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Demoniska sår och andlig krigsföring;  

föreställningar om det demoniska i Cornerstone Church 

Av Fredrik Gregorius 

Abstract 

The demonic wound and spiritual warfare; concepts of the demonic in Cornerstone Church 

 

Fredrik Gregorius, Associate Professor, Linköping University 

The article deals with the phenomenon of spiritual warfare and deliverance from demons in a 

dispensationalist church Cornerstone in San Antonio, Texas. The article is based upon 

fieldwork at the church 2012-2014. The main focus of the article deals with an event called 

encounter weekend that the church organizes several times a year and have as its purpose to 

heal people from traumatic events in their life. The consequence of traumatic events results in 

something called “the wound” that is regarded as a gateway for demons to enter a person’s 

life. The climax of the weekend is a deliverance from the demons that is interpreted to effect 

a person’s life negatively. The article argues that in looking at the ideas of the demonic a 

form of social critique is revealed and the practice of spiritual warfare and deliverance must 

be seen in the context of images that they are part of a larger cultural war that is between the 

forces of God against the forces of Satan. 
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Inledning 

Runt om oss pågår ett ständigt krig, ett krig som pågått sedan världens skapelse och som 

kommer att vara till den dagen då jorden inte längre kommer att finnas. Det är ett krig mellan 

kosmiska makter, gott mot ont, änglar mot demoner, Gud mot Satan. Människan står i mitten 

av denna strid och hennes val påverkar utgången för de slag som förs kring hennes själ, även 

om utgången för kriget redan på förhand är givet. Det är ett krig som sker i det stora och i det 

lilla, som går att finna i utrikespolitiska beslut och i barnens leksaker. Ingen människa är 

opåverkad av detta osynliga krig och i fronten står kristna pastorer och lekmän som ser sig 

som den främsta muren mot Satans fullständiga övertagande av världen. Detta är grunden för 

en föreställning om andligt krig som idag är vanlig bland neo-pentekostala, evangelikala men 

även hos en del katolska kristna i USA. Det är en föreställning som grundar sig i en tro på 



faktiska demoner som aktivt försöker ta över våra liv och leda oss bort från Gud. En av de 

kyrkor där tron på det demoniska är stark är Cornerstone Church i San Antonio, Texas där 

man återkommande arrangerar helgevenemang där människor lär sig se sina demoner och 

driva ut dem. Följande artikel är baserad på en deltagandeobservation under en av dessa 

helger. Det är en del av ett längre fältarbete som genomfördes mellan juni 2012 till januari 

2014 vid Cornerstone Church. Syftet med artikeln är att lyfta fram den funktion demoner har 

inom Cornerstone och hur utdrivning av dessa inte enbart behandlar individens frälsning eller 

fyller en terapeutisk funktion utan även lyfter fram politiska och sociala värderingar. 

Därigenom visar intresset för demonologi i kyrkor som Cornerstone på hur det finns en 

parallell mellan den terapeutiska kultur som präglar USA och sociala och politiska 

värderingar. Det som anses vara inre problem är därmed inte endast en fråga om individens 

välmående utan även hur hon ska integreras i en normstruktur som anses vara både socialt 

och psykologiskt hälsosam. Artikeln är primärt en fallstudie av hur demonologi fungerar i 

Cornerstone Church och andra former av tro på demonisk påverkan kommer inte att beröras. 

Cornerstone Church 

Cornerstone Church grundades av pastor John Hagee den 4 oktober 1987 i San Antonio, 

Texas. Kyrkan, med plats för 5000 gudstjänstdeltagare, var en av de första megakyrkorna i 

staden och har sedan dess varit en välkänd om än kontroversiell del av San Antonio. 

Grundaren John Hagee föddes den 12 april 1940. Hans föräldrar Vada och William Bythel 

Hagee var båda aktiva som pastorer inom Assemblies of God, den näst största 

samorganisationen för pentekostala kyrkor i USA (Hagee & Ketterling 2008: 2). Efter en 

period som fotbollsspelare och tränare kom John Hagee att följa i sina föräldrars fotspår och 

utbildade sig vid Southwestern Assemblies of God University i Waxahachie, Texas. 1966 

grundade han Trinity Church, en del av Assemblies of God. Under sin tid som pastor i Trinity 

kom John Hagee att utveckla sitt intresse för demonologi, enligt honom själv efter ett antal 

uppseendeväckande händelser som skedde i början av 1970-talet. Det första var en händelse 

som berörde en kvinna som enligt John Hagee var besatt av en demon, dyrkade Satan och 

som hade kommit in till honom efter krav från hennes familj (Hagee 2015: 86). Efter att 

kvinnan hade uttalat sin allians med Satan och började visa upp övernaturliga förmågor blev 

Hagee övertygad om att han var i närvaron av en demonisk manifestation. Efter ett antal 

händelser som involverade besatthet och demoner började Hagee höra sig för bland andra 

pastorer om hjälp. Enligt Hagee var kunskapen om detta vid den tiden obefintlig bland andra 

pastorer, och han fick själv påbörja studier i demonologi. Den mest kända av de händelser 



som John Hagee skulle tolka som bevis för existensen av demoner som även var ute efter 

honom skedde även den i början av 1970-talet då en man kom in i kyrkan och hotade att 

skjuta Hagee för att bevisa att Satan var större än Gud. Efter att Hagee svarat med att hålla 

upp sin bibel och säga ”No weapon formed against me shall prosper” sköt skytten sex skott 

som alla missade. Detta var enligt Hagee bevis för att Gud stod på hans sida (Hagee, Diana 

2008: 10). Vad som egentligen skedde är oklart; händelsen rapporterades i lokalpressen men 

detaljerna har ändrats mellan de första beskrivningarna i John Hagees första bok Invasion of 

Demons (1973) till dem han återger i The Three Heavens (2015). I samband med det ökade 

intresset för demoner fick han kontakt med den brittiske predikanten Derek Prince (1915-

2003) som kom att bli John Hagees främsta lärare och en av de få personer Hagee 

återkommande refererar till som sin förebild. Enligt Prince existerar demoner överallt 

omkring oss och även inom kyrkan. Demoner kan ta sig in genom föremål, känslor eller 

genom den egna familjen. Speciellt om någon i ens tidigare släkt ägnat sig åt någon form av 

magi eller vad Prince betecknar som avgudadyrkan kan en demonisk förbannelse utlösas upp 

till tre eller fyra generationer senare (Prince 1976, 50). Hagee kom att adoptera nästintill 

fullständigt den form av demonologi som Prince framhöll.  

1975 tvingades John Hagee avgå som pastor efter att ha varit inblandad i en 

utomäktenskaplig affär som slutade med att hans första fru tog ut skilsmässa och fick 

vårdnaden om deras barn. På grund av detta tvingades Hagee att avgå som pastor och 

grundade kort därefter en egen kyrka, den oberoende The Church at Castle Hills som snabbt 

växte från 25 till över 3000 medlemmar (Hagee & Ketterling 2008: 12). På grund av den 

snabba expansionen började man att bygga en ny och större kyrka som 1987 kom att öppna 

under namnet Cornerstone Church (Hagee & Ketterling 2008: 34). Kyrkan tillhör ingen av de 

större denominationerna i USA och trots att stora delar av teologin påminner om och är 

baserad på den petekostala bakgrund Hagee kommer ifrån ser man sig inte som en 

pentekostal kyrka utan använder termer som ”evangelical” och ”Bible-believing”. Under åren 

har både John Hagee och Cornerstone varit en kontroversiell del av den amerikanska 

kristendomen. Bland annat har kyrkan redan från början haft en tydlig politisk agenda som 

under åren blivit allt mer framträdande, och man har starka kopplingar till republikanska 

partiet med kontakter till George W. Bush och Rick Perry vars hyllningsbrev till John Hagee 

publicerades i Fifty Years of Ministry (2008). Den republikanske presidentkandidaten Ted 

Cruz har också starka band till kyrkan och framträdde bland annat i Cornerstone vid John 

Hagees 75 årsdag 2014. Politiskt framhåller Hagee och kyrkan en värdekonservativ hållning 



med starkt motstånd till abort, samkönade äktenskap, sociala skyddsnät och progressiv 

beskattning. Man framhåller även att det är av yttersta vikt att USA har en bra relation med 

Israel. Detta ses som en central del av tron, vilket också hänger samman med en övertygelse 

om att världen står inför en stundande apokalyps där Israel kommer att spela en central roll 

(Hagee 2005). På grund av sitt starka engagemang för Israel grundade Hagee 2006 Christans 

United for Israel (Gregorius 2012). 

 

Grundläggande tro 

Teologiskt har Cornerstone sin grund i dispensationalismen. Dispensationalismen är en 

eskatologisk tolkning av Bibeln med rötter hos den brittiske teologen John Nelson Darby 

1800-1882) och grundar sig i en föreställning om att Bibeln kan delas in i olika faser eller 

tidsåldrar. I centrum för indelningen står Guds relation till det judiska folket, vilket enligt 

dispensationalismen spelar huvudrollen i Guds frälsningsdrama. Detta har skapat en något 

ambivalent relation till judarna, oftast positiv men likväl baserad på en tro att enbart de som i 

slutändan omvänder sig och accepterar Jesus som Messias kommer att bli frälsta. En del 

kritiker menar att dispensationalismen trots sin pro-sionistiska hållning är antisemitisk, något 

som dock är svårt att finna några större argument för (Goldberg 2007: 72). Efter Jesus död 

och återuppståndelse på korset lever vi idag i nådens tidsålder vilket betyder att porten till 

frälsning är öppen för alla. En dag kommer dock Gud att kalla de sant troende till sig, en 

händelse som enligt dispensationalistisk teologi kallas uppryckandet (”the Rapture”). Resten 

av mänskligheten kommer att lämnas kvar, för att under sju år att leva under Antikrists välde. 

Efter sju år kommer Jesus och de han har hämtat upp till himlen att återvända till jorden, 

besegra Satan och etablera det tusenåriga riket. Syftet med att hämta hem alla kristna innan 

världen övertas av Antikrist är att Gud vill ge det judiska folket en sista chans att bli frälsta. 

Under Antikrists sjuåriga styre kommer världen att falla ner i ett ökat kaos och vägen till 

frälsning kommer att vara svår (Hagee 2011: 227-245). Olika skolor inom 

dispensationalismen debatterar huruvida frälsning kommer vara möjligt för alla eller enbart 

för det judiska folket, men Hagee anser att frälsning kommer vara möjlig för alla efter 

uppryckandet. Dispensationalismen ökade i popularitet i början av 1900-talet framförallt i 

den amerikanska södern. Av central betydelse var C.I. Scofield och hans studiebibel som var 

baserad på en dispensationalistisk tolkning och som kommit att bli en av de mest populära 

studiebiblarna i USA (Sutton, 2014: 27-28). Under 1940-talet grundades även American 



Council of Churches (ACCC), en utbrytargrupp ur den större Federal Council of Churches, 

och kom därmed att representera en hårdare, mer konservativ hållning som förkastade 

liberala tolkningar av Bibeln. ACCC var också baserade på dispensationalistiska tolkningar 

av Bibeln och det hjälpte därmed till att sprida dess inflytande ytterligare (Schäfer 2011:49). 

Under 1990-talet blev dispensationalismen en central del av den kristna populärkulturen 

genom Tim LaHaye och Jerry B. Jenkins 16 böcker långa serie Left Behind som kom att 

säljas i 60 miljoner exemplar (Sutton 2014: 364-365).  

Cornerstone representerar den nya våg inom evangelikal kristendom som sällan har en 

koppling till större denominationer och vars teologi tenderar att vara eklektisk och 

föränderlig. John Hagees teologi är därmed snarare en blandning av föreställningar han har 

fått från baptismen, pentekostalismen, den apostoliska reformationen, och som visar sig i 

grundläggande inslag som framgångsteologi, dispensationalism, kristen sionism och andlig 

krigsföring. Medan alla dessa inslag inom kyrkan är en del av en helhet och i praktiken 

tenderar att överlappa finns det av analytiska skäl anledning att studera dem var för sig som 

fyra grundläggande ben som kyrkan står på. I följande artikel kommer fokus att ligga på det 

sistnämnda, andlig krigsföring. Inom Cornerstone sammanbinds ofta den apokalyptiska tron 

men en föreställning om att demoniska aktiviteter innan upprykandet kommer att bli allt mer 

påtagligt och därmed måste deras syn på även detta ses mot bakgrunden av deras 

övergripande eskatologi. Jag ämnar att vidare diskutera övriga tre dimensioner i framtida 

forskning.  

Andlig krigsföring 

Andlig krigsföring (Spiritual Warfare) är en emisk term som refererar till en teologi och 

praktik där människan anses stå i centrum för en kosmisk konflikt mellan gott och ont som 

hon har möjlighet att påverka genom olika former av ritualer, speciellt olika former av bön. 

Föreställningar om att människan står mellan Gud och Djävulen och slits mellan dessa krafter 

är inte ny. Berättelser om demoner som besätter människor är återkommande i Nya 

Testamentet, och i den tidiga kyrkan fanns återkommande föreställningar om att den kristne 

var indragen i ett pågående krig mot Satan och hans legioner. Berättelserna om den egyptiske 

munken Antonius (251-356) möten med demoner har exempelvis kommit att påverka 

konstnärer och psykoanalytiker fram till vår tid. Samtidigt framstår tron på demoner idag 

inom åtminstone ledarskapet hos de mer etablerade kyrkorna som arkaiska, eller något som 



existerar mer som metaforer för den inre kampen mot synden. För John Hagee och hans 

kyrka är dock demoner en absolut, bokstavlig realitet och en central del av Jesu budskap: 

When you read the gospels, you discover that about one-fourth of Jesus’ ministry was 

dedicated to the control of evil spirits. He was dealing with normal, Jewish people who 

went to the synagogue on the Sabbath, tithed up to 30 % of their income and were law-

abiding and clean living. But He recognized the power of Satan to control areas of their 

lives. (Hagee 2014: 47)  

Hagee är inte ensam om sin tro på existensen av demoner. Enligt en undersökning av Pew 

Forum on Religion & Public Life 2007 tror uppemot 68 % av amerikaner på existensen av 

demoner och änglar (PEW 2008, 12). Även om det är osannolikt att samtliga dessa personer 

har en lika konkret och bokstavlig tro på himmelska och demoniska väsen som den vi finner 

hos John Hagee illustrerar statistiken likväl att dylika föreställningar inte är sociala 

anomalier. Under åren har även antalet böcker om andlig krigsföring ökat och tar idag upp en 

betydande del av den neo-pentekostala och evangelikala bokindustrin (McCloud 2015).  

 

Att förstå det demoniska 

I sin studie över andlig krigsföring och den bredare väckelsekristna bland kulturens 

demonologi som följer av den, American Possesions (2015), presenterar religionsvetaren 

Sean McCloud en teori om att det är möjligt att se upplevelser av demoner och hemsökelser 

som en produkt av en nyliberal världsordning där individen har slitits ut ur sin historiska och 

sociala kontext. Enligt McCloud är bilden av individen i andlig krigsföring både en produkt 

av den nyliberala världsordningen som framhåller individen som avhistoriserad och 

avkontextualiserad, samtidigt som historia och social ändå kontext bryter igenom, nu som 

demoner som hemsöker de troende, genom släktbaserade förbannelser eller historiska brott 

som fortfarande påverkar oss. Barnet får här bära sina föräldrars synd, men anses samtidigt 

vara moraliskt ansvarig för sina handlingar (McCloud 2015: 81-84). I den andliga 

krigsföringen går det därmed att se både ett bejakande av den nyliberala världsordning 

McCloud beskriver, genom att fokus sätts på individen som slagfält för kampen mellan gott 

och ont. Föreställningar om demoner från det förflutna som hemsöker det nuvarande kan 

således ses som ett symptom på en ideologi där historiska och sociala faktorer förnekas och 

förträngs (McCloud 2015: 111-113). McClouds tolkning är lockande och det finns ett flertal 

aspekter av den som är av intresse, då den lyfter komplexiteten i en världsbild där individen å 



ena sidan har fullständigt moraliskt ansvar för sina handlingar, och samtidigt kan påverkas av 

förbannelser som resultat av tidigare släktleds ageranden. Analysen har dock också en del 

problem. McCloud lyfter starkt fram ”the New Apostolic Reformation” som central i 

etablerandet av vad han kallar den tredje vågens andliga krigsföring. New Apostolic 

Reformation uppstod i början av 2000-talet och baserar sig på framförallt följande punkter:  

• Återetableringen av profetskap och därmed öppenhet för icke-bibliska uppenbarelser 

• Dominism, dvs tanken att kristna ska styra landet, inte som en teokrati utan att kristna 

ska ge sig in i politiken och leda den i en kristen riktning. 

• Föreställningar om övernaturliga under och händelser. 

Det är i den sista kategorin som frågan om demoner blir central. McCloud gör en korrekt 

analys när han framhåller existensen av andlig krigsföring i New Apostolic Reformation men 

det är svårt att acceptera att det skulle vara så unikt som han vill göra gällande eller att det har 

fått ett så stort inflytande (McCloud 2015: 6-7). Trots att New Apostolic Reformation ibland 

fått axla rollen som en ledande rörelse i en konspiration mot den amerikanska demokratin bör 

dess inflytande inte överskattas. Det är få som tagit till sig dess teologi och många är starkt 

kritiska mot den, bland annat på grund av dess förkastande av tanken på ett pre-

milleniaristiskt uppryckande. Detta har inte enbart att göra med frågor om tidens ände utan 

rör också frågor om politiskt agerande och synen på varför demoner agerar som de gör. Inom 

dispensationalismen som John Hagee tillhör anser man att demoner kommer att bli alltmer 

aktiva då uppryckandet är nära och mänskligheten närmar sig den slutliga striden mellan ont 

och gott. Detta är även en tanke som återkommer i Frank Perettis inflytelserika romaner om 

andlig krigsföring: This Present Darkness (1986) och Piercing the Darkness (1989). Detta är 

en bild som står i kontrast till New Apostolic Reformation som snarare ser utdrivning av 

demoner som ett sätt att rena världen för det kommande tusenårsriket.  

Att vi måste se föreställningar om det demoniska som ett uttryck för sociala och historiska 

förändringar anser jag dock vara korrekt. Även om föreställningar om demoner och kristnas 

kamp mot dem förekommer redan i Nya Testamentet har dess funktioner och roller skiftat, 

även om det ibland har varit subtilt. Snarare än att lyfta fram den nyliberala ordningens 

avkontextualiserande av individen, som förvisso spelar en central roll, så anser jag att det går 

att identifiera ett antal vågor av demonologiska föreställningar inom den mer radikala delen 

av den evangelikala rörelsen som hänger samman med föreställningar om ett pågående 

kulturkrig.  



Den första vågen, som är av primär relevans för att förstå dagens idéer om andliga krigare, 

uppstår i mitten av 1970-talet. Det var bland annat då John Hagee publicerade sitt första verk, 

Invasion of Demons (1973). Att jag väljer att lyfta fram 70-talet beror på att de verk som 

publiceras då visar på en förändrad inställning i bredare bemärkelse gentemot den sekulära 

kulturen. Vad som sker är att fokus börjar ligga på hotet från det ockulta snarare än moralisk 

dekadens och politisk radikalism även om detta återkommer som centrala teman för att 

illustrera den ökade demoniska aktiviteten. Exempel på det ockulta var bland annat yoga, 

parapsykologi, psykedelisk musik och häxkonst. 1970-talet var en paradoxal tid för den 

evangelikala rörelsen. I ett avseende var man starkt på frammarsch, bland annat samlade 

Billy Graham tusentals unga människor i sina ”campus crusades” och kristna kyrkor började 

sakta öppna upp sina dörrar för nya former av uttryck, bland annat kristen rock och 

uppkomsten av så kallade ”Jesus freaks” eller ”Jesus people”, en löst strukturerad rörelse som 

kombinerade neo-pentekostal, ofta dispensationalistisk kristendom med uttryck från hippie-

eran (Shires 2007: 125-128). Även om det förekom kontroverser med de etablerade kyrkorna 

var det rörelser som vitaliserade en form av kristendom som under stora delar av 1960-talet 

ansågs vara på väg bort. Men i kontrast till detta stod ett ökat intresse utanför den kristna 

väckelsen för det ockulta och alternativ andlighet, något som en del började tolka som 

demoniskt inspirerat. Samhället och den amerikanska kulturen ansågs ha förlorat sin 

enhetlighet och traditionella hierarkier existerade inte längre. Att det handlade om ett 

konstruerat minne av en tid som troligen aldrig existerat är inte relevant här, utan i det 

kulturella minnet i den evangelikala rörelsen var det ett tecken på en tilltagande upplösning.  

Den andra fasen kan anses påbörjas i början av 1980-talet och bygger vidare på 

föreställningar om ett ökat intresse för det ockulta, men förflyttar nu fokus från hippierörelsen 

till new age och föreställningar om globala mäktiga satanistiska konspirationer som hotar 

hela samhället inifrån. Ett tydligt exempel på det är Frank Perettis böcker om andlig 

krigsföring som populariserar tanken för en bredare troende publik. Detta sker i en kontext 

där vi ser uppkomsten av den kristna högern genom organisationer som Moral Majority, 

grundad av den dispensationalistiske pastorn Jerry Falwell (1933-2007) som kom att fungera 

som en form av samorganisation för olika konservativa kristna grupperingar (Winters 2012). 

Det var även under Reagan-eran och även om det inte finns mycket som tyder på att Reagan i 

praktiken gjorde speciellt mycket av det som den kristna högern begärde så skapades en 

föreställning om att man hade kommit in i maktens korridorer. I kontrast till detta fanns en 

föreställning om att det i samhället existerade en mäktig satanistisk konspiration som bland 



annat hängav sig åt barnoffer och att plantera in subliminala budskap i rockmusik. Den så 

kallade satanistpaniken har diskuterats flitigt från olika perspektiv och det var en rörelse som 

hade ett flertal olika aktörer, inte enbart konservativa kristna utan även terapeuter och 

socialarbetare (Medway 2001). Av intresse i denna artikel är att berättelser om satanism i 

evangelikala sammanhang tillskriver satanisterna faktiska övernaturliga förmågor och 

samröre med demoniska väsen. Berättelserna fokuserar ofta på demoner som påverkar offret, 

och frigörelsen innebär därmed inte enbart att få bort personen från den satanistiska sekten 

utan även att genomföra olika former av omvändelseritualer som i Rebecca Browns He Came 

to Set the Captives Free (1992). Existensen av demoner är även ett centralt inslag i den bok 

som startade hela satanistpaniken, nämligen Michelle Smith och Lawrence Praders Michelle 

Remembers (1980) även om denna bok udda nog inom den anti-satanistiska miljön är skriven 

utifrån ett katolskt perspektiv. Trots att samhället därmed ansågs vara under kontroll av 

demoniska krafter gick man inte så långt så att man såg hela samhället som förkastat. Snarare 

fanns det under hela 1980-talet kvar en föreställning om att USA kämpade för det goda. I en 

av de första större studierna om den kristna högern och deras föreställningar om andlig 

krigsföring, Sara Diamonds Spiritual Warfare: the Politics of the Christian Right från 1989, 

demonstrerar författaren hur dessa föreställningar kom att leda till att man stödde totalitära 

regimer i Centralamerika och Afrika för att de bekämpade kommunismen, som sågs som ett 

satanistiskt system, och ökade sitt stöd för den amerikanska högern.  

Jag anser att den tredje fasen påbörjas i mitten av 1990-talet under president Bill Clinton. 

Bilden av den sataniska och demoniska konspirationen flyttar nu upp till den direkta 

makteliten. Under Clintons presidentskap mellan 1993-2001 uppstod en konservativ 

motrörelse som blandades med den kristna högern och snart kom hela det demokratiska 

partiet kom att ses som sataniskt, även om man inte hävdade att alla medlemmar var 

satanister. John Hagee riktade sitt agg speciellt mot Bill Clintons fru Hillary Clinton som han 

ansåg var en praktiserande häxa i Day of Deception (1997), ett av de tydligaste exemplen på 

hur föreställningar om att det demoniska nu hade infiltrerat den absolut högsta delen av USAs 

ledarskikt. Det finns en tydlig underton av misogyni i att Hillary Clinton blev den som 

framförallt fick representera utvecklingen mot att vita huset nu stod under demonisk kontroll 

och i andra texter framhåller även John Hagee hur kvinnor inte bör ta allt för stor plats i det 

offentliga rummet. Under Clinton var också hotet från kommunismen borta och fienden 

ansågs nu finnas i landet. Vi kan med den tredje fasen se en utveckling från 1970-talets 

föreställningar om att samhället var under demoniska attacker men framförallt på individnivå, 



till 1980-talets idéer om satanistiska och demoniska konspirationer, och slutligen under 1990-

talet till en komplett demonisering av den politiske motståndaren som nu anses agera direkt 

efter Satans order. Denna föreställning har under åren utvecklats och blivit mer extrem. I 

John Hagees God’s Candidate for America (2000), en illa förklädd propagandabok för 

George W. Bush, beskrivs demokratiska partiet som under direkt demonisk kontroll. Om man 

under George W. Bush såg sig som allierad med staten har man under president Obama 

förlorat all tro på presidenten. Det hindrar inte Hagee och Cornerstone från att se sig som 

amerikanska patrioter, utan innebär att bilden av världen som en skådeplats för kampen 

mellan det goda och onda idag är total. När demokraterna har majoritet är det en seger för 

Satan och när republikanerna vinner är det en seger för Gud.   

Utöver den direkta politiken framhåller man hur dem omgivande kulturen har blivit alltmer 

destruktiv och demonisk. Det finns idag knappt någon möjlighet att undvika att bli påverkad: 

I try to find entertaining and wholseome cartoons for them to watch (Hagees barnbarn). 

That task has become nearly impossible in this day and age. (---) I remember Bugs Bunny, 

Winnie the Pooh, and Yogi Bear. I remember cartoons filled with moral messages. (---) 

Those days are virtually gone. Now I’m appalled at what I see as I surf through the 

Saturday-morning cartoons channels. Many animated children’s programs feature witches, 

warlocks, violence, and utter pandemonium. (Hagee 2015: 90) 

Min hypotes är därmed att den moderna demonologin i evangelikala rörelser bör ses som ett 

uttryck för en radikaliserad kulturkamp där succesivt man har blivit en form av social 

manikeism där det bara finns två krafter, Gud och Satan, och allt i vår kultur anses kunna 

placeras i det ena eller andra facket. Andlig krigsföring är därmed snarare en manifestation av 

en ökande politisk och kulturell polarisering som drivs på även av sekulära politiska krafter. 

Den tredje fasen bör därmed ses mot bakgrunden av den ökade polariseringen i amerikansk 

politik som påbörjades genom bland andra Newt Gingrichs kampanjer mot Bill Clinton som 

delvis var en konsekvens av det ökade republikanska missnöjet med att ha förlorat valet 1993 

och en konsekvens av det närmade och identifikation med Republikanska Partiet som 

påbörjats med Jerry Falwell något som kommer att diskuteras närmare i framtida studier. För 

Hagee och andra som följer en dispensationalistisk doktrin är den ökade polariseringen och 

den ökade förlusten av kontroll ett tecken på att tiden snart är inne för uppryckandet. Dock är 

det inte tid för kristna att därmed bara passivt vänta på att det ska ske, snarare är det nu mer 

än någonsin som man måste förbereda sig för krig och vara beredd på att kämpa på Guds sida 

mot Satan och hans demoner: 



He (Jesus) cast demons from possessed individuals often, publicly, and successfully, yet 

the demons did not relinquish their hold on humanity even after Jesus was crucified! They 

will continue to torment and possess till Christ comes again to redeem His Church. Until 

then, we remain at war! (Hagee 2015: 84)  

Att kämpa mot Satan är i slutändan inte enbart en fråga om att befria individer från demonisk 

kontroll utan en fråga om hela samhällsutvecklingen. 

Encounter weekend 

Det centrala exemplet på hur andlig krigsföring kan fungera i en evangelisk kyrka baserar sig 

på mina deltagandeobservationer under något som Cornerstone kallar ”Encouter weekend”, 

en återkommande aktivitet som sträcker sig över en hel helg. Följande beskrivning är baserad 

på mitt deltagande under helgen den 6-8 december, 2013. De citat som presenteras nedan är, 

om inte annat anges, från den pärm som delades ut till deltagarna i början av helgen. 

”Encounter weekend” arrangeras av Cornerstone Church under namnet Ministry of 

Reconciliation Encounters. Det leds av pastor Philip Fortenberry som presenterar sig som 

”Pastor, Counselor, Teacher, Minister, Public Speaker, Author, Survivalist, Outdoor 

Adventurer and Former Green Beret”. Enligt den biografiska presentation som gavs till 

deltagarna hade Fortenberry spenderat 23 år av sitt liv under traumat av att växa upp utan en 

far, ett tema som skulle återkomma vid ett flertal tillfällen under helgen. Vid ett möte med 

Promise Keepers, en kristen mansrörelse, i Dallas 1996 hade Fortenberry fått en religiös 

uppenbarelse som ledde till att han kunde släppa sina trauman och omvända sig fullständigt. 

2002 beslutade han sig för att börja arbeta som pastor på heltid efter ett samtal med John 

Hagee, och etablerade därmed Encounter Weekend.  

Encounter Weekend beskrivs på hemsidan som:  

The Encounter Weekend is an opportunity for individuals seeking a closer relationship 

with God and man. It is a dedicated time to get away from the distractions of everyday life 

and to reflect on our walk with the Lord. The Encounter is an opportunity to come, hear, 

and do through large group lecture and small group application. A trained volunteer called 

a Life Coach facilitates the small groups. Each Life Coach has been through several 

Encounters and is available to give support, individual attention and prayer for participants. 

Vidare förklarar de att alla människor bär på ett sår, ett tema som skulle visa sig vara 

återkommande under helgen och detta sår kommer ur traumatiska upplevelser under våra liv. 

Det är genom detta sår som Satan kan komma in och förstöra våra liv. 



Every person in life is wounded by words and actions. For some these wounds come in the 

form of verbal, physical or sexual abuse or rejection. For others the wound comes at the 

hand of a distant or cold mother or father that they never quite knew. Regardless of how 

the wound comes our refusal to forgive it prior to the sun setting on our wrath gives Satan 

a place in our life from which to torment us. This torment causes many Christians to live a 

life of regrettable behavior instead of a life of abundance. 

I övrigt nämns inte Satan eller demoner, och fokus ligger istället på att komma närmare Gud 

och lära sig att gå vidare i sitt liv. 

Encounter Weekend äger rum ute vid Cornerstone Conference and Retreat Center i Tarpley, 

Texas, runt en och en halv timme utanför San Antonio. Speciellt nya medlemmar i 

Cornerstone uppmanas att åka på dessa helgträffar även om något direkt krav inte verkar 

föreligga. Även personer utanför Cornerstone är välkomna, inklusive forskare eller personer 

från andra samfund. Det fanns inte heller något krav på att deltagare skulle vara kristna. 

Helgen påbörjades med att vi samlades fredag eftermiddag i Cornerstones lokaler i San 

Antonio. Alla skulle behandlas lika, och som forskare hade jag blivit tillsagd att inte dra 

uppmärksamhet till min position eftersom det kunde skapa en distans som kunde göra det 

svårare för övriga deltagare att lösa sina problem. Därmed förväntades jag delta i de flesta av 

aktiviteterna. I väntan på bussen som skulle ta oss till centrat utanför Tarpley fick vi en pärm 

som vi skulle använda under helgen och som innehöll information om aktiviteter och 

förklaringar till vad som skulle hända. Klockan 18.00 anlände vi till centret och efter en 

timmes incheckning påbörjades helgens aktiviteter med böner och lovsång. 

Fredag 

Mitt deltagande i Encounter weekend skedde i början av december, under en mindre 

välbesökt helg. Det var endast runt 40 personer som hade kommit, i kontrast till ett antal 

hundra som enligt uppgifter från deltagare var vanligt speciellt under sommaren. Många hade 

varit där ett flertal gånger tidigare. En man förklarade att han hade varit medlem i 

Cornerstone i närmare 15 år och att han och hans fru åkte ut till Encounter minst en gång om 

året. En annan man berättade att det var hans fjärde gång. Det fanns ett drag av desperation i 

hans svar och han förklarade även att han började undra om det här verkligen fungerade eller 

om han i framtiden skulle börja gå till en annan kyrka. 

Män och kvinnor delades upp i två grupper. Män och kvinnor sov i separata rum och under 

lektionerna satt oftast kvinnor på ena sida salen och männen på den andra. Det var dock inte 



en absolut regel vid alla presentationer. En stor del av tiden ägnades åt att sitta i mindre 

grupper med en gruppledare. Vid dessa tillfällen var män och kvinnor åter separerade med 

män som ledde männens grupp och kvinnor som ledde kvinnornas. En stor del av min analys 

grundar sig därmed på vad männen sade eftersom jag inte hade direkt tillgång till kvinnornas 

sammankomster.  

I början av helgen gjorde man inga direkta referenser till demoner även om det existerade en 

förväntan på att det skulle tas upp. Ett flertal av de böcker som såldes, majoriteten av Derek 

Prince, refererade till existensen av demoner, som i They Shall Expel Demons (1998). 

Fredagen började som nämnts med böner och lovsång och därefter började de första 

lektionerna av Fortenberry. Titeln på den första sessionen var ”Encountering God” och 

fungerade som en introduktion till helgen. Som en underliggande narrativ struktur baserade 

sig föreläsningen på hur Gud befriade judarna ur Egypten. En stor del av föreläsningen 

handlade dock om Fortenberry själv, något han beskrev som hans vittnesmål och redan här 

kom ett tema upp som skulle bli central under helgen, nämligen avsaknaden av en närvarande 

far. För Fortenberry var det faderns frånvaro som hade lett till att han hade fått sitt sår, och 

fadern sågs därmed som förövaren (the offender). Såret eller ”the wound” är ett emiskt 

uttryck som kan definieras som ett sorts ursprungstrauma som ger upphov till senare synder 

och trauman, det är genom såret som Satan kommer in och infektionen påbörjas. Enligt 

Fortenberry är vi dock alla offer för förövare som skadat oss och därmed gjort oss själva till 

förövare som i en negativ cirkel. Enligt Fortenberry är i 70 procent av fallen fadern den 

främsta förövaren. Det kunde handla om att fadern var frånvarande, genom jobb eller att han 

helt enkelt hade lämnat familjen. Genom att vi därmed har utsatts för dessa trauman, eller 

som Fortenberry kallade det, fått ”såret” har vi kommit att vandra på vägar som leder oss bort 

från Gud och fungerande relationer med andra människor. Det första steget att läcka såret är 

att ta ansvar för oss själva och erkänna sig som syndare. Enligt Fortenberry är du inte skyldig 

till det som gjordes emot dig men du är ansvarig för de synder som är ett resultat av det: 

The deep soul wounds one receives as a child, particularly when they come at the hands of 

parents, will illicit the same denial that Adam and Eve experienced, leading to the 

detachment of the child. Being unwilling to admit they have been deeply offended, the 

child detaches and starts down a path of destructive behavior. 

Bristen på ansvar leder enligt Fortenberry även till att vi kompromissar med synden. Under 

helgen framhöll ofta Fortenberry sin bakgrund i militären och han kan sägas representera en 

form av hegemonisk maskulinitet som det förväntades att andra manliga deltagare skulle 



eftersträva (cf Connell 2008). Fortenberry menade att kompromisser var orsaken till att USA 

såg ut som det gjorde, och att bland annat tolerans mot sexuella minoriteter eller abort var 

tecken på det. Trots att fokus låg på den enskilde deltagarens erfarenheter skulle det visa sig 

att det politiska var återkommande och starkt närvarande i synen på det demoniska. Efter att 

ha tagit upp att vi alla är sårade på något sätt och att om vi inte erkänner vår synd och tar 

ansvar för den har vi stängt av kontakten med Gud bjöds det på hors d’oeuvre. 

Efter det fortsatte föreläsningarna, denna gång om såret. Fortenberry började med att 

illustrera det genom att han höll i en käpp som representerade våra själar. Efter att ha vandrat 

runt på scenen med den stötte han ner den i en björnsax som slog igen och satte sig på 

käppen. Detta var enligt Fortenberry såret, det som skadade oss och började leda oss fel. Sen 

fortsatte han med att slå ner käppen i fler björnsaxar som slog igen tills käppen var helt full 

av dem, de senare representerade synden vi hade dragit på oss efter det ursprungliga såret. 

Även om vi inte var ansvariga för det första var vi alla ansvariga för de senare synderna. Men 

de flesta av oss döljer att vi har ett sår och kan därmed inte befria oss från det och därmed 

konfrontera och bli förlåtna för våra synder. Vi bygger upp mentala väggar som döljer såret. 

Exempel på dessa väggar var: ”Anger, Tears, Sarcasm, Religion, Silence, Sex, Money”. Detta 

kan tyckas paradoxalt då Encounter Weekend har tydligt religiösa inslag, men religion 

definieras här som döda ritualer och det som separerar människan från Gud och ses som en 

del av Satans plan. Det ställs i kontrast till relation med Gud som är det som binder 

människan samman med Gud och är Guds centrerad. Detta är ett av skälen till att många i 

Cornerstone hade en ambivalent inställning till att bli kallade för religiösa, en inställning som 

är vanlig inom neo-pentekostala och neo-evangelikala rörelser där den etablerade 

kristendomen anses vara förstelnad och institutionaliserad. Efter att ha gått igenom såret och 

hur det hindrade oss från att etablera en nära relation både till Gud och andra människor 

delades vi in i mindre grupper, män för sig och kvinnor för sig. Syftet var att vi skulle delge 

för varandra vårt mest plågsamma minne. För mig som utomstående skapade detta en 

problematisk situation, dels för att jag hade gått med på att agera som en deltagare för att få 

vara med på helgen, dels för att det kändes etiskt problematiskt att inte öppna upp mig när 

andra gjorde det. Jag valde att göra en kompromiss och delgav en del minnen från min 

barndom som kanske inte direkt var plågsamma men som samtidigt inte var påhittade. Jag har 

inte för avsikt att delge några detaljer om vad som sades under dessa möten, men det kan 

nämnas att många berättelser fokuserade på fäder och hur detta hade påverkad senare 



familjekonstellationer. När sessionen med de mindre grupperna var över var klockan närmare 

23.00.  

Lördag 

Vi vaknade klockan 6.50 på morgonen och mellan 7.15 till 7.45 serverades frukost. Redan på 

morgonen spelades det kristen musik (lovsång och kristen rock) i högtalarna och det skapade 

en nästintill kvävande stämning. Efter frukosten fortsatte dagen med lovsånger och bön och 

därefter ännu fler sessioner om såret. Efter det skulle vi alla återigen samlas i mindre grupper 

och fortsätta diskutera våra sår. Som en del av det skulle vi skriva en självbiografi som skulle 

lägga fokus på hur såret har påverkat oss och lett oss fel. Som tur var behövde vi inte lämna 

in detta till mötesledaren. Efter lunch övergick vi till nästa steg, att lyfta fram att vi hade 

blivit skadade av det som hade skett mot oss. Det här skedde genom en tvåstegsprocess, dels 

genom att erkänna att det skett något som sårat oss, dels att det betydde något. Efter det 

började Fortenberry gå in på mer teologiska frågor, som indelningen av människan i ande, 

själ och kropp. Anden ansågs vara det högsta och det var den som blev frälst när man 

accepterade Kristus som sin frälsare. Dock hade Satan fortfarande möjlighet att påverka 

själen och kroppen. Själen beskrevs som grundad i våra känslor och styrd av goda och dåliga 

minnen. Goda minnen kunde vara en gammal vän eller stek, i kontrast till dåliga minnen som 

kunde vara en gammal fiende. Någon relaterad maträtt presenterades inte här.  

Återigen kom fokus att ligga på relationen till föräldrar och deras svek. Moderns roll 

beskrevs som att vara den vårdande och fadern den bekräftande. Barnet söker bekräftelse från 

fadern och får hen inte det så kommer det att skada barnets självbild. Unga tjejer som hade 

sexuella relationer innan äktenskapet ansågs lida av bristande fadersvalidering och unga män 

som blev aggressiva och slogs ansågs på samma sätt lida av det. Vi kan se här en ytterst 

”traditionell” uppdelning av könsroller och det var tydligt att man ansåg att ett grundläggande 

problem i det moderna samhället var att könsroller hade uppluckrats. Senare visade sig 

feminismen vara en av de demoner man ansåg behövde fördrivas. 

Efter sessionen återgick vi till de mindre grupperna och skulle nu läsa upp våra 

självbiografier och direkt efter det gå över till att hålla våra förövare ansvariga genom att 

skriva ett brev till dem. Detta var en del av en trestegsprocess. Det första var att konfrontera 

vår förövare och vad hen hade gjort mot oss, det andra var att erkänna sig själv som ansvarig 

för händelsen då det finns två sidor av allt enligt Fortenberry, och slutligen erkänna vårt 

ansvar inför Gud. Det första handlade bland annat om att individen som blivit utsatt för såret 



inte skulle känna sig ansvarig för det som hade hänt. Efter det skulle ytterligare ett brev 

skrivas där vi förlät våra förövare. Att inte göra det skulle binda oss vid det förflutna och 

”Unforgiveness delivers us to the torturers in the present not just in the future at judgment 

(Eph 4:27)”. Eftersom det fanns personer under helgen som hade blivit utsatta för värre 

händelser än att en fader missat basketmatcher då han hade jobbat var detta något 

problematiskt kräva av deltagarna, då det kunde handla om exempelvis sexuella övergrepp 

eller svår återkommande misshandel. Detta blev ytterligare problematiskt när vi även skulle 

skriva ett brev där vi själva tog ansvar för hur vi hade låtit det som hänt påverka oss: 

The letters taking accountability are for the purpose of taking responsibility for your 

reaction to the offenses in your life and how you reacted towards others when you were 

offended. Remember that your are held captive by your sin (which holds you bound) not 

by what your offender has done to you. Although what they have done was very painful 

and the consequences may be great, it was your response to the offense that opened the 

door to Satan. (---) You need to write a letter of accountability to each offender you have 

confronted in the previous assignment.  

Kvinnor som blivit våldtagna förväntades därmed skriva brev till förövaren och efter att ha 

konfronterat honom erkänna sin egen skuld och be om hans förlåtelse. Vidare skulle man be 

om förlåtelse om man hade haft missfall, i alla fall om man ansåg att man hade gjort något, 

även omedvetet, för att inte graviditeten skulle fullföljas. Även om man på något sätt varit 

inblandad i en abort skulle man skriva ett brev till ”the baby”, om det så bara var att ha gett 

rådet att det kunde vara en bra idé. Brevskrivandet avbröts av lovsånger och mellanmål men 

höll överlag på fram till kl. 22.30 utan avbrott. Innan dagen avbröts så tog Fortenberry upp att 

imorgon så skulle vi börja ta upp frågan om vilka konsekvenser av synden som kunde 

påverka våra liv.  

Söndag 

Vi vaknade vid samma tid den tredje dagen och började dagen med bön och lovsång. Den 

första sessionen handlade om konsekvenserna av synd och hur det hade skurit av banden till 

Gud. I relation till det fick vi fylla i en lista med synder eller ”iniquity” som vi hade gjort oss 

skyldiga till. Efter det gick sessionen över till att diskutera förbannelser som vi levde under. 

Detta var egentligen första gången som övernaturliga inslag började spela en central roll. Med 

sessionen om förbannelser och befrielse gick helgen in i en ny fas och vi fick en förklaring 

till varför vi påverkades av såret på det sättet som vi gjorde. Förbannelser var här inte 

magiska inkantationer utan var oftast enkla och ibland oskyldiga fraser som man hade sagt till 



sina barn eller sina närstående och som bröt ner deras självkänsla. Enligt den teologi som 

Cornerstone bekänner sig till så påverkas vi av vad vi säger på ett nästintill magiskt sätt. Jag 

hade tidigare observerat hur medlemmar kunde rycka till när de sa något negativt som att de 

därmed bjöd in destruktiva krafter i sina liv och omedelbart kontrasterade det negativa med 

att uttala positiva välsignelser. John Hagee har även vid ett flertal tillfällen behandlat detta i 

sina böcker och av speciellt intresse var vad man kallade ”generational curses” som kunde 

försätta hela familjer i destruktiva banor. Exempel på att man kunde vara under en 

förbannelse var:”Mental and emotional breakdown, repeated Sickness, Female Problems, 

Family Breakup, Financial insufficency, Accident prone, History of Suicide, Unnatrual 

Death, Early Death, Hereditary Death”. Föreställningen om förbannelser som kan ärvas har 

Cornerstone fått från Derek Prince som bland annat skrev:  

Det finns tillfällen, då man inte kan få personer befriade genom att enbart lösa dem från sig 

själva och vad de själva har gjort. Man kan ärva förbannelsen, som kommit genom att 

någon av deras förfäder gått över gränsen och kommit in på Satans område i den andliga 

världen och bedrivit ockult verksamhet (Prince 1976: 50-51). 

Utöver ärvda förbannelser kan du även drabbas på olika sätt och från olika källor i ditt eget 

liv. Den första är Gud, på grund av mänsklig olydnad, eller människor i olika former som 

andliga auktoriteter (falska lärare och präster men även fäder eller andra som du ser som en 

auktoritet) genom dig själv, genom Satans tjänare (Cornerstone har en stark tro på existensen 

av utövande magiker och satanistiska konspirationer) och slutligen genom olika objekt. 

Förbannelser från Gud kan drabba den som på olika sätt sätter sig upp emot hans ord, 

sexuella synder (speciellt incest), bryta förbund, bestialitet, våld, misslyckande att förenas 

med sina föräldrar eller barn och genom att vanhedra sina föräldrar. Det sista var en synd som 

var så stark så att en ung flicka som kände agg mot en fader som utsatt henne för övergrepp 

ansågs vara syndig eftersom hon därmed inte hedrade sin moder och fader. Men det gick även 

att bli förbannad av Gud genom att inte betala kollekt, antisemitism, humanism och 

”sacrificing the blemished”, en biblisk referens till att man inte fick offra djur som hade 

någon defekt. Från andra människor, speciellt de i auktoritetsroller, kunde förbannelsen 

komma genom att verbalt de bröt ner ditt självförtroende som att säga du inte kommer att 

lyckas i livet eller att du är svag. På samma sätt kunde man förbanna sig själv genom 

dödslängtan eller ifrågasättande av den egna intelligensen. Slutligen fick vi en lång 

genomgång kring hur objekt kunde vara orsaken till förbannelser. Detta var bland annat 

”Anything that represents darkness or Satan’s kingdom, Idols of objects of worship, Demonic 



music, games, books, cards, movies, Good luck charms”. Dessa objekt förklarade Fortenberry 

gav Satan tillträde till ditt hem. För att förklara den bibliska grunden till detta citerade han 

Deutroronomy (Femte Mosebok) 7:26 New King James Version: “Nor shall you bring an 

abomination into your house, lest you be doomed to destruction like it. You shall utterly 

detest it and utterly abhor it, for it is an accursed thing.” 

Efter detta satte vi oss åter i de mindre grupperna för att gå igenom ett “Curses Worksheet” 

där vi bland annat fick gå igenom förbannelser som uttalats mot oss, förbannelser vi har 

uttalat mot andra och sig själv och slutligen göra en lista på alla objekt i hemmet som kunde 

öppna upp portarna till Satan i våra liv. Stort fokus var på statyer, oftast statyer som man ser 

som oskyldiga som porslinsdockor. Även läkare togs upp, bland annat genom att de skulle ha 

sagt att man blivit sjuk och inte kunde bli frisk igen. Som kristen ska man lita på att Gud 

kommer att hela dig så att lyssna på en läkare i sådana tillfällen är som att bjuda in Satan då 

det sår tvivel om Guds allmakt. Dock bör det noteras att Cornerstone inte hävdar att sjuka 

inte ska uppsöka sjukvård utan ser det som ett viktigt komplement till bön. Bland annat 

skriver Hagee om sin farbror som drabbades av en hjärtattack: ”Instead, God and His ever-

powerful Word, along with the advances of modern medicine, sustained his frail heart”. 

(Hagee 2015: 38) Det bör dock noteras att modern sjukvård alltid ses som sekundär i frågan 

om varför en person tillfrisknar.  

Efter att vi hade gått igenom förbannelser som drabbat oss och som vi hade lagt på andra 

påbörjades vad man kallade ”Deliverance Teaching”, vilket förklarade den teologiska eller 

doktrinära grunden för varför vi som individer hade dessa sår och varför vi hade kommit fel i 

livet. Som biblisk grund för vad det var vi kämpade emot citerades Efesierbrevet 6:12:  

Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot 

makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i 

himlarymderna. 

Citatet ovan är det kanske mest refererade bibelstället för legitimering av andlig krigsföring 

inom den bredare miljö som ägnar sig åt det. Utifrån detta förklarades att Satan och demoner 

var verkliga krafter och att vi när vi mådde dåligt eller begick synder öppnade upp portarna 

för demoner som därmed satte sig fast vid oss. Att kasta ut demoner eller orena andra var en 

central del av Jesus lära och Fortenberry gjorde en uppdelning mellan Gamla Testamentet 

som behandlade Guds makt över kungadömen och Nya Testamentet som främst handlade om 

det andliga kungadömet och konflikterna mellan Gud och Satans rike. Bland annat lyftes det 

fram att ingen av de gammaltestamentliga profeterna hade drivit ut demoner. Förmågan att 



kasta ut demoner gav senare Jesus även till sina lärjungar men det har idag glömts bort och 

därmed har demoner lyckats att ta sig in i kyrkan. Dock är Satan aldrig lika mäktig som den 

som har Gud på sin sida. ”The Devil has no other outcome other than what the church allows 

him. We are the one with authority. Believe that God will use you”. Att bli kristen var dock 

inte nog utan det enda sättet att bli av med demoner var genom att driva ut dem, något som 

skulle ske efter ytterligare ett möte i de mindre grupperna.  

Befrielse från demoner 

Utdrivandet av demonerna skedde genom att alla samlade sig i samma sal där tidigare 

föredrag och sessioner hade hållits. Fortenberry stod framför scenen och ett antal medhjälpare 

stod vid sidan redo att gripa in om det skulle bli för våldsamma eller känslomässiga attacker. 

Män och kvinnor satt på varsin sida av salen men medhjälparna var övervägande män, även 

de på kvinnornas sida. Det var även männen som hade den mest aktiva rollen att hjälpa de 

som var mest påverkade av utrivningen. Det är ett logiskt uttryck för en miljö där det starkt 

framhålls att män är den främsta andliga auktoriteten och därmed de som har auktoriteten att 

driva ut demonerna. I händerna hade även medhjälparna bruna papperspåsar om det skulle 

behövas. Det visade sig att det inte var ovanligt att personer spydde upp demonerna.  

Fortenberry påbörjade ritualen med bön och blev mer och mer extatisk. Det var redan här en 

speciell form av utdrivning med rötter hos Derek Prince och som förekommer även i andra 

evangelikala sammanhang (Hagee 2015: 180-182, Cuneo 2001: 171-172). Förutsättningen för 

ritualen är tanken att de flesta i någon form är påverkade av demoner, även om de inte är 

besatta. Att bli fri från demoner förutsatte också att man var villig att bli fri från dem och att 

man hade accepterat Jesus som sin personlige frälsare. På grund av det erbjöds de som ännu 

inte gjort det att komma fram till scenen och be med Fortenberry om att släppa in Jesus i 

deras hjärta. Det var en ansenlig mängd som gjorde det, inklusive personer som jag tidigare 

hade pratat med och som var äldre medlemmar i kyrkan. Det är ett tämligen vanligt fenomen 

att personer som redan anser sig vara frälsta likväl går fram och accepterar Jesus som sin 

personlige frälsare och kan även observeras i olika evangelikala kyrkor som har så kallade 

”altar calls”. Syftet med detta är egentligen att de som inte är troende i slutet av gudstjänsten 

ska gå fram till altaret och där inför församlingen acceptera Jesus som sin frälsare.  

Efter det påbörjades själva utdrivningen. Fortenberry gick fram och tillbaka framför scenen 

och började att säga: “In the name of Jesus I cast out the Spirit of Sorrow, In the name of 

Jesus I cast out the Spirit of Humanism” och så vidare. Efter ett tag sa han enbart “I cast out 



the spirit of” och sen demonens namn. Namnet på demonerna var onekligen inte enbart 

psykologiska. En del namn var Spirit of Lesbianism, Evolution, Sore Throat, Genocide, 

Antisemitism, Racism, Curandero, Doubt, Lust, Homosexuality. Det var enbart två av 

demonerna som hade namn man känner till från religionernas värld, Baal och Leviathan. En 

del av demonerna drevs ut flera gånger, bland annat återvände Fortenberry flera gånger till 

just Lesbianism och Humanism. I vissa fall hänvisades till demoner som inte kan ha varit så 

mäktiga som halsont och huvudvärk. Det man kan säga om de olika demonernas namn var att 

de var indelade i större kategorier. En del var kopplade till synder som homosexualitet, en del 

politik som antisemitism, humanism, en del sjukdom, en del påstådda irrläror som curandero. 

Att curandero, en form av mexikansk folkmagi, nämndes flera gånger visade på en 

anpassning inför en deltagargrupp där en stor del hade mexikanskt ursprung. 

En del av deltagarna blev märkbart påverkade och började skrika och försökte att spy upp de 

olika demonerna. Stämningen blev alltmer intensiv. En kvinna började skrika ”No!” med 

mörk röst och började skaka våldsamt i stolen hon satt på. Ingen av deltagarna reste sig 

emellertid från sina stolar. När det skedde gick de olika medhjälparna fram och höll fast 

personen och bad och gjorde handpåläggningar. Speciellt på den kvinnliga sidan var 

uttrycken av befrielsen från det demoniska påtagliga och manifesterades i att man försökte 

spy upp demoner, skrek eller började skaka. På den manliga sidan var det lugnare, en del 

började gråta och en man bredvid mig satt under hela sessionen och upprepade ”Jesus, Jesus, 

Jesus”. Dock var det mindre expressivt. Det är svårt att dra några direkta slutsatser av denna 

skillnad i mäns och kvinnors beteenden eftersom jag endast deltog vid ett tillfälle, men skulle 

kunna antyda något om hur maskulinitet respektive femininitet konstrueras i den evangelikala 

miljö Cornerstone är en del av. Fortenberry själv blev mer och mer intensiv och stirrade på 

deltagarna och började prata i tungor.  

Ritualen pågick i ungefär två timmar och avslutades med att Fortenberry förklarade 

deltagarna befriade och sa ”Give the Lord a hand of praise”.  

Efter utdrivningen hölls nattvard och därefter började vi förbereda oss för att åka tillbaka till 

San Antonio. Vi fick ett papper med oss som beskrev vad vi kunde vänta oss av framtiden:  

• Know that the enemy is going to attack you now that you have been delivered. He 

wants to regain the ground he just lost. 

• Rejoice that the attack is coming; it is confirmation that what just happened to you was 

real. 



• It is your first opportunity to tell Satan no. I do not believe any of your lies anymore. I 

am a child of God and you have no place here. 

• (---) 

• Listen to praise music and sing along on the way home.  

Efter att vi hade kommit fram till San Antonio återvände deltagarna till sina bilar och körde 

hem. Det fanns något problematiskt med att det inte verkade finnas någon större tillgång till 

uppföljning efter helgen, då många deltagare hade dragit upp tämligen traumatiska minnen 

som de nu i hög grad var tvungna att hantera själva. Detta var främst min observation men 

några av deltagarna hade under helgen förklarat att de hade haft problem efter dem hade 

kommit hem och snabbt glidit in i äldre beteendemönster och därmed återvänt ett flertal 

gånger. Det förekom en del uppföljningsmöten men det första var mer än en vecka senare.  

Att bli besatt som kristen 

En fråga som helgen ställde var hur personer som var kristna ändå påverkades av demoner. 

Var de besatta? Det är en återkommande diskussion bland evangelikala grupper som anser att 

demoner existerar. Cornerstone följer ”once saved, always saved” vilket innebär att man tror 

att den som accepterar Jesus som sin personlige frälsare genomgår en total själslig 

transformation som innebär pånyttfödelse i Kristus och etablerandet av ett livslångt, obrytbart 

band. Personer som lämnar kyrkan anses vara förledda eller ha en felaktig teologisk bild men 

man anser inte att de därmed har förlorat sin frälsning. Enligt Cornerstones teologi krävs 

endast två saker för att bli frälst, att man erkänner sig som syndare och bjuder in Jesus i ens 

hjärta och att man blir döpt. Vid de fall då personer fortsätter att leva i synd eller om de 

tydligt upphör att vara kristna förklaras detta med att de troligen inte genomgick en genuin 

konvertering. Att fortsätta vara homosexuell anses bland annat vara ett tecken på att man inte 

blivit genuint pånyttfödd. Samtidigt är man medveten om att även kristna kommer att agera 

syndigt och falla från den rätta vägen och detta förklaras med inflytande från demoner. Derek 

Prince skriver:  

So, without specific reference to demons, let us consider more generally what happens 

when a person is born again. The Scripture does not suggest that new Christians are 

automatically exempt from all the consequences of what happened to them before they 

became believers. Consider a woman who suffers from chronic sinusitis caused by 

bacteria. She becomes a Christian but the sinusitis continues. The natural explanation 

would be that the sinusitis is still caused by the same bacteria. No one would dispute that 

conclusion on doctrinal grounds. Now let us consider a man who has severe emotional 

problems caused by demons. The man becomes a Christian but the problems continue. Is 



there any scriptural reason to question that his emotional problems are still caused by 

demons? The child of alcoholic parents, for instance, may have been exposed to demons of 

anger and fear. If he later becomes a believer but continues to be subject to uncontrollable 

fits of anger or fear, the obvious explanation is that the demons of anger and fear still need 

to be driven out (Prince 2005: 146).  

Cornerstone följer en uppdelning av människan i ande, själ och kropp. Att bli återfödd räddar 

din ande och demoner kan inte röra den, dock kan de fortfarande påverka din själ och kropp. I 

pärmen vi fick inför Encounter Weekend står det: “Deliverence is for the casting out of evil 

spirits. Crucifixion is for denying the flesh. You cannot crucify an evil spirit and you cannot 

deliver your flesh.” 

Kristna är därmed inte skyddade från demoniska influenser automatiskt utan måste aktivt 

beskydda sig. Som vi såg tidigare är snarare resonemanget att kristna utsätts för fler attacker 

än icke-kristna och det är därmed viktigare för dem att vara vaksamma eftersom Satan 

kommer att attackera dem ännu hårdare. Demoner kan dock inte besätta kristna fullständigt 

vilket gör att den kristne alltid kommer vara ansvariga för sina handlingar och att det formellt 

sett inte kan anses handla om exorcism när man driver ut demoner i Cornerstone. Samtidigt är 

frågan om det i praktiken anses vara någon större skillnad. Som nämnts agerade flera 

deltagare under utdrivningen som om de var besatta, och demoner kunde prata genom dem, 

bland annat genom att säga ”No!”.  

Avslutning 

Demoner är idag ett återkommande inslag i olika former av populärkultur och är en del av det 

som Christopher Partridge benämner ”occulture”. I TV-serier som Supernatural spelar de en 

central roll, liksom i äldre serier med fokus på det övernaturliga som Buffy- The Vampire 

Slayer och Angel. Demoner presenteras här oftast som illvilliga, men det finns en 

återkommande ambivalens till huruvida demoner alltid av naturen är onda. I Buffy och Angel 

delas demoner in i olika arter varav långt ifrån alla är farliga och enskilda individer kan bryta 

sig loss från sin predestinerade natur och bli följeslagare till seriens hjältar. I Supernatural 

framträder demonerna som mörkare, dock förekommer även där ambivalenta karaktärer som 

demonkungen Crowley som snarare har funktionen som en form av trickster och änglar 

framställs som nästintill fascister. För representanter för Cornerstone utgör alla dessa mer 

nyanserade skildringar bevis för hur samhället håller på att tas över av demoniska krafter.  



John Hagee skriver om vad han anser vara förekomsten av det demoniska i produkter som 

riktar sig mot barn och tonåringar som Barbie, Twillight, Buffy, Hunger Games och speciellt 

Harry Potter följande: 

These products are not entertainment; they are a prozelytising technique orchestrated by 

Satan himself to cultivate his evil seed in the fertile minds of our children! There is a 

calculated plan, and that plan is to awaken them to the power of the occult. And true to that 

wicked plan, these vulnerable young boys and girls will be shaped by their exposure to the 

domain of the Kingdom of Darkness (Hagee 2015, 94). 

För Hagee är därmed inte böcker som Harry Potter oskyldig underhållning utan en direkt 

portal till mörkrets makter. Det handlar inte enbart om att man anser att böckerna ger ett 

dåligt budskap som uppmanar till ockultism och satanism utan ofta anses böckerna i sig 

själva vara besatta av demoniska krafter. Även objekt som en bok kan som vi kommer se vara 

bosättningar för demoner som påverkar oss oberoende om vi väljer att läsa den. Men det 

handlar inte enbart om litteratur eller tv-serier. För att förstå föreställningen om demoner 

måste de placeras in i en bredare föreställning om att samhället håller på att förlora sin själ till 

mörkrets makter. Det demoniska manifesterar sig inte enbart i Harry Potter, utan även i 

homosexuellas rättigheter, förbud mot att be i skolan, och känslan av att leva i ett 

postmodernt samhälle utan klara moraliska regler. Under helgen var som nämnts ett 

återkommande tema avsaknaden av fadern, men även upplösningen av den traditionella 

familjen och traditionella föräldraroller. För Cornerstone är det ett tecken på ett tilltagande 

förfall. John Hagee brukar ofta säga att USA idag har lämnat den rätta vägen så mycket att 

om inte Gud dömer Amerika är han skyldig Sodom och Gomorra en ursäkt. Det är i den 

kontexten i slutändan det demoniska också kan förstås och därmed inte enbart som en del av 

den terapeutiska trend som vi finner inom det amerikanska religiösa landskapet. Individen 

som blir befriad från demonerna blir som ett mikrokosmos där det ständigt pågående 

kulturkriget mellan gott och ont pågår, ett krig som i Cornerstones ögon blivit allt mer 

intensivt och absolut. Det är ett tecken på att tiden snart är inne för de kristna att lämna 

jorden, något som man även ser tecken på i det ökade moraliska förfallet i den bredare 

samhällsutvecklingen. Men fram till dess förväntas medlemmarna att fortsätta kämpa mot det 

demoniska, antingen genom att driva ut dem ur folk under en helg eller genom att engagera 

sig politiskt på högerkanten för att stoppa en politisk utveckling man anser drivs av Satan 

själv. I slutändan måste vid därmed påminna oss om vikten av att se det demoniska som 

något i grunden relaterat till det politiska och ett uttryck för social kritik.  
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