. När den unge ämnessvennen först blickar ut över 

vetandets vida fält, erhåller han ett tjusande intryck av att en oändlighet tankar och 

möjligheter erbjuda sig för det sökande sinnet. Men ju längre man sysselsatte sig med 

mänsklighetens andliga arv, desto grundligare reduceras det som äger en avgörande och 

väsentlig betydelse. Det finns i själva verket inte så mycket och mångahanda at välja på. När 

nu människoanden söker sig ut, nej när den omilt kastas ut ur kulturtron, så har den just intet 

val. Den tillgriper profeternas och evangelisternas språk. Den lyssnar till evangeliets 

inträngande röst.’255 

Livs- och kulturtron bär inte, utan den kristna tron framställs som den enda vägen. 

Tilltron till den materiella utvecklingen finns, men Wentz menar att människor inser att 

denna inte kan vara tillräcklig. ”Teknik och kultur, om än så fulländade och rika, 

tillfredsställa icke. De öppna icke för människan den evighetsutsikt, förutan vilken 

jordelivet alltid till sist blir smått och outhärdligt.”256 Tendenser till att allt fler börjar inta 

denna inställning ser Wentz i sin samtid bland annat inom litteraturen. Livet utan tron 

har gett många en tomhet. Flera ”arbetareskalder” och ”proletärdiktare” har lämnat 

klassdiskussionen, menar Wentz, och i stället ”trätt inom religionens område”.257 Wentz 

påpekar att ”kyrka och teologi” visserligen inte står i hög kurs hos många dessa författare, 

men väl religionen.258 

 
254 Ibid, s. 85. 
255 Ibid, s. 85. 
256 Ibid, s. 89. 
257 Ibid, s. 85, 86. De författare som Wentz benämner ”proletärdiktare” är Ragnar Jändel, Dan Andersson 
och Erik Lindorm. 
258 Ibid, s. 90. 



68 

 

En liknande diskussion av den samtida litteraturen förs i KVT av teologistudenten Folke 

Holmström,259 som behandlar böcker av Erik Blomberg och Pär Lagerkvist. Blomberg, 

menar Holmströ, vill gå ifrån kristendomens övervärldslighet och transcendens för att 

söka mening hos något mer jordnära. Livet självt är livets mening, enligt Blomberg, som 

därmed anknyter till Ellen Keys livstro. Mot detta menar Holmström att människan 

behöver just denna ”evighetsansvarets tyngd” för att kunna ta sig an sina egna såväl som 

hela mänsklighetens uppgifter.260 Hos Pär Lagerkvist finner Holmström tankar som ligger 

närmare hans egen mening, med ett försvar för ”människolivets evighetsvärde”.261 

Lagerkvist ”genomskådade tomheten i evolutionismens slagord”262 och är viss om ”att 

vadhelst jordelivet än må rymma, kan det aldrig tillfredsställa vår andes djupaste 

längtan”.263 I Lagerkvists litteratur ser Holmström ett hopp om att det är möjligt att ”från 

livstro genom mänsklighetstro kunna utvecklas till gudstro”.264 

Rörande trons grund för socialt engagemang skriver prästen Lars Wollmer265 om 

församlingshjälp till fattiga i Danmark, och framställer denna typ av verksamhet som 

eftersträvansvärd.266 Wollmer skriver även mer generellt om den protestantiska kyrkans 

roll i samhället:  

Till sist kommer slutfrågan. Vilken betydelse äger kyrkan inom detta nya religiösa, moraliska 

och kulturella läge? Har hon någon betydelse alls, sedan den vigde prästen, det heliga rummet 

och de heliga handlingarna hava fått falla. Kyrkans nimbus, hennes överjordiska glans är borta. 

Hon har avstått från att imponera genom något som helst yttre. Hon har uppgivit alla monopol. 

Den evangeliska kyrkans storhet ligger på ett helt annat område. Hennes enda makt är ordet 

om Kristus, som nedslår och upprättar. Detta är tillgängligt för alla. Hennes verksamhet utåt 

ligger i den osjälviska tjänst, som hon bringar samhället, staten och folket genom att dels 

framhålla gudsviljans krav för hög och låg inom alla partier och dymedelst vara ett uttryck för 

folksamvetet, dels verka som en hjälpande kraft och en barmhärtig samarit inom alla områden 

av den inre missionen. Detta kyrkans räddningsarbete bland lidande och förkomna är 

oumbärligt för statens bestånd och folkkroppens sundhet.267 

 
259 Folke Holmström (1905–1978) var år 1928 student i Lund och blev sedermera docent. Vem är det. 
Svensk biografisk handbok. 1969, Stockholm: Norstedts, 1968, s. 424. 
260 Holmström, KVT 1928a, s. 212–214, citat s. 213. 
261 Ibid, s. 217. 
262 Ibid, s. 217–218.  
263 Ibid, s. 222. 
264 Ibid, s. 223. 
265 Lars Wollmer (1879–1973) var präst och komminister i Lund, samt teologie doktor 1918. Biografisk 
matrikel, s. 421–422. 
266 Wollmer, KVT 1928c, s. 193–195. 
267 Wollmer, KVT 1928f, s. 286. 
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För Wollmer har kyrkan inte längre några ”monopol”, vilket stämmer överens med synen 

på frågan i tidigare årgångar. Men här ser vi samtidigt i viss mån en förändring gentemot 

1908 och 1918, i det att det tidigare idealet om en i sociala praktiker engagerad kyrka inte 

uttrycks på samma sätt. Kyrkan ska fortfarande tjäna samhället, men främst som ett slags 

samvete för människan och kulturen. Här är det möjligt att socialdemokratins inflytande 

över det politiska beslutsfattandet har påverkat uppfattningen om vem som har ansvaret 

i sociala frågor, och att denna roll därmed nu anses höra till staten snarare än till kyrkan. 

5.3 Barn, ungdom och skola  

Frågor som berör skola, barn och ungdom diskuteras 1928 återigen i KVT. Frågor rörande 

pedagogiken inom undervisningen men även ungdomars moral och beteende står i fokus. 

År 1928 uttrycks tanken att pedagogiken står under förändring, och att oenigheten kring 

vad som utgör undervisningens rätta metoder leder till dåliga resultat. Emilia Fogelklou, 

som skrev i skolfrågor 1908, figurerar inte som skribent 1928, men en av hennes böcker 

som behandlar undervisning och pedagogik recenseras av Emil Helmer, som ger stöd åt 

Fogelklous resonemang. Det problem som föreligger är att det bland lärare råder 

osäkerhet kring hur ungdomen bör fostras. ”Stackars den generation av lärjungar, som 

skall uppfostras, medan pedagogerna experimentera och diskutera om de riktigaste 

metoderna.”268 Det gäller därför, menar Helmer, att undersöka vilka delar av de ”nya 

metoderna i uppfostran och undervisning” som är användbara.269 Han beskriver dock inte 

på något konkret sätt hur de olika pedagogiska metoderna ser ut, utan nämner enbart att 

problemet existerar. 

Helmer recenserar även annan litteratur om skola och pedagogik. I en samtid där så 

mycket förändras är det viktigt att ta sig an den nya pedagogikens metoder, menar han i 

sin recension av en nyöversatt bok av den schweiziske pedagogen Paul Häberlin. Helmer 

uttrycker dock inte någon direkt oro, och exemplifierar inte heller här med några 

konkreta problem han ser i samtiden. Det står däremot klart att den moderna tiden skapar 

nya slags problem som bör lösas med moderna metoder.270 Att ställa sig öppen inför det 

nya är det genomgående budskapet som Helmer vill förmedla. 

 
268 Helmer, KVT 1928a, s. 68. 
269 Ibid, s. 69. 
270 Helmer, KVT 1928c, 345–346. 
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Frågor som berör ungdomen diskuteras av Carl Gustaf Santesson. Han skriver om ”en 

försämring av ungdomens sedliga hållning”, men går emot ”de ’gammeltroendes’ klagan” 

att detta enbart skulle bero på förändringar inom religionsundervisningen.271 Santesson 

ser i stället generella tendenser av försvagade auktoriteter. Detta gäller främst föräldrar, 

men även lärare och då i synnerhet gällande lärarnas metoder. Skolarbetet präglas 

alltmer av ”rolig lek”, där ”sporten och nöjena, icke minst dansen, gjorts till en huvudsak 

— i mitt tycke ofta utan hejd och sans”. Rörande sexualmoralen ”har leken och dansen 

ofta ledt till förvildning och elände”.272 Santesson diskuterar inte uttryckligen 

pedagogikens metoder, men ställer sig ändå skeptisk till det nya. Utvecklingen går i hans 

mening inte åt rätt håll i den här frågan. ”Om lättandet av tvånget på barn och ungdom 

varit berättigadt och nödvändigt, så har pendeln avgjordt svängt över för långt.”273 

Den syn på pedagogiken som år 1928 uttrycks i KVT är i stort densamma som för år 1908 

om vi följer Helmers mening, som går i linje med Emilia Fogelklou och Ellen Key. 

Santesson ger dock uttryck för den helt motsatta åsikten att den nya pedagogiken, i den 

mån denna innebär större friheter för barnen, inte leder till bättre resultat. Santesson 

berör dock i första hand ungdomen som sådan snarare än inom skolväsendet, och hans 

tankar kan snarast relateras till den kritik vi exempelvis såg 1908 hos Hans Emil 

Hallberg.274 Santessons kritik riktar sig samtidigt främst mot lärare och andra 

auktoriteter som inte förmår leda ungdomen rätt. 

5.4 Hotet från katolicismen 

Redan 1908 såg vi i små formuleringar hur skribenterna ibland uttryckte en negativ syn 

på katolicismen. År 1928 betonas detta av fler skribenter allt starkare och tydligare. 

Katolicismen utmålas som liberalteologins och den fria protestantismens antites. Kritiken 

yttrar sig såväl genom kommentarer i förbigående som i mer explicit, direkt kritik. 

Prästen och läraren Nils Algård275 diskuterar i KVT författaren Poul Bjerre, vars skildring 

av ”’den katolska faran’” Algård ser som i ”högsta grad beaktansvärd”. Hotet från 

katolicismen är religiöst, men Algård poängterar även ”att just från det politiska makt- 

 
271 Santesson, KVT 1928a, s. 24–25, citat s. 24. 
272 Ibid, s. 25. 
273 Ibid, s. 26. 
274 Se kapitel 3.4. 
275 Nils Algård (1883–1936) var präst och verksam som lärare. Teologie doktor 1925. Ohlsson, Biografisk 
matrikel, s. 619. 
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och intrigspel, den romerska kyrkan bedriver, en ödesdiger fara hotar.”276 Algård går dock 

inte mer konkret in på hur den katolska kyrkan agerar politiskt. Redaktionsmedlemmen 

Magnus Pfannenstill skriver att katolicismens krav på lydnad är farliga, och att en katolsk 

”falsk frihet” kontrasteras mot ”vår evangeliska frihet”.277 Carl Gustaf Santesson använder 

negativa bilder av ”den fast konsoliderande, intransigenta katolicismen” för att lyfta fram 

sina argument i frågan om religionsundervisningen.278 

En skribent som särskilt intensivt driver frågan om katolicismen är Lars Wollmer. I en 

artikel jämför han sin egen protestantism med just katolicismen, vilken han beskriver som 

en förvriden religion, långt från ”urkristendomen”.279 Wollmer går också i direkt debatt 

med den katolska tidskriften Credo över en påvlig skrivelse från 1915 som han menar 

innehållit osanna påståenden om protestanter. ”Mot romersk försmädelse av 

[protestanter] gäller allmän protestantisk försvarsplikt.”280 Wollmer menar att 

katolicismen utgör ett reellt hot. 

Wollmers kritik syns också i ett flertal recensioner, där han med olika exempel och 

argument genomgående målar upp katolicismen som en dystopisk härskarmakt, under 

vilken människor lever som förtryckta undersåtar utan frihet. Wollmer recenserar en tysk 

roman om en pojke född av en protestantisk mor, men som av sin far blir skickad till ett 

katolskt internat för jesuiter.281 ”Det är en hemsk inblick vi få i den katolska kyrkans hand 

över ungdomen”, skriver Wollmer.282 ”Syftet är att i unga år bryta de ungas 

självständighet och göra dem till viljelösa redskap i katolska kyrkans tjänst.”283 

I en annan recension av tysk litteratur ligger Wollmers kritik i att den romersk-katolska 

kyrkan inte deltar i den ekumeniska rörelsen under ledning av ärkebiskop Nathan 

Söderblom. ”Den romerska kyrkan har förhärdat sig i trång sekterisk isolation och kanske 

skrivit sitt eget öde.”284 ”Påven och kurian hava ånyo portförbjudit den allmänkristna 

brödrakärleken.”285 

 
276 Algård, KVT 1928a, s. 177. 
277 Pfannenstill, KVT 1928a, s. 253–255, citat s. 255. 
278 Santesson, KVT 1928b. s. 113–114. 
279 Wollmer, KVT 1928f, s. 281. 
280 Wollmer, KVT 1928a, s. 181. 
281 Wollmer, KVT 1928b, s. 189–193. 
282 Ibid, s. 190. 
283 Ibid, s. 191. 
284 Wollmer, KVT 1928c, s. 195–197, citat s. 195. 
285 Ibid, s. 196. 
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Historikern Yvonne Maria Werner har studerat antikatolicismen i Sverige.286 Hon förstår 

antikatolicismen huvudsakligen som en del av ett nationellt enhetsprojekt där 

katolicismen målades upp som en gemensam fiende, och menar att denna kritik hade 

samma funktion i exempelvis Tyskland.287 Gällande läget i Tyskland betonar Heath A. 

Spencer dessutom att katolicismen – liksom den så kallade ortodoxa eller konservativa 

protestantismen – sågs som den främsta fienden till den akademiska och intellektuella 

tankefrihet som de liberala protestanterna eftersträvade.288 

Under 1920-talet ökade den antikatolska agitationen i Sverige efter att den katolske 

biskopen Albert Bitter i en skrivelse år 1921 kommenterat den negativa framställningen 

av katolicismen i svenska läroböcker. Bitter fick inget gehör från skolöverstyrelsen; i 

stället spred sig nyheten om hur denne försökt påverka svensk skola med ”’påvlig 

censur’”, varpå följde en stark antikatolsk presskampanj.289 Som vi har sett deltog flera 

skribenter i KVT i denna. Just jesuiter, som Wollmer flera gånger tar upp, kritiserades 

också i avsevärt högre grad än andra katolska grupper, och den negativa synen fanns 

uttryckt också i bland annat läroböcker.290 

Den starka antikatolicism som genomsyrade flera protestantiska länder i Nordeuropa 

skulle snart komma att avta, för att bytas ut mot allt häftigare agitation mot en annan 

europeisk minoritet. Liknande kritiska kommentarer om judar eller judendomen 

förekommer dock inte i KVT under de årgångar som studeras här, bortsett från små 

kommentarer i förbigående av just Lars Wollmer, som talar om kristna sekter med 

”judaiserande” regler kring livsmedel, och om hur ”de judiska frimurarna i Amerika” gett 

ekonomiskt stöd till sekter kritiska till den etablerade kyrkan.291 

 
286 Yvonne Maria Werner, ”’Den katolska faran’. Antikatolicismen och den svenska nationella identiteten i 
ett nordiskt perspektiv”, Scandia 81(1), 2015, s. 40–61. 
287 Ibid, s. 40–42. 
288 Spencer, Kulturprotestantismus and ‘Positive Christianity’, s. 523–525, 528. 
289 Ibid, s. 43–44, citat s. 43; jfr. Brohed (red.), Sveriges kyrkohistoria. 8, s. 108–111. 
290 Ibid, s. 53. Utöver tidigare referat, se även Wollmer, KVT 1928e, s. 241–243.  
291 Wollmer, KVT 1928g, s. 344, 345. Liksom stora delar av kretsen kring KVT var Wollmer tyskvänlig, och 
skulle sedermera komma att bli en av den tyska nationalsocialismens mest framträdande försvarare bland 
svenska präster. Efter att utgivningen av KVT upphört 1933 fortsatte Wollmer att driva tidskriften Kyrkor 
under korset, utgiven 1932–1947. Wollmer, liksom Magnus Pfannenstill, stödde det nya tyska 
statsprojektet som tog vid efter Weimarrepublikens krisår, och de såg dessutom Hitler som ett skydd mot 
kommunismen. Gunnarsson, Kyrkan, nazismen och demokratin, s. 37, 91, 93, 204–220. Både Lars 
Gunnarsson och Yvonne Maria Werner menar dock att just antisemitismen var av oviktig för 
liberalteologernas stöd för nationalsocialismen. Ibid, s. 96; Werner, ”’Den katolska faran’”, s. 51. 
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5.5 Sammanfattning 1928 

I fråga om det politiska styret har mycket ändrats sedan 1918. Den allmänna rösträtten 

har införts och inom socialismen har den reformvänliga sidan övertaget. I KVT kvarstår 

1928 alltjämt en kritisk inställning till partisystemet, men demokratin accepteras som en 

nödvändighet, och andra typer av styren föreslås inte. Efter kriget betonas också den 

internationella enhetens betydelse, och 1920-talet hade också sett en utveckling av 

kristendomens ekumeniska verksamhet. Den socialt engagerade kyrkan betonas 1928 

inte längre på samma sätt, och därmed saknas även aktiva ställningstaganden i samtida 

realpolitiska frågor. 

Kyrkans roll ses i stället snarare som samhällets etiska samvete. Under 1920-talet 

debatterades livsåskådningar flitigt, och många sökte efter ett alternativ till 

kristendomen. I KVT framkommer detta genom att flera skribenter tydligt tar ställning 

för kristendomens samhällsroll, som diskuteras i relation till andra samtida idéer och 

aktörer i debatten. Den kristna tron ses som den gemensamma grunden för samhället, och 

som en grund för utvecklingen. Att den uttrycks på olika sätt av olika människor ses här 

inte som ett problem, även om skribenter i andra fall riktar kritik mot en alltför 

kulturinriktad livstro såväl som mot en alltför dogmatisk kristen tro. 

Diskussioner om pedagogiken tar återigen plats i KVT, men här framträder olika bilder. 

Den moderna pedagogiken både prisas och kritiseras. För skolans undervisning anses 

pedagogiken god, medan kritiken huvudsakligen behandlar ungdomens uppfostran, och 

är således i linje med 1908 års kritik av densamma. 

År 1928 yttrycks en allt tydligare kritik av katolicismen. Denna tecknas som religiöst men 

även politiskt farlig, och katolska dogmer och tvång förstås utgöra ett hot mot den fria 

protestantismen. 
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KAPITEL 6. AVSLUTNING 

6.1 Samhällssyn – några linjer 

I den här uppsatsen studeras samhällssynen i Kristendomen och vår tid, liksom hur denna 

utvecklas över tid. Studien har visat att kommentarer om det samtida samhället liksom 

idéer för hur detta borde utvecklas utgjorde en viktig del i tidskriftens utgivning. Att 

samhällsfrågor ges ett så stort utrymme i en teologisk tidskrift tyder på att redaktionen 

bakom KVT såg sitt teologiska och kyrkopolitiska program som nära sammanbundet med 

samhällsutvecklingen, liksom att de själva avsåg påverka denna i en viss riktning. I detta 

har studien lyckats med syftet att komplettera K G Hammars forskning om kretsen kring 

KVT. 

För att beskriva den samhällssyn som uttrycks i KVT har i den här uppsatsen en mängd 

olika frågor diskuterats. Här skall jag försöka teckna några linjer i utvecklingen.  

En allmän tendens och ständigt aktuell fråga är hur Sverige styrs politiskt, liksom hur och 

av vem olika uppgifter i offentligheten bör skötas. En viss kontinuitet finns i tilliten till 

auktoriteter. År 1908 uttrycks detta klarast genom stödet för monarkin. Stödet befästs 

1918, och i KVT anses samtiden vara präglad av en stor ovilja mot auktoriteter. Den 

oroliga samtiden antas påverka människor till sämre beslut, varför starka auktoriteter 

krävs. År 1928 betonas dock inte längre monarkins roll, och auktoritetstilltron uttrycks 

inte på samma sätt. 

En mer tydligt genomgående kontinuitet finns i den tveksamhet som uttrycks inför 

riksdagens partisystem. År 1908 förstås detta som en utmanare till monarkin, och i KVT 

framhålls därför vikten av att monarkin fortsatt har inflytande över hur politiken bedrivs. 

År 1918 och 1928 associeras partisystemet främst med olika gruppers egoism, där 

skribenter menar att partierna för att få politiken att fungera i stället borde sträva mot 

gemensamma mål. Här är det inte styret som sådant som anses problematiskt, utan 

snarare sinnelaget eller karaktären hos de styrande. 

Förhållandet till socialismen, arbetarrörelsen och socialdemokratin kan på ett intressant 

sätt belysa denna syn på det politiska styret. Socialismens förespråkare uttryckte många 

gånger en stark religions- och kyrkokritik, varvid en motsättning uppstod och många 

inom kyrkan själva intog en negativ inställning till socialismen, vilket spädde på den 



75 

 

kritiska agitationen från båda håll. Omkring sekelskiftet hade dock kritiken vuxit sig så 

stark att kyrkan var tvungen att bemöta den. Därtill hade arbetarrörelsen fört fram frågor 

på den politiska dagordningen som på olika sätt ledde till ett bland kyrkans 

representanter ökat intresse för sociala frågor, och under 1900-talets första årtionden 

framträdde också en mängd aktörer, organisationer och rörelser som på ideellt kristen 

bas arbetade med ”den sociala frågan”. 

Denna utveckling syns även i KVT, då det 1908 uttrycks ett visst stöd för vad den 

socialistiska rörelsen vill åstadkomma. Här vill KVT visa på att socialismen trots allt tar 

upp relevanta frågor, och att den verkar i områden som kyrkan har försummat. Budskapet 

bör inte förstås som att kyrkan slipper behandla dessa frågor eftersom att de lyfts av 

socialismen och socialdemokratin, utan tvärtom betonas fortsatt kyrkans roll som social 

aktör med ansvar för olika sociala frågor som länge stått under kyrkans ansvarsområde. 

Att detta stöd inte återkommer 1918 beror möjligen på den specifika kontext som utgörs 

av krigsårens oroligheter. Åren 1917–1918 verkade utanför Sveriges gränser en 

socialistisk rörelse som alltmer kom att visa sin samhällsomstörtande potential, och det 

är inte förvånande att tidskriftens skribenter under rådande omständigheter avstår från 

att fortsatt uttrycka stöd åt socialistiska värderingar. 

Tio år senare är dock omständigheterna annorlunda. Den allmänna rösträtten har införts, 

och inom socialdemokratin har reformlinjen kommit att få inflytande framför den 

revolutionära. Demokratin accepteras i KVT, och att monarkins ställning inte längre 

betonas beror kanske på att den helt enkelt inte står på den politiska dagordningen på 

samma sätt som den gjort 15 år tidigare, då kungens agerande under borggårdskrisen i 

allra högsta grad hade visat på monarkins relevans inom svensk politik. 

År 1928 har det politiskt sett skett en förändring, i det att sociala frågor i större 

utsträckning blivit en angelägenhet för staten, och inte för kyrkan. Det tidiga KVT 

betonade kyrkans roll som social aktör och ansvarig för att lösa den sociala frågan, men i 

och med 1920-talets förändrade politiska sfär, liksom den nyortodoxa teologi som åter 

förlade fokus till de mer grundläggande dogmatiska frågorna om nåd och frälsning, 

betonas en annan roll för kyrkan. År 1928 framhålls inte längre kyrkans roll som social 

aktör. 
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En annan allmän tendens som framträder i tidskriften är att kyrkan under denna tid var 

hårt ifrågasatt på flera olika plan. Då kyrkans verksamhet diskuteras görs detta ofta som 

ett svar på en upplevd kritik eller opposition mot kyrkan som institution eller mot de 

värden som den representerar. I KVT betonas på olika sätt kyrkans fortsatta relevans. 

Detta gäller i hög grad förhållandet till socialismen, som diskuterats ovan. Socialismens 

religionskritik sågs som hotfull inom kyrkan, men efter 1920 är detta mindre tydligt i KVT. 

Under 1920-talet upplevs i stället det stora hotet komma från katolicismen. Att denna så 

tydligt kritiseras och fördöms blir samtidigt något paradoxalt, då kritiken i sig betonar 

hur katolicismen just hotar den intellektuella friheten – en frihet som tydligen endast 

gäller för lutherska protestanter. Med goda skäl bör denna kritik förstås som en del av ett 

nationellt enhetsprojekt, där katolicismen framställs som fienden med syftet att bygga en 

gemenskap runt protestantismen. 

Den främste kritikern av katolicismen är Lars Wollmer, och även om fler skribenter 

uttrycker denna kritik intar Wollmer en särställning. Wollmer uttrycker bland annat stöd 

för Nathan Söderbloms ekumeniska rörelse – som katolska kyrkan inte deltog i – och 

använder detta som ett argument mot katolicismen. Historikern Lars Gunnarsson tecknar 

dock en bild av Wollmer som en motståndare till ekumeniken, åtminstone under 1930-

talet.292 I ljuset av detta skulle Wollmers stöd för ekumeniken i stället kunna förstås som 

ett svepskäl för att komma åt att kritisera den katolska kyrkan, men det är också möjligt 

att Wollmer helt enkelt ändrat åsikt. 

Ett annat hot inte bara mot kyrkan utan mot hela samhället ryms i olika typer av moraliskt 

och kulturellt förfall och dekadens. Här uttrycks att barnens och ungdomens uppfostran 

är en viktig uppgift för kyrkan, och 1928 ses kyrkan som ett slags samhällets samvete och 

moralens väktare, med ett ansvar att bemöta och motarbeta osedlighet. Den omfattande 

diskussionen i frågor som behandlar barn, ungdom, skola och utbildning tyder på att detta 

alltjämt anses vara en uppgift som faller inom kyrkans ramar. Här har situationen således 

inte förändrats, och intresset för dessa frågor består trots att KVT misslyckats med att få 

gehör för sin linje i frågan om kristendomsundervisningen 1919. 

En annan intressant tendens utgörs av de universalistiska anspråken i tidskriften, där 

skribenterna betonar enhet och att alla svenskar bör gå i samma riktning. I KVT 

 
292 Gunnarsson, Kyrkan, nazismen och demokratin, s. 49–50.  
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eftersträvas förvisso samvetsfrihet och individualitet i trosfrågor, men i någon mån är 

samhällsprojektet trots allt ett homogent enhetsprojekt för en homogen nation. 

Statskyrkan ska bestå, men den ska vara liberal, inkluderande och omfatta hela nationen. 

Inom den ekumeniska rörelsen eftersträvas enhet och samarbete mellan kristendomens 

olika förgreningar, vilket även det syns i KVT. 

Att den här undersökningen centrerats kring kriget, och att ett krigsår – 1918 – valdes 

som utgångspunkt, har därtill kunnat ge ett par intressanta resultat.  År 1918 är 

tidskriften mindre till sitt sidantal, och andelen samhällsorienterade frågor är mindre. I 

samhällsfrågor framträder dessutom en väldig försiktighet, som sannolikt beror på en allt 

mer osäker situation i Sverige och i omvärlden. Trohet mot auktoriteter betonas, och det 

viktiga är att värna om det som är, att behålla tron på att det går att komma igenom kriget, 

och att därefter skapa en bättre värld. 

6.2 Samhällssyn – och liberalteologi? 

Huruvida liberalteologin som sådan hade något särskilt inflytande för samhällssynen är 

svårt att besvara. Den här undersökningen av KVT kan inte avgöra huruvida redaktionens 

uppfattning i samhällsfrågor föregick eller påverkades av deras anammande av 

liberalteologin. Det verkar inte heller som att förespråkandet för liberalteologin med 

någon konsekvens innebär liberala åsikter i samhällsfrågor. 

Liberalteologins ideal om samvetsfrihet och individualism går dock att finna i vissa fall. 

Detta gäller främst rörande religionens ställning och funktion i samhället, där det påpekas 

att alla människors religiositet inte alltid uttrycks på samma sätt. Det syns även i 

pedagogiken, där barnens egen utveckling betonas. 

I övriga fall gäller snarare motsatsen. Liberalteologernas liberalism är villkorad, och får 

inte röra sig utanför vissa särskilda men ej konsekvent artikulerade ramar. I diskussioner 

om moral och sed framhålls att människor strävar efter fel mål i livet, läser fel litteratur, 

och ägnar sig åt fel nöjen. Tilltron till auktoriteters kunskap betonas framför den 

enskildes, och när skribenterna i sin samtid noterar att tilltron till auktoriteter tycks avta 

hos människor ges detta andra förklaringar, som att människor anses vara påverkade av 

den oroliga samtiden eller den anti-auktoritära agitationen. Här framhålls att människor 

bör göra det som är objektivt riktigt, hellre än följa sitt samvete. 
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Att skribenter betonar monarkins ställning och betydelse är ytterligare ett tecken på att 

redaktionen åtminstone 1908 inte förespråkar alltför liberala omvandlingar inom 

politiken. Religiös liberalism tycks således inte förutsätta politisk liberalism för 

skribenter i KVT, vilket Edvard Rodhe menar var fallet för exempelvis Viktor Rydberg vid 

1800-talets mitt.293 Intressant är dock skribenten Sam Stadener, som 1912–1917 verkade 

som riksdagsman för liberalerna i första kammaren. Här finns således en koppling till 

politisk liberalism, om än för en enstaka skribent. Stadener var dock främst verksam inom 

kyrkopolitik, där han värnade för kyrkans oberoende jämtemot statligt inflytande.294 

Liberalteologin blir snarare betydelsefull för samhällssynen i KVT i det att den utgör en 

gemensam referenspunkt för ett till viss del likartat samhällsprojekt som vid den här 

tiden finns i framför allt Tyskland, men även i Norge och Danmark. Liberalteologi – 

förstådd som samvetsfrihet och individuell tro – var som beskrivits i inledningen nära 

sammankopplad med kulturprotestantismen – föreställningen att kyrka och kultur skulle 

mötas för att göra kyrkan mer relevant för samhället. I någon mån kan KVTs verksamhet 

ses som kulturprotestantiskt projekt. K G Hammar noterar detta utifrån tidskriftens 

programförklaring från 1906, och det syns även hos skribenterna.295 I praktiken tycks 

dock detta ha tagit olika vägar och inte lett i någon specifik riktning. Hos tyskar som 

Friedrich Naumann och Ernst Troeltsch hade föreställningen om liberalteologi som grund 

för socialt engagemang i Naumanns fall lett till socialdemokratin, medan det förde 

Troeltsch till konservatismen.296 Även inom KVT tycks båda åskådningarna finnas, man 

ville både bevara och förnya. 

Även i Norge och Danmark fick liberalteologin inflytande vid universiteten. Här fanns det 

dessutom kontakt över landsgränserna de tre länderna emellan. Den norska tidskriften 

For Kirke og Kultur gavs ut från 1894 av prästerna Christopher Bruun och Thorvald 

Klaveness. Bruun ville förena kristendom och kultur, och stödde den historisk-kritiska 

bibelsynen. Omkring denna tycks en krets liberalteologer ha samlats, och tidskriften bär 

på så vis på likheter med den tyska Die Christliche Welt och den svenska Kristendomen och 

vår tid.297 Även i Norge fanns det således en konflikt mellan liberalteologer och mer 

 
293 Rodhe, Den religiösa liberalismen, s. 7, 11. 
294 Den tidigare forskningen om Stadener fokuserar enbart på denne som kyrkopolitiker. Se Clarence 
Nilsson, Sam Stadener som kyrkopolitiker, Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1964 
295 Se exempelvis Oskar Lewan i kapitel 5.2. 
296 Se kapitel 2.2. 
297 Vegard Sletten, Christopher Bruun. Einsleg stridsmann, Oslo: Novus, 1986, s. 384–387. 
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konservativa inom kyrkan och akademin, och i Oslo kom den så kallade 

”professorsstriden”, att mynna ut i att motståndare till liberalteologin bildade en 

fristående teologisk fakultet: Menighetsfakultetet.298 Det finns även vissa kopplingar 

mellan tidskrifternas skribenter, då åtminstone KVT-medarbetaren Lydia Wahlström år 

1900 medverkat i For Kirke og Kultur. 

Den liberala och kulturvänliga protestantismens samhällssyn blev dock inte förverkligad. 

De betonade kyrkans och civilsamhällets roll i en tid då statsmakten fick allt större 

inflytande över sociala frågor. I Sverige blev förvisso kyrkan alltmer demokratiserad och 

folklig, och därmed finns det lekmannainflytande som kretsen kring KVT betonade. Men 

den klyfta mellan kristendom och kultur, som man kämpade för att överbrygga, kom åren 

efter det första världskriget snarare att bli än djupare. 

6.3 Om redaktionens intentioner 

I den här uppsatsen har tidskriften Kristendomen och vår tid använts för att undersöka 

samhällssynen hos svenska liberalteologer under tidigt 1900-tal. För att förstå varför en 

viss samhällssyn presenteras på detta sätt i tidskriften har jag i inledningen argumenterat 

för vikten av att förstå dess skribenter och tilltänkta läsekrets, och framhållit betydelsen 

av att rekonstruera det sammanhang i vilket texten tillkom. Utifrån detta blir det möjligt 

att resonera kring vad skribenterna kan ha haft för intentioner med sina texter, och 

därigenom förstå vad de försökte göra.299 I inledningen diskuterades Quentin Skinners 

syn på intentionsanalysen som en metod för idéhistorisk forskning, där fokus ligger på att 

försöka förstå vad skribenterna gjorde när de skrev sina texter, och vad de ansåg sig vilja 

åstadkomma med detta. Med reservation för att spekulation om intentioner medför en del 

problem vill jag ändå argumentera för redaktionens intentioner på följande vis: 

Först vill jag framhålla, att redaktionens huvudsakliga syfte var sprida en liberal teologi 

och att driva ett visst kyrkopolitiskt program. De ville förändra hur människor tänkte 

kring den kristna tron och kyrkans praktiker. De ville mobilisera ett bredare stöd bland 

präster i stiftet för en kyrkosyn som gav större utrymme åt individens samvetsfrihet. Den 

alltför högkyrkligt och dogmatiskt präglade tro som förespråkades av de jämförelsevis 

 
298 Bernt T. Otftestad & Tarald Rasmussen & Jan Schumacher, Norsk kirkehistorie, Oslo: 
Universitetsforlaget, 1993, s. 238–251 
299 Min förståelse av skribenter och läsekrets har presenterats i kapitel 1.3.1, och en vidare förståelse ges i 
kapitel 2.3. Kontexten har också presenterats kontinuerligt genom undersökningsdelen. 
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mer konservativa kunde vanliga människor inte ta till sig, resonerade den liberala KVT-

redaktionen, och de ville överbrygga distansen mellan högkyrkliga och lågkyrkliga 

traditioner. Genom detta engagemang tänkte de att fler människor skulle kunna känna sig 

bekväma i den kristna tron. 

Men på samma sätt som redaktionen genom tidskriften försökte mobilisera ett visst 

teologiskt och kyrkopolitiskt program, så försökte de också till samma läsekrets 

argumentera för en viss samhällssyn, inom vilken kyrkan spelade en viktig roll. 

Hur bör då denna samhällssyn förstås, som riktad till just denna läsekrets? Redaktionen 

kan antas ha haft olika intentioner på olika nivåer. I första hand menar jag att de velat få 

till en genomgående förändring av prästers och lekmäns personliga inställning. I andra 

hand menar jag att de därtill ville påverka dessa till aktivt handlande. Härnäst vill jag ge 

ett par exempel för att illustrera: 

År 1908 recenserar Oskar Lewan böcker av Anna Maria Roos och Lydia Wahlström för att 

sprida information om litteratur som stöder kvinnorörelsen. Lewan skriver explicit att 

Wahlström ”ger våra präster allehanda välbehöfliga anvisningar”300 – och det är också så 

som Lewans text i första hand bör förstås: som en introduktion av dessa idéer med syftet 

att hjälpa prästerna i deras vardagliga yrkesutövning. I sin recension av Sociala spörsmål 

i kristlig belysning understryker Lewan återigen explicit vilka han förväntar sig stå som 

mottagare av hans text: ”Det vore godt om våra präster togo till hjärtat dessa tänkvärda 

sanningar.”301 I dessa båda exempel är det särskilt tydligt vem tidskriften vänder sig till, 

och här utför Lewan en illouktionär handling i det att han förväntar sig läsaren att faktiskt 

omsätta denna tankegång i praktiken. 

I vissa fall är det mindre explicit, som när Hans Emil Hallberg diskuterar äktenskapet, den 

osedliga litteraturen och ungdomens uppfostran.302 Även här bör dock Hallbergs budskap 

förstås som riktat till präster och andra med ansvar för eller inflytande över ungdomen. 

Om ungdomen förfaller i osedlighet och fördärv så bär präster och andra auktoriteter 

skulden, varför Hallberg betonar vikten av att till exempel präster tar detta ansvar – ett 

ansvar som flera skribenter i högsta grad menar tillfaller kyrkan. 

 
300 Se kapitel 3.3. 
301 Se kapitel 3.2. 
302 Se kapitel 3.4. 
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Särskilt betydelsefullt blir detta perspektiv på KVT i frågan om hur skribenterna uttrycker 

stöd för socialismen. Även detta bör förstås som riktat till präster och andra som med stor 

sannolikhet inte ser med alltför blida ögon på den socialistiska rörelsen. Här vill 

exempelvis Oskar Lewan och Magnus Pfannenstill överbrygga den fientliga stämning som 

funnits de båda parterna emellan, visa på att socialismen trots allt tar upp relevanta 

frågor, och att den verkar inom områden som kyrkan har försummat. Budskapet bör inte 

förstås som att kyrkan slipper behandla dessa frågor eftersom att de lyfts av socialismen 

och socialdemokratin, utan tvärtom betonas kyrkans roll som social aktör.303 

På detta sätt menar jag att en kontextualiserande intentionsanalys kan ge en god 

förståelse för exempelvis åsiktsbildning i en tidskrift. Studiens resultat måste dock 

omgärdas av en viss försiktighet. En undersökning av blott tre årgångar ur en tidskrifts 

28-åriga utgivning innebär att kunskapsanspråken måste vara ganska ödmjuka. I 

tidskriften framträder såväl återkommande skribenter som gästskribenter, och i den här 

uppsatsen görs ingen åtskillnad mellan skribenter som står för en mängd artiklar och de 

som endast skrivit någon enstaka. Uppsatsens specifika avgränsningar medför dessutom 

att även vissa återkommande skribenter just i dessa årgångar enbart medverkar någon 

enstaka gång. Svårigheten ligger också i att det finns en stor bredd av ämnen över 20 års 

tid, och att skribenter sällan uttrycker sig i samma frågor i olika årgångar. Det blir därför 

svårt att avgöra huruvida en viss åsikt enbart tillhör en viss skribent, eller om denna åsikt 

är mer allmän. Huvudsakligen finns det dock en enhetlig linje för de frågor som lyfts. I 

vissa fall är underlaget väldigt tunt, då en fråga exempelvis bara diskuteras av en skribent. 

Utifrån detta vill jag inte argumentera för att denna tanke skulle gälla för hela kretsen 

kring KVT, men oavsett hur andra skribenter skulle ställa sig till frågan är det intressant 

att redaktionen tillåter artikeln att läggas fram. Här vill jag betona redaktionens roll, och 

menar att utgivningen trots allt måste förstås överensstämma med redaktionens åsikter. 

6.4 Slutord 

I den här studien har tre årgångar av en tidskrift studeras, och den lämnar fortsatt många 

frågor obesvarade. Det blir en myriad av skribenter vars åsikter stundtals svänger åt olika 

håll. Särskilt framträdande blir dock Magnus Pfannenstill och Oskar Lewan. Dessa båda 

redaktörer, tillsammans med den mindre framträdande Albin Holm, uttrycker i flera fall 

 
303 Se kapitel 3.1. 
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åsikter som är minst sagt ovanliga inom kyrkliga kretsar omkring sekelskiftet 1900. 

Medan Pfannenstills teologiska och kyrkopolitiska engagemang ett flertal 

framställningar304 är de båda andra till stor del osynliga inom den tidigare forskningen.305  

En intressant aspekt som undersökningen inte tagit vidare fasta på är de kvinnliga 

skribenternas roll. Under 1900-talet kunde kvinnor på ett nytt sätt ta del av den 

akademiska teologin genom tillträdet till universiteten, där Emilia Fogelklou steg fram 

som en pionjär. Samtidigt var den akademiska disciplinen fortfarande oerhört 

mansdominerad, och trots ett uppsving av antalet teologistuderande under 1920-talet 

utgjorde kvinnorna fortfarande en begränsad andel.306 I KVT medverkade fyra kvinnor, 

och att vidare undersöka liberalteologin som ett fält inom vilket kvinnor hade möjlighet 

att ta större plats inom teologin vore en möjlig väg att gå vidare inom forskningen. 

Under arbetets gång har jag även kommit underfund med att ett liberalteologiskt grundat 

samhällsengagemang inte är en svensk företeelse. Rötterna finns givetvis i Tyskland, men 

att dyka djupare in i den skandinaviska kontexten och studera liberalteologisk 

samhällssyn över nationsgränser skulle bidra till en ökad förståelse för vad denna 

idéströmning innebar. I K G Hammars studie av KVT betonas det tyska inflytandet, men 

därtill skymtar kontakterna med Danmark, som låg den lundensiska kretsen nära till hans. 

Desto mindre skriver Hammar om norska förhållanden. En kort inblick i det norska lägret 

har gett bilden av att det möjligen fanns en liknande kulturprotestantisk rörelse i Norge. 

Inom den svenska liberalteologins företrädare var nationalismen inte oviktig, men heller 

inte alls lika framträdande som hos exempelvis Ungkyrkorörelsens folkkyrkotanke. 

Möjligen bör kulturprotestantismen bäst förstås som en transnationell, luthersk-

evangelisk företeelse, och möjligen går det då att finna kopplingar från den tyska 

rörelsens protestantföreningar och dess tidskrift Die Christliche Welt till de norska 

tidskrifterna Kirke og Kultur och Norsk Kirkeblad, och svenska Kristendomen och vår tid. 

Om så är fallet vore en studie av skandinaviska kontakter en möjlig väg att arbeta vidare 

för att studera samhällssyn hos liberala präster omkring sekelskiftet 1900.  

 
304 Nilsson (1964), Hammar (1972), Sjöholm (1972), Hidal (1979), Gunnarsson (1995), Claesson (2004), 
Hedin (2013), med flera. 
305 För Holm, Freeman (1967) 
306 Hyrenius, Utredning rörande prästkårens rekrytering, s. 14. 
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ENGLISH SUMMARY 

This thesis examines the view on society in an early 20th century Swedish periodical 

journal of liberal theology, Kristendomen och vår tid (Christianity and our time). 

During the late 19th century, a new school of liberal theology gained influence among 

several faculties of theology in Germany. This liberal theology depended on historical and 

critical examinations of the Bible, emphasising the ethical teachings of Jesus as the 

foundation for a worldly kingdom of God. 

In one aspect, liberal theology was developed as a response to perceived threats to church 

authority from liberalism, socialism and the worker’s movement across all northern 

Europe. Another such threat was the criticism of religion stemming from the new 

discoveries of modern science, where evolutionism and the materialistic worldview 

challenged the authority of the Bible. Where churches had generally answered this 

development with their own criticism, liberal theologians emphasised an understanding 

of Christianity in accordance with, rather than in opposition to, modern science and 

culture. 

Many liberal theologians advocated social and political reform to revitalize the role of the 

church in society, becoming highly influential in German society at the turn of the century. 

In previous research of this German context, this liberal-theological approach has been 

called Culture-Protestantism or Kulturprotestantismus. 

As this theology was adapted in Sweden, a group of priests and theologians founded the 

journal KVT as a medium for spreading liberal theology to their contemporaries. They 

advocated greater freedom for laymen and clergymen alike in their practice and in their 

faith, emphasising the individual’s conscience before dogmas and confessions. They 

strived towards reforming religious education, supporting the new historical 

understanding of the development and nature of Christianity. 

Previous research on KVT has studied the circle around this journal, emphasising their 

program of liberal theology and church politics but neglecting the journal’s wider content. 

Thus, this thesis studies the view on society in this theological journal expressed in three 

volumes from the years 1908, 1918 and 1928. The study is based on the methodological 

approach by historian Quentin Skinner, who emphasises situating written sources within 
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an appropriate contextual framework is fundamental when trying to understand the 

intentions of a journal’s authors. With this method, a historian can use written sources to 

understand what authors were doing when writing them. 

The thesis’ aim is to study the view on society in this theological journal as expressed in 

three volumes from the years 1908, 1918 and 1928, and to trace a development of thought 

over time. The study focuses on thoughts and opinions about culture, moral, religion, 

politics and social issues expressed in this journal. 

The result indicates several things: 

Overall, writers tend to emphasise what is perceived as the various roles of the church, 

which suggests that they experienced the church to be under threat in this time period.  

For example, this is apparent in the expressed importance of powerful authorities. This is 

apparent in politics, where the development of democracy and a party system is seen as 

problematic in its supposed opposition to the power of the monarchy, and morals, where 

writers often criticize the immoral culture and behavior present in contemporary society. 

In 1908, writers stress the importance of the monarchy, whereas this support is less 

clearly expressed in later years. 

Writers also emphasise the responsibility of the church and of priests regarding the 

education and behaviour of children and youth. The main concern is moral issues, where 

immorality must be hindered by taking better care of children. Pedagogical issues are 

deemed highly important, and writers suggest the need for introducing modern methods. 

A shift over time is apparent in what is expressed as the role and purpose of the church 

and priesthood in society. In 1908, the journal’s writers express the need for a socially 

active church, emphasising the need for the church to deal with issues raised by socialism 

and the worker’s movement. In 1918 and 1928, this ideal is less clearly expressed, and 

writers instead advocate the role of the church as a moral conscience of society. This 

change can be understood as a consequence of the political development in Sweden 

during this period. In Sweden, the social democratic party emphasised reform over 

revolution, and the state’s assuming of responsibility for the social question meant that 

this was less of an important for the church. 
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During the 1920s, Swedish protestants experienced a new enemy in Roman Catholicism. 

The dogmas of Catholicism were seen as the direct opposite of the intellectual freedom of 

liberal Protestantism. Writers are active in painting a horrific picture of life under 

Catholicism. 

The study also shows that adherence to a liberal theology doesn’t necessarily imply a 

liberal opinion in other issues. Writers often stress the importance of what they deem is 

objectively right over the freedom of the individual. For example, writers criticize people 

in contemporary society, claiming that people are being led astray rather than following 

their own free will. This is the case with the support for authorities and critique of 

immorality expressed above. 

There are, however, exceptions. Most clearly this is the case with religion, and the 

importance of religious faith in order to find hope and meaning in life is apparent. This 

liberal view is also apparent in the support for modern pedagogy, where the individuality 

of children is seen as important. A third liberal tendency is the support for the women’s 

rights movement, although this is only expressed in 1908. 

In conclusion, the study shows that the editorial board behind the journal KVT seems to 

have supported a broader project than indicated by previous research. While the main 

emphasis of the journal was to advocate a program of liberal theology and church politics, 

this study has shown that the editorial board supported a certain view on society, in which 

the church was to play a fundamental role. 

 

 

 


