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Abstract	
	

In	this	master	thesis	the	critique	of	the	development	within	the	Church	of	Sweden,	by	

the	Swedish	Lutheran	minister	Dag	Sandahl,	is	examined	and	analysed.	Sandahl	is	an	

outspoken	critic,	and	self-described	dissident,	in	the	Church	of	Sweden.	He	is	primarily	

known	for	questioning,	and	being	an	opponent	to,	the	opening	up	of	the	priesthood	to	

women	dated	1958	in	the	Church	of	Sweden.	The	source	material	used	consists	of	

monographs	with	critique	of	the	Church	published	by	Sandahl	between	1973	and	2018.	

The	thesis	concludes	that	Sandahl’s	critique	touches	a	broad	array	of	themes	and	

occurrences	within	the	life	of	the	Church	–	primarily	the	Church	of	Sweden	–	such	as	the	

Church’s	self-understanding	as	a	national	church	and	not	part	of	the	Church	catholic,	a	

functionalistic	view	of	ministry	leading	to	the	ordination	of	women	to	the	priesthood,	

the	rough	treatment	of	the	opposing	minority	and	the	politicized	General	Synod.	It	is	

argued	that	Sandahl’s	critique	is	best	understood	in	terms	of	lived	ecclesiology	and	

ecclesiology	proper.		 	
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1. Inledning	
	

När	Vida	hon	famlar	–	en	travestering	av	strofen	”Vida	hon	famnar”	från	Fädernas	kyrka	i	

1937	år	psalmbok	–	utgavs	1973	påbörjas	den	kyrkokritik	i	bokform	som	Dag	Sandahl	

därefter	i	mer	än	45	år	ägnat	sig	åt.	Han	har	gett	ut	böcker	som	primärt	handlat	om	

Svenska	kyrkan	–	dess	dåtid,	nutid	och	framtid.	Det	börjar	i	kritik	av	folkkyrkotanken,	

och	landar	allt	mer	i	kritik	av	en	kyrka	som	vill	vara	allt	för	alla,	men	till	sist	blir	”inget	

för	någon”.	Men	Dag	Sandahl	är	inte	bara	kyrkokritiker;	för	många	är	hela	han	en	kritik.	

Johan	Hakelius	uttryckte	det	träffande,	när	han	i	Aftonbladet	2005	lite	humoristiskt	

beskrev	honom,	inte	som	personen	Dag	Sandahl,	utan	”problemet	Dag	Sandahl.”1	I	

förgrunden	ligger	bilden	av	en	stridbar	kvinnoprästmotståndare.	Sandahl	kommenterar	

själv	detta	1990	i	Sann	myt:	”Jag	vet	hur	det	går	till.	Om	jag	talar	om	regnväder	på	Yttre	

Hebriderna	i	ett	offentligt	sammanhang	kommer	det	att	introduceras	med	

att	’kvinnoprästmotståndaren	Dag	Sandahl	talar	nu	om…’”2		

Det	intresserar	mig	hur	etiketteringen	av	människor	så	effektivt	indelar	världen	i	gott	

och	ont.	Det	gäller	i	politikens	värld	såväl	som	i	kyrkans.	Finns	det	då	inte	mer	att	hämta	

från	Dag	Sandahl	än	att	han	är	kvinnoprästmotståndare?	Jag	förmodar	det.	För	risken	

när	ett	namn	knyts	till	en	sak	eller	åsikt	är	att	det	överskuggar	allt	annat.	Det	brukar	

betecknas	som	genetiskt	felslut;	när	argument	avfärdas	på	grundval	av	källan	eller	

avsändaren,	snarare	än	att	bedömas	utifrån	dess	faktiska	innehåll.	Det	finns	såklart	gott	

om	sådana	exempel	i	vår	samtid,	inte	minst	i	det	politiska	spelet.	Kanske	är	det	också	en	

god	utgångspunkt	att	förstå	epiteten	kring	Sandahl,	som	ett	kyrkopolitiskt	spel.	Sandahl	

beskriver	själv	hur	en	beställd	text	han	författat	refuserades	eftersom	en	annan	

författare	(politiker)	inte	kunde	medverka	i	samma	bok	som	Sandahl.	Åsikter	kan	smitta,	

eller	åtminstone	rykte.	Såklart	i	den	politiska	världen,	men	också	i	den	kyrkliga.	Sandahl	

kommenterar	det	hela:	”Egentligen	gällde	dock	saken	att	det	var	fel	på	författaren.	Han	

är	på	något	sätt	misshaglig	även	om	det	misshagliga	inte	riktigt	definierats.”3	

																																																								
1	J.	Hakelius,	”Kanske	förlitar	han	sig	på	Gud”,	Aftonbladet,	9	september	2005,	Tillgänglig:	
https://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/a/qnPmMO/kanske-forlitar-han-sig-pa-gud	(hämtad	
2019-10-20).	
2	D.	Sandahl,	Sann	Myt	–	En	sorts	kristendomsbok,	Stockholm:	Nordstedts,	1990,	s.	162.	Se	även	D.	Sandahl,	
Dagsedlar	–	Krönikor	och	andra	texter,	Stockholm:	Hägglunds	förslag,	1998,	s.	124	för	samma	tematik.	
3	D.	Sandahl,	Den	stora	berättelsen,	Göteborg:	Församlingsförlaget,	2005,	s.	42.	Se	även	Sandahl,	1998,	s.	
124.	



	 6	

Om	man	då	vågar	se	bortom	kvinnoprästmotståndet	–	bortom	epitet,	etikettering	och	

genetiska	felslut;	finns	det	något	av	intresse	att	finna?	Finns	det	kritik?	Såklart!	Finns	det	

visioner	och	motbilder?	Sannolikt.	Denna	kritik	och	dessa	visioner	har	fångat	mitt	

intresse.	

1.1 Syfte	och	frågeställningar	
	

Föreliggande	uppsats	syftar	till	att	undersöka	Dag	Sandahls	kyrkokritik.	Inte	minst	den	

som	går	bortom	kritiken	av	ordningen	med	kvinnliga	präster.	I	uppsatsen	kategoriseras	

kritiken,	och	görs	på	så	vis	mer	lättöverskådlig.	Vidare	syftar	uppsatsen	till	att	

uppmärksamma	eventuell	progression	i	kritiken	som	kan	finnas	över	det	45-åriga	

tidsspannet,	samt	eventuella	kyrkopolitiska	utvecklingar	som	gör	att	kritiken	

intensifieras	eller	avtar.	Slutligen	syftar	uppsatsen	till	att	avgöra	om	kritiken	kan	sättas	

in	i	ett	ecklesiologiskt	perspektiv,	och	om	den	genom	detta	perspektiv	kan	förstås	

klarare.	

Frågeställningar:	

- Vad	är	huvuddragen	i	Sandahls	kyrkokritik?	

- Hur	kan	kyrkokritiken	kategoriseras,	och	i	vilka	kategorier?	

- Hur	ser	progressionen	i	kyrkokritiken	ut?	Hur	påverkar	kyrkopolitiska	

utvecklingar	kritiken?	Avtar	eller	intensifieras	den?	

- Vilket	ecklesiologiskt	perspektiv	kan	Sandahls	kyrkokritik	tillskrivas,	och	på	

vilket	sätt	bidrar	det	till	förståelsen	av	densamma?		

1.2 Avgränsningar	
	

Materialvalet	har	avgränsats	på	basis	av	tre	kriterier.	Först	har	jag	valt	att	undersöka	

tryckta	monografier.	Ett	undantag	har	gjorts	för	På	lärjungasätt	eftersom	gott	och	väl	

halva	boken	är	Sandahls	skrivningar,	och	det	är	tydligt	vem	som	skrivit	vad.	Detta	gör	

att	den	stora	mängd	krönikor	och	bloggtexter	som	Sandahl	producerat	faller	utanför	

uppsatsens	avgränsning.	Två	gränsfall	är	då	Dagsedlar	och	Det	Lustiga	året	2008.	

Eftersom	Dagsedlar	är	mer	av	en	samlingsvolym	har	jag	valt	att	inkludera	den.	Det	

lustiga	året	2008	är	dock	bara	utgivning	av	bloggtexter	och	har	därför	exkluderats.	Den	

andra	avgränsningen	är	utgivningsåren	som	sträcker	sig	från	1973	till	2018,	det	vill	säga	
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en	period	om	45	år.	Själva	avgränsningen	består	i	att	påpeka	att	eventuellt	material	som	

släppts	därefter	inte	varit	föremål	för	undersökning.	Det	tredje	kriteriet	har	med	

kyrkokritik	att	göra.	Ett	antal	böcker	har	utgivits	som	vare	sig	primärt	eller	sekundärt	är	

kyrkokritik,	och	dessa	har	således	fallit	utanför	avgränsningen.	

Det	som	faller	inom	ramen	för	avgränsningen	är	följaktligen	Sandahls	tryckta	utgivning	

1973–2018,	innehållande	kyrkokritik.		

Det	tillhör	inte	uppsatsens	syfte	att	bedöma	eller	bemöta	Sandahls	kyrkokritik.	Läsaren	

kommer	därför	inte	möta	på	ställningstaganden,	vare	sig	för	eller	emot	innehållet	i	

kritiken.		

1.3 Teoretisk	utgångspunkt	
	

Ecklesiologin	förtjänar	en	kortare	introduktion	givet	den	sista	frågan	som	ställs	till	

materialet	(1.1).	Alister	McGrath	poängterar	vikten	av	ecklesiologi	för	den	som	

engagerar	sig	i	pastoralt	arbete	eftersom:	”Ecclesiological	questions	break	into	ministry	

at	point	after	point.”4	Centralt	för	ecklesiologin	är	Kyrkans	kännetecken,	omnämnda	i	

den	nicaeno-konstantinopelska	trosbekännelsen	som:	en	enda,	helig,	katolsk	och	

apostolisk	Kyrka.5	Kyrkan	är	alltså	till	sitt	väsen	en.	Frågan	om	enhet	med	resten	av	

kristenheten	–	organisatoriskt,	organiskt	eller	ekumeniskt	–	blir	alltså	viktig.	Att	Kyrkan	

är	helig	eller	avskild	grundar	sig	bland	annat	i	att	hon	tillhör	Kristus,	och	får	till	exempel	

konsekvenser	för	hennes	etik	och	moral.	Att	Kyrkan	är	katolsk	påverkar	relationen	

mellan	kristna	världen	över,	så	att	en	del	av	Kyrkan	(inte	minst	geografiskt)	inte	kan	se	

sig	som	den	enda	rätta.6	Att	Kyrkan	är	apostolisk	relaterar	till	att	hon	är	byggd	på	

apostlarnas	grund	och	fortsätter	att	lära	det	apostlarna	lärde.7	

Åke	Andrén	refererar	i	Kyrkovetenskapliga	forskningslinjer	till	Karl	Rahner	som	menade	

att	förståelsen	av	Kyrkan,	ecklesiologin,	kan	delas	in	i	två	delar.	Dels	den	dogmatiska	

som	centrerar	kring	Kyrkans	väsen	–	det	vill	säga	hanterar	frågor	om	Kyrkans	hierarki,	

																																																								
4	A.	E.	McGrath,	Christian	Theology	–	An	Introduction,	andra	upplagan,	Oxford:	Blackwell	Publishers,	1997,	
s.	461.	
5	Ibid.,	s.	482.	
6	Ibid.,	s.	363–465.	Vilket	synliggörs	inte	minst	i	Augustinus,	och	den	katolska	kyrkans,	konflikt	med	
Donatisterna.	
7	Ibid.,	s.	483–492.	För	resonemang	från	mer	evangelikalt	håll	se	till	exempel	D.	L.	Migliore,	Faith	Seeking	
Understanding	–	An	Introduction	to	Christian	Theology,	andra	upplagan,	Grand	Rapids:	Wm.	B.	Eerdmans	
Publishing,	2004,	s.	269–273.	
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sakramentalitet,	struktur,	synlighet	och	osynlighet,8	etcetera.	Dels	den	praktiska	som	

fokuserar	på	hur	Kyrkan	förverkligar	sig	själv	–	det	vill	säga	gestaltningen	av	Kyrkans	

väsen.9	Sven-Erik	Brodd	utvecklar	resonemanget	och	beskriver	hur	ecklesiologi	i	strikt	

bemärkelse	handlar	om	just	Kyrkans	vara	–	dess	väsen	–	samt	benämner	den	mer	

praktiska	ecklesiologin	–	Kyrkans	gestaltning	–	som	ecklesialitet.10	Ecklesialitet	är	

således	vad	Kyrkan	gör;	ecklesiologi	vad	Kyrkan	är.	Brodd	skriver:	”Den	praktiska	

teologin	blir	till	slut	för	[Karl]	Rahner	en	ecklesiologi.”11	Kyrkan	kan	således	inte	

separera	sitt	handlande	från	sitt	vara	i	allt	för	stor	utsträckning,	eftersom	ecklesialiteten	

–	inte	minst	över	tid	–	säger	något	väsentligt	om	ecklesiologin.	Så	kan	den	strikta	

ecklesiologin	beskrivas	som	essensialecklesiologi,	och	ecklesialiteten	som	

existensialecklesiologi.12	

Det	hör	till	föreliggande	uppsats	teoretiska	utgångspunkt	att	ecklesiologi	uttrycks	både	

som	snävt	sådan	och	ecklesialitet.	Ur	ecklesialitet	kan	en	ecklesiologi	induktivt	härledas,	

och	ur	en	ecklesiologi	kan	en	ecklesialitet	deduktivt	härledas.	Dessa	två	hänger	alltså	

samman	trots	att	de	–	åtminstone	teoretiskt	–	är	urskiljbara	från	varandra.		

Begreppen	återkommer	i	uppsatsen	och	används	dels	för	att	identifiera	på	vilken	nivå	

kritiken	förs,	och	dels	för	att	visa	hur	nivåerna	korrelerar	med	varandra.	

1.4 Forskningsläget	
	

Det	finns	så	vitt	jag	vet	inget	akademiskt	skrivet	om	Dag	Sandahl.	En	festskrift	utgavs	

2018	till	högtidhållandet	av	Sandahls	70-årsdag,	Dags	systrar	skriver	Dag-bok	(utgiven	

på	GAudete	förlag).	Där	finns	ett	fåtal	biografiska	eller	historiska	skildringar,	men	den	

innehåller	i	huvudsak	texter	på	ämnen	närliggande	Sandahls	intressen.	Björn	Fyrlund	

utgav	under	medverkan	av	Dag	Sandahl	2013	bibliografin	Några	nedslag	i	Dag	Sandahls	

Bibliografi	1959–2013	–	Ett	utkast	utarbetat	på	uppdrag	av	arbetsgemenskapen	Kyrklig	

Förnyelse	(aKF).	Bibliografin	är	inte	utgiven	på	något	förlag	utan	direkt	av	författaren.	

	
																																																								
8	För	Augustinus	ursprungliga	tanke	om	Kyrkans	synlighet	och	osynlighet	se	till	exempel	T.	Lane,	A	
Concise	History	of	Christian	Thought,	New	York:	T&T	Clark,	2006,	s.	50.	
9	O.	Bexell,	(red.),	Kyrkovetenskapliga	forskningslinjer	–	En	vetenskapsteoretisk	översikt,	Lund:	
Studentlitteratur,	1996,	s.	24.	
10	Ibid.,	s.	106,	108–109.	
11	Ibid.,	s.	114.	
12	Ibid.,	s.	114.	
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1.5 Källmaterialet		
	

Sandahl	har	en	lång	och	bred	utgivning.	Källmaterialet	som	beskrivs	nedan	omfattar	

runt	3	000	sidor.	Gemensamt	för	de	böcker	som	återfinns	innanför	avgränsningarna	är	

att	de	presenterar	kyrkokritik;	kritik	mot	det	Sandahl	uppfattar	som	dåtida	eller	nutida	

missförhållanden	inom	kyrkan.	Påfallande	ofta	framskymtar,	eller	utläggs,	också	klara	

visioner	för	vad	som	skulle	kunna	vara	istället.	Nedan	följer	en	kort	genomgång	och	

presentation	av	de	olika	utgivningar	som	ligger	till	grund	för	uppsatsen.		

Vida	hon	famlar	–	till	kritiken	av	folkkyrkan.	Utgiven	1973.	Detta	är	Sandahls	första	bok	i	

vilken	han	tar	sikte	på	utvecklingen	av	folkkyrkobegreppet.	Boken	riktar	sig	brett	och	

söker	kritisera	folkkyrkotanken,	och	därmed	övertyga	om	en	annan	ecklesiologi.	

I	himlen	på	jorden	–	Utkast	till	en	pastoral	teologi.	Utgiven	1974.	Boken	söker	skriva	fram	

en	pastoral	för	kyrkoarbetare.		

Två	systrars	exempel	–	en	bok	om	lekfolk	för	lekfolk.	Utgiven	1976.	Boken	framställer	en	

lekmannateologi,	en	pastoral	för	lekmän.	Med	boken	följer	en	studieplan,	och	boken	är	

således	tänkt	som	ett	studiematerial	för	enskilda	eller	en	grupp	att	följa.	

En	levande,	folklig	Kyrka.	Utgiven	1980.	En	miniskrift	vars	ärende	är	att	framlägga	ett	

förnyelseprogram	för	Svenska	kyrkan.	Ärendet	är	inte	minst	att	beskriva	den	då	

nybildade	Svenska	kyrkans	Fria	Synod	som	ett	uttryck	för	detta.	

Folk	och	kyrka.	Debatten	i	Svenska	kyrkan	om	socialetiska	delegationen	och	dess	

evangelisationsmodell	1952–1972.	Utgiven	1986.	Sandahls	doktorsavhandling	som	

undersöker	Diakonistyrelsens	Socialetiska	delegation.	Frågan	gällde	relationen	mellan	

svenska	folket	och	Svenska	kyrkan.	Svaret	blev	i	mångt	en	demokratisering	av	Svenska	

kyrkan	för	att	på	så	vis	komma	folket	nära.	

Sann	Myt.	En	sorts	kristendomsbok.	Utgiven	1990.	Boken	riktar	sig	till	dem	som	känt	

kyrkan,	men	inte	längre	känner	henne	som	sin.	Det	är	en	slags	religions-	eller	

kyrkohistorisk	beskrivning	med	fokus	på	kristen	tro	i	Sverige.	Sandahls	ärende	till	

adressaterna	är	en	inbjudan	till	kyrkligt	och	kristet	liv.		

Kyrklig	splittring:	studier	kring	debatten	om	kvinnliga	präster	i	Svenska	kyrkan	samt	

bibliografi	1905–juli	1990.	Utgiven	1993.	I	egentlig	mening	är	detta	en	samling	korta,	
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akademiskt	hållna,	självständiga	texter.	Den	största	och	sista	delen	av	boken	är	en	

bibliografi	över	material	producerat	i	frågan	om	kvinnliga	präster	under	nära	nog	hela	

1900-talet.	Den	delen	påvisar	sannolikt	främst	Sandahls	kunskapsbas	i	ämnet.	De	

kortare	texterna	handlar	om	bibelsyn	och	ämbetsfrågan;	reformationstraditionen	och	

ämbetsfrågan;	en	historisk	beskrivning	med	fokus	på	Margit	Sahlin	–	Svenska	kyrkans	

första	kvinnliga	präst;	samt	en	modellbeskrivning	kring	relationen	mellan	majoritet	och	

minoritet	avseende	ämbetsfrågan	i	Svenska	kyrkan.	

Farligt:	andaktsbok	för	hem	och	skola,	typ.	Utgiven	1997.	Boken	behandlar	primärt	

ämbetsfrågan,	inte	minst	i	ljuset	av	att	allt	pekade	mot	att	Svenska	kyrkan	till	hösten	

1997	skulle	få	sin	första	kvinnliga	biskop.	Boken	bör	sannolikt	förstås	i	ljuset	av	det	då	

hårdnade	klimatet	mot	kvinnoprästmotståndare.	Sandahl	söker	beskriva	utmaningarna	

och	egga	sina	läsare	(dem	som	håller	med)	till	fortsatt	kamp.	

På	lärjungasätt.	Ett	brevsamtal	om	kyrkans	tro	i	en	halvsekulariserad	tid.	Utgiven	1997.	

Författad	av	Gunnar	Hillerdal	och	Dag	Sandahl.	Boken	är	en	brevväxling	mellan	

författarna	och	avhandlar	i	huvudsak	den	apostoliska	trosbekännelsen.	Den	söker	vara	

ett	moget	samtal	mellan	oliktänkande.	Hillerdal	skriver	utifrån	en	kristen	humanistisk	

ståndpunkt	och	Sandahl	ur	en	mer	högkyrklig.	

Dagsedlar.	Krönikor	och	andra	texter.	Utgiven	1998.	Boken	är	en	samling	av	Sandahls	

Dagsedlar	publicerade	mellan	1981–1997,	sammanställd	av	Mikael	Löwegren	till	

Sandahls	50-årsdag.	Dessutom	ett	antal	recept,	en	intervju	med	Sandahl,	ett	antal	

Kyrkomötesmotioner	och	någon	bokrecension.	Bredden	är	stor	och	ämnena	otaliga.	Det	

är	tydlig	kyrkokritik	–	tidsbunden	och	mer	tidlös	–	blandat	med	framtidsvisioner.	

Den	stora	berättelsen.	Utgiven	2005.	Efter	ett	antal	år	med	konstruktiva	och	pastoralt	

inriktade	böcker	är	Den	stora	berättelsen	en	bok	både	om	kyrkohistoria,	nutid	och	

framtid.	Sandahl	har	ett	antal	respondenter	som	gör	”påhak”	till	de	första	kapitlen,	som	

innehåller	en	hel	del	kyrkokritik,	och	därefter	presenterar	han	visioner	för	framtiden.	

Huvudsakligt	–	Till	försvar	för	Verkligheten.	Utgiven	2008.	Boken	är	primärt	en	kristen	

apologi	till	försvar	för	tron	såsom	en	gjord	och	verklig	erfarenhet.	En	blandning	av	

filosofi,	kyrkohistoria	och	kyrkokritik,	med	mera.	



	 11	

Förnyarna:	mer	än	en	historia	om	arbetsgemenskapen	Kyrklig	förnyelse.	Utgiven	2010.	En	

akademisk	text	som	beskriver	50	år	av	arbetsgemenskapen	Kyrklig	Förnyelses	historia.		

Inget	för	någon.	Utgiven	2014.	Boken	är	viktig	för	uppsatsen	eftersom	den	i	mycket	

summerar	Sandahls	kyrkokritik.	Det	är	inte	enbart	en	repetition	av	tidigare	material,	

även	om	ämnena	känns	igen.	Det	är	i	någon	mening	en	uppföljare	till	Vida	hon	famlar,	

även	om	den	på	sätt	och	vis	också	summerar	ett	flertal	andra	verk.	

En	annan	Kyrka	–	Svenska	kyrkan	speglad	genom	Kyrklig	samling	och	Kyrklig	samling	

speglad	genom	Svenska	kyrkan.	Utgiven	2018.	En	akademisk	text	som	beskriver	Kyrklig	

samling	kring	Bibel	och	bekännelses	historia.	Samtidigt	beskrivs	Svenska	kyrkans	1900-

talshistoria,	och	den	stora	omdaning	av	kyrkan	som	seklet	inneburit	(inte	minst	andra	

hälften	av	seklet).		

1.6 Metod	
	

Metodiken	baseras	på	kvalitativ	innehållsanalys	genom	kodning,	tematisering	och	

tolkning	av	resultat.	En	kvalitativ	innehållsanalys	baseras	enligt	Alan	Bryman	

på	”sökandet	efter	bakomliggande	teman	i	det	material	som	analyseras.”13	Detta	

sökande	består	huvudsakligen	av	två	steg:	kodning	och	tematisering.	Kodningen	söker	

alltså	efter	ord	och	stycken	som	behandlar	ett	visst	ämne.	Flera	ord	eller	ämnen,	koder,	

bildar	ett	tema.	Sandahl	kan	exempelvis	skriva	om	Billings	folkkyrkotanke	–	vilket	är	en	

kod	–	och	bildar	tillsammans	med	flera	andra	koder,	bland	annat	den	demokratiska	

folkkyrkan,	ett	tema	kring	folkkyrkotanken.	I	det	omfattande	materialet	kodas	inte	allt,	

utan	just	det	som	uttryckligen	skrivs	som,	eller	finns	i	en	kontext	av,	kyrkokritik.	Till	

kategoriseringen	hör	en	viss	repetition	–	vilket	läsaren	också	kommer	märka	–	eftersom	

vissa	koder	eller	ämnen	ger	klarhet	åt	fler	än	en	kategori.	Utmaningen	består	i	att	

adaptivt	lägga	till	nya	koder	och	teman	varefter	de	framträder,	vilket	Bryman	

beskriver:	”detta	tillvägagångsätt	skiljer	sig	från	en	traditionella	kvantitativ	

innehållsanalys	genom	att	forskaren	hela	tiden	försöker	revidera	de	teman	eller	

kategorier	som	sållas	fram	utifrån	genomgången	av	dokumenten.”14	En	viktig	del	av	

tematiseringen	är	läsning	och	omläsning.15	Den	kanske	viktigaste	faktorn	för	validering	

																																																								
13	A.	Bryman,	Samhällsvetenskapliga	metoder,	tredje	upplagan,	Stockholm:	Liber,	2018,	s.	677.	
14	Ibid.,	s.	678.	
15	Ibid.,	s.	704.	
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av	teman	är	repetitionen:	”Repetition	är	sannolikt	det	vanligaste	kriteriet	för	att	slå	fast	

att	ett	mönster	i	data	förtjänar	att	betraktas	som	ett	tema.”16	

Tolkningen	blir	avgörande	för	att	inte	missrepresentera	materialet.	Till	exempel	

används	argument	kring	”kvinnliga	präster”	eller	”minoriteten”	inte	sällan	för	att	påvisa	

något	helt	annat.	Således	skulle	omnämnandet	av	”kvinnliga	präster”	eller	”minoriteten”	

skapa	en	felaktig	kodning	och	tematisering	om	de	inte	läses	i	sitt	sammanhang.	Faran	

med	kvalitativ	innehållsanalys	är	att	den	riskerar	att	bli	allt	för	subjektiv,	eller	att	

kontexten	faller	bort.	För	att	upprätthålla	en	hög	nivå	av	transparens	återges	i	

uppsatsen	därför	många	citat,	inte	sällan	av	längre	karaktär.		

Till	sist	ingår	ett	avgörande	huruvida	den	större	helheten	(Sandahls	kyrkokritik)	kan	

tillskrivas	ett	övergripande	perspektiv	(ecklesiologi)	och	därigenom	ges	ett	

sammanhang	eller	en	tolkningsram.	

1.7 Förklaringar	&	Definitioner	
	

I	ett	antal	citat	refererar	Sandahl	till	andra	verk.	Jag	har	inte	stämt	av	referenserna	

eftersom	det	intressanta	är	Sandahls	argumentation	och	kritik,	inte	dess	korrekthet.	

Kyrkan	–	används	närmast	uteslutande	om	Svenska	kyrkan	och	bör	alltså	förstås	så	om	

inget	annat	nämns.	När	kyrkan	används	med	gemen	begynnelsebokstav	åsyftas	alltså	

Svenska	kyrkan.	När	Kyrkan	används	med	versal	begynnelsebokstav	åsyftas	istället	den	

enda	världsvida	Kyrkan,	eller	visionen	därav.	

Kvinnoprästmotståndare	–	någon	som	förfäktar	idén	att	Gud	genom	Bibeln	och/eller	

Traditionen	gett	uttryck	för	sin	yttersta	vilja	att	tillträde	till	det	kristna	prästerskapet	

enbart	och	uteslutande	kan	ges	till	män.		

Lekmän	–	Sandahl	använder	ett	flertal	begrepp	såsom	lekmän,	lekmänniskor	och	

lekmänniskan.	Ingenstans	finns	en	antydan	om	en	könsdefinition	i	detta	användande,	

tvärt	om	finns	en	önskan	om	att	påvisa	bredden.	Jag	använder	ordet	lekmän,	lekman	och	

lekfolk	om	icke	prästvigda	personer,	utan	att	i	detta	läsa	in	kön.		

																																																								
16	Ibid.,	s.	705.	
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Kyrklig	samling	–	Kyrklig	samling	kring	Bibeln	och	bekännelsen	är	ett	samarbetsorgan	för	

dem	inom	Svenska	kyrkan	som	vill	arbeta	för	att	enda	rättesnöret	inom	kyrkan	skall	

vara	Bibeln	och	bekännelseskrifterna.	

aKF	–	arbetsgemenskapen	Kyrklig	Förnyelse	är	en	idérörelse	inom	Svenska	kyrkan	som	

verkar	för	en	förnyelse	av	kyrkans	liv	i	en	allmänkyrklig	och	katolsk	anda.	
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2. Prolog	
	

Innan	presentationen	av	Sandahls	kyrkokritik	kommer	först	några	introducerande	

aspekter.	Först	en	kort	vägledning	till	uppsatsens	struktur.	Därefter	Sandahls	egen	syn	

på	kyrkokritik	–	hur	den	ska	tolkas	och	varför	den	är	viktig.	Vidare	en	kort	stilstudie	för	

att	bättre	kunna	förstå	och	närma	sig	Sandahls	texter.	Samt	till	sist	en	kort	biografi	för	

att	läsaren	enklare	ska	kunna	skapa	sammanhang.	

2.1 Uppsatsens	struktur	
	

Den	huvudsakliga	delen	av	uppsatsen	består	i	beskrivning	av	Sandahls	kyrkokritik.	

Kritiken	kategoriseras	i	10	kategorier	som	också	är	separata	kapitel	(kapitel	3–12).	

Därefter	följer	ett	kapitel	om	Sandahls	egen	motbild	eller	vision	(kapitel	13).	Kritiken	är	

ordnad	efter	den	struktur	jag	finner	mest	rimlig	och	givande.	Först	kommer	

folkkyrkokritik	(kapitel	3),	och	dess	motpol	frikyrkokritik	(kapitel	4),	samt	lösningen	i	

Kyrkans	katolicitet	och	kritik	av	densamma	i	Svenska	kyrkan	(kapitel	5).	Därefter	kritik	

av	gestaltningen	av	katoliciteten,	dels	i	kritik	av	sakramentsförvaltningen	(kapitel	6),	

och	dels	i	kritik	av	Svenska	kyrkans	mission	(kapitel	7).	Vidare	till	ett	relativt	

omfattande	kapitel	om	kritiken	av	ämbetssynen	i	Svenska	kyrkan	(kapitel	8),	och	

därefter	den	närliggande	kritiken	av	hur	majoriteten	behandlar	minoriteten	(kapitel	9).	

I	två	uppsamlingskapitel	kritiseras	först	människorna	i	den	kyrkliga	strukturen	(kapitel	

10)	och	därefter	Svenska	kyrkans	självbild	(kapitel	11).	Till	sist	ett	kapitel	om	vad	den	

springande	punkten	i	kritiken	nu	är,	det	partipolitiserade	kyrkomötet	(kapitel	12).	

Istället	för	att	utspritt	i	uppsatsen	redogöra	för	Sandahls	egen	vision	finns	den	samlad	i	

kapitel	13	som	en	exposé	över	hans	ecklesiologi.	Avslutningsvis	återfinns	ett	kapitel	

(14)	av	diskussion	och	analys.	

2.2 Att	ge	kritik	
	

Sandahl	ser	kritik	som	en	omistlig	del	av	att	vara	kyrklig.	Han	är	skeptisk	till	samtidens	

trosdogmer;	kritik	är	därför	en	rimlig	respons.	Man	kan	förstås	tiga	och	därmed	slippa	

bli	kallad	gnällig.	Men	Sandahl	ser	inte	detta	som	ett	alternativ:	”Ja,	hellre	blir	jag	kallad	

gnällare	av	etablissemanget	därför	att	jag	talar	hellre	än	jag	blir	kallad	svikare	av	mina	

barn	och	barnbarn	för	att	jag	teg.	Min	sorg	över	vad	som	händer	Svenska	kyrkan	ska	inte	
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vara	stum.”17	Sandahl	beskriver	att	han	tänker	på	Svenska	kyrkans	framtid	varje	dag,	

och	önskar	att	kyrkan	skulle	vara	så	mycket	mer	Kyrka.	Han	konstaterar	att	

kyrkokritiken	faktiskt	är	ett	slags	svar	på	den	smärta	han	beskriver	sig	

uppleva:	”Kyrkokritik	är	väl	fortfarande	en	av	möjligheterna	att	hålla	svårmodet	på	plats	

och	visionerna	fram?”18	Kyrkokritik	är	ytterst	sett	kyrkokärlek.	Detta,	menar	Sandahl,	

kan	vara	svårt	att	förstå.	Men	kritiken	kommer	alltså	inte	från	ett	förakt	för,	eller	

aversion	mot,	Svenska	kyrkan.	Tvärtom	ska	den	förstås	som	ett	uttryck	för	djup	kärlek.19	

För:	”Kyrkokärlek	är	inte	blind	–	noga	taget	är	aldrig	kärleken	blind	utan	ser	vad	andra	

inte	ser.	Därför	hör	kritik	och	förslag	till	förändring	och	förnyelse	till.”20	Det	är	rent	av	så	

att	kyrkokärleken	är	själva	grunden	för	kyrkokritiken:	”Kyrkokritik	behövs.	Fast	det	är	

klart,	finns	det	ingen	grundläggande	kyrkokärlek,	finns	det	ingen	anledning	att	bry	sig.	

[…]	Men	är	inte	Svenska	kyrkan,	som	fört	oss	till	tro,	värd	att	få	kritik	som	ett	

kärleksbevis?”21	

Efter	att	ha	levererat	skarp	kritik	kommenterar	Sandahl	något	om	hur	denna	kan	

mottas:	”Jag	fattar	att	den	lämpliga	hållningen	nu	är	ilska	–	riktad	mot	mig.	Jag	har	

begått	illgärningen	att	läsa	innantill,	presentera	vad	jag	läst,	reflektera	lite	kring	det	och	

demaskerat	något.	Klart	ilskan	ska	drabba	mig.”22	Den	hållning	som	Sandahl	söker	ställa	

i	dålig	dager	är	alltså	att	kritik	alltid	är	negativ	och	nedbrytande.	Så	är	det	inte	för	

Sandahl;	han	uppfattar	att	kritik	kan	öppna	dörrar	till	nya	möjligheter.		

Sandahl	menar	att	Svenska	kyrkan	faktiskt	har	en	god	tradition	av	kyrkokritik.	Det	

borde	inte	vara	överraskande	i	en	kyrka	som	bygger	på	reformationens	kritik	av	

missbruk.23	Som	exempel	på	detta	lyfter	Sandahl	fram	biskopen	i	Strängnäs	Uddo	

Ullman,	biskopen	i	Karlstad	Johan	Alfred	(J	A)	Eklund,	kyrkoherden	i	Osby	(fader)	

Gunnar	Rosendal,	biskopen	i	Västerås	John	Cullman	samt	domprosten	Carl	Strandberg	i	

Strängnäs.24	De	står	alla,	menar	Sandahl,	i	en	tradition	av	att	vara	kulturkritiska	och	

därmed	närmast	med	nödvändighet	kyrkokritiska.	Ytterligare	ett	personexempel	

																																																								
17	Sandahl,	1998,	s.	33.	
18	G.	Hillerdal	och	D.	Sandahl,	På	lärjungasätt.	Ett	brevsamtal	som	kyrkans	tro	i	en	halvsekulariserad	tid,	
Stockholm:	Verbum,	1997,	s.	212.	
19	D.	Sandahl,	Inget	för	någon,	Helsingborg:	GAudete	förlag,	2014,	s.	36.	Se	även	Sandahl,	2005,	s.	89.	
20	Sandahl,	2005,	s.	174.	
21	Sandahl,	2014,	s.	145.	
22	Ibid.,	s.	51.	
23	Ibid.,	s.	15–16.	
24	Ibid.,	s.	17–34.	
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skymtar	då	Sandahl	citerar	biskop	(sedermera	ärkebiskop)	Olof	Sundby	angående	hur	

kritik	bör	tas	emot:	”Över	huvud	taget	borde	vi	lära	oss	inom	kyrkan	att	ta	kritik	med	

litet	bättre	humör.	Vi	bör	lugnt	och	sakligt	ta	upp	den,	se	efter	om	den	i	något	avseende	

är	berättigad,	i	ty	fall	rätta	oss	efter	den,	i	övrigt	lugnt	och	utan	överord	vandra	vidare	

den	väg,	som	vår	övertygelse	stakar	ut	för	oss.”25	

Kritik	kan	alltid	få	stå	för	sig	själv;	man	måste	inte	erbjuda	alternativ,	menar	Sandahl.26	

Samtidigt	beskriver	Sandahl	hur	han	själv	önskat	gestalta	alternativ	och	visa	på	att	det	

går	att	bygga	församling	trots	folkkyrkostrukturens	kollaps.	Han	menar	att	det	finns	

kongruens	mellan	hans	kritik	och	det	han	byggt:	”Det	jag	talat	för	kyrkopolitiskt	har	jag	

velat	bygga	på	hemmaplan.”27	Kritiken	har	inte	heller	syftat	till	att	enbart	vara	kritisk	

eller	alarmistisk,	utan	konstruktiv	i	att	den	ville	förändring,	i	tro	om	att	det	inte	var	för	

sent:	”Kyrkokritiken	var	inte	steril	och	grälsjuk.	Den	lyfte	fram	missförhållanden	och	

tänkte	att	det	fortfarande	finns	tid	att	göra	på	ett	annat	sätt.”28	

Sandahl	skildrar	vidare	hur	han	kommit	att	beskrivas	om	dissident	eftersom	han	”hör	

till	dem	som	inte	övertygats	om	den	1958	införda	ordningen	med	kvinnor	som	

präster.”29	Han	sällar	sig	också	själv	till	gruppen	dissidenter:	”Utan	oss	som	är	

dissidenter	i	den	enda	avgörande	frågan,	[…]”.30	Men	dissidenter	är	i	kyrkan,	liksom	i	

politiken,	inte	särskilt	bekväma.	I	kyrkans	värld	blir	det	därför	effektivare	att	

klassificera	dem	som	schismatiker,	splittrare.	Sandahl	noterar	som	ett	exempel	hur	

Gustav	Wingren	inte	ser	kvinnoprästmotståndarna	som	splittrare	1960,	men	väl	så	1986.	

Det	är	alltså	ett	hårdnande	klimat	som	växt	fram.	Sandahl	frågar:	”Men	är	det	då	

självklart	att	den	som	håller	fast	vid	den	ordningen	som	tidigare	gällde	i	Svenska	kyrkan	

därmed	blir	splittrare	och	inte	enbart	dissident?”31	Sandahl	vill	alltså	inte	tillhöra	eller	

identifiera	sig	som	splittrare,	men	väl	som	dissident.	

																																																								
25	D.	Sandahl,	Vida	hon	famlar	–	till	kritiken	av	folkkyrkan,	Uppsala:	Pro	Veritate,	1973,	s.	135.	Citat	från	O.	
Sundby,	Tradition	och	förnyelse,	Lund:	H.	Ohlsson,	1970,	s.	27.	
26	Sandahl,	1973,	s.	125.	
27	Sandahl,	2014,	s.	11.		
28	Ibid.,	s.	160.	
29	D.	Sandahl,	Farligt:	andaktsbok	för	hem	och	skola,	typ,	Sigtuna:	Svenska	kyrkans	fria	synod,	1997,	s.	89.	
30	Ibid.,	s.	130.	
31	D.	Sandahl,	Kyrklig	splittring:	studier	kring	debatten	om	kvinnliga	präster	i	Svenska	kyrkan	samt	
bibliografi	1905	-	juli	1990,	Stockholm:	Verbum,	1993,	s.	124.	Sandahl	för	ett	resonemang	om	att	ingen	
utestängs	i	egentlig	mening	från	någonderas	nattvardsbord.	Kvinnoprästmotståndaren	inbjuder	alla	döpta	
till	sitt	bord,	och	även	den	kvinnliga	prästen	som	förrättar	nattvarden	inbjuder	alla	döpta	till	sitt	bord.	
Frågan	gäller	hur	enskilda	präster	validerar	andra	prästers	sakramentsförvaltning.		
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Men	hur	tar	kyrkan	tillvara	på	kritiken?	Är	det	någon	som	lyssnar?	Sandahl	ställer	

frågan:	”Var	finns	i	kyrkosystemet	de	som	har	talang	för	att	lyssna	till	kritik,	fånga	upp	

den	och	göra	något	konstruktivt?”32	Och	denna	uppsats	är	alltså	i	någon	mån	ett	försök	

till	de	två	första	–	att	lyssna	och	fånga	upp.	

2.3 Sandahls	stil	
	

Sandahls	stil	kan	kanske	kännetecknas	av	viljan	att	avslöja	makten,	bryta	normer	genom	

att	uttala	sig	spetsigt,	ordlekar,	humor	samt	att	briljera.	Utöver	att	många	teman	är	

regelbundet	återkommande	är	också	somliga	uttryck	frekvent	upprepade.		

Makten	kan	avslöjas	genom	att	föra	ut	och	beskriva	egenupplevda	händelser	i	sina	

tryckta	verk.	Ett	exempel	är	när	Porvoo-deklarationen	skulle	undertecknas	och	Sandahl	

skriver:	”Kyrkoherde	Geoffrey	Kirk	och	biskop	John	Broadhurst	markerade	att	de	inte	

ville	se	den	svenska	utstötningspolitiken	mot	medkristna	införd	i	Borgågemenskapen	

och	ärkebiskop	Gunnar	Weman	fick	på	en	stol	bredvid	den	anglikanske	ärkebiskopen	

uthärda	skarp	kritik.	De	svenska	kyrkopolitikerna	skruvade	på	sig	–	detta	hade	de	inte	

förväntat	sig.”33	Efter	att	undertecknandet	är	färdigt	och	de	lämnat	samlingssalen,	

skriver	Sandahl	vidare:	”Jag	log	mot	och	talade	vänligt	med	Geoffrey	Kirk	och	John	

Broadhurst	när	ärkebiskop	Weman	kom	ner	för	trapporna	och	ropade:	’Nu	njuter	du	väl,	

din	gris!’	Det	gjorde	jag	och	kunde	uppfatta	att	Weman	var	irriterad	men	hanterade	

irritationen	skämtsamt.	Engelsmännen	frågade	vad	ärkebiskopen	ropat	och	jag	

översatte:	’Now	Pig,	you’re	enjoying!’	Engelsmännen	blev	upprörda.	De	var	vana	vid	

hårda	tag	i	debatt	men	inte	vana	vid	efterslängar.	Själv	tror	jag	att	Gunnar	Weman	var	

tvungen	att	få	lätta	på	trycket.”34		

Sandahl	söker	stundtals	att	spetsa	till	sina	uttalanden,	eller	göra	dem	mer	provocerande.	

Ett	exempel	är	då	han	benämner	aKF	som	”Svenska	kyrkans	intellektuella	rörelse.”35	

Spetsigt	eftersom	det	antyder	singularitet,	och	därmed	ett	omdöme	exklusivt	förbehållet	

för	aKF,	i	det	här	fallet.	Ett	exempel	på	en	inte	helt	ovanlig	ordlek	är	följande:	”Yngve	

Brilioth	var	inte	teolog	utan	praktisk	teolog…	’och	därmed	praktiskt	taget	ingen	teolog	

																																																								
32	Sandahl,	2014,	s.	36.	
33	Ibid.,	s.	111.	
34	Ibid.,	s.	112.	
35	D.	Sandahl,	Förnyarna:	mer	än	en	historia	om	arbetsgemenskapen	Kyrklig	förnyelse,	Skellefteå:	Artos,	
2010,	s.	323.	
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alls.’”36	Som	exempel	återfinns	den	lite	mindre	förfinad	på	följande	vis:	”[…]	för	att	han	

där	med	full	lön	skulle	kunna	doktorera	i	praktisk	teologi	(d	v	s	med	G	A	Danell:	ingen	

teologi	alls)	[…]”.37	Som	förklaring	till	omslagsbilden	på	Vida	hon	famlar,	föreställande	

S:t	Nicolaus	kyrkoruin	i	Visby,	kommenterar	Sandahl:	”Man	talar	ofta	och	gärna	om	den	

öppna	folkkyrkan.	Men	ingen	kyrka	är	så	öppen	som	–	kyrkoruinen.”38	Spetsigt,	

humoristiskt	och	ordlek	i	ett.	

Humor	är	en	viktig	del	av	Sandahls	kommunikation.	Inte	sällan	kräver	den	

bakgrundskunskap	som	Sandahl	förutsätter	att	läsaren	har	–	han	ger	nära	nog	aldrig	

nycklar	till	referenserna.	Han	skriver,	för	att	ta	ett	exempel,	in	en	paus	gjord	för	att	

betona	sin	humoristiska	beskrivning:	”När	SSB-are	ansvarade	för	högmässan	blev	

profilen	lite	mer,	låt	oss	säga,	förkonciliär.”39	Societas	Sanctæ	Birgittæ	(SSB)	tillhör	den	

tydligt	katolska	delen	av	högkyrkligheten,	och	inspireras	gärna	av	det	romersk-katolska.	

Förkonciliär	åsyftar	den	tridentinska	riten	(firad	på	latin)	som	efter	Andra	

Vatikankonciliet	i	stor	utsträckning	kom	att	ersättas	av	folkspråksliturgin	novus	ordo,	

den	nya	riten.	Ett	annat	exempel	är	kritiken	av	kyrkostyrelsens	brist	på	djupare	idé	och	

analysarbete:	”Det	enda	bibeltrogna	i	arbetsformen	tror	jag	vi	finner	i	beskrivningen	hos	

profeten	Jesaja	(Jes.	28:13):	’lite	här,	lite	där’.”40	Även	om	detta	exempel	är	mer	

lättillgängligt	blir	kontexten	än	tydligare	om	man	är	frekvent	bibelläsare	och	vet	att	

versen	i	sin	helhet	lyder:	”För	dem	blir	Herrens	ord	abrakadabra,	abrakadabra,	lite	här,	

lite	där.	Då	skall	de	snava	och	falla	omkull,	de	skall	krossas,	snärjas	och	fångas.”	(Jes.	

28:13)	

Sandahl	briljerar	emellanåt	med	sin	påverkan	eller	inblick	i	det	som	gemene	man	inte	

har	åtkomst	till.	Som	en	kommentar	angående	bakgrunden	till	en	bokutgivning	finner	vi	

i	en	not:	”Att	idén	med	en	bok	om	svensk	spiritualitet	inspirerats	av	Martin	Thornton	

med	boken	English	Spirituality	[…]	noteras	inte	i	volymen	och	det	visste	knappast	de	

medverkande	författarna.	Inte	heller	att	den	ledamot	av	Forskningsrådet	som	föreslog	

projektet	var	Dag	Sandahl.	What	goes	around,	comes	around.”41	

																																																								
36	D.	Sandahl,	En	annan	Kyrka	–	Svenska	kyrkan	speglad	genom	Kyrklig	samling	och	Kyrklig	samling	speglad	
genom	Svenska	kyrkan,	Helsingborg:	GAudete	förlag,	2018,	s.	40.	
37	Sandahl,	1998,	s.	34.	
38	Sandahl,	1973,	s.	4.	
39	Sandahl,	2010,	s.	303.	
40	Sandahl,	2014,	s.	68.	
41	Sandahl,	2010,	s.	249,	not	63.	
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2.4 Dag	Sandahl	–	en	kort	biografi	
	

Dag	Sandahl	föds	14	oktober	1948	i	Oscars	församling,	Stockholm.	Efter	några	tidiga	år	i	

småländska	Tranås	går	flytten	till	Moheda,	också	Småland.	Sandahl	prästvigs	1971	och	

missiveras	till	Kalmar.	Där	bygger	han	upp	det	som	senare	skulle	bli	Två	Systrars	

församling,	i	Norrliden	i	Kalmar.	Norrliden	är	ett	miljonprojektområde	i	norra	Kalmar.	

Sandahl	är	med	att	ta	församlingen	från	en	hyrd	källarlokal	till	att	bygga	kapell	och	

kyrka.	Han	är	kontraktsprost	1988–1999,	blir	komminister	i	Högsby	på	Öland	2007	och	

pensionerades	2013.	Sandahl	gifte	sig	2014	med	en	–	för	ämnet	intressant	nog	–	kvinnlig	

präst.	Efter	sin	pension	fortsätter	Sandahl	delta	i	den	kyrkliga	debatten,	bland	annat	

genom	att	föreläsa,	blogga	och	skriva	akademiska	texter.	

Mellan	1979–2001,	samt	2006–2017	satt	Sandahl	i	kyrkomötet	som	ledamot.	Han	blev	

teologie	doktor	1987,	och	antogs	som	oavlönad	docent	vid	Lunds	universitet	1995.42		

	

	 	

																																																								
42	Wikipedia,	”Dag	Sandahl”,	https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Dag_Sandahl&oldid=46482012	
(hämtad	2019-11-25).	
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3. Till	kritiken	av	folkkyrkan	
	

Sandahls	kritik	börjar	i	folkkyrkotanken.	Redan	under	tidigt	1970-tal	är	centrum	för	

kritiken	just	folkkyrkotanken.	Hans	första	bok	har	underrubriken	Till	kritiken	av	

folkkyrkan.	Den	faktiska	rubriken	är	Vida	hon	famlar,	en	travesterad	version	av	J	A	

Eklunds	psalm	Fädernas	kyrka	i	vilken	texten	lyder	”Vida	hon	famnar	från	strand	till	

strand”.	Det	är	alltså	inte	enbart	en	fråga	om	kronologi.	I	mitt	försök	att	organisera	och	

kategorisera	Sandahls	kyrkokritik	är	folkkyrkotanken	själva	epicentrum.	Från	

folkkyrkotanken	kan	närmast	all	annan	kritik	från	Sandahl	hämta	sitt	ursprung.	Det	är	

därför	naturligt	att	börja	just	där.	

I	sin	avhandling	Folk	och	kyrka	beskriver	Sandahl	tre	olika	sätt	att	förstå	folkkyrklighet.	

Det	första	är	Kyrkan	som	subjekt	och	folket	som	objekt,	en	Kyrka	för	folket.	Detta	är	

biskop	Einar	Billings	folkkyrka.	Det	andra	är	Kyrkan	som	objekt	och	folket	som	subjekt,	

en	folkets	kyrka.	Detta	är	den	demokratiska	folkkyrkan	där	folket	röstar,	till	och	med	om	

läran.	Det	tredje	är	gudsfolkets	kyrka,	en	kyrka	som	i	gemenskap	tar	emot	ord	och	

sakrament,	och	genom	detta	gestaltar	Kyrkan.43	Det	tredje	är	alltså	Sandahls	eget	

synsätt.	Redan	här	ser	vi	att	ecklesiologin	ställs	i	förgrunden,	och	hur	ordningen	är	att	

ecklesialiteten	–	i	detta	fall	mottagande	av	ord	och	sakrament	i	kyrkan	–	ger	gestaltning	

åt	Kyrka,	det	vill	säga	ecklesiologi.		

Sandahl	beskriver	hur	dessa	två	första	folkkyrkotankar	kom	att	krocka	under	1900-talet.	

Detta	var	vad	som	hände	kring	den	socialetiska	delegationen,	vilket	Sandahl	klarlägger	i	

sin	avhandling	Folk	och	kyrka.	Sandahl	ser	även	att	detta	fortsatt	påverkar	kyrkan,	också	

i	nutid.44	

3.1 Billings	folkkyrkotanke	–	folket	som	objekt	för	kyrkans	förbön	
	

Sandahl	tar	av	naturliga	skäl	sin	utgångspunkt	i	Einar	Billing,	biskop	i	Västerås	stift	

1920–1939.	Billing	var	inte	den	första	att	föra	fram	folkkyrkotanken,	men	den	som	

tydligast	kommit	att	förknippas	med	den	under	svenskt	1900-tal.	Sandahl	presenterar	

folkkyrkan	utifrån	Billings	synsätt	som	jag	nedan	kortfattat	summerar.		

																																																								
43	D.	Sandahl,	Folk	och	kyrka.	Debatten	i	Svenska	kyrkan	om	socialetiska	delegationen	och	dess	
evangelisationsmodell	1952-1972,	Stockholm:	Verbum,	1986,	s.	19.	
44	Ibid.,	s.	37.	
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Folkkyrkan	är	frikyrkans	antites.	I	vanlig	ordning	är	det	lättare	att	ta	spjärn	mot	något;	

att	säga	vad	folkkyrkan	inte	är.	Folkkyrkan	är	folkomspännande,	byggd	på	barndopet,	

och	kastar	inte	ut	någon	som	inte	själv	önskar	lämna.	Detta	till	skillnad	från	frikyrkan	

som	vilar	på	självanslutningsprincipen,	och	vars	medlemmar	därmed	själva	aktivt	valt	

sitt	medlemskap.45	Redan	här	blir	Billings	tes	tydlig,	att	Svenska	kyrkan	”baserad	på	

folkkyrkoidealet,	bäst	är	skickad	att	förkunna	nåden.”46	Frikyrkan	kan	i	bästa	fall	

förkunna	den	förekommande	nåden,	folkkyrkan	manifesterar	densamma	genom	sin	

blotta	existens.	Folkkyrkan	är	således	subjektet	som	uppsöker	och	förmedlar	

nådesbudskapet	till	dess	objekt,	svenska	folket.	Sandahl	sammanfattar:	”Med	begreppet	

folkkyrka	avser	dess	förespråkare	en	kyrka	som	bygger	på	talet	om	den	erbjudna	nåden.	

Folkkyrkan	vill	genom	sin	organisation	avspegla	denna	förekommande	nåd.	Det	gör	den	

genom	att	inte	ställa	några	krav	för	tillhörigheten.	En	konsekvens	av	detta	är	att	kyrkan	

vill	ha	en	strukturalgemenskap	med	folket.”47	

Eftersom	Sandahl	ser	folkkyrkan	som	ett	svar	på	frikyrklighetens	framväxt	från	mitten	

på	1800-talet,	kritiserar	han	folkkyrkotanken	för	att	vara	defensiv.	Den	söker	att	rädda	

vad	som	räddas	kan,	istället	för	att	möta	sin	framtid.	Han	ställer	frågan	om	inte	Billing	

egentligen	romantiserade	en	svunnen	tid	med	landsbygd	och	sockenkyrka?	De	

demografiska	förändringarna	i	Sverige,	med	folkflytt	från	landsbygd	mot	tätort	och	

städer,	tycks	inte	gjort	avtryck	i	Billings	verklighetsuppfattning.	Sandahl	undrar	därför	

om	inte	folkkyrkotanken	egentligen	var	passé	redan	då	den	populariserades.48	Billings	

folkkyrkobegrepp	är	enbart	religiöst	motiverat.	Detta	finner	Sandahl	viktigt.	Det	är	alltså	

såsom	nådesanstalt	som	Svenska	kyrkan	är	folkkyrka.	Inte	på	andra	sätt.	Sandahl	

påpekar,	för	att	påvisa	kontrasten	till	senare	tids	folkkyrkotanke:	”Det	märkliga	

uttrycket	’den	öppna	folkkyrkan’	[…]	har	icke	Einar	Billing	som	upphovsman.”49	

Billing	menar	att	folkkyrkan	egentligen	bygger	på	Guds	eget	utgående.	Ordet	kommer	

först,	och	som	konsekvens	kyrkan;	Gud	talar	och	kyrkan	blir	till.	Folkkyrkans	”folk”	är	

därför	i	egentlig	mening	alla	dem	som	Ordet	riktar	sig	till.	Inte	enbart	hennes	döpta	

medlemmar.	Budskapet	är	syndernas	förlåtelse.	Metoden	är	den	förekommande	nåden.	

																																																								
45	Sandahl,	1973,	s.	15.	
46	Ibid.,	s.	15.	
47	Ibid.,	s.	16.	
48	Ibid.,	s.	18–19.	
49	Ibid.,	s.	20.	
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Detta	gör	att	Billing	tryggt	kan	framföra	folkkyrkotanken	som	konsekvensen	av	de	

principer	han	ser	i	Nya	testamentet.50	

Medlemskapet	i	folkkyrkan	ges	passivt	och	dess	gräns	är	densamma	som	den	politiskt	

administrativa	enheten	(kommunen).	Det	aktiva	val	som	finns	i	den	svenska	folkkyrkan	

är	möjligheten	att	ställa	sig	utanför.	Det	står	förstås	var	och	en	fritt;	kyrkan	skiljer	sig	

dock	inte	aktivt	någon	ifrån	sig.	Den	sekularisering	som	börjat	inträda	i	Sverige	vid	tiden	

gav	frikyrkan	vatten	på	sin	kvarn.	Billing	slog	tillbaka	och	påpekade	med	kraft	att	

Sverige	inte	är	ett	hednaland,	och	svenska	folket	inget	hednafolk.51	Billing	anser	trots	

detta	att	finns	det	en	gräns	för	de	heligas	gemenskap.	Den	är	dock	osynlig.	Ingen	kan	

med	säkerhet	veta	vem	som	i	hjärtat	tror	eller	ej.	Sandahl	ser	att	konsekvensen	blir	en	

prästkyrka	med	uppdraget	att	tjäna	det	svenska	folket;	där	finns	föga	rum	för	lekmän.52	

Församlingen	kan	hos	Billing	beskrivas	med	ett	antal	koncentriska	cirklar.	Den	innersta	

kretsen	är	de	som	söker	själavård.	Den	yttersta	kretsen	är	de	som	prästen	ber	för.	På	så	

vis	famnar	folkkyrkan	alla	inom	hennes	geografiska	territorium.	Sandahl	

sammanfattar:	”Detta	är	alltså	det	passiva	medlemsskapet.	[sic!]	Församlingen	blev	

föremål.	Den	enskilde	blev	föremål.	Eller	annorlunda	uttryckt:	Den	enskilde	blev	

konsument	och	står	i	ett	förhållande	där	prästen	är	producent.”53	

3.2 Den	demokratiska	folkkyrkan	–	kyrkan	som	objekt	för	folkets	vilja		
	

En	ny	utveckling	av	folkkyrkobegreppet	kommer	dock	snart.	Om	folkkyrkan	tidigare	–	i	

Billings	tappning	–	kunde	beskrivas	som	kyrkans	folk,	kommer	det	nya	snarare	handla	

om	folkets	kyrka.	Subjekt	och	objekt	byter	plats,	och	på	så	vis	får	folket	makten	över	

Svenska	kyrkan.	Demokratiseringen	når	även	kyrkans	sfär.	Viljan	är	att	möta	folket	där	

de	är,	i	sin	samtid.	Men	folkkyrkan	kan	inte	stå	emot	det	yttre	trycket:	”Det	finns	en	

folkkyrklighet,	där	betoningen	hamnar	på	ordet	folk	–	i	den	demokratiska	Svenska	

kyrkan	är	det	folket	som	tolkar	läran,	för	det	finns	egentligen	inga	alternativ.”54	Därför	

																																																								
50	Ibid.,	s.	22-24.	
51	Ibid.,	s	26–28.	
52	Ibid.,	s.	30–33.	
53	Ibid.,	s.	35.	
54	Sandahl,	2005,	s.	185.	Se	också	Ibid.,	s.	181.	
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speglar	folkkyrkan	sin	samtid.	Den	politiska	makten	kan	inte	stå	emot	en	sådan	

möjlighet	till	”ideologisk	statsapparat.”55	

Här	är	det	viktigt	att	klargöra	de	distinktioner	som	Sandahl	ser	inom	den	demokratiska	

folkkyrkan.	Han	menar	att	det	finns	en	folkkyrklighet	som	uppfattar	att	kyrkan	är	

folkkyrkan.	Hos	Sandahl	är	biskop	J	A	Eklund	en	viktig	gestalt	för	denna	linje.	Han	

menade	att	kyrkan	redan	i	sitt	agerande,	när	folket	ger	uttryck	för	sin	vilja	i	de	beslut	

som	fattades,	gestaltade	sig	som	folkkyrka.	Någon	vidare	demokratisering	tycks	alltså	

inte	nödvändig.	Detta	är	ett	annat	folkkyrkobegrepp	än	Billings,	och	får	inte	en	

framskjuten	roll	i	Sandahls	kritik	givet	sin	relativa	menlöshet	då	den	inte	eftersträvade	

någon	stor	förändring.	

Den	andra	varianten	av	denna	demokratiska	folkkyrklighet	uppfattar	att	kyrkan	bör	

eller	kan	bli	folkkyrka	genom	demokratiseringsprocesser.	Denna	senare	linje	företräds	

hos	Sandahl	av	Arndt	Johansson	som	önskade	se	en	etisk	kristendom	frigjord	från	dess	

kultiska	drag.	Sandahl	påpekar	att	det	här	finns	flera	likheter	med	Viktor	Rydberg,	och	

att	den	demokratiska	folkkyrkan	spårar	sina	rötter	till	den	religiösa	liberalismen.	Det	

går	alltså	att	hävda	att	Johanssons	demokratiska	folkkyrkotanke	faktiskt	är	äldre	än	

Billings	nådesanstalt.56		

Åter	till	Johansson.	Folket	har	en	kyrka	på	samma	sätt	som	folket	har	en	stat.	I	denna	

folkkyrka	kan	de	gemensamt	besluta	om	i	princip	allt.	En	fullständig	demokrati	således.	

Vad	var	och	en	tror	personligen	kan	såklart	inte	folkkyrkan	ge	sig	på.	Men	den	

gemensamma	tron	förvaltas	av	det	gemensamma,	de	demokratiska	besluten.	På	detta	vis	

är	kyrkan	förvisso	utlämnad	åt	folkets	nyck.	Men	Johansson	verkar	inte	finna	detta	

problematiskt;	han	hyser	större	tilltro	till	folkets	sunda	religion	än	till	prästerskapet.57	

Kyrkan	blir	alltså	folkkyrka	genom	praktiserandet	av	demokrati.	Demokratin	blir	på	

detta	vis	folkkyrkokonstituerande.		

Sandahl	ser	också	Karl-Manfred	Olsson,	Socialetiska	delegationens	expert,	stå	i	liknande	

tradition.	Det	finns	tydliga	olikheter	med	Johansson,	men	båda	såg	demokratiseringen	

som	sitt	mål.	Olsson	menade	att	var	det	kyrkans	eget	fel	att	man	kommit	att	bli	allt	mer	

irrelevant.	Detta	eftersom	man	inte	i	tillräckligt	stor	utsträckning	anpassat	sitt	budskap	

																																																								
55	Ibid.,	s.	185.	Se	även	Sandahl,	2008,	s.	201.	
56	Sandahl,	1986,	s.	75.	
57	Ibid.,	s.	69–75.	
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så	att	folket	i	en	ny	tid	kunde	känna	sig	träffade.58	Lösningen	på	detta	var	att	låta	folket,	

det	icke-kyrkliga	folket,	få	mer	inflytande	i	kyrkan.	Sandahl	noterar	att	Olssons	

omnämnanden	av	kyrkfolket	i	princip	enkom	är	av	negativ	art.59	Fokusförflyttning	från	

kyrkfolket	till	kyrkans	medlemmar	behöver	ett	kraftfullt	verktyg.	Detta	verktyg	är	

demokratin.	Genom	demokratin	ska	folket	få	möjlighet	att	påverka	kyrkan,	och	på	så	sätt	

åter	känna	samhörighet	med	den.	De	ska	inte	rösta	om	trosbekännelsen,	men	om	

trostolkningarna.60	Sandahl	skriver:	”Medan	Billings	folkkyrkobegrepp	är	teologiskt	ser	

Olsson	saken	ur	sociologiskt	perspektiv.	I	denna	kyrka	där	gruppen	som	söndagligen	

firar	gudstjänst	inte	är	stor	och	i	detta	land	där	gruppen	ateister	och	

kristendomsfientliga	inte	heller	är	stor	ligger	den	religiösa	basen	i	den	stora	

mellangrupp	där	man	är	anonymt	och	privatiserat	religiös.”61	Det	är	alltså	dessa	

anonymt	och	privat	religiösa	som	genom	demokratisering	ska	bli	den	nya	folkkyrkan.	

Olsson	är	nämligen	övertygad	om	att	de	har	något	etiskt-religiöst	att	bidra	med	till	

kyrkan.	Genom	att	kyrkopolitiskt	arbeta	med	kyrkan	kommer	de	över	tid	känna	

solidaritet	med	henne.62	

Denna	folkkyrklighet	tar	sig	också	uttryck	i	ett	annorlunda	lekmannabegrepp.	Om	det	

traditionella	har	varit	lekmän	som	har	sin	bas	i	gudstjänsten,	kommer	den	nya	basen	

vara	i	beslutsfunktionerna.63	Sandahl	konstaterar:	”Evangelisationssatsningen	

[Socialetiska	delegationens]	att	ånyo	få	kontakt	mellan	folk	och	kyrka	blev	aldrig	den	

stora	nyorientering	och	nygestaltning	av	det	traditionella	kyrkoteologiska	tänkandet	

och	kyrkans	arbetsformer	som	Karl-Manfred	Olsson	en	gång	tänkte.	Den	blev	en	

teologiskt	formulerad	ideologi	för	de	förtroendevalda	och	gav	dem	en	plats	som	subjekt	

i	kyrkans	liv.”64	Således	förflyttas	begreppet	lekman	från	gudstjänstfolk	till	

förtroendevald.	

3.3 Gudsfolkets	kyrka	–	som	i	gemenskap	tar	emot	ord	och	sakrament	
	

Sandahls	tredje	väg	presenteras	tydligt	i	En	annan	kyrka:	”De	uppfattar	att	Kyrkan	lever	

sitt	liv	dels	oberoende	av	statistiska	framgångar	(medlemstal)	eftersom	Kyrkan	kan	
																																																								
58	Ibid.,	s.	109.	
59	Ibid.,	s.	112.	
60	Ibid.,	s.	113–114.	
61	Ibid.,	s.	115–116.	
62	Ibid.,	s.	121–122.	
63	Ibid.,	s.	142–143.	
64	Ibid.,	s.	196.	
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förstås	som	en	minoritet	i	folket,	dels	gestaltar	sitt	liv	mitt	i	folket	genom	dem	som	firar	

gudstjänst	(missionerar).	Den	kan	avpassa	evangeliet	efter	hörarna,	men	aldrig	anpassa	

sig	(och	Kyrkans	egna	identitetsmarkörer)	efter	de	dagsaktuella	kraven.”65	Detta	är,	för	

att	vara	tydlig,	en	visionärs	kyrka.	Men	det	är	också	mot	bakgrund	av	denna	vision	som	

Sandahls	kritik	bör	förstås.	Ecklesialiteten	hämtar	alltså	näring	från	ecklesiologin.	

Konturerna	av	denna	gudsfolkets	kyrka	är	mottagande	av	ord	och	sakrament	i	mässan,	

och	utgående	därifrån	till	mission	i	världen.	Gudsfolkets	kyrka,	kyrkokristendom	eller	en	

levande,	folklig	Kyrka,	som	den	också	kallas	av	Sandahl,	beskrivs	tydligare	i	kapitel	13.		

Nedan	presenteras	nu	den	kritik	som	Sandahl	anför	mot	folkkyrkotanken.	I	korthet	

kritiserar	Sandahl	Billings	folkkyrka	för	att	identifiera	svenska	folket	som	gudsfolket;	

den	demokratiska	folkkyrkan	kritiseras	istället	för	att	folket	sätter	sig	över	läran,	kyrkan	

som	statens	livegne,	folkkyrkans	svaghet	för	naturreligion,	avsaknaden	av	församlingar	

samt	förvärldsligandet.	

3.4 Sandahls	folkkyrkokritik	
	

I	motsats	till	Billings	erbjudna	nåd	menar	Sandahl	att	Kyrkan	aldrig	har	lärt	att	hon	

omfattar	alla	dem	som	budskapet	riktas	till.	Istället	är	det	dem	som	tar	emot	budskapet	

som	är	församlingen:	”Grundprincipen	är	den	mottagna	nåden,	inte	som	i	folkkyrkan	

den	erbjudna.”66	Billing	tycks,	enligt	Sandahl,	se	svenska	folkets	relation	till	kyrka	och	

tro	på	liknande	sätt	som	det	judiska	folket	gör.	Billing	anför	att	svenskarna	inte	är	något	

hednafolk;	att	Gud	har	handlat	med	sitt	folk	svenskarna.67	Sandahl	undrar	då	om	Billing	

levde	i	otakt	med	sin	samtid	eller	om	han	bara	romantiserade	dåtidens	sockenkyrka?	

För	Billing	menade	att	folkkyrkan	förkroppsligade	den	förekommande	nåden.	Sandahl	

kan	se	att	det	möjligen	funnits	mening	med	ett	sådant	tal	då	livet	i	Sverige	såg	

annorlunda	ut,	men	inte	i	den	brytningstid	Billing	faktiskt	levde	i:	”Det	märkliga	är	nog	i	

detta	sammanhang	att	denna	pastorala	infallsvinkel	kommer	först	när	detta	mönster	

håller	på	att	brytas	sönder.”68	Sandahls	bild	är	klar,	kyrkans	arbete	ska	bedrivas	vid	den	

pastorala	basen,	nära	människor	och	i	den	verklighet	som	är	deras.69	Detta	förutsätter	

																																																								
65	Sandahl,	2018,	s.	137.	
66	Sandahl,	1973,	s.	60.	
67	Ibid.,	s.	27–28.	
68	Ibid.,	s.	63.	
69	D.	Sandahl,	I	himlen	på	jorden	–	Utkast	till	en	pastoral	teologi,	Uppsala:	Pro	Veritate,	1974,	s.	69.	
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dock	att	Svenska	kyrkan	överger	alla	föreställningar	om	”Sveriges	folk	–	ett	Guds	folk.”70	

Sandahl	spetsar	till	det	och	anser	att	det	istället	för	förekommande	nåd	blivit	en	

förkommen	nåd.		

Medan	folkkyrkans	anhängare	ser	folkkyrkan	som	en	missionsstrategi,	menar	Sandahl	

att	den	aldrig	fungerat	som	sådan.71	I	tätorter	och	städer	har	kyrkan	upplevt	nedgång	i	

princip	på	varje	mätpunkt	under	decennier.	Sandahl	kommenterar	kyrkans	relation	till	

den	förändrade	demografin:	”Svenska	kyrkan	stod	stark	i	det	gamla	bondesamhället,	väl	

integrerad	i	det	som	hon	var.	Sedan	kom	en	befolkningsomflyttning	in	i	samhället	och	

städer.	Det	var	en	ny	situation	som	Svenska	kyrkan	egentligen	aldrig	förmådde	

hantera.”72	Folkkyrkotankens	försvarare	hävdar	då	att	det	ändå	finns	en	koppling	

mellan	kyrka	och	folk	–	förrättningarna	är	bevis	på	detta.	I	denna	mening	kan	Sandahl	gå	

med	på	att	en	folkkyrka	existerar,	men	det	är	en	kyrka	bunden	vid	folket	och	

etablissemanget.	Folkkyrkan	har	blivit	defensiv	i	det	att	den	söker	försvara	sin	

historiska	position.	Den	når	inte	människor,	och	borde	därför	pensioneras.73	Själva	

grunden	till	att	folkkyrkan	inte	lyckas	missionera	beror	på	att	hon	ser	alla	som	kristna.	

Sandahl	frågar	om	det	inte	vore	”enklare	att	missionera	bland	döpta	men	icke-

praktiserande	kristna	i	Sverige	om	Kyrkan	betraktar	dem	som	hedningar	och	använder	

missionsmetod	därefter?”74	Men	”Svenska	kyrkan	tycks	inte	rustad	för	kulturkamp.”75	

Hur	skulle	den	kunna	vara	det,	när	avgränsningen	mellan	kyrka	och	kultur	inte	finns?	

Som	en	följd	av	att	prästkyrkan	blivit	en	tjänstemannakyrka	har	också	marknadsspråket	

kommit	att	inta	de	kyrkliga	rummen.	Prästen	som	producent	och	

församlingsmedlemmen	som	konsument.	Analysen	har	kommit	att	handla	om	hur	

Svenska	kyrkan	likt	ett	storföretag	har	problem	i	tillverkning	kontra	konsument.	Man	

producerar	något	som	konsumenten	inte	verkar	efterfråga.	Därför	uppfattas	problemet	

till	sist	som	ett	marknadsföringsproblem.	Varpå	den	mest	rimliga	slutsatsen	blir	att	ta	in	

reklamare	och	kommunikatörer.	Strömningarna	i	samhället	blir	därmed	allenarådande,	

eftersom	frågan	som	ställs	enbart	handlar	om	mottagarna.	Folkkyrkan	får	därför	överge	

																																																								
70	Ibid.,	s.	84.	
71	Sandahl,	1973,	s.	55.	
72	Sandahl,	2014,	s.	53.	
73	Sandahl,	1973,	s.	56.	
74	Ibid.,	s.	129.	
75	Sandahl,	2014,	s.	34.	
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helighet	till	förmån	för	allmännelighet.76	Folkkyrkans	identifikation	med	folket	

omöjliggör	alltså	helighet.	Den	leder	till	assimilation	mellan	folk	och	kyrka.77	För	att	

utgöra	ett	alternativ	till	det	omkringliggande	samhället	måste	kyrkan	vara	annorlunda.78	

När	Sandahl	i	inledningen	ska	förklara	boktiteln	Inget	för	någon	skriver	han:	”Den	kyrka	

som	vill	vara	allt	för	alla	blir	till	sist	inget	för	någon	[det]	är	insikten	som	blir	domen	

över	en	folkkyrka	som	inte	vågar	vara	Kyrka.”79	Ytterst	sett	menar	Sandahl	att	

folkkyrkan	inte	bara	är	en	felaktig	förståelse	av	Kyrkan	–	ecklesiologi	–	utan	att	den	på	

detta	sätt	fungerar	som	ett	vaccin.	Genom	att	injicera	en	försvagad	kristendom	i	folket	

skapas	immunitet	mot	trons	verkliga	uttryck.80	

Sandahl	ser	hur	två	program	för	kyrkan	står	mot	varandra.	Det	folkkyrkliga	–	som	kan	

beskrivas	som	bred	eller	öppen	av	sina	förespråkare	–	och	det	högkyrkliga.	När	Sandahl	

ska	ge	ord	åt	denna	högkyrklighetens	kritik	av	folkkyrkan	skriver	han:	”Det	är	orimligt	

att	tala	om	folkkyrka	när	visserligen	95	%	av	människorna	tillhör	den	men	bara	några	få	

procent	är	lärjungar.	’Bred	folkkyrka’	–	det	är	bara	en	omskrivning	för	en	likgiltig	kyrka,	

en	som	inte	bryr	sig	om	människorna,	inte	bryr	sig	om	att	förklara,	förvandla,	förnya	

deras	liv	och	som	därför	människor	inte	heller	bryr	sig	om.”81	Folkkyrkan	är	alltså	inte	

något	eftersträvansvärt,	utan	istället	en	ecklesiologisk	modell	som	behöver	få	bli	

historia.	

Kopplingen	till	staten	blir	vidare	ett	problem.	Sandahl	ställer	två	viktiga	frågor	med	

bakgrund	i	ämbetsfrågan	men	med	bärighet	på	folkkyrkotanken:	”Kan	för	övrigt	i	

praktiken	en	folkkyrka	gå	emot	en	folklig	majoritetsuppfattning	i	en	kyrklig	fråga	och	

ändå	vara	folkkyrka	och	är	det	alls	möjligt	för	en	statskyrka	att	frondera	mot	av	

riksdagen	fattade	beslut?”82	Den	kritiska	frågan	rör	alltså	både	den	demokratiska	

folkkyrkans	styrelseskick,	och	i	vilken	utsträckning	som	kyrkan	har	någon	egentlig	frihet	

i	relation	till	staten	såsom	varande	folk-	och	statskyrka.	Frågan	var	inte	enbart	aktuell	

innan	relationsändringen	vid	millennieskiftet	utan	även	efter.	

																																																								
76	Sandahl,	1973,	s.	73–74.	
77	Ibid.,	s.	50.	
78	D.	Sandahl,	En	levande,	folklig	kyrka,	Uppsala:	Pro	Veritate,	1980,	s.	14.	
79	Sandahl,	2014,	s.	10.	
80	Sandahl,	1973,	s.	98.	
81	Sandahl,	1980,	s.	10–11.	
82	Sandahl,	2010,	s.	99.	
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Sandahl	skriver	”till	denna	boks	[Vida	hon	famlar]	uttalade	och	outtalade	teser	hör	den,	

att	folkkyrkan	genom	sin	ideologi	är	särskilt	hotad	att	bli	en	del	av	statsapparaten.”83	

Som	en	del	av	statsapparaten,	mer	eller	mindre	tätt	kopplad,	fungerar	folkkyrkan	

förtryckande.	Staten	kan	omöjligen	ignorera	en	så	stor	aktör	och	kommer	därför	söka	

legitimera	egna	ideologiska	ståndpunkter	med	hjälp	av	en	ideologisk	organisation.	

Sandahl	menar	att	beslutet	1958	om	kvinnligt	tillträde	till	prästtjänst	är	ett	sådant.	Detta	

eftersom	Socialdemokraterna	måste	få	ut	en	större	del	av	befolkningen	i	arbete	och	

behövde	en	jämlikhetsideologi.	För	att	legitimera	denna	jämlikhetsideologi	behövde	

också	kyrkan,	gammalmodig	som	hon	sågs,	framstå	som	progressiv	genom	det	som	kom	

att	bli	beslutet	1958.84	Sandahl	menar	att	Svenska	kyrkan	genom	sin	koppling	till	staten	

har	agerat	överhetskyrka,	både	i	mer	avlägsen	och	senare	historia.	Det	primära	

problemet	är	att	kyrkan	blir	statens	livegne	utan	verklig	och	märkbar	frihet.	(Mer	om	

detta	i	11.1.)	

Folkkyrkan	är	svag	för	naturreligionen.	När	den	kristna	tron	slog	rot	i	Sverige	agerade	

den	annorlunda	än	det	dåvarande	religiösa	systemet.	Vikingatron	var	trostolerant	men	

kultexklusiv.	Den	kristna	tron	var	istället	trosexklusiv	men	kulttolerant:	”Den	[kristna	

tron]	behåller	allt	som	kan	behållas	och	tolkas	om.	Kulten	får	en	ny	innebörd,	[…]”.85	I	

Sverige	menar	Sandahl	att	det	finns	en	tydlig	naturromantik,	där	det	”[e]motionellt	

lyriska	–	vila,	famn,	liv,	glädje,	trygghet,	vår,	sommar,	far,	mor	[…]”	får	plats.	Dock	inte	

lika	mycket	”kamp,	otrygghet,	död,	sorg,	höst,	vinter	[…]”.86	Denna	folkreligiositet	måste	

föras	till	den	levande	Kristus,	och	utan	det	kan	den	aldrig	accepteras	såsom	kristen	tro.	

För	i	denna	svenska	folkkyrka	är	det	självklart	att	vara	tillhörig,	och	lika	självklart	att	

aldrig	eller	mycket	sällan	gå	dit.87	Måttstocken	för	att	vara	folkkyrklig	är	således	

delaktighet	i	finansieringen	av	kyrkan,	inte	delaktighet	i	brödsbrytelsen.	Ändå,	menar	

Sandahl,	har	kyrkobyggnader,	klockringning	och	ljuständning	en	dragningskraft	på	

människor.	Denna	dragningskraft	är	dock	en	regressiv	rörelse	till	trygghet	och	vila.	

Problemet	med	den	är	att	den	inte	tycks	ta	människans	synd	på	allvar.	Någon	

																																																								
83	Sandahl,	1973,	s.	47.	
84	Ibid.,	s.	48.	
85	Sandahl,	1990,	s.	17.	
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omvändelse	är	inte	nödvändig.	Sandahl	är	tydlig:	”Kyrkan	kan	inte	och	får	inte	ge	

människor	det	de	begär.	Folkreligionen	är	inte	bara	naturlig	religion	utan	också	

naturreligiositet.”88	

Några	ord	om	församlingar	och	gemenskap	i	folkkyrkan.	För	i	sin	iver	att	betona	Guds	

handlande	kom	folkkyrkan	att	betona	”att	Kyrkan	är	där	evangelium	rent	förkunnas	och	

sakramenten	rätt	förvaltas.”89	Sandahl	menar	att	de	då	glömde	förledet	till	satsen,	att	

Kyrkan	är	de	heligas	samfund.	Kyrkan	är	alltså	inte	sina	medlemmar,	men	hon	består	av	

sina	medlemmar.90	Kanske	är	det	en	medveten	felläsning,	tänker	Sandahl,	för	att	dölja	

problemet	med	församlingarnas	storlek.	Han	skriver:	”Detta	är	Svenska	kyrkans	

allvarligaste	problem.	Hon	saknar	församlingar.”91		

Vad	ser	då	Sandahl	vara	den	verkliga	faran	med	folkkyrkan?	Frikyrkans	hot	är	alltid	att	

bli	sekt.	Folkkyrkans	är	istället	förvärldsligandet:	”Värst	blir	det	när	förvärldsligandet	

rättfärdiggörs	med	’evangeliet	om	syndernas	förlåtelse’	så	att	konsekvensen	blir	att	

människor	befästs	i	sin	obotfärdighet	och	man	försvarar	vilket	kyrkligt	förfall	som	

helst.”92	Eftersom	Kyrkan	bekänns	både	vara	helig	och	allmännelig	måste	detta	ta	sig	

uttryck	i	hur	hon	organiserar	sig.	Från	ecklesiologi	till	ecklesialitet.	Frikyrka	och	

folkkyrka	är	båda	två	diken	på	grund	av	ensidighet.	Utmaningen	är	att	vara	helig	och	

allmännelig;	detta	misslyckas	folkkyrkan	med	kapitalt.	När	hon	speglar	sin	samtid	

istället	för	sin	Herre,	sviker	hon	sin	kallelse.93	

Sandahls	svar	på	folkkyrkotanken	är	gudsfolkets	kyrka	–	senare	även	kallad	

kyrkokristendom	eller	en	levande,	folklig	Kyrka.	Vad	den	innehåller,	i	konstruktiv	

bemärkelse,	återfinns	som	tidigare	nämnt	i	kapitel	13.	Men	en	viktig	uppgift	är	att	

kontinuerligt	markera	mot	avgränsarna.	De	som	genom	kyrkopolitik	vill	dra	gränser	så	

att	medkristna	inte	längre	kan	innefattas	i	deras	kyrkobegrepp.94	Sandahl	skriver:	”Vi	

måste	obetingat	dra	en	gräns	mot	dem	som	önskar	skapa	enhetlighet	utifrån	sitt	

självpåtagna	tolkningsföreträde.”95	För	Sandahl	tänker,	att	lika	lite	som	man	emigrerar	

																																																								
88	Sandahl,	1974,	s.	58.	
89	Sandahl,	1976,	s.	18.	Citat	hämtat	från	Confessio	Augustana.	Författarens	anmärkning.		
90	Ibid.,	s.	18.	
91	Ibid.,	s.	69.	
92	Sandahl,	1973,	s.	59.	
93	Sandahl,	2014,	s.	98.	
94	Sandahl,	2005,	s.	188.	
95	Sandahl,	1997,	s.	13.	
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bara	för	att	det	parti	man	röstade	på	inte	fick	regeringsmakten,	lika	lite	lämnar	man	

kyrkan	för	att	den	byter	åsikt.	Kyrkan	är	ett	hem	för	de	döpta,	inte	ett	parti	med	

åsiktsgemenskap.	Idén	–	att	de	som	inte	håller	med	borde	lämna	kyrkan	–	är	relativt	ny,	

menar	Sandahl.96		

Sammanfattningsvis	är	Sandahls	kritik	av	folkkyrkan	sannolikt	hans	viktigaste	och	mest	

centrala.	Han	kritiserar	Billings	folkkyrkotanke	för	sammanblandning	av	kyrkan	och	

Sveriges	folk.	Han	kritiserar	den	demokratiska	folkkyrkan	för	att	folket	sätter	sig	över	

läran.	Vidare	kritiserar	han	relationen	till	staten	eftersom	kyrkan	inte	är	fri,	folkkyrkans	

svaghet	för	att	låta	naturreligionen	posera	som	kristen	tro,	viljan	att	dölja	att	hon	saknar	

församlingar,	samt	att	folkkyrkan	förvärldsligas	genom	att	avspegla	av	sin	samtid	mer	än	

sin	Herre.	

I	folkkyrkokritiken	framkommer	också	nära	nog	alla	de	kategorier	eller	kluster	av	kritik	

som	identifierats	genom	källmaterialet.	Där	finns	kritiken	av	frikyrkan	och	motbilden	av	

Svenska	kyrkan	som	katolsk.	Där	finns	kritik	kring	mässan,	dopet	och	missionen.	Vidare	

kritik	mot	ämbetssynen,	behandlingen	av	minoriteter	i	Svenska	kyrkan,	samt	

gestaltandet	av	förtroendevalda,	prästerskap	och	lekfolk.	Till	sist	också	implicit	kritik	

mot	den	ecklesiologiska	självförståelsen	och	det	partipolitiserade	kyrkomötet.	 	

																																																								
96	Sandahl,	2014,	s.	96.	
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4. Frikyrkan	–	folkkyrkans	antites	
	

Sandahl	uttrycker	sällan	något	positivt	om	vare	sig	lågkyrklighet	eller	frikyrklighet.	

Frikyrkligheten	får	klä	skott	för	folkkyrklighetens	framväxt.	Även	om	Sandahl	kan	se	

möjligheter	med	båda	organisationsformerna,	fri-	och	folkkyrka,	är	det	helt	klart	farorna	

som	ligger	i	förgrunden.	Frikyrkans	stora	fara	är	sektbildningen.97	Det	är	egentligen	den	

teologiska	aspekten	av	en	sekt	som	är	problemet,	att	den	inte	är	katolsk	(allmännelig)	

och	att	den	”så	lätt	blir	en	skara	troende	i	ett	andligt	ghetto.”98	Till	det	sociologiska	

sektbegreppet	ställer	sig	Sandahl	mer	positiv.	Han	tänker	till	och	med	att	Kyrkan	måste	

ha	mod	att	sociologiskt	vara	sekt	–	det	vill	säga	att	arbeta	med	den	lilla	skaran	på	plats	

snarare	än	de	som	inte	är	där.	För	en	kyrka	som	bara	tänker	på	alla	andra,	som	inte	är	på	

plats,	drabbas	snart	av	missmod.99		

Frikyrkans	största	synd	är	folkkyrkan,	så	bör	man	nog	läsa	Sandahl.	Han	menar	att	

frikyrkan	kom	att	bli	själva	anledningen	till	folkkyrkotankens	framväxt,	eftersom	kyrkan	

behövde	formulera	ett	avståndstagande	mot	frikyrklighetens	sekterism	med	”rena	

församlingar”	och	behörighetsdebatter	avseende	nattvarden.	Folkkyrkan	hävdade	

istället	att:	”Kyrkan	är	där	evangelium	rent	förkunnas	och	sakramenten	rätt	

förvaltas.”100	Men	folkkyrkan	missade,	som	tidigare	nämnt,	att	kyrkan	också	är	de	

heligas	samfund.	Här	hade	frikyrkan	något	att	komma	med.	Sandahl	skriver:	”Varje	väg	

omges	av	två	diken,	brukar	man	säga.	Både	fri-	och	folkkyrka	betonar	viktiga	delar	av	

kristen	tro,	men	gör	det	ensidigt.	Man	lyckas	inte	på	någon	sida	hålla	ihop	tanken	att	Gud	

handlar	med	människor.”101		

4.1 Från	väckelse	till	kyrkosplittring	
	

Ur	lågkyrkligheten	springer	i	förlängningen	frikyrkligheten.	Rörelsen	kan	inte	förstås	

utan	det	internationella	inflytandet	från	kontinenten,	England	och	USA.	I	denna	mening	

är	den	annorlunda	än	Svenska	kyrkan.	Sandahl	uttrycker	förståelse	för	att	”trons	folk	

vände	sig	mot	namnkristendom,	det	som	egentligen	var	borgerlig	religion	och	en	tro	på	

																																																								
97	Sandahl,	1973,	s.	59.	
98	Sandahl,	1974,	s.	85.	
99	Ibid.,	s.	84.	
100	Sandahl,	1976,	s.	18.	Se	också	Sandahl,	1973,	s.	15:	”I	texten	markeras	tydligt	folkkyrkans	motsats.	När	
folkkyrkotanken	kom	att	formuleras	utgjorde	frikyrkan	det	negativa	förtecknet.”	
101	Sandahl,	1976,	s.	19.	
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Gud,	dygd	och	odödlighet.”102	Inte	sällan	hade	prästerna	själva	varit	med	och	startat	

missionsföreningarna.	De	predikade	i	kyrkan	på	förmiddagen	och	i	bönhuset	på	

eftermiddagen.	De	var	ett	komplement;	ett	instrument	för	väckelsen.	Föreningar	

uppstod,	och	därmed	frikyrkligheten.	I	längden	skulle	det	leda	till	kyrkosplittring:	”Den	

kyrkosplittringen	hör	till	Svenska	kyrkans	stora	tragedier.”103	Sandahl	uttrycker	sin	sorg	

över	splittringens	effekt:	”Det	finns	ett	stycke	ironi	i	att	frikyrkligheten	bröt	upp	från	

Svenska	kyrkan	för	att	lyckas	med	det	som	Svenska	kyrkan	misslyckats	med:	kristna	det	

svenska	folket.	Och	nu	säljs	bönhusen,	medan	Svenska	kyrkan	diskuterar	övertaliga	

kyrkor	och	som	medarbetare	får	folk	från	den	utgående	frikyrkligheten.”104	Splittringen	

kom	som	en	konsekvens	av	låg-	och	frikyrkligheten,	och	detta	kan,	tillsammans	med	

sekterism	och	pietism,	sannolikt	ses	som	förklaringar	till	Sandahls	frekvent	uppvisade	

aversion	mot	dessa.		

När	folkkyrkotanken	formuleras	görs	det	alltså	som	sagt	i	avståndstagande	mot	

frikyrkligheten.	Sandahl	berättar	om	hur	Missionsförbundets	grundare	P	P	

Waldenström	hånfullt	påpekat	att	fängelseklienterna	i	landet	alla	var	tillhöriga	Svenska	

kyrkan	och	hur	församlingens	gräns	gick	vid	stadens	dike.	Sandahl	fortsätter:	”Han	

berättade	hur	han	och	de	likasinnade	skyndat	sig	fram	till	det	första	duklaget	i	Helga	

Tref.	i	Uppsala	och	lagt	beslag	på	platserna	vid	altarrunden	för	att	det	åtminstone	skulle	

bli	ett	rent	nattvardsbord.	Folkkyrkoteologerna	var	förfärade	men	vände	Waldenströms	

analys	till	någon	positivt.	’Vida	hon	famnar	från	strand	till	strand’,	hette	det	i	Eklunds	

psalm	Fädernas	kyrka,	som	fanns	med	i	1937	års	psalmbok	men	utmönstrades	1986.”105	

Splittringen	är	ett	faktum	och	folkkyrkotanken	kommer	alltså	skydda	Svenska	kyrkan	

från	mycket	av	den	frikyrkliga	kritiken.	

4.2 Frikyrkans	dubbla	misslyckande	
	

Sandahl	menar	att	det	är	farligt	att	kritisera	väckelserörelserna	eftersom	att	den	

officiella	berättelsen	är	att	de	varit	”välsignelsebringande.”106	Han	anser	dock	att	

frikyrkligheten	inte	lyckades	eftersom:	”Den	folkväckelse	frikyrkligheten	drömde	om	

																																																								
102	Sandahl,	2005,	s.	183.	
103	Ibid.,	s.	184.		
104	Ibid.,	s.	184.	
105	Ibid.,	s.	177.	
106	Sandahl,	1990,	s.	110.	
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blev	aldrig	verklighet.”107	Istället	har	missionshusen	blivit	sommarhus,	somliga	

församlingar	lagts	ned	eller	fusionerats.	I	städerna	tillstår	dock	Sandahl	att	några	

församlingar	lyckats	etablera	sig.	Det	är	emellertid	det	”fördärvelsebringade”	draget	han	

önskar	ta	upp.	Han	hävdar	att	frikyrkligheten	trotsade	auktoriteterna	i	uppbrottet	från	

det	gamla	sammanhanget,	men	att	uppbrottsrörelsen	inte	slutade	där	utan	att	folket	

sedan	fortsatte	också	iväg	från	väckelsen.108	Vidare	menar	Sandahl	att	det	frikyrkliga	

fromhetslivet	kom	att	angå	en	liten	krets,	men	fick	till	följd	att	fler	slutade	att	gå	i	kyrkan.	

De	fromma	kan	alltså	tidigare	tänkas	fungerat	som	kittet,	och	Sandahl	uttrycker	

det:	”Andra	följde	med	ut	ur	Kyrkan	utan	att	följa	med	in	i	frikyrkan.”109	På	detta	vis	var	

frikyrkans	misslyckande	dubbelt;	de	lyckades	inte	med	den	folkväckelse	de	företagit	sig,	

och	de	orsakade	en	minskad	kyrkogång	i	Svenska	kyrkan.	Sandahl	kan	som	ett	exempel	

på	detta	benämna	den	frikyrkliga	väckelsen	som	en	”betydande	åderlåtning”	av	Svenska	

kyrkan.110	

Till	sist	framhäver	också	Sandahl	den	dikotomi	frikyrkligheten	kom	att	införa	mellan	

andligt	och	världsligt.	Sandahls	analys	är	att:	”Det	kom	en	frikyrklig	

kristendomstolkning	som	inte	var	kulturöppen	därför	att	den	inte	var	sakramental.	Det	

lästes	ur	Bibeln	och	predikades	och	gjordes	folkrörelse	–	men	det	var	en	

kristendomstolkning	som	aldrig	kunde	tala	väl	om	skapelsen	och	därför	bära	fram	

skapelsens	bröd	och	vin	för	att	de	skulle	helgas.”111	Det	antisakramentala	draget	i	

frikyrkligheten	är	därför	en	tydlig	varning	för	Sandahl	om	vad	som	kan	komma	att	följa	

med	i	det	frikyrkliga	återtåg	som	nu	pågår.		

4.3 Det	frikyrkliga	återtåget	
	

Häri	ligger	en	viktig	aspekt	av	kritiken	mot	frikyrkan	–	den	är	inte	sakramental.	En	

sakramental	kyrka	kan	befatta	sig	med	alla	områden	i	det	mänskliga	livet	och	nöjer	sig	

inte	med	att	bli	förpassad	till	ett	hörn.112	Inte	så	med	frikyrkan.	Detta	föranleder	

Sandahls	kritik	och	oro	inför	det	återtåg	av	frikyrkliga	till	Svenska	kyrkan	som	han	ser.	

																																																								
107	Ibid.,	s.	111.	Se	också	Sandahl,	1986,	s.	101,	om	frikyrkoväckelsen	och	hur	den	tog	människor	bort	från	
kyrkan.	
108	Sandahl	medger	dock	att	det	var	ett	samspel	som	ledde	till	sjunkande	kyrkogång,	och	inte	enbart	
väckelsen.	
109	Sandahl,	1990,	s.	112.	
110	Sandahl,	2014,	s.	152.	
111	Sandahl,	1990,	s.	112–113.	
112	Sandahl,	1998,	s.	81.	
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Istället	för	ekumenik	som	uttrycks	genom	bön	för	Kyrkans	enhet,	ser	Sandahl	detta	

återtåg	mer	som	företagsfusioner	eller	”sammanläggningar	i	religionsbranschen	på	

grund	av	sviktande	medlemstal	och	ekonomi.”113	Trots	den	tillgång	som	inflödet	av	

frikyrkliga	i	Svenska	kyrkan	innebär,	vill	Sandahl	höja	ett	varningens	finger	för	att	man	

inte	självklart	gjort	upp	med	pietismens	syndakatalog	och	fromhetsmönster.	När	det	nu	

inte	blev	någon	folkväckelse	av	väckelsefolket,	ställer	sig	Sandahl	ifrågasättande	till	den	

strida	ström	av	frikyrkliga	som	finner	sin	väg	tillbaka	till	Svenska	kyrkan.	Finns	det	

bevis	på	en	uppgörelse	med	den	kristendomstyp	som	inte	lyckades	med	vad	den	föresatt	

sig,	och	har	lärdomar	dragits?114	Av	detta	följer	en	skepsis	mot	frikyrkliga,	som	hör	

samman	med	rekryteringen	till	de	kyrkliga	tjänsterna.	När	de	högkyrkliga	nekas	att	bli	

präster	på	grund	av	tveksamheter	inför	gällande	ämbetsordning	kommer	inte	minst	de	

frikyrkliga	och	fyller	dessa	platser:	”Rekryteringen	av	präster	och	diakoner	sker	nu	från	

grupper	med	annan	bakgrund	–	inte	minst	från	grupper	som	kommer	från	frikyrkliga	

sammanhang	och	gör	sin	andra	yrkeskarriär	som	präster	och	diakoner	i	Svenska	

kyrkan.”115	

Sandahl	beskriver	i	ett	exempel	på	utmaningarna	med	det	frikyrkliga	återtåget	en	präst	i	

Svenska	kyrkan	med	bakgrund	i	Missionsförbundet:	”Där	[i	Missionsförbundet]	han	var	

döpt	två	gånger,	först	som	barn	och	sedan	som	vuxen.	Hans	egna	barn	var	inte	döpta	

men	när	6-åringen	kom	hem	från	kyrkans	förskola	och	frågade	varför	hon	inte	var	döpt,	

då	döptes	tydligen	barnen.”116	Sandahl	kritiserar	alltså	en	för	Svenska	kyrkan	

främmande	dop-	och	sakramentssyn,	men	sannolikt	minst	lika	mycket	en	ogenomtänkt	

pastoral	som	inte	tycks	vara	driven	av	övertygelse	utan	omständigheter.	Ett	annat	

exempel	är	hur	Sandahl	ser	att	den	frikyrklige	är	skolad	mer	i	Calvin	än	Luther:	”Det	

handlar	mer	om	allt	vi	bör	göra	och	mindre	om	vad	Jesus	har	gjort	för	oss.	Det	är	ett	

väldigt	kort	steg	från	evangeliet	till	aktivismen.”117	Det	är	inte	särskilt	svårt	att	känna	

igen	”den	reformerta	teologi	som	blir	ett	socialt	evangelium.”118	

Det	tycks	finnas	en	viss	progression	i	frikyrkokritiken.	Från	början	är	det	primärt	

framdrivandet	av	folkkyrkotanken	som	står	i	fokus.	Något	senare	är	det	

																																																								
113	Sandahl,	2005,	s.	184.	
114	Sandahl,	1990,	s.	113.	
115	Sandahl,	2010,	s.	338.	
116	Sandahl,	1998,	s.	64.	
117	Sandahl,	2014,	s.	107.	
118	Ibid.,	s.	107.	
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kyrkosplittringen,	den	minskade	kyrkogången	och	den	för	Svenska	kyrkan	främmande	

andliga	tradition	som	kommer	med	det	frikyrkliga	återtåget.	

Sandahls	frikyrkokritik	kan	alltså	sammanfattas	i	att	frikyrkligheten	blev	anledningen	

till	kyrkosplittringen,	den	minskade	kyrkogången	och	sedermera	uppkomsten	av	

folkkyrkotanken.	Detta	eftersom	den	blev	teologiskt	sekterisk	på	grund	av	sin	anti-

sakramentalitet,	vilket	nu	förorsakar	att	en	främmande	andlig	tradition	kommer	till	

Svenska	kyrkan	via	det	frikyrkliga	återtåget.	

	 	



	 36	

5. Svenska	kyrkans	katolicitet	
	

Sandahl	beskriver	folk-	och	frikyrklighet	som	diken;	själva	vägen	är	att	förstå	Kyrkan	

som	katolsk.	I	följande	kapitel	presenteras	vad	Sandahl	menar	med	detta,	och	hur	

Svenska	kyrkan	till	sitt	väsen	–	ecklesiologi	–	är	katolsk,	men	misslyckas	att	gestalta	

detsamma	–	ecklesialitet.		

5.1 Kyrkan	som	katolsk	
	

För	Sandahl	är	det	självklart	att	förstå	Kyrkan	som	katolsk.	Det	betyder	förstås	inte	

romersk-katolsk,	utan	katolsk	från	grekiskans	katoliks	eller	allmännelig	som	det	står	i	

översättningen	av	den	apostoliska	trosbekännelsen.	Sandahl	ser	sig	alltså	som	katolik	i	

ordets	rätta	bemärkelse,	alltså	i	gemenskap	med	den	kristna	Kyrkan	genom	tiderna	och	

geografiskt	utsträckt	över	hela	jorden.	En	ofta	använd	specifikation	är	evangelisk	katolik,	

i	linje	inte	minst	med	ärkebiskop	Nathan	Söderblom.	Poängen	är	alltså	att	vi	är	kristna	

tillsammans	med	alla	de	heliga,	i	alla	tider,	och	över	hela	vår	jord.	Därför	är	det	viktigt	

inte	bara	vad	som	händer	i	Linköping,	Luleå	eller	Lund,	utan	också	i	Rom,	Istanbul	och	

Moskva.119	Sandahl	menar	att:	”Den	förstelnade	reformationen	bör	reformeras	bort,	

eftersom	vi	alltmer	börjar	begripa	att	Luther	faktiskt	var	katolik	och	ville	vara	det.	

Evangelisk	kristendom	är	och	måste	vara	katolsk	kristendom	precis	som	vi	i	

trosbekännelsen	talar	om	en	allmännelig	(katolsk)	Kyrka.”120	Vi	ska	nog	inte	uppfatta	

det	som	att	det	är	fel	att	vara	evangeliskt	luthersk,	utan	snarare	att	det	för	Sandahl	är	

samma	sak	som	att	vara	evangeliskt	katolsk.	

Vidare	beskriver	Sandahl	hur	denna	katolicitet	behöver	påverka	hela	Kyrkan:	”Kyrkan	

är	både	katolsk	och	helig	(se	våra	symbola)	och	har	därmed	en	given	grundstruktur.	

Kraven	på	kyrkoorganisationen	måste	vara	att	både	heligheten	och	katoliciteten	

kommer	fram.”121	Udden	är	riktad	mot	såväl	folk-	som	frikyrklighet.	Sandahl	ser	hur	

dessa	två	lyckas	gestalta	den	ena	men	inte	den	andra.	Frikyrkan	söker	heligheten	men	

inte	katoliciteten.	Folkkyrkan	katoliciteten,	eller	folkligheten,	men	inte	heligheten.	Det	

kan	han	inte	acceptera.	Istället	måste	en	sant	katolsk	Kyrka	gestalta	båda	delarna	i	

denna	paradox.	

																																																								
119	Sandahl,	1976,	s.	67.	
120	Ibid.,	s.	66.	
121	Sandahl,	1973,	s.	59–60.	Symbola	avser	Kyrkans	trosbekännelser.	
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Katolicitet	är	ett	oerhört	anspråk.	Det	går	långt	bortom	nation,	ras	eller	religiös	

tillhörighet:	”Vi	vill	en	katolsk	kyrka.	Gud	–	allas	Skapare	och	Far	sände	sin	Son	i	världen	

för	att	dö	för	allas	synder.	Därför	har	han	att	göra	med	alla	människor	utan	

undantag.”122	Detta	är	grundläggande	för	Sandahls	syn	på	Svenska	kyrkan.	Hon	är	inte	

en	ensam	ö,	utan	del	i	en	större	helhet.		

5.2 Katolicitet	i	Svenska	kyrkan	
	

Sandahl	uttrycker	1990	i	Sann	myt	en	hög	syn	på	Svenska	kyrkans	katolicitet:	”Svenska	

kyrkan	gör	inte	anspråk	på	att	vara	något	annat	än	den	rätta	katolska	Kyrkan	i	

Sverige.”123	Detta	grundar	han	i	huvudsak	på	att	Svenska	kyrkan	levt	med	folket	genom	

århundradena	och	därmed	varit	den	folkliga	kyrkan:	”Det	[den	rätta	katolska	Kyrkan	i	

Sverige]	är	ett	anspråk	som	inte	undgår	att	utmana	den	romersk-katolska	kyrkan	–	en	

kyrka	som	inte	varit	i	landet	på	århundraden,	inte	delat	detta	folks	historia	och	just	

därför	förlorat	viktiga	drag	i	sin	katolicitet.”124	Men	udden	riktas	lika	mycket	mot	

frikyrkan:	”Den	svenska	kyrkans	anspråk	utmanar	också	frikyrklighet	av	olika	slag	–	de	

som	trodde	sig	äntligen	kristna	det	svenska	folket	i	det	utgående	1800-talet	eller	de	som	

importerat	amerikansk	religiositet	i	äldre	eller	nyare	tappning.”125	Därefter	deklarerar	

han	också	hur	Svenska	kyrkan	förvärvat	och	gestaltar	denna	katolicitet:	”Men	ska	man	

tala	om	kontinuitet	under	tusen	år	i	Sverige	ska	man	tala	om	Svenska	kyrkan	som	

förvaltare	av	tron.	Det	handlar	inte	om	någon	tänkt	kyrka,	en	där	misstag	inte	begåtts,	

utan	om	den	kyrka	där	just	nu	teologie	doktorn	och	ordinarie	hovpredikanten	Bertil	

Fredrik	Werkström	är	ärkebiskop	i	Alvastramunken	Stefans	efterföljd.”126	Svenska	

kyrkan	är	alltså	till	sitt	väsen	katolsk,	oavsett	de	många	misstag	och	fel	som	begåtts.	Det	

är	inte	förverkligandet	av	kyrkan	–	ecklesialiteten	–	utan	hennes	väsen	–	ecklesiologi	–	

som	står	i	förgrunden	för	hennes	katolicitet.	

Sandahl	menar	att	det	är	med	denna	vision	för	ögonen,	och	syn	på	Kyrkan,	som	aKF	

arbetat.	De	har	sökt	förnya	Svenska	kyrkan	till	hennes	rätta	jag.	Det	är	förstås	ett	stort	

anspråk:	”Anspråket	kommer	till	uttryck	i	arbetet	med	en	högkyrklig	spiritualitet	och	i	

hållningen	att	Svenska	kyrkan	i	grund,	det	vill	säga	i	sin	bekännelse,	uttrycker	katolsk	
																																																								
122	Ibid.,	s.	125.		
123	Sandahl,	1990,	s.	100.	
124	Ibid.,	s.	100.	
125	Ibid.,	s.	101.	
126	Ibid.,	s.	101.	
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tro.”127	Svenska	kyrkans	katolicitet	vilar	alltså	på	bekännelsens	grund.	I	arbetet	med	

förnyelse	kan	det	uppfattas	att	den	liturgiska	förnyelsen	rönt	framgångar.	Sandahl	

återger	ett	meningsutbyte	mellan	biskop	och	domprost	i	Strängnäs:	”’Högkyrkligheten	

har	segrat	på	alla	väsentliga	punkter’,	sade	biskop	Jonas	Jonson.	’Högkyrkliga	har	segrat	

på	alla	punkter	utom	de	väsentliga’,	svarade	domprosten	Carl	Strandberg.128	

Högkyrkligheten	har	alltså	lyckats	förnya	det	liturgiska	livet,	men	har	inte	lyckats	

förklara	eller	förmedla	den	invärtes	liturgin,	den	ecklesiologiska	bakgrunden.	Men	

Sandahl	ser	ändå	hur	aKF	varit	en	viktig	spelare	i	idédebatten.	Det	mest	frekvent	

återkommande	bidraget	är	ändå	det	”som	handlar	om	kallelsen	till	katolicitet	i	Svenska	

kyrkan	och	om	hur	denna	ska	komma	till	pastoralt	uttryck.”129	

Eftersom	de	högkyrkliga	uppfattat	sig	utstötta	har	många	kommit	att	lämna	Svenska	

kyrkan	till	förmån	för	andra:	”Antingen	uppfattar	människor	en	kallelse	att	bygga	

alternativen	i	Svenska	kyrkan	eller	så	uppfattar	de	att	alternativet	är	att	gå	någon	

annanstans.	Romersk-katolska	kyrkan,	Missionsprovinsen,	Nordisk	Katolska	Kyrkan	

eller	helt	enkelt	privatkristendom.	Men	alltså	i	så	fall	inte	Svenska	kyrkan,	den	som	har	

fört	dem	in	i	Kyrkan,	gett	dem	tron	och	gett	dem	livsformer	för	det	andliga	livet	–	

spiritualitet.”130	Han	fortsätter	dock,	i	en	något	annorlunda	version	än	ovan:	”Det	brukar	

fungera	som	provokation	mot	de	romerska	katolikerna	att	påpeka	att	den	Svenska	

kyrkan	–	i	all	dess	mänskliga	svaghet	–	dock	är	en	kyrka	som	genom	århundraden	följt	

svenska	folket	i	glädje	och	sorg.	Det	är	i	vart	fall	ett	tecken	på	katolicitet	–	den	trofasta	

närvaron.”131	Trots	20	år	(1990–2010,	när	Förnyarna	utkom)	av	strider	och	utmaningar	

vidhåller	Sandahl	sin	höga	syn	på	Svenska	kyrkans	väsen.	Samtidigt	som	det	för	Sandahl	

är	en	sorg	att	många	sett	sig	nödgade	att	lämna	Svenska	kyrkan	av	olika	anledningar,	

återfinns	alltså	hans	egen	vision	eller	motivation	i	detta:	Svenska	kyrkan	är	den	katolska	

kyrkan	i	Sverige.	

5.3 Misslyckad	gestaltning	
	

På	Nathan	Söderbloms	tid	–	och	även	efter	det	–	kunde	Svenska	kyrkan	fungera	som	en	

brokyrka.	Den	tiden	är	över	konstaterar	Sandahl.	Den	ekumeniska	krisen	är	påtaglig	i	
																																																								
127	Sandahl,	2010,	s.	330–331.	
128	Ibid.,	s.	323.	
129	Ibid.,	s.	228.	
130	Ibid.,	s.	349.	
131	Ibid.,	s.	349.	
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Svenska	kyrkan,	både	inom	och	utom.	Sandahl	beskriver	hur	K	G	Hammar	kom	hem	från	

generalförsamlingen	i	Kyrkornas	världsråd	i	Harare	1998,	han	kunde	då	”stolt	

sammanfatta	Svenska	kyrkans	läge	i	det	ekumeniska	arbetet:	’Vi	går	före.	De	andra	

kommer	efter.’”132	Sandahl	kommenterar:	”Om	detta	är	självdestruktiv	självupptagenhet	

eller	självupptagen	självdestruktivitet	kan	man	diskutera	men	storsvenskt	är	det.”133	

Kritiken	riktas	alltså	dels	mot	oförmågan	att	sätta	in	sitt	eget	sammanhang	i	det	större.	

Dels	är	det	frågan	om	en	kolonial	världsbild,	där	det	antas	att	utvecklingen	i	det	globala	

Nord	senare	också	med	nödvändighet	kommer	ske	i	det	globala	Syd.	Ett	exempel	på	

detta	är	turerna	kring	beslutet	om	samkönad	vigsel	2009:	”Alltså	kan	man	rätt	lätt	

strunta	i	den	största	lutherska	kyrkan,	Mekane	Yesus-kyrkan,	för	den	kyrkan	kommer	

förr	eller	senare	att	gå	den	storsvenska	vägen	och	fatta	hur	rätt	vi	har.”134	Synen	är	

således	att	det	svenskkyrkliga	kyrkomötet	vet	bättre,	varpå	synoder	eller	koncilier	inte	

är	till	någon	större	nytta.		

Sandahl	ser	senare	hur	det	inom	kyrkomötet	saknas	medvetenhet	om	sakernas	tillstånd.	

Han	beskriver	hur	kyrkomötet	med	applåder	bemöter	det	gratulationsbrev	från	Mekane	

Yesus-kyrkan	som	kommit	till	Antje	Jackelén	efter	ärkebiskopsvalet	2013,	som	vore	det	

ett	slags	bevis	på	upprättade	relationer.	Men	Sandahl	vet	att	berätta,	att	brevet	kommit	

från	en	handläggare	för	socialt	arbete	i	ett	av	kyrkans	stift	–	det	stift	som	fått	mest	

ekonomiskt	stöd	av	Svenska	kyrkan.	Sandahl	ser	därmed	ett	kyrkomöte	som	”hörde	vad	

kyrkomötet	ville	höra,	det	vill	säga:	vi	går	före	och	de	kommer	efter.”135	Sandahl	

uppmanar	sina	läsare	att	ta	del	av	ett	antal	ekumeniska	dokument	och	konstaterar	

sedan	krasst:	”Den	måste	också	läsas	och	tänkas	igenom.	Om	man	nu	inte	omfattar	det	

självtillräckliga,	förstås.	Då	behövs	förstås	ingen	läsning	av	ekumeniska	dokument.”136	

Vad	Sandahl	vill	peka	på	är	alltså	den	sekteriska	självtillräckligheten	i	att	inte	behöva	

andra	kristna,	och	idén	om	Svenska	kyrkan	som	en	föregångskyrka,	efter	vilken	de	andra	

kommer	efter.	

Sandahl	ifrågasätter	samtidigt	huruvida	Svenska	kyrkan	verkligen	vill	kännas	vid,	eller	i	

reell	mening	vill	vara,	en	katolsk	kyrka.	Han	beskriver	konsekvensen:	”Och	några	av	

																																																								
132	Sandahl,	2014,	s.	102.	
133	Ibid.,	s.	102.	
134	Ibid.,	s.	102.	Etiopiska	Mekane	Yesus-kyrkan	bröt	altar-	och	predikogemenskap	med	Svenska	kyrkan	
som	en	konsekvens	av	kyrkomötets	beslut	2009	om	vigselordning	för	samkönade	äktenskap.		
135	Ibid.,	s.	103.	
136	Ibid.,	s.	114.	
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aKF:s	medlemmar	fann	det	rimligare	att	gå	till	en	kyrka	som	slog	vakt	om	katoliciteten	

än	att	arbeta	för	katolicitet	i	en	kyrka,	som	inte	vill	ha	den	eller	stå	för	den.”137	I	

läsningen	av	Sandahl	är	det	slående	hur	många	namn	som	omnämns	men	som	sedan	

lämnar	Svenska	kyrkan	till	förmån	för	Romersk-katolska	kyrkan.	För	Sandahl	leder	

detta	till	ett	visst	vemod.	På	liknande	vis	leder	bortstötandet	av	högkyrkligheten	till	

vemod:	”Svenska	kyrkan	hade	varit	starkare,	vitalare	och	mer	framtidsduglig	om	hon	

inte	nekat	sig	de	gåvor	den	kyrkliga	förnyelsen	vill	bidra	med.	Det	handlar	då	inte	om	att	

ta	somliga	av	de	högkyrkliga	specialiteterna	till	sig	utan	om	att	integrera	helheten.”138	

Gåvorna	Sandahl	talar	om	handlar	om	hela	det	pastorala	ramverket,	den	ecklesiologiska	

förståelsen	för	Kyrkans	katolska	väsen.	Han	skriver	vidare:	”I	allt	vitalt	kyrkoliv	ligger	

accenterna	olika.	Så	mellan	klosterordnar	och	så	mellan	fromhetsriktningar.	Att	vara	

Kyrka	och	inte	sekt	handlar	om	att	tillgodogöra	sig	denna	mångfald.	Kanske	är	

problemet	att	detta	kan	bara	en	Kyrka	göra,	när	hon	är	dogmatiskt	klar	och	står	för	den	

tro	som	en	gång	för	alla,	av	alla	och	i	alla	tider	bekänts.”139	Sandahl	är	alltså	inte	ute	efter	

ett	konsensusdrivet	parti,	i	vilket	man	måste	finna	en	väg.	Istället	önskar	han	en	katolsk	

Kyrka	där	bredden	kan	tillåtas	eftersom	den	är	eftersträvansvärd	just	som	sådan.	

Sandahl	ser	hur	det	skaver	i	uppfattningen	om	vad	Kyrkan	egentligen	är:	”Kan	

grundbulten	vara	den,	att	vi	är	oense	om	vad	uppenbarelsen	är	och	betyder?	Och	att	vi	

alldeles	konsekvent	är	oense	om	vad	Kyrkan	är	och	därmed	också	om	hur	Kyrkan	ska	

gestalta	sitt	liv?”140	Alltså	ecklesiologi,	och	ecklesialitet.	Han	menar	att	hans	motståndare	

behöver	formulera	svar	på	frågorna:	”Vad	betyder	uppenbarelsen?	Vad	är	det	att	vara	en	

apostolisk	kyrka	och	att	söndagligen	bekänna	Svenska	kyrkans	katolicitet?”141	

Uppenbart	är	att	Sandahl	tillmäter	katoliciteten	mer	än	hans	motparter.	Men	det	

framgår	också	att	det	är	en	krock	mellan	ecklesiologier.	Hans	tro	på	en	

bekännelsetrogen	och	världsvid	katolsk	Kyrka	står	i	kontrast	till	vad	han	uppfattar	vara	

en	snävt	svensk	folkkyrka,	med	allt	vad	det	innebär.	

Sandahl	ser	vidare	en	kongregationalism	växa	fram	i	Svenska	kyrkan.	Kyrkoråden	blir	

ensamt	ansvariga	för	både	prästrekrytering	och	arbetsgivaransvar.	På	detta	sätt	menar	

Sandahl	att	det	blir	likt	en	kongregationalistisk	församling	där	pastorn	säger	något	
																																																								
137	Sandahl,	2010,	s.	219.	
138	Ibid.,	s.	221–222.	
139	Ibid.,	s.	222.	
140	Sandahl,	1998,	s.	70–71.	
141	Ibid.,	s.	72.	
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uppfordrande	i	söndagens	predikan,	och	i	gengäld	själv	får	en	uppsträckning	på	

måndagens	styrelsemöte.	Detta	är	en	fråga	om	kyrkans	struktur	och	organisering.	För	

Sandahl	kan	det	inte	skiljas	från	kyrkans	vara.	Ordet	kommer	först,	sedan	församlingen.	

Kyrkan	förkunnar	och	församlingen	uppstår.	Inte	så	att	församlingen	först	existerar	och	

kallar	till	sig	en	präst.142	Sandahl	uttrycker	det:	”Långt	innan	det	fanns	församlingar	i	

Sverige	kom	kyrkan	hit	–	med	biskop,	Ord	och	sakrament,	kyrkliga	böcker	samt	

självfallet	ämbete.	Vi	behöver	minnas	detta	för	att	inte	hamna	i	en	kongregationalistisk	

försnävning.”143	För	Sandahl	uppstår	alltså	motsättningen	mellan	den	demokratiska	

folkkyrkan	och	att	prästen	är	anställd	i	församlingen.	Den	dubbla	ansvarslinjen	suddas	

ut	till	förmån	för	en	enkel	ansvarslinje,	den	demokratiska.		

Sammanfattningsvis	förstår	Sandahl	Kyrkan	som	katolsk,	och	Svenska	kyrkan	som	

evangelisk	katolsk.	Vare	sig	folkkyrka,	frikyrka	eller	Romersk-katolska	kyrkan	förmår	

gestalta	detta	eftersom	de	antingen	saknar	helighet,	katolicitet	eller	folklighet.	Svenska	

kyrkan	är	katolsk	till	sitt	väsen	(ecklesiologi)	och	står	på	bekännelsen	grund.	Kritiken	av	

Svenska	kyrkans	katolicitet	riktar	in	sig	på	gestaltningen	av	densamma	(ecklesialitet),	

och	inte	minst	på	självtillräckligheten.	Detta	tar	sig	uttryck	i	både	ekumeniska	

sammanhang	där	Svenska	kyrkan	ser	sig	som	föregångskyrka,	och	inomkyrkligt	genom	

en	kongregationalistisk	försnävning,	samt	en	majoritet	som	inte	uppskattar	mångfalden.	

Sandahl	kritiserar	Svenska	kyrkan	för	att	i	en	mening	ha	en	för	låg	självbild	–	Svenska	

kyrkan	är	den	katolska	kyrkan	i	Sverige	–	och	å	andra	sidan	glömma	bort	att	man	är	del	

av	en	större	helhet.	Detta	grundar	sig	på	ecklesiologiska	motsättningar,	och	Sandahl	

förespråkar	en	kyrka	som	är	katolsk	och	helig,	tillsammans	med	hela	den	världsvida	

Kyrkan.	 	

																																																								
142	Ibid.,	s.	71–72.	Se	även	Ibid.,	s.	124.	
143	Sandahl,	1997,	s.	12–13.	
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6. Sakramenten	
	

En	kritik	som	hänger	samman	med	gestaltning	och	katolicitet	är	den	avseende	

sakramentsförvaltningen.	När	det	gäller	eukaristin	ligger	fokus	först	på	att	fira	

söndaglig	mässa,	och	sedermera	på	hur	mässan	firas.	Kritiken	avseende	dopet	kretsar	

mer	kring	förminskandet	av	dopets	innebörd,	förutsättning	och	uppföljning.	

6.1 Söndaglig	mässa	
	

I	Sandahls	tidigare	utgivning,	före	mitten	av	1980-talet	och	därmed	1986	års	handbok,	

kritiseras	ofta	den	låga	frekvensen	av	mässfirande.	Därefter	kommer	kritiken	mer	att	

övergå	till	att	handla	om	hur	mässan	förrättas.	Han	menar	att	mässan	förvisso	firas	

söndagligen,	och	att	högkyrkligheten	är	att	tacka	för	denna	utveckling.	Dock	kan	man	

inte	slå	sig	till	ro	utan	måste	fortsatt	eftersträva	att	mässan	firas	med	rätt	intention.	Man	

kan	alltså	inte	enbart	söka	ett	utanpåverk	som	förvisso	framhäver	det	sköna,	utan	också	

söka	mässans	varför	genom	sökandet	av	det	sanna.144	

Sandahl	ger	tidigt	uttryck	för	att	söndaglig	mässa	inte	enbart	är	önskvärt	utan	också	

nödvändigt.	Han	ser	en	folkkyrka	som	funktionalistiskt	frågar	sig	vad	som	fungerar	bäst:	

predikan	eller	mässa?	För	Sandahl	är	mässan	centrum	i	ett	förnyat	församlingsarbete.	

Även	om	han	ser	med	viss	förståelse	på	en	gammalkyrklighet	som	på	personlig	nivå	ville	

förbereda	sig	mycket	väl	för	att	ta	emot	sakramentet	–	och	därmed	inte	gå	oftare	än	var	

sjätte	vecka	–	finner	han	ingen	anledning	att	prästen	inte	skulle	celebrera	söndagligen.	

Udden	är	dock	inte	riktad	mot	de	gammalkyrkliga	utan	mot	den	folkkyrka	som	ser	

mässan	som	en	service	till	det	fåtal	som	vill	ha	den.	Ansvaret	för	detta	vilar	på	prästen	

som	svarar	för	gudstjänstlivet	i	församlingen.145	Vidare	beskriver	Sandahl	hur	ett	

söndagligt	mässfirande	har	potentialen	att	förvandla	det	som	då	kallades	

för	”nattvardsgäster”	till	”kommunikanter”.	På	så	sätt	skulle	församlingsmedlemmar	gå	

från	att	vara	gäster	till	att	vara	hemmahörande	i	mässan	och	därmed	bilda	den	

gemenskap,	communio,	som	är	mässans	konsekvens.146	Detta	ska	bidra	till	missionen.	

Eftersom	missionen	är	ett	utgående,	är	mässans	upprättande	avgörande.	Lekfolket	

																																																								
144	Sandahl,	1990,	s.	143.	
145	Sandahl,	1974,	s.	20–22.	
146	Sandahl,	1976,	s.	39–40.	
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hämtar	sin	näring	i	mässan	och	återvänder	sedan	med	sitt	arbetes	frukt	till	nästa	

mässa.147	

Sandahl	kommer	här	till	något	som	han	uttrycker	är	”Svenska	kyrkans	allvarligaste	

problem.	Hon	saknar	församlingar.”148	Med	detta	avser	Sandahl	att	söndagens	

gudstjänst	är	skralt	besökt.	Krasst	konstaterar	han	dock:	”Saknas	det	människor	i	

gudstjänsten	saknas	det	märkligt	nog	inte	folk	i	samfällda	kyrkoråd,	kyrkofullmäktige,	

kyrkoråd,	kyrkogårdsnämnder,	domkapitel,	stiftsting	med	flera	[…]”.149	Kritiken	gäller	

alltså	att	mässan,	trots	sin	för	Sandahl	centrala	plats,	inte	attraherar	på	samma	sätt	som	

maktutövningen.		

6.2 Liturgins	varför	
	

När	söndaglig	mässa	blir	allt	vanligare	under	slutet	av	1900-talet	anser	Sandahl	att	det	

gott	kunde	sägas	vilka	som	allra	mest	arbetat	för	detta:	de	högkyrkliga.	Bakgrunden	är	

den	marginalisering	och	misstänksamhet	högkyrkliga	upplever,	men:	”För	dem	har	

förnyelsen	i	gudstjänsten	med	blommor,	färger,	skrudar	och	drama	varit	en	hjärtesak.	

De	har	lyckats.	Nu	återstår	bara	att	förklara	varför	detta	yttre	var	angeläget,	dvs.	vad	

insidan	handlar	om.”150		

Sandahl	ser	hur	den	liturgiska	utvecklingen	i	Svenska	kyrkan	mött	ett	välkomnande	från	

samtiden:	”Denna	framgång	i	det	yttre	kunde	också	hämta	stöd	i	samtidens	behov	av	

riter.	Det	fanns	en	konsumenternas	marknad	för	de	riter	som	tycktes	meningsbärande	

och	’vackra’	vilket	har	gjort	det	möjligt	för	vattenceremonier,	rökelse	och	en	mängd	

liturgiska	bruk	som	inte	självklart	hör	hemma	i	svensk	gudstjänsttradition.”151	Det	är	

alltså	ett	välkomnade	av	liturgin	för	dess	yttre	skönhet,	och	inte	dess	inre	sanning.	De	

högkyrkliga	förnyelsesträvarna	ville	egentligen	en	mer	fullödig	

mässförnyelse:	”Katoliciteten,	så	som	den	kyrkliga	förnyelsen	ville	stå	för	den,	skulle	i	

sin	liturgiska	praxis	uttrycka	trons	innehåll	–	det	som	trotts	av	alla,	överallt	och	alltid.	

Efterhand	stod	det	alltmer	klart	att	gudstjänstbruk	kunde	uttrycka	liturgiska	finesser	

																																																								
147	Sandahl,	1974,	s.	23.	Se	även	Sandahl,	1976,	s.	30–34.	
148	Sandahl,	1976,	s.	69.	
149	Ibid.,	s.	69.	Se	även	Sandahl,	1997,	s.	96.	
150	Sandahl,	1990,	s.	143.	
151	Sandahl,	2010,	s.	325.	
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utan	att	egentligen	betyda	katolsk	tro.	Ytan	tedde	sig	viktigare	än	innehållet.”152	Svenska	

kyrkans	katolicitet	–	dess	sammankoppling	med	resten	av	den	världsvida	Kyrkan	–	har	

alltså	kommit	att	placeras	i	gudstjänstordningen	snarare	än	trons	och	mässans	innehåll.	

Sandahl	benämner	samma	fenomen	–	yta	utan	innehåll	–	som	ritualism:	”Mycket	av	det	

aKF	står	för	är	numera	allmängods.	…	Nog	finns	det	en	mängd	liturgisk	förnyelse	eller	

ritualism.	Ritualism	–	det	är	att	utföra	riterna.	Liturgisk	förnyelse	som	också	är	kyrklig	

förnyelse	–	det	är	både	tanke	och	handling,	en	kyrkoteologi	som	finner	sina	uttryck.”153	

Därmed	ser	Sandahl	hur	en	strid	kan	komma	att	uppstå	framöver,	inte	om	riterna	denna	

gång,	utan	dess	innehåll.	Därför	är	nu	högkyrklighetens	uppdrag	att	”Visa	hur	det	yttre	

vi	gör,	hör	samman	med	trons	innersida	och	innehåll.”154		

Få	saker	är	alltså	så	viktigt	för	Sandahl	som	mässfirandet.	Det	är	kyrkans	skatt	som	hon	

nog	grävt	ned	i	en	åker	och	glömt	bort.	För	Sandahl	kan	mässan	sammanfattas	med	

anamnes	(åminnelse)	och	epikles	(nedkallandet	av	Anden).	Det	är	gudstjänstens	dåtid	

och	framtid.	Det	är	att	minnas	det	som	hänt,	och	fira	det,	samtidigt	som	Anden	utbedes	

över	folket,	brödet	och	vinet.	På	detta	sätt	möter	folket	i	mässan	framtiden.155	Mässan	

gestaltar	också	viktiga	teman	i	det	kristna	livet.	Eftersom	människan	en	gång	bar	bort	

skapelsen	från	Gud,	bär	vi	den	åter	till	Gud	i	offertoriet.	Sandahl	beskriver:	”Därför	

brukar	vi	försöka	göra	offertoriet	i	mässan	tydligt.	Bröd	och	vin	är	gåvor	av	jordens	frukt	

och	människors	arbete.	Människor	bär	fram	gåvorna,	och	sig	själva,	för	att	helgas.”156	

Mässan	har	således	i	högsta	grad	med	verkligheten	att	göra.	Det	är	inte	enbart	en	

intellektuell	övning,	utan	en	praktisk	sådan.		

Vidare	ser	Sandahl	ett	annat	tema	som	hör	samman	med	mässan:	kyrkokristna	eller	

gudstjänstfolket.	Det	är	detta	som	enligt	Sandahl	måste	till	för	att	motverka	den	100-

åriga	rörelsen	bort	från	gudstjänsten.	Det	behövs	inget	storslaget,	bara	detta	enkla:	ett	

gudstjänstfolk.	Söndaglig	kyrkogång	måste	åter	bli	kravet	för:	”Det	är	där	som	

församlingsförnyelsen	börjar.”157	Till	detta	hör	att	också	prästen	måste	finna	högmässan	

																																																								
152	Ibid.,	s.	325.	
153	Sandahl,	1998,	s.	126.	
154	Sandahl,	2010,	s.	326.	
155	Sandahl,	2005,	s.	28–29.	
156	Ibid.,	s.	172.	
157	Sandahl,	1990,	s.	168.	
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viktigt.	Så	viktig	att	det	inte	ens	finns	en	fråga	om	denne	ska	masa	sig	till	högmässan	

även	en	ledig	söndag,	det	är	ett	slags	minimikrav.158		

Detta	återkommande	tema	förklaras	kanske	bäst	med	vad	Sandahl	menar	att	mässan	gör	

med	oss,	varandra	och	världen:	”Den	förvandlar	oss,	steg	för	steg.	Ibland	märkbart,	

oftast	omärkligt.	Den	som	funderar	på	hur	det	är	med	andra	livsmedel	förstår	

sammanhanget.	De	flesta	måltider	jag	ätit	har	jag	glömt	bort	men	de	har	hur	som	helst	

gett	min	kropp	näring.	Några	minns	jag	–	de	gav	mer	än	näring,	de	gav	smakupplevelser	

eller	var	delar	i	något	som	jag	var	med	och	firade.	Men	också	om	jag	glömt	enskilda	

luncher	eller	middagar,	så	har	de	gjort	nytta	och	byggt	min	vackra	kropp.”159	Mässan	är	

således	inte	ett	event	med	förväntan	om	sensation,	lika	lite	som	en	vardaglig	lunch	med	

kollegor	är	det.	Det	kan	förstås	hända.	Både	starka	gudsupplevelser	i	mässan,	och	

smaksensationer	på	lunchen,	händer	trots	allt.	Men	det	är	själva	händelsen	och	

repetitionen	som	gör	både	måltid	och	mässa	till	vad	de	är.	

Sandahl	återvänder	flera	gånger	till	en	tes	gällande	mängden	folk	i	mässan.	Första	

advent	är	till	exempel	en	säker	gudstjänst	att	gå	till	eftersom	man	vet	att	många	kommer	

vara	där.	Tvärtom	med	många	andra,	då	risken	är	att	det	är	få.	Folk	drar	folk,	är	alltså	

idén.	Man	kan	följaktligen	säga	att	vi	också	går	i	mässan	för	varandras	skull.160	För	den	

som	ändå	går,	trots	att	det	är	få,	finner	Sandahl	tröst	i	att	kyrkan	firar	mässan	i	

gemenskap	med	andra,	både	genom	rum	och	tid:	”Vi	föregriper	himlen	i	sockenkyrkan	

och	vid	nattvardsbordet	som	ett	barnbord	där	vi	får	sitta	och	vara	med	på	festen,	den	

som	hör	Guds	rike	till	och	som	en	gång	ska	firas	som	den	stora	nattvarden	i	himmelen.	

Vi	umgås	självklart	med	hela	den	himmelska	härskaran	och	med	alla	de	trogna	i	alla	

tider	i	vår	egen	kyrka.	Det	är	inte	en	klen	bortförklaring,	när	vi	är	få,	att	tänka	att	vi	ändå	

är	många.”161	

Mässan	gör	dock	inte	enbart	något	med	deltagarna.	Den	firas	också	för	världens	skull.	

Eftersom	mässan	gör	något	med	hennes	deltagare,	kommer	också	de	som	möter	dessa	få	

ta	del	av	mässans	mysterium.162	Här	är	vi	alltså	åter	vid	mässans	konsekvens,	mission.	

																																																								
158	Sandahl,	2005,	s.	100.	
159	Ibid.,	s.	27–28.	
160	Ibid.,	s.	173.		
161	Ibid.,	s.	172.	
162	Ibid.,	s.	30.	
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6.3 Den	massdöpande	folkkyrkan	
	

Sandahls	kritik	gällande	Svenska	kyrkans	dopsed	är	inte	den	mest	framträdande	eller	

omfattande.	Ändå	kommer	den	till	uttryck	tidigt	och	återkommande.	Sandahl	kallar	

kyrkan	för	en	”massdöpande	folkkyrka”,	vilket	vi	väl	kan	förutsätta	inte	är	ett	

hedersomnämnande.163	

Sandahl	beskriver	det	kristna	dopet	som	svaret	på	människans	ärvda	och	

egenförvärvade	synd.164	Dopet	är	också	inlemmande	i	folket.	Med	bakgrund	i	

israeliternas	flykt	genom	Sävhavet	blir	dopet	initiationen	i	det	folk	och	den	gemenskap	

som	gått	genom	vatten.165	Dopet	måste	dock	vara	handling	och	inte	social	konvention.	

För	dopet	är,	för	Sandahl,	den	kristna	kyrkans	hantering	av	döden.	Sandahl	skriver	

vidare:	”Därför	är	dopet	dramatik	–	trots	att	det	kanske	äger	rum	på	tider	då	inte	den	

gudstjänstfirande	församlingen	är	på	plats	och	trots	att	många	människor	som	begär	

dop	för	sina	barn	inte	har	en	aning	om	vad	de	begär.”166	När	kyrkan	eller	samhället	inte	

tar	detta	på	allvar,	behöver	det	åter	accentueras.	Sandahl	ser	dopet	som	inget	mindre	än	

en	ny	födelse	där	barnet	blir	ett	Guds	barn,	upptagen	i	Kristi	kyrka.	Men	farorna	är	

fortsatt	många,	även	om	den	värsta	i	någon	mån	avvärjs	i	och	med	dopet:	”För	i	en	värld	

där	2/3	av	befolkningen	lever	i	svält	är	det	inte	självklart	att	man	överlever.	Och	i	ett	

land	där	90	procent	av	barnen	döps	medan	något	10-tal	procent	kommer	till	

gudstjänsten	är	det	ännu	mindre	sannolikt	att	man	överlever	som	kristen.	

Förargelseväckande	faktiskt.”167	Det	är	förstås	värt	att	påtala	att	siffrorna	är	från	1970-

talet,	dopsiffrorna	är	drastiskt	mycket	lägre	idag.	Detsamma	gäller	gudstjänstdeltagande.	

Sandahls	rädsla	är	alltså	att	de	barn	som	döps,	trots	detta	inte	kommer	fostras	i	en	

kristen	tro	och	därmed	förvaltas	dopet	inte	på	ett	värdigt	sätt.	

Detta	föranleder	att	ifrågasätta	praktiken	med	barndop.	Om	själva	förutsättningen	för	

barndopet	–	en	kristen	undervisning	och	fostran	–	inte	finns	eller	nyttjas,	kan	vi	då	döpa	

barn?	Upptagandet	i	kyrkan	signalerar	acceptans.	En	eventuell	tveksamhet	inför	att	

döpa	tas	som	kränkande.	Således	menar	Sandahl	att	vi	inte	kan	förändra	vår	doppraxis,	

																																																								
163	Sandahl,	1973,	s.	10.	
164	Sandahl,	1976,	s.	27.	
165	Sandahl,	2008,	s.	175.	
166	Sandahl,	1976,	s.	27.	
167	Ibid.,	s.	29.	
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men	istället	måste	ta	utmaningen	med	dopundervisning	på	största	allvar.168	Han	

skriver:	”Fortfarande	är	dop	av	barn	ett	rätt	kristet	dop	men	dopet	har	som	

förutsättning	att	barnen	får	dopundervisning	för	annars	befinner	sig	Kyrkan	i	den	

missionssituation	där	vuxna	döps	och	därefter	döps	barn	i	den	kristna	familjen	och	

instrueras	i	den	kristliga	barnaläran.”169	Dop	och	dopundervisning	hör	alltså	samman.	

Kommer	inte	dopundervisningen	först	och	därefter	dopet,	som	med	vuxna,	så	ska	alltså	

ett	barndop	följas	upp	med	undervisning.	Han	fortsätter:	”Jag	förstår	inte	annat	än	att	

detta	är	den	stora	utmaningen	för	kyrkorna	i	Europa.	Visst	kan	vi	erövra	dopets	

innebörd	just	därför	att	vi	döper	barn	men	vi	kan	inte	döpa	barn	om	vi	inte	med	barnen	

erövrar	dopets	innebörd.”170	Kyrkan	kan	alltså	inte	nöja	sig	med	att	praktisera	den	

sakramentala	delen	av	dopet,	utan	att	sedan	göra	allt	i	sin	makt	för	att	det	också	ska	leda	

till	undervisning	med	målet	att	människor	ska	växa	i	förståelse	och	bli	

mässkommunikanter.		

Här	hör	kritiken	av	dopet	samman	med	skolans	historiska	utveckling.	Inte	sällan	

återkommer	Sandahl	till	hur	skolan	från	början	var	just	en	

dopundervisning:	”Undervisning	är	en	konsekvens	av	dopet.	Och	Kyrkan	är	en	

undervisande	gemenskap	som	inrättat	skolor	och	gymnasier	och	universitet	och	som	

genom	husförhör	försökt	hålla	kunskapsnivåerna	uppe	hos	de	döpta.”171	Skolans	

katekesundervisning	ändrades	1919	och	vid	ett	flertal	tillfällen	fram	till	idag.	Detta	

förlorade	fokus	på	kunskap	och	skolning	i	kristen	tro	behöver	alltså	enligt	Sandahl	

återupptäckas.	Kyrkans	handfallenhet	inför	att	något	så	viktigt	som	dopundervisningen	

glider	henne	ur	händerna	är	föremål	för	Sandahls	skarpa	kritik.	

Dopet	är	för	Sandahl	mer	än	en	namngivning;	det	förenklas	eller	missförstås	emellanåt	

på	det	viset.	Det	kanske	inte	är	så	konstigt,	eftersom	det	allmänt	vedertagna	språkbruket	

att	döpa	någon	eller	något,	är	detsamma	som	att	namnge	det.	Sandahl	påpekar	att:	”Ett	

mångtusenårigt	bruk	förknippar	vattenösning	och	namngivning	i	detta	land	även	om	

man	glömmer	att	namnet	också	uttrycker	en	samhörighet	med	Kyrkans	Herre	och	

helgon.”172	Även	innan	den	kristna	kyrkan	kom	till	Sverige	var	vattenösning	och	givande	

av	ett	gudanamn	eller	namn	på	en	nyligen	avliden	alltså	tradition.	I	den	kristna	
																																																								
168	Sandahl,	1990,	s.	20.	
169	Sandahl,	2008,	s.	176–177.	
170	Ibid.,	s.	177.	
171	Ibid.,	s.	176.	
172	Sandahl,	1990,	s.	20.	



	 48	

traditionen	har	det	inte	sällan	varit	ett	bibliskt	namn,	eller	ett	helgonnamn.	Fastän	

namngivningen	alltså	inte	ska	underskattas,	får	den	inte	uppfattas	som	dopets	enda	

centrala	händelse.		

Till	sist	ser	Sandahl	att	det	är	mycket	problematiskt	att	det	går	att	vara	medlem	i	

Svenska	kyrkan	utan	att	ha	döpts.	Sandahl	hävdar	att	”Svenska	kyrkan	är	den	enda	

kyrkan	i	hela	världen	som	inte	fordrar	dop	som	villkor	för	medlemskap.”173	Detta	beror	

på	att	medlemskapet	i	folkkyrkan	är	passivt.	Man	föddes	in	i	den	och	kyrkan	avvisar	inte	

någon.	Medlemmen	kan	såklart	själv	välja	att	lämna.	Avgörandet	blir	således	mer	

konkret	mot	Kristus	än	för	Kristus.	Även	om	barndopet	är	intimt	förbundet	med	

folkkyrkan	är	det	alltså	inte	ett	krav,	det	går	att	vara	medlem	ändå.174	För	Sandahl	är	

detta	inte	kongruent	med	att	dopet	är	Kyrkans	initiationsrit.		

Sammanfattningsvis	rör	Sandahls	kritik	kring	mässan	och	dopet	alltså	huvudsakligen	

hur	gestaltningen	inte	är	kongruent	med	dess	innehåll.	Tidigare	kritiserades	den	låga	

mässfrekvensen,	men	ju	längre	tiden	går	riktas	kritiken	mot	att	liturgins	yttre	inte	är	

förankrad	i	Kyrkans	förståelse	av	densamma,	och	därmed	blir	ritualism.	Avsaknaden	av	

folk	i	gudstjänsten	är	kanske	kyrkans	allvarligaste	problem,	och	avhjälps	inte	av	att	

maktstrukturerna	lockar	folk.	Dopet	kritiseras	företrädesvis	för	avsaknaden	av	relation	

mellan	dop	och	undervisning.	Dopet	är	ett	upptagande	i	Kristi	kyrka	och	hantering	av	

arvsynden.	Men	detta	måste	med	åter	följas	upp	med	dopundervisning.	

	 	

																																																								
173	Sandahl,	1973,	s.	103.	Det	går	än	idag	att	vara	medlem	i	Svenska	kyrkan	i	väntan	på	dop,	trots	att	
Svenska	kyrkan	förstår	dopet	som	initiationsriten	i	kyrkan.	
174	Ibid.,	s.	26.	
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7. Svenska	kyrkans	mission	
	

I	det	föregående	kapitlet	kunde	vi	se	hur	tätt	kopplat	Sandahl	förstår	mässa	och	mission.	

Mässan	och	missionen	är	en	slags	växelverkan	där	den	ena	idealt	sett	leder	till	den	andra.	

Missionen	är	föremål	för	Sandahls	kritik,	inte	minst	för	att	han	ser	den	som	tandlös	och	

ineffektiv.	

7.1 Kyrka	är	mission	
	

För	Sandahl	är	mission	hela	Kyrkans	utgående,	inte	enbart	utlandmission.	Han	menar	att	

Svenska	kyrkans	mission	är	uddlös	eftersom	folkkyrkotanken	hindrar	kyrkan	att	

använda	missionsstrategier.	Folkkyrkan	lyckas	inte	missionera	av	den	enkla	

anledningen	att	hon	ser	alla	som	kristna.175	Sandahl	noterar	att	till	och	med	Yngve	

Brilioth	i	sitt	herdabrev	1950	flaggade	för	att	kyrkan	inte	inser	att	samtliga	Svenska	

kyrkans	församlingar	är	missionsområden.176	Sandahl	menar	att	Svenska	kyrkan	borde	

se	svenskarna	som	hedningar,	och	förkunna	därefter.	Folkkyrkan	fungerar	tvärtom	

närmast	som	ett	vaccin	mot	kristen	tro,	en	svag	injektion	som	gör	människan	immun	

mot	kristen	tro.177		

Sandahl	konstaterar	att	Sverige	åtminstone	till	viss	del	är	religiöst,	men	det	är	inte	

kristet.	Sverige	är	därför	ett	missionsland.	Det	är	ett	missionsland	i	vilket	det	kanske	till	

och	med	är	svårare	att	vara	missionär	än	i	djungelns	djup;	eftersom	”kristen”	här	tycks	

analogt	med	”anständig”.	178	Kravet	att	leva	upp	till	denna	anständighet	hindrar	således	

missionen.	Sandahl	är	skarp	i	sin	kritik:	Svenska	kyrkan	undanhåller	ytterst	sett	svenska	

folket	uppenbarelsen.179	Kyrkan	har	betrotts	med	sanningen	om	vem	Gud	är	och	vad	

Han	vill,	men	hon	har	tappat	bort	detta.	Mission	är	i	denna	aspekt	en	sanningsfråga.	En	

fråga	om	att	sanningen	har	förmedlats	till	Kyrkan,	och	ska	förmedlas	vidare.	För	Sandahl	

är	problemet	påtagligt:	”Om	Svenska	kyrkan	inte	lär	sig	missionera,	kommer	människor	

inte	upptäcka	verkligheten	som	den	är.”180		

																																																								
175	Sandahl,	1973,	s.	129.	
176	Sandahl,	1986,	s.	27.	
177	Sandahl,	1973,	s.	98.	
178	Sandahl,	1976,	s.	86.	
179	Hillerdal	och	Sandahl,	1997,	s.	90–91.	
180	Sandahl,	2014,	s.	144.	
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Sandahl	refererar	till	ärkebiskop	Yngve	Brilioth	som	menade	att	präster	inte	enbart	

skulle	ägna	sig	åt	den	inre	tjänsten	i	församlingen	utan	också	åt	uppsökande	själavård.	

Denna	uppsökande	själavård	är,	enligt	Sandahl,	inget	annat	än	mission.	Brilioth	kunde	

inte	kalla	det	för	mission,	eftersom	det	rörde	döpta	medlemmar.	Men	mission	är	vård	

om	själen,	och	det	är	Kyrkans	uppdrag	–	både	prästens	och	lekmannens.181	Detta,	och	

hela	missionen,	motverkas	av	präster	som	flyttar	för	ofta	och	därmed	inte	hinner	bli	

rotade	i	församlingen,182	eller	präster	som	inte	bor	i	församlingen/pastoratet	och	

därmed	inte	delar	medlemmarnas	liv.183	Levande	människor	kan	inte	bli	missionärer	om	

de	inte	också	lever	med	präster	som	undervisar,	celebrerar	mässor,	delar	livet	och	

kallelsen.	Missionen	faller	på	så	vis	offer	för	tjänstemannakyrkan	eftersom	mission	är	en	

fråga	om	liv	snarare	än	uppgift.	

Missionen	är	helt	avgörande	för	kyrkans	fortlevnad.	Det	må	finnas	tabun	mot	att	tala	om	

mission,	men	Sandahl	argumenterar:	”Mot	kyrkosystemet,	som	menar	att	det	är	tabu	att	

diskutera	frågor	om	mission	i	Sverige	och	följdriktigt	inte	alls	har	en	organisation	för	en	

sådan	mission,	måste	vi	ställa	fram	alternativen.”184	Istället	menar	Sandahl	att	vi	mest	

får	”happy	talk”,	som	berättar	att	det	är	dåligt	men	ändå	bra	under	omständigheterna.	

Sandahl	ställer,	i	kontrast	till	sina	antagonister,	missionen	i	kyrkans	absoluta	

centrum:	”Om	det	är	sant,	[…]	att	missionen	hör	till	själva	Kyrkans	identitet	så	är	Kyrkan	

missionerande	om	hon	är	Kyrka	och	missionerar	hon	inte,	upphör	hon	att	vara	Kyrka	–	

inte	i	brist	på	människor	bara	(som	vi	tänker)	utan	därför	att	hon	inte	lever	i	och	lever	

ut	sin	egen	identitet.	Mission	är	Kyrkans	livsfråga.”185	Missionen	är	därmed	inte	ett	

mindre	problem	som	kan	förtigas,	utan	istället	en	del	av	grundproblemet.	Återigen	ser	vi	

hur	ecklesialiteten	måste	korrelera	med	ecklesiologin.	Om	Svenska	kyrkan	ska	kunna	

vara	Kyrka,	måste	hon	inse	och	åter	ge	sig	i	kast	med	missionsfrågorna.	Allt	annat	än	

detta	riskerar	att	diskvalificera	henne	som	kyrka.		

7.2 En	historisk	återblick	
	

Sandahl	påstår	om	Svenska	kyrkans	mission	i	början	av	1900-talet	att:	”Det	unika	med	

Svenska	kyrkan	var	ju	att	hon	bedrev	kyrkomission,	inte	sällskapsmission.	Mission	i	
																																																								
181	Sandahl,	2005,	s.	263.	
182	Sandahl,	1976,	s.	95.	
183	Sandahl,	2005,	s.	83.	
184	Ibid.,	s.	161.	
185	Ibid.,	s.	165.	
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främmande	land	var	sådant	som	den	svenska	kyrkan	skulle	syssla	med	som	–	Kyrka!”186	

Det	är	alltså	Kyrkan	som	sänder	sina	missionärer,	och	syftet	är	att	bygga	Kyrkan	–	fast	

på	en	annan	geografisk	plats.	Men	Sandahl	söker	sig	inte	tillbaka	till	denna	svunna	tid	

utan	konstaterar:	”De	’onådda’	finns	numera	på	gångavstånd	men	den	stabila	kyrkliga	

strukturen	har	inga	missionsinstrument.”187	Avsaknaden	av	missionslusta	i	Svenska	

kyrkans	församlingar	leder	Sandahl	att	ifrågasätta	dess	apostolicitet.	Han	menar	

att	”[d]et	som	var	typiskt	för	apostlarna	var	att	de	berättade	om	vad	de	hört	och	sett	och	

just	detta	är	en	apostolisk	Kyrkas	kännetecken.	Den	obändiga	lusten	att	berätta	och	kalla	

nya	människor.”188	Sandahl	ser	få	tecken	på	detta,	vilket	föranleder	kritik.	

Den	socialetiska	delegationens	fokus	på	folk	och	kyrka	på	1950-	och	60-talen	var	

egentligen	en	fråga	om	en	evangelisationsmodell,	eller	mission	om	man	så	vill.	Sandahl	

konstaterar	att	den	misslyckades	i	bemärkelsen	att	Karl-Manfred	Olsson	inte	kom	att	få	

några	lärjungar.	Men	samtidigt	kan	man	säga,	att	det	paradigmskifte	av	demokratisering	

som	han	förordade	stod	i	full	blom	i	och	med	1982	års	kyrkomötesbeslut.189	Här	ser	

Sandahl	hur	utvecklingen	gått	till	att	kyrkan	i	nutid	(mitten	på	1980-talet)	slutat	ställa	

frågan	kring	folk	och	kyrka.	Istället	har	kyrkan	”som	institution	blivit	så	upptagen	av	sig	

själv	att	frågan	om	folk	och	kyrka	som	en	missionsutmaning	fallit	bort.”190	Även	om	

Sandahl	inte	är	särskilt	förtjust	i	utfallet	av	1950-	och	60-talets	frågeställningar	hos	

kyrkoledningen,	ser	han	ändå	ansatsen	som	god.	De	sökte	att	bryta	den	isolering	de	då	

såg	mellan	folk	och	kyrka:	”Försöket	att	bryta	den	isolering	kyrkoledningen	uppfattade	

är	den	insats	som	blir	till	en	kyrkokritisk	fråga	till	1980-talets	kyrkoledning.”191	Det	vill	

säga,	1950-	och	60-talets	Svenska	kyrka	försökte	nå	sitt	folk,	men	detta	har	man	gett	

upp	på	80-talet.	

En	av	Sandahls	genomgående	teser	är	att	Svenska	kyrkan	tappat	sitt	folk.	I	sin	

avhandling	Folk	och	kyrka	beskriver	han	hur	Svenska	kyrkan	inte	satsat	tillräckligt	på	

industrimission	i	den	stora	omställning	som	skedde	under	mitten	av	1900-talet.	I	andra	

länder,	till	exempel	Storbritannien	och	Frankrike,	satsade	kyrkorna	på	att	komma	nära	

																																																								
186	Sandahl,	2014,	s.	143.	
187	Ibid.,	s.	144.	
188	Ibid.,	s.	144.	
189	Sandahl,	1986,	s.	189.	Kyrkomötet	1982	beslutade	om	demokratiska	val	till	kyrkomötet.	Tidigare	hade	
en	del	av	kyrkomötet	bestått	av	lekmän,	invalda	av	lekmän,	och	en	annan	del	bestått	av	präster,	invalda	av	
präster.	
190	Ibid.,	s.	190.	
191	Ibid.,	s.	197.	
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folket	genom	industrimission	och	arbetarpräster.	Svenska	kyrkan	gjorde	också	

misstaget	att	i	de	större	städerna	inte	tillräckligt	förstå	de	stora	folkomflyttningarna	

(urbaniseringen).	Man	lurades	att	tro	att	kyrkan	var	livaktig	för	att	den	hade	folk	i	

gudstjänsten.	Men	andelen	blev	allt	mindre.192	Den	andelsmässiga	minskningen	var	svår	

att	få	syn	på	i	storstäderna.	Den	antalsmässiga	minskningen	var	dock	mycket	påtaglig	på	

landsbygden.		

7.3 En	nutida	utmaning	
	

Sandahl	menar	att	Svenska	kyrkan	inte	medvetet	har	arbetat	i	massamhället.	Kyrkan	har	

vänt	sig	till	individer	men	”aldrig	på	allvar	missionerat	massan.”193	Lösningen	är	inte	en	

kommunikationsstrategi	utan	”en	missionsstrategi	för	att	möta	massan,	kollektivet.”194	

Svenska	kyrkan	behöver	ta	plats	i	det	offentliga	rummet	på	samma	sätt	som	kyrkan	

alltid	gjort.	Verkligheten	är	en	annan,	menar	Sandahl:	”Det	som	hänt	under	nästan	100	

år	är	att	Svenska	kyrkan	på	område	efter	område	lämnat	just	denna	offentlighet.”195	

Offentligheten	har	förstås	med	missionen	att	göra,	eftersom	det	tillhör	Kyrkans	natur	att	

hon	är	offentlig.	

När	Sandahl	tar	tillfället	att	måla	upp	ett	önskvärt	framtidsscenario	kring	missionen	

påtalar	han	vikten	av	livs	levande	människor	kontra	trycksaker.	Det	blir	viktigare	att	

levande	människor	delar	sina	erfarenheter,	än	att	förmedla	traktat.196	Principen	gäller	

sannolikt	även	idag,	men	för	Instagram-	och	Facebook-konton.	Problemet	är	att	det	finns	

en	allt	för	otydlig	bild	i	Svenska	kyrkan	av	vad	det	är	att	vara	lekman.	Därför	blir	det	

istället	lätt	att	lekmän	tror	att	de	ska	imitera	prästerna.	Men	lekmännens	uppdrag	är	

inget	mindre	än	mission	i	världen.197	Sandahl	återkommer	till	det	mönster	som	blir	till	

hans	syn	på	lekmän	och	mission.	Den	första	missionstiden	märks	ut	av	några	viktiga	

namn	likt	Paulus	och	Petrus.	Men	därefter	saknas	dessa	stora	namn.	Ändå	växte	Kyrkan	

kraftigt:	”Finessen	var	att	det	då	var	vanliga	kristna	som	bedrev	mission	genom	sina	liv	

																																																								
192	Ibid.,	s.	13.	
193	Sandahl,	2005,	s.	204.	
194	Ibid.,	s.	205.	
195	Ibid.,	s.	205.	
196	Sandahl,	1980,	s.	40–41.	
197	Sandahl,	1976,	s.	85–86.	
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och	genom	sina	ord.	De	måste	ha	brytt	sig	om	grannar	och	vänner	och	varit	angelägna	

om	att	se	till	att	de	fick	höra	de	viktiga	nyheterna	om	Jesus	Kristus.”198		

Denna	mission	uppstår	inte	ur	intet.	Den	är	ett	utgående	från	mässan.199	Så	samverkar	

mässan	till	mission,	och	mission	till	mässan:	”Den	som	gärna	talar	om	mässan	och	lever	

ett	eukaristiskt	liv,	måste	också	betona	missionen.	Kyrkan	finns	till	för	världens	liv.”200	

Sandahls	vision	av	kyrkans	mission	är	därmed	ett	kyrkokristet	folk	som	sänds	från	

mässan	ut	i	världen,	för	att	där	genom	sina	liv,	i	ord	och	handling,	bedriva	mission.	

Missionens	konsekvens	är	att	folket	vänder	åter	till	mässan,	men	nu	som	en	större	

gudstjänstgemenskap.	

Sammanfattningsvis	är	Sandahls	kritik	att	Svenska	kyrkan	genom	sin	avsaknad	av	

mission	riskerar	sin	existens	som	Kyrka.	Inte	enbart	i	numerära	termer,	utan	också	

existentiella.	Svenska	kyrkan	vågar	inte	se	på	Sverige	som	ett	missionsland,	för	vilket	

missionsmetodik	bör	användas.	Istället	undanhåller	kyrkan	folket	sanningen,	och	de	kan	

därmed	inte	upptäcka	verkligheten	så	som	Kyrkan	fått	den	uppenbarad	för	sig.	Också	på	

individuell	nivå	blir	avsaknaden	av	mission	synlig.	Prästers	val	att	ofta	byta	tjänster	och	

inte	bo	i	sina	församlingar	hindrar	missionen.	Lekmännen	kan	därmed	inte	utrustas	för	

sin	missionstjänst.	Svenska	kyrkan	har	förlorat	folket,	trots	demokratiseringen.	Kyrkan	

har	inte	fått	fotfäste	i	den	massmediala	världen	och	saknar	därför	plattform	för	sin	

offentlighet.	Samtidigt	är	det	viktigare	med	lekmännens	liv	än	kommunikativa	produkter.	

Ytterst	sett	måste	mässa	och	mission	leva	i	symbios.	

	
	 	

																																																								
198	Sandahl,	2014,	s.	144.	
199	Sandahl,	1974,	s.	23.	
200	Sandahl,	2010,	s.	328.	
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8. Ämbetsfrågan	
	

Ämbetsfrågan	är	utan	tvekan	den	fråga	som	Dag	Sandahl	kommit	att	förknippas	med.	

Det	är	inte	utan	anledning.	En	stor	del	av	hans	utgivning	har	kretsat	kring	temat.	Som	

exempel	kan	nämnas	att	samtliga	fyra	akademiskt	inriktade	publikationer	på	ett	eller	

annat	sätt	behandlar	ämbetsfrågan,	och	dess	historia,	ingående.201	Uppsatsens	syfte	är	

att	utlägga	Sandahl	kyrkokritik,	särskilt	den	som	inte	direkt	rör	kvinnor	i	prästämbetet.	

Trots	att	positionen	redan	är	väl	etablerad,	finns	det	goda	skäl	att	skildra	Sandahls	

historiebeskrivning	och	teologiska	tankegångar.	I	denna	finns	nämligen	gott	om	

kyrkokritik,	men	också	tydliga	spår	hur	ecklesiologi	och	ecklesialitet	samspelar.	Nedan	

presenteras	inte	enbart	kritik,	utan	också	historien	om	hur	besluten	kom	till	och	vilka	

konsekvenser	det	fått.	I	berättelsen	finns	själva	grunden	till	kritiken.	Den	är	såklart	

beskriven	av	Sandahl,	men	delas	sannolikt	av	stora	delar	av	den	svenskkyrkliga	

högkyrkligheten.	

Innan	dess	är	det	viktigt	att	säga	att	Sandahls	kritik	angående	ämbetet	inte	enbart	gäller	

kvinnliga	präster.	Det	är	också,	eller	kanske	rentutav	primärt,	en	grundläggande	kritik	

gällande	Svenska	kyrkans	ämbetssyn	såsom	mer	funktionalistisk	än	ontologisk.	Det	kan	

också	vara	på	sin	plats	att	påpeka	att	Sandahl	riktar	sin	kritik	mot	”ordningen	med	

kvinnliga	präster”	och	därmed	inte	direkt	mot	varje	kvinnlig	präst	(även	om	

konsekvensen	i	stort	förblir	densamma).		

8.1 Ontologisk	eller	funktionell	ämbetssyn?	
	

Sandahl	anser	att	det	finns	tydliga	skillnader	i	grundsynen	på	ämbetet.	De	två	

huvudpositionerna	kan	benämnas	som	ontologisk	respektive	funktionell	ämbetssyn.202	

Den	ontologiska	ämbetssynen	har	som	grundförutsättning	att	prästvigningen	är	en	

upptagning	till	ett	prästerskap	skilt	från	det	allmänna	prästadömet.	Det	sker	således	

något	väsentligt	i	prästvigningen	som	har	bärighet	på	prästens	väsen.	Det	kan	benämnas	

som	en	prästlig	prägel	eller	character	indelebelis,	vilket	alltså	är	ett	ontologiskt	skifte.203	

Sandahl	förstår	det	just	på	det	viset:	”Märktes	jag	för	livet	av	denna	vigning?	Ja,	svarar	

																																																								
201	Folk	och	kyrka,	Kyrklig	splittring,	Förnyarna	och	En	annan	kyrka.		
202	Sandahl,	1997,	s.	66.	
203	Sandahl,	1993,	s.	70.	
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jag.	[…]	Vigning	är	märkning.”204	Vidare	förutsätter	den	att	det	trots	mäns	och	kvinnors	

jämställdhet	vad	gäller	värde,	ändå	finns	skillnad	könen	emellan.	Att	Kristus	enbart	

utväljer	män	till	apostlar,	att	han	instiftar	nattvarden	och	prästämbetet	i	övre	salen	med	

enbart	män,	Paulus	ord	om	relationen	mellan	man	och	kvinna	samt	om	kvinnor	i	

församlingen,	leder	alla	till	hållningen	att	prästämbetet	är	förbehållet	män.	

Den	funktionella	ämbetssynen	fokuserar	istället	på	vad	som	ska	göras.	En	viktig	fråga	

blir	då:	kan	en	kvinna	genomföra	detta?	Det	naturliga	svaret	är	ja,	och	därmed	finns	få	

argument	för	att	en	kvinna	inte	skulle	kunna	bli	präst.	Därtill	fogas	tron	på	att	

jämställdheten	är	skapelsenedlagd,	och	upprättad	genom	Jesu	korsdöd.	Nu	är	–	med	

Paulus	ord	–	inte	längre	”man	eller	kvinna”	utan	”alla	är	ni	ett	i	Kristus	Jesus.”	(Gal	3:28)	

Till	detta	bör	sannolikt	läggas	åtminstone	ett	tredje	alternativ	som	huvudsakligen	delar	

den	ontologiska	ämbetssynens	grundantaganden	men	som	genom	en	annan	läsning	av	

Nya	testamentet	och	samtiden	inte	ser	betydande	hinder	för	att	kvinnor	ska	upptas	som	

präster.	

Uttrycken	för	skillnaderna	mellan	ämbetssyn	är	många,	men	en	diskussion	som	Sandahl	

beskriver	kan	tjäna	som	ett	exempel.	Gustav	Wingren	debatterade	under	1950-talet	i	

Svensk	Kyrkotidning	med	ett	antal	högkyrkliga.	Wingren	anklagade	de	högkyrkliga	för	

deras	betoning	av	den	apostoliska	successionen	som	något	främmande	för	de	lutherska	

bekännelseskrifterna.	De	högkyrkliga	svarade	med	att	den	Augsburgska	bekännelsen	väl	

inte	förkastar	successionen?	Wingren	kontrade	med	att	successionen	fungerade	som	ett	

tillägg	till	evangelium	och	därmed	var	falskt.	Han	fick	mothugg	för	sina	uttalanden	om	

att	Ordet	var	det	viktiga.	Kändes	inte	argumentationen	igen	från	de	lågkyrkliga?	Att	det	

går	att	ha	Ordet	utan	tradition	och	förmedling?205	Diskussionen	fortsatte	och	kom	att	

röra	hur	de	högkyrkliga	såg	biskopsämbetet	som	en	del	av	evangeliet.	Vidare	om	

nattvarden,	där	Wingren	menade	att	rätt	Ord	(instiftelseorden)	gjorde	det	till	en	rätt	

nattvard	oavsett	samfund,	kyrkligt	eller	frikyrkligt.206	Sandahls	poäng	är	att:	”det	finns	

en	tydlig	teologisk	kontrovers	om	ämbetet	alldeles	oavsett	frågan	om	kvinnliga	

präster.”207	Konflikten	stod	mellan	ämbetet	som	en	prästlig	prägel	och	därmed	en	

bekännelsefråga,	eller	som	en	funktion	och	därmed	en	ordningsfråga.	Frågan	om	
																																																								
204	Sandahl,	1998,	s.	96.	
205	Sandahl,	1993,	s.	50–53.	
206	Ibid.,	s.	53–54.	
207	Ibid.,	s.	52.	
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kvinnliga	präster	är	i	och	med	det	en	konsekvens	av	konflikten	mellan	olika	

ämbetssyner.208	Sandahl	summerar	i	Förnyarna:	”Högkyrkligheten	valde	inte	att	

profilera	sig	på	frågan	om	kvinnor	i	präst-	och	biskopsämbetet	men	när	frågan	fördes	

fram	såg	de	ett	avsteg	från	den	katolicitet	de	–	och	Svenska	kyrkan	enligt	deras	mening	–	

stod	för.”209		

8.2 Bakgrunden	till	1958	års	kyrkomöte	
	

Sandahl	framhåller	att	det	”normalkyrkliga	tänkandet	i	Svenska	kyrkan”	var	den	

ämbetssyn	som	Kyrklig	samlings	folk	vidhåller	även	efter	1958	års	kyrkomötesbeslut.210	

Det	fanns	inför	kyrkomötet	1957	i	princip	ett	enigt	prästerskap	som	inte	önskade	ge	

kvinnor	tillträde	till	ämbetet.211	Även	om	ärkebiskop	Yngve	Brilioth	avfärdade	vissa	

bibliska	argument,	framhöll	han	ekumeniska	traditionsargument,	och	att	en	ändrad	

ämbetssyn	skulle	skapa	splittring	i	kyrkan.212	Biskopar	och	präster	var	

överens:	”Avvisandet	av	reformen	var	normalkristendom	i	Svenska	kyrkan	också	i	

början	av	1950-talet	och	fram	till	hösten	1957,	då	samtliga	biskopar	och	majoriteten	av	

prästerna	i	kyrkomötet	röstade	’nej’.”213	Men	Sandahl	noterar	också	hur	det	skapats	en	

klyfta	mellan	kyrkligheten	och	övriga	samhället.	Liberalteologin	som	tidigare	haft	ett	

tryggt	fäste	i	akademin	var	på	utfasning:	”I	det	inomkyrkliga	tedde	sig	liberalteologin	

helt	passé.”214	Så	var	inte	fallet	överallt.	En	reforminriktad	liberalteologi	vann	mark	i	de	

mer	politiska	skikten.215	Inomkyrkligt	märkte	man	inte	vad	som	höll	på	att	hända:	”De	

trodde	sig	på	vanligt	sätt	diskutera	kontroversiella	inomkyrkliga	frågor	inom	en	

sammanhållen	ram.	Det	som	skedde	i	det	som	syntes	ske	var	en	transformation	av	själva	

tron	och	därmed	trons	uttryck	och	trons	markörer.	Det	som	skulle	förverkligas	var,	som	

det	senare	kom	att	uttryckas,	en	önskan	om	en	modern	och	demokratisk	kyrka	med	

modern	teologi,	en	öppen	och	välkomnade	folkkyrka,	som	förhindrar	konservativa	

krafter	att	få	inflytande	i	en	av	Sveriges	viktigaste	samhällsinstitutioner.”216	Klyftan	

mellan	det	inomkyrkliga	och	det	politiska	var	således	större	än	man	förstod.	Den	

																																																								
208	Ibid.,	s.	67.	
209	Sandahl,	2010,	s.	117–118.	
210	Sandahl,	2018,	s.	33.	
211	Ibid.,	s.	41.	
212	Ibid.,	s.	39–40.	
213	Ibid.,	s.	40.	
214	Ibid.,	s.	42.	
215	Ibid.,	s.	42.	
216	Ibid.,	s.	44.	
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politiska	makten	avsåg	göra	betydande	förändringar	för	att	åstadkomma	det	man	

traktade	efter.	

Frågan	kring	ämbetet,	och	kvinnors	tillträde	till	prästämbetet,	förs	enligt	Sandahl	vidare	

i	utredningen	SOU1950:48.	Kommittén	som	arbetar	med	utredningen	når	slutsatsen	att	

det	inte	finns	några	religiösa	(läs	bibliska)	hinder	för	kvinnliga	präster.	Det	är	istället	en	

praktisk	lämplighetsfråga.	Sandahl	beskriver	hur	utredningsarbetet	organiserades	så	

att	”rätt”	svar	kunde	nås	genom	att	en	ledamot	med	”rätt”	bibelsyn	gavs	

utredningsuppdraget.217	Kommittén	var	oense	med	ett	flertal	reservationer.	Flera	

önskade	se	en	kvinnlig	tjänst	vid	sidan	av	prästämbetet.	Dock	kom	utredningens	förslag	

att	ha	en	viss	inbördes	hierarki	där	en	kvinna	inte	ensam	kunde	vara	präst.	Sandahl	

noterar	att	den	reservation	som	ansåg	att	några	sådana	inskränkningar	inte	bör	finnas,	

sedermera	kom	att	bli	själva	lagförslaget	som	kyrkomötet	röstade	om	både	1957	och	

1958.218	

När	SOU1950:48	var	ute	på	remiss	hos	landets	domkapitel	och	större	

församlingar/pastorat	menar	Sandahl	att	det	fanns	en	tydlig	partiskhet:	”Regeringen	

ville	mer	höra	folkets	än	kyrkfolkets	röst	och	var	mer	intresserade	av	opinionen	i	större	

än	i	mindre	församlingar.”219	Detta	berodde	på	de	stora	folkomflyttningar	som	pågick	

från	landsbygd	till	stad	och	tätort;	framtidsfolket	fanns	i	städerna.	Kyrkofullmäktige	

hade	vanligtvis	hand	om	byggnader	och	ekonomi,	så	att	tillfråga	dem	om	en	teologisk	

fråga	hörde	inte	till	kutym.	De	ställde	sig	dock	positiva.	Inte	så	med	domkapitlen	som	i	

stort	var	negativa	eller	avvaktande.	Flera	pläderade	för	en	kvinnlig	kyrkotjänst.220	

Sandahl	skriver:	”Den	rimliga	förklaringen	är	att	domkapitlen	uppfattade	att	

kyrkofullmäktige	inte	i	egentlig	mening	förde	Kyrkans	talan.”221	Mot	utredningen	ställde	

sig	en	närmast	enig	universitetsexegetik	genom	Exegetdeklarationen.	De	menade	att	

Pauli	ord	om	kvinnor	och	ämbete	inte	var	en	lämplighetsfråga	utan	en	religiös	

principfråga,	det	vill	säga	något	som	var	fastslaget	för	alltid.	Erik	Sjöberg	invände	och	

																																																								
217	Ibid.,	s.	54.	Lämplighetsfrågan	diskuteras	också	i	Sandahl,	1993,	s.	20–21.	
218	Sandahl,	2018,	s.	55.	
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menade	att	livsförhållandena	för	kvinnor	i	Nya	testamentet	måste	överensstämma	med	

dagens,	om	orden	skulle	ha	giltighet	även	i	modern	tid.222	

Några	som	tydligt	var	för	kvinnliga	präster	var	–	inte	helt	oväntat	–	kvinnoförbunden.	De	

var	eniga	om	det	mesta,	förutom	i	frågan	om	rangordning.	Sandahl	beskriver	vidare	hur	

regeringen	är	villrådig	och	avvaktar	fyra	år	med	att	kalla	till	nytt	kyrkomöte:	”Då	har	

riksdagen	och	media	ägnat	sig	åt	påtryckningar	för	att	frågan	om	kvinnliga	präster	

skulle	avgöras.	Bilden	av	en	teologisk	fråga	som	obetingat	ska	lösas	på	politisk	väg	

avtecknar	sig,	men	också	en	motsättning	i	sätten	att	argumentera.”223	Så	har	politikernas	

och	medias	bild	blivit	tydliggjord	på	ett	sådant	sätt	att	det	nya	kyrkomötet	klart	och	

tydligt	ska	förstå	vad	som	förväntas.	

Sandahl	beskriver	hur	det	Särskilda	utskottet	som,	fått	i	uppgift	att	bereda	frågan	i	

kyrkomötet	1957,	formulerade	ett	nekande	till	förslaget.	Det	gör	de	i	huvudsak	baserat	

på	argument	kring	Bibel,	tradition	och	bekännelse.	Diskussionen	centrerar	kring	Pauli	

ord	om	kvinnans	relation	till	mannen,	både	i	församlingen	och	i	hemmet	(1	Kor.	11:2–16	

och	Ef.	5:22–33).	Två	bärande	tankar	är	prästen	som	kyrkans	husfar	samt	

Kristusrepresentation.	Ingetdera	kan	kombineras	med	att	vara	kvinna.224	Här	

reserverade	sig	Erik	Sjöberg	som	menade	att	Pauli	ord	saknade	giltighet	i	den	mycket	

förändrade	värld	man	levde	i.	Frågan	borde	istället	vara	hur	evangeliet	bäst	bärs	fram	

till	folket?225	Biskop	John	Cullberg	bejakade	utskottets	yrkande	men	menade	att	motivet	

inte	var	bibelorden,	utan	lämpligheten	att	föra	fram	ett	förslag	som	ännu	inte	fann	stöd	i	

kyrkan	och	hos	exegeterna.226	Således	en	biskop	som	vakar	över	Kyrkans	enhet.	

Utskottet	såg	inte	heller	att	traditionen	hade	någon	öppning	där	en	drygt	1900	år	lång	

nedärvd	sed	höll	prästämbetet	som	avgjort	för	män.	Vidare	såg	man	att	Luther	avvisade	

möjligheten	till	kvinnliga	ämbetsutövare.	Dessutom	kunde	man	inte	se	någon	praktisk	

nytta	med	förslaget,	det	vill	säga	man	trodde	inte	att	fler	skulle	bli	präster	på	grund	av	

den	nya	ordningen.227	Sandahl	anser	att	Bo	Giertz	uppskattning	för	biskop	Anders	

Nygrens	anförande	i	kyrkomötet	föranleder	djupare	granskning.	Nygren	argumenterar	

																																																								
222	Sandahl,	1993,	s.	19–20.	
223	Sandahl,	2018,	s.	64.	
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för	att	kyrkan	är	för	jämställdhet	mellan	könen,	men	att	frågan	inte	gäller	jämställdhet,	

utan	kyrkans	ämbete.	Man	och	kvinna	är	skapade	till	Guds	avbild,	inte	till	varandras	

avbilder,	utan	med	sina	olikheter.228	Nygren	menar	vidare	att	det	efter	upplysningen	är	

mannen	som	presenteras	som	måttstock	för	kvinnan.	Frigörelse	för	kvinnan	innebär	då	

att	få	vara	som	mannen.	Men,	argumenterar	Nygren:	”Kyrkan	har	aldrig	accepterat	den	

maskulint	präglade	människouppfattningen.”229	Regeringens	förslag	röstades	alltså	ned.	

Motiveringen	till	detta	nekande	röstade	man	dock	också	om.	Motiveringen	som	vann	

argumenterade	primärt	för	att	kvinnliga	präster	var	oförenligt	med	Nya	testamentet	och	

att	det	ännu	inte	fanns	en	sådan	enhet	i	kyrkan	angående	ämbetssynen	att	det	gick	att	

genomföra.230		

Kyrkomötet	1957	fattar	enligt	Sandahl,	och	Kyrklig	samling,	det	rätta	beslutet	att	säga	

nej	till	regeringens	förslag	om	kvinnors	rätt	att	beträda	det	prästerliga	ämbetet.	Men	

statsmakten	är	missnöjd	och	varnar	kyrkan	för	denna	väg.231	Biskop	Bo	Giertz	skräder	

inte	orden	och	liknar	statens	agerande	med	något	man	kunde	vänta	sig	öster	om	

järnridån.232	Han	menar	också	att	frågan	enbart	är	ett	symptom	på	det	vidare	problemet	

att	Svenska	kyrkan	inte	längre	ser	Bibeln	som	den	självklara	grunden	att	stå	på.233	

8.3 Kyrkomötet	1958	
	

Inför	kyrkomötet	1958	står	det	relativt	klart	för	de	flesta	vart	det	hela	är	på	väg.	

Biskopskollegiet	sänder	ut	en	skrivelse	inför	mötet	där	man	pläderar	för	mer	tid	till	

studium	och	överläggningar.	Man	inser	att	frågan	är	infekterad	och	kommer	skapa	stora	

utmaningar.234	Sandahl	beskriver	hur	det	i	utskottsarbetet	blivit	tydligt	att	kunskapen	

om	det	bibliska	materialet	och	bekännelseskrifterna	rörande	kvinnliga	präster	är	

mycket	lågt	bland	ledamöterna.	Vidare	hur	ledamöter	känt	eller	förstått	sig	tvingade	till	

att	rösta	jakande	mot	sin	egen	övertygelse.235	Till	förslaget	läggs	en	samvetsklausul	som	

kommer	att	bli	av	stort	intresse	de	kommande	decennierna.	Den	ger	i	huvudsak	präster	

rätt	till	samvetsfrihet	gällande	ämbetssynen,	de	praktiska	implikationer	denna	får,	samt	
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230	Sandahl,	2018,	s.	88.		
231	Ibid.,	s.	80.	
232	Ibid.,	s.	81.	
233	Ibid.,	s.	98.	
234	Ibid.,	s.	142–143.	
235	Ibid.,	s.	150.	



	 60	

hävdar	att	en	prästkandidats	inställning	till	frågan	inte	får	vara	avgörande	för	vigning.236	

Biskop	Anders	Nygren	reserverade	sig	mot	beslutet	med	ord	som	flera	gånger	

återkommer	hos	Sandahl,	och	inom	högkyrkligheten:	”Då	det	nu	fattade	beslutet	icke	

blott	innebär	ett	avgörande	av	den	begränsade	frågan	om	kvinnliga	präster,	utan	enligt	

min	övertygelse	tillika	inkluderar	att	vår	kyrka	växlar	in	på	ett	för	henne	hittills	

främmande	spår	i	riktning	mot	gnosticismen	och	svärmandarnas	åskådning	–	något	som	

klart	framgått	i	den	här	förda	diskussionen	–	måste	jag	framföra	mitt	djupa	beklagande	

av	det	fattade	beslutet	och	anmäla	min	reservation	till	detsamma.”237	

Sandahl	menar	att	argumentationen	för	kvinnor	i	prästämbetet	präglas	av	önskan	att	

låta	evangeliet	nå	folket.	De	som	uppfattades	ha	fundamentalistisk	eller	biblicistisk	

hållning	–	med	den	äldre	ämbetsuppfattning	som	en	av	konsekvenserna	–	måste	ge	vika	

för	att	inte	skymma	evangeliet.238	Målet	att	nå	människor	är	följaktligen	överordnat	

medlet	att	ändra	kyrkans	ämbetssyn.	Ämbetssynen	är	i	argumentationen	alltså	

funktionalistisk.	

Ecklesiastikministern	anförde	rättvisa	som	argument	i	frågan	om	kvinnliga	präster.	Det	

handlade	nämligen	om	att	kvinnor	skulle	bli	likställda	männen	genom	att	kunna	tillträda	

prästtjänster.	Sandahl	kommenterar:	”Ecklesiastikministern	fångar	rätt	precist	det	

överraskande	intresset	för	ämbetsfrågan,	stämningsläget	och	utgångspunkten,	som	är	

moralisk,	en	fråga	om	rättvisa.”239	Detta	är	alltså	precis	det	argument	som	Anders	

Nygren	avfärdade,	att	ämbetsfrågan	skulle	vara	en	fråga	om	jämställdhet.	På	detta	vis	

menar	Sandahl	att	frågan	kom	att	bli	politisk,	och	inte	religiös.240	

8.4 Kyrklig	samling	och	aKF	
	

Efter	kyrkomötet	1957	kom	Bo	Giertz	och	ett	antal	likasinnade	att	fortsatt	stå	i	kontakt.	

De	ser	utfallet	som	en	vinst,	men	motiveringen	är	den	tydliga	indikatorn	om	förlust.	

Därför	börjar	man	skissera	vad	som	kommer	att	bli	Kyrklig	samling	kring	Bibel	och	

bekännelse.	Det	centrala	är	Bibel	och	bekännelse,	hur	Svenska	kyrkan	bryter	upp	från	
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dessa,	samt	vikten	av	att	själva	stå	kvar	i	Svenska	kyrkan.	Även	i	detta	skede	spelar	

biskop	Anders	Nygrens	kyrkomötesanförande,	kort	refererat	ovan,	en	viktig	roll.241	

Gunnar	Rosendal	sökte	bilda	en	bekännelsefront.	Uppmaningen	var	att	ingen	ska	lämna,	

för	Svenska	kyrkan	var	inte	körd	i	botten.242	Men	det	skulle	i	Svenska	kyrkan	bli	tydligt	

att	beslutet	som	var	på	gång	att	fattas	inte	skulle	bidra	till	harmoni,	utan	osämja.	Han	

förordade	alltså	att	stanna	kvar	i	kyrkan,	men	att	göra	det	högljutt.	Liksom	i	ett	krig	

skulle	det	bli	tydligt	vilka	stift	som	vigde	kvinnor	till	prästämbetet	och	vilka	som	inte	

gjorde	det.	Från	de	biskopar	och	stift	som	bejakade	det	stundande	beslutet	skulle	

bekännelsetrogna	präster	söka	sig	bort.	De	skulle	istället	samlas	kring	de	biskopar	som	

nekade.	Rosendals	bekännelsefront	blev	aldrig	verklighet.	Istället	blev	det	Kyrklig	

samling	som	kom	att	ta	rollen	som	det	samlande	motståndet.	Sandahl	noterar	att	orden	i	

sig	siar	om	metodskillnader;	front	söker	konflikt,	samling	söker	dialog.243	

Sandahl	beskriver	hur	Kyrklig	samling	främst	kom	till	som	ett	högkyrkligt	initiativ,	men	

att	meningen	var	att	samla	flera	bekännelsetrogna	rörelser,	såsom	lågkyrkligheten	och	

gammalkyrkligheten.	Det	föranledde	de	högkyrkliga	att	formera	sig	i	aKF,	arbetsgruppen	

Kyrklig	Förnyelse,	för	att	kunna	mötas	i	Kyrklig	samling	utifrån	en	gemensam	plattform.	

Redan	innan	man	formerat	sig	organisatoriskt	skrev	man	till	biskoparna	för	att	be	dem	

beakta	frågan	om	skriftens	auktoritet.244	När	de	strax	efter	kyrkomötet	1958	formerade	

sig	tydligare	var	ett	av	de	första	besluten	att	ansluta	sig	till	reservationen	mot	beslutet	

om	ämbetsreformen.	Man	hänvisade	till	Konkordieformeln	och	menade	att	beslutet	

stred	mot	skriften,	bekännelsen	och	traditionen.245	Även	för	Bo	Giertz	var	grundfrågan	

trohet	till	Bibeln.	Redan	innan	kyrkomötesbeslutet	om	ämbetsreformen	såg	han	det	hela	

alltså	mer	som	ett	symptom	än	själva	grundfrågan.246	Kyrklig	samling	kom	att	förorda	

gemensam	aktion	framför	individuella	skärmytslingar.	I	motsats	till	Rosendals	idé	om	en	

bekännelsefront	kom	Kyrklig	samling	att	förespråka	att	präster	och	lekmän	ska	stå	kvar	

på	sina	platser	och	tjänster,	men	ta	avstånd.	Sandahl	konstaterar:	”Det	är	ett	besked	som	

kommer	att	upprepas,	men	också	ett	besked	som	sommaren	1958	skulle	kunna	lugna	
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biskoparna.	Ett	beslut	om	kvinnliga	präster	kommer	inte	att	splittra	Svenska	kyrkan.”247	

Att	positionen	som	lojal	opposition	var	farlig	konstaterar	Sandahl	senare:	”Den	kyrkliga	

förnyelsen	har	markerat	att	den	inte	tänker	lämna	Svenska	kyrkan,	en	position	som	

varit	kyrkopolitiskt	farlig	för	deklarationen	har	inneburit	att	de	kyrkopolitiska	beslut	

som	syftat	till	att	marginalisera	för	att	eliminera	rätt	problemfritt	kunnat	fattas.”248	

Sandahl	tecknar	en	ögonblicksbild	från	åren	1956–1964	då	flera	personer	som	vidhöll	

den	äldre	ämbetssynen	var	väl	fungerande	i	ett	nationellt	utredningsuppdrag,	trots	att	

de	kom	att	tillhöra	Kyrklig	samling.	Sandahl	skriver	om	tiden	då:	”Ämbetsfrågan	var	inte	

skäl	att	ställa	somliga	utanför.”249	Det	fanns	vid	detta	tillfälle	en	medvetenhet	om	att	

läget	i	kyrkan	var	skört.	Senare	kommer	detta	leda	till	att	de	som	fortsatt	höll	fast	vid	

den	äldre	ämbetssynen	också	fick	betala	ett	pris	för	det:	”Den	som	opponerar,	

ifrågasätter	eller	kan	misstänkas	ifrågasätta	1958	års	beslut,	måste	räkna	med	

motgångar	när	det	gäller	befordran.”250	Detta	kom	i	synnerhet	att	gälla	de	som	

förknippades	med	Kyrklig	samling.251	

Sandahl	menar	att	Kyrklig	samling	ska	ses	som	ett	enhetsprojekt.	De	samlade	

oppositionen	och	skulle	därmed	undvika	separata	aktioner	från	endera	

grupperingarna.252	Man	formades	alltså	inte	för	att	bilda	fronter	eller	skapa	

revolution.253	Syftet	är	att	”säkra	ett	viss	mått	av	enhet	och	enighet	och	förhindra	sådant	

som	skulle	kunna	splittra	Svenska	kyrkan	ytterligare.”254	Sandahl	framhåller	inte	minst	

biskop	Bo	Giertz	engagemang	för	att	Kyrklig	samling	skulle	vara	en	lojal	opposition.	Mot	

detta	ställs	G	A	Danell	som	var	rörelsens	mer	stridbare	man:	”Utan	GA	Danell	hade	Bo	

Giertz	aldrig	lyckats	hålla	ihop	Kyrklig	samling.	Danell	var	det	oppositionella	som	

kompletterade	Bo	Giertz	diplomatiska,	det	kyrkokritiska	legitimerade	det	

systemtrogna.”255	Danells	linje	var	att	Kyrklig	samling	och	aKF	borde	samla	de	
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bekännelsetrogna	för	att	i	rättan	tid	genomföra	ett	slags	exodus.	Han	menade	att	risken	

annars	var	att	en	och	en	lämnade,	och	att	ensamheten	därmed	skulle	bli	dödsstöten.256		

Samarbetet	inom	Svenska	kyrkan	kom	alltså	att	stå	i	främsta	rummet.	Sandahl	

konstaterar	att:	”Oppositionen	formerar	sig	som	lojal	opposition	även	om	den	publika	

bilden	av	Kyrklig	samling	tillåts	bli	en	annan,	nämligen	bilden	av	frondörer	och	

sabotörer,	som	helst	borde	lämna	Svenska	kyrkan.”257	Om	mediabilden	var	en	aktivistisk	

organisation	mot	kvinnliga	präster,	menar	Sandahl	att	bilden	inifrån	Kyrklig	samling	var	

en	annan:	”Inifrån	kunde	Kyrklig	samling	uppfattas	som	en	front	mot	förfall	i	det	

kyrkliga	livet	i	tiden.”258	Det	var	det	som	fram	tills	nyligen	var	normalkristendom	som	

man	önskade	slå	vakt	om.	Detta	tydliggörs	genom	att:	”Kyrklig	samling	samlar	inte	de	

specialintresserade	utan	människor	som	tänker	och	tror	som	Svenska	kyrkan	tidigare	

gjort	och	efter	sin	bekännelse	ännu	gör	om	Bibel	och	bekännelse	oavsett	1958	års	

kyrkomöte	eller	biskoparnas	beslut	att	viga	kvinnor	till	präster.”259	Sandahl	beskriver	

vidare	hur	det	som	tidigare	varit	giltiga	argument,	att	något	strider	mot	Bibel	och	

bekännelse,	senare	kom	att	avfärdas	som	tolkningsfrågor.	Han	ser	hur	det	utan	fast	

grund	enbart	blir	en	fråga	om	hermeneutik.260	

8.5 En	ifrågasatt	samvetsklausul		
	

Samvetsklausulen	som	adderades	till	beslutet	1958	kom	att	bli	viktig	i	efterdyningarna	

av	kyrkomötesbeslutet.	Under	1970-talet	diskuteras	den	flitigt.	Regeringen	sökte	att	få	

bort	klausulen	men	biskopskollegiet	ville	tvärtom	ha	kvar	den.	De	höll	stånd	mot	staten	

fram	till	1982	då	kyrkomötet	röstade	bort	behörighetslagen	till	förmån	för	allmänna	

jämställdhetsregler.261	Även	efter	1982	kunde	den	prästvigas	som	inte	bejakade	

ordningen	med	kvinnliga	präster,	men	man	var	tvungen	att	vara	medveten	om	den	

snävare	verkligheten.262	1994	röstade	kyrkomötet	bifallande	till	att	ändra	villkoret	för	

prästvigning.	Biskopskollegiet	vill	se	att	den	som	ska	prästvigas	inte	underkänner	

kvinnliga	präster.	Kyrkomötet	spetsar	till	det	och	kräver	att	man	istället	bejakar	den	

gällande	ordningen.	Sandahl	summerar:	”Detta	var	tredje	gången	biskopsmötet	kördes	
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över:	1957	önskade	biskoparna	tid	för	rådrum,	1978	fick	inte	dokumentet	om	

samexistens	implementeras	och	1994	avvisades	formuleringen	’inte	underkänna’.”263	

Sandahl	beskriver	vidare	hur	folkkyrkligheten	nu	ser	att	man	glidit	ifrån	folket,	rent	av	

förlorat	folket.	Den	måste	därför	anpassa	sig;	en	folkkyrka	kan	inte	annat	göra.	Därför	

måste	man	”föra	ut	sådana	element,	som	självklart	ingått	i	kyrkoteologin,	i	marginalen	

så	att	det	huvudsakliga	ärendet	inte	skyms.”264	Detta	medför	alltså	att	de	som	vidhåller	

det	gamla	synsättet	måste	marginaliseras	för	att	på	sikt	elimineras.	Något	annat	är	enligt	

Sandahl	inte	möjligt	i	en	öppen	folkkyrka.265		

Från	Kyrklig	samlings	sida	vill	man	framhålla	hur	väckelserörelserna	på	1800-talet	kom	

att	splittra	kyrkan,	och	att	man	därför	bör	vara	ivrig	i	sin	vilja	att	hålla	samman	

kyrkan.266	Sandahl	understryker	att	Kyrklig	samling	sökte	samexistens,	men	att	Svenska	

kyrkan	inte	kunde	acceptera	det.	Samvetsklausulen	från	1958	upphävdes	1982	genom	

ett	byte	av	lag	och	Sandahl	frågar:	”Ändras	egentligen	något	när	det	gäller	ett	av	Svenska	

kyrkans	kyrkomöte	utställt	löfte	av	att	en	lag	med	motskrivning	faller?	Är	inte	Svenska	

kyrkans	löfte	värt	mer	än	så?”267	Svaret	på	den	frågan	är	egentligen	enkelt:	”ett	

kyrkomöte	bara	kan	ge	löften	och	hålla	dem	så	länge	som	kyrkomötet	är	samlat.”268		

Sandahl	redogör	för	hur	K	G	Hammar	kom	att	framföra	en	argumentation	som	gick	ut	på	

att	Svenska	kyrkan	är	en	gudstjänstgemenskap,	och	att	en	sådan	gemenskap	bara	kan	

upprätthållas	om	frågan	kring	kvinnliga	präster	fick	ett	slut.	Alltså,	om	kyrkan	inte	kan	

samlas	kring	eukaristin,	är	det	då	verkligen	en	Kyrka?	Minoriteten	behöver	helt	enkelt	

anpassa	sig	eller	lämna.269	Lundabiskopen	Per-Olov	Ahrén	var	inte	sen	att	i	samma	

riktning	–	ja,	samma	dag	–	påpeka	att	han	vägrade	”prästviga	den	som	nekar	

gemenskap.”270	Sandahl	är	kritisk	mot	att	biskoparna	med	kopplingar	till,	eller	tillhöriga	

aKF	inte	gör	mer.	Medan	aKF	söker	samtal	menar	Sandahl	att:	”Mönstret	håller	i	sig.	

Samtalen	i	vilka	aKF	gärna	deltar,	syftar	till	en	större	förståelse	men	leder	till	mer	

drakoniska	åtgärder	mot	dem	som	inte	accepterar	ordningen	med	kvinnor	som	
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präster.”271	Den	”hemortsrätt”	som	tidigare	hade	uttalats	blev	på	detta	sätt	omintetgjord.	

Hemortsrätten	beskrivs	kanske	bäst	som	naturligt	hemmahörande,	att	det	finns	en	given	

plats	även	för	den	med	avvikande	åsikt	eftersom	samhörigheten	går	djupare	än	så.	

Sandahl	definierar	på	följande	vis:	”Begreppet	’hemortsrätt’	innebär	att	Svenska	kyrkan	

kan	som	präster	anta	personer	med	en	avvikande	uppfattning	i	ämbetsfrågan	men	

godtar	inte	den	åskådningen	som	motståndet	bygger	på.”272		

I	samtalen	1993	definierades	från	reformmotståndarna	tre	olika	kritiska	hållningar	till	

kvinnliga	präster.	De	kan	kort	sammanfattas	i:	(1)	kvinnor	som	präster	är	en	nullitet	

utan	sakramental	verkan,	(2)	kvinnor	som	präster	är	tveksamt	och	

sakramentsförvaltningen	kan	varken	erkännas	eller	underkännas,	eller	(3)	kvinnor	blir	

präster	och	sakramenten	förvaltas	på	ett	giltigt	sätt	men	det	är	ändå	mot	Guds	vilja	och	

sker	därmed	i	olydnad	mot	honom.273	Samtalen	strandade	där,	och	Sandahls	analys	är	

att	det	kan	berott	på	de	två	olika	grundläggande	ämbetssyner,	ontologisk	eller	

funktionell,	som	präglar	grupperingarna.274	Reaktionerna	lät	inte	vänta	på	sig,	och	

biskopsmötet	förklarade	hur	antagningsförfarandet	framöver	skulle	kräva	att	man	inte	

underkänner	andra	prästers	vigning.275	Sandahl	fastslår	att	hemortsrätten	efter	

samtalen	hösten	1993	blivit	omintetgjord:	”Därefter	har	just	de	beslut	fattats	som	gör	att	

begreppet	’hemortsrätt’	mister	all	sin	mening.”276		

Sandahl	fortsätter	att	beskriva	hur	behandlingen	av	kvinnoprästmotståndarna	gick	till.	

Under	2003	togs	initiativ	till	samtal	mellan	biskoparna	och	Kyrklig	samling.	Men	

samtalen	överskuggas	av	JämO-anmälan	mot	dessa	samtal,	och	de	som	av	princip	vägrar	

samtala.	De	anser	att	det	är	slutpratat.277	Frågan	ställs	vad	tiden	lider	om	det	är	en	

ordningsfråga	eller	bekännelsefråga	med	kvinnliga	präster.	Också	här	går	en	tydlig	linje	

mellan	majoriteten	som	nu	behandlar	frågan	just	som	bekännelsefråga,	och	minoriteten	

som	kommit	att	se	det	som	en	ordningsfråga.	

Sandahl	summerar:	”Trycket	ökade	dock	successivt	i	slutet	på	1970-talet.	Biskoparna	

kunde	eller	ville	inte	i	längden	stå	emot	de	politiska/kyrkopolitiska	uppmaningarna	att	
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strama	upp	läget	och	bli	motståndet	mot	ämbetsreformen	kvitt.	Biskopstillsättningarna	

hade	medverkat	till	att	det	blev	möjligare	att	agera.	Allt	det	som	samvetsklausulen	skulle	

garantera	blev	efterhand	obsolet.	Ointresset	för	samtal	med	denna	minoritet	blev	tydligt	

och	lätt	att	förstå.	’Icke-frågan’	var	inget	att	tala	om,	den	var	hanterad	i	administrativ	

ordning,	till	sist	genom	paragrafer	i	kyrkoordningen.	De	underliggande	frågorna	om	

Bibel	och	bekännelse	framstod	också	som	aparta	icke-frågor.”278	

Här	kan	en	förskjutning	noteras.	Kyrklig	samling	heter	ju	just	kring	Bibel	och	bekännelse.	

Ämbetet	är	inte	enkom	en	ordningsfråga.	Så	menade	dock	de	som	var	för	reformen,	att	

det	var	just	en	ordningsfråga	som	kyrkan	i	varje	tid	har	rätt	att	ompröva.	Sandahl	lyfter	

till	exempel	Martin	Lindström	som	argumenterade	för	att	ämbetsfrågan	var	adiafora,	en	

ordningsfråga,	med	hänvisning	till	ett	antal	reformatorer.279	Det	är	dock	svårt	att	trycka	

undan	folk	på	basis	av	ordningsfrågor,	och	därför	menar	Sandahl	att	majoriteten	växlar	

till	att	ämbetsfrågan	behandlas	som	en	bekännelsefråga.	Oppositionen	byter	i	någon	

mening	också	fot,	eftersom	det	för	dem	blir	viktigt	att	betona	ämbetet	som	en	

ordningsfråga	–	inte	minst	för	att	man	ska	kunna	förbli	i	Svenska	kyrkan.	Sandahl	

skriver:	”aKF	har,	som	jag	visat,	deltagit	i	alla	samtalsomgångar	i	frågan	som	Svenska	

kyrkan	ordnat	men	varje	gång	sett	att	resultatet	av	samtalen	blivit	skärpta	åtgärder	mot	

minoriteten.	Det	är	Svenska	kyrkan	som	bestämt	att	frågan	om	ämbetet,	en	gång	

betraktad	som	en	ordningsfråga	(och	om	sådana	kan	man	ha	olika	meningar	och	

tillämpa	olika	praxis)	nu	i	praktiken	har	fått	bekännelsestatus	och	kodifierat	detta	i	

kyrkoordningen.”280	

8.6 Hur	relatera	till	varandra?	
	

I	Kyrklig	splittring	presenterar	Sandahl	fem	modeller	för	hur	majoritet	och	minoritet	kan	

relatera	till	varandra	i	frågan	om	kvinnliga	präster.	Det	är	ett	sätt	att	kategorisera	

historien	men	också	ett	sätt	att	föreslå	vägar	eller	erbjuda	en	kontrafaktisk	

historiebeskrivning.	Den	första	modellen	är	huvudsakligen	samarbetsklausulen	från	

1958.	Dess	svaghet	var	dock	att	den	förutsatte	ett	mycket	litet	antal	kvinnliga	präster.281	

Den	andra	modellen	står	i	paritet	med	de	samarbetsregler	som	arbetades	fram	under	
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slutet	på	1970-	och	början	på	1980-talet.	Grundidén	är	att	hålla	balansen	mellan	

hemortsrätten	i	Svenska	kyrkan	och	upprätthållandet	av	1958	år	beslut.	Målet	är	

upprätthållen	gudstjänstgemenskap.	Svagheten	är	att	två	oförenliga	

ämbetsuppfattningar	ses	som	förenliga	med	bekännelsen:	”Analogt	styr	

samrådsreglerna	prästernas	handlingar	men	inte	åsikter.”282	Det	leder	också	till	att	

biskopar,	som	Sandahl	ger	exempel	på,	gör	vad	de	kan	för	att	undvika	att	prästviga	

motståndare	i	sina	stift.	Detta	sker	bland	annat	genom	att	”besmitta”	vigningar	med	

minst	en	kvinna.283	Den	tredje	modellen	förordar	splittring	av	kyrkan	eftersom	det	inte	

är	möjligt	att	ha	två	oförenliga	ämbetssyner	inom	samma	kyrka.	Sandahl	menar	att	

styrkan	är	att	den	renodlar	konflikten,	men	dess	svaghet	är	just	dess	konsekvens:	

ytterligare	en	kyrkosplittring.	Den	fjärde	modellen	fungerar	som	motsats	till	modell	två,	

den	tar	sikte	på	att	i	ord	och	handling	värna	mångfalden	som	ett	mål	i	sig.	Därför	tar	

man	hänsyn	till	enskilda	prästkandidaters	samveten,	och	missiverar	(som	med	alla	

präster)	dem	till	en	lämplig	församling.	Sandahl	menar	att	modellens	svaghet	är	att	den	

stora	samhälleliga	massan	inte	nöjer	sig	med	denna	typ	av	samarbete,	utan	vill	se	

beslutet	från	1958	genomfört	full	ut.284	Den	femte	och	sista	modellen	syftar	till	försoning	

och	är	en	motsats	till	modell	tre,	splittringen.	Styrkan	skulle	vara	möjligheten	till	samtal	

och	kritik	av	gångna	decenniers	förda	politik.	Till	modellen	hör	idén	om	

en	”kontrollstation”	där	beslutet	från	1958	skulle	tillåtas	diskuteras	och	potentiellt	även	

reverseras.	Sandahl	ifrågasätter	om	det	i	verklig	mening	skulle	vara	möjligt	utan	att	

skapa	oöverblickbara	konsekvenser.	Även	utan	en	sådan	möjlighet	skulle	det	krävas	ett	

omfattande	arbete	för	försoning.	Den	avgörande	frågan	för	Sandahl	är	”om	det	alls	finns	

någon	vilja	i	Svenska	kyrkan	att	ta	risken	att	arbeta	fram	en	sådan	

[försonings]modell.”285	

8.7 Sandahls	kritik	
	

Beskrivningen	ovan	är	som	utlovat	fylld	med	kyrkokritik.	Den	visar	också	tydligt	hur	det	

som	kommit	att	beskrivas	som	en	dogmatisk	fråga,	egentligen	är	en	fråga	om	

ecklesiologisk	grundsyn,	Bibelsyn,	grundläggande	ämbetssyn,	politik,	personliga	

relationer	och	vendettor,	med	mera.	För	om	Kyrkan	är	katolsk	–	inte	bara	lokal	eller	
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nationell	–	så	betyder	det	att	hon	behöver	ta	hänsyn	till	sina	övriga	lemmar	när	hon	

fattar	beslut.	Sandahl	frågar	sig	därför:	”Kommer	det	att	visa	sig	att	Svenska	kyrkan	

genom	fattade	beslut	konsekvent	ställt	sig	på	en	annan	grund	än	den	där	det	blir	möjligt	

att	uppfatta	att	Svenska	kyrkan	alls	vill	ses	sig	som	ett	uttryck	för	evangelisk	katolicitet,	

en	brokyrka	kyrkor	emellan	och	inte	ett	avant-gard,	som	stolt	och	självmedvetet	gör	sin	

egen	teologi	som	en	konstruktion	för	tiden	och	tidens	ideologiska	behov?”286	Om	

Svenska	kyrkan	inte	tar	denna	hänsyn,	kan	hon	då	alltså	uppfatta	sig	som	en	del	av	den	

världsvida,	katolska	Kyrkan?	Vidare	är	Bibelsynen	djupast	sett	en	filosofisk	fråga	om	

auktoritet.	Om	Svenska	kyrkan	hellre	ställer	sig	över	än	under	Bibelns	ord	genom	

omtolkningar	klubbade	i	demokratiskt	valda	församlingar,	är	hon	verkligen	Kyrka	då?	

Detta	blir	Sandahls	frågor.	Som	ett	exempel	skrev	Sandahl	1990,	när	frågorna	kring	

bibelsyn	och	homosexualitet	blev	större:	”Men	nog	blir	det	alltmer	tydligt	att	1958	års	

fråga	inte	bara	gällde	en	detalj.	Med	samma	–	exakt	samma	–	argument	i	bibelfrågan	

görs	nu	en	omtolkning	av	den	kristna	synen	på	praktiserad	homosexualitet.”287	

Ämbetssynens	grundfråga	rör	sig	alltså	för	Sandahl	på	en	mer	fundamental	nivå	än	

könen	på	prästerna.	Det	är	en	fråga	om	ontologi	ställt	mot	funktion.	Ämbetsreformen	

avslöjar	alltså	skillnaden,	snarare	än	skapar	den.	Men	mer	än	detta	riktar	Sandahls	

historieskrivning	och	kritiken	in	sig	på	hur	reformen	beslutades	och	genomfördes.	Att	

politiken	la	sig	i	sin	statskyrkas	inre	angelägenheter,	och	att	biskoparna	gav	vika	för	den	

mediala	pressen.	Att	politiska	partier	röstar	för	sin	politik	i	ett	kyrkomöte,	utan	hänsyn	

tagen	till	att	man	bytt	riksdagens	plenum	mot	kyrkans.288	Att	löftet	om	samvetsfrihet	

blev	omintetgjort,	och	den	rovjakt	som	minoriteten	upplevt	sig	blivit	utsatt	för.		

Dessutom	finns	det	en	kritik	eller	ett	ifrågasättande	av	den	högkyrkligt	förda	linjen.	

Folket	i	och	kring	Kyrklig	samling	kom	ju	enligt	Sandahl	att	bli	en	lojal	opposition.	

Anledningen	till	det	står	inte	minst	att	finna	i	de	kyrkosplittringar	som	väckelserna	på	

1800-talet	orsakade.	Man	ville	helt	enkelt	undvika	att	splittra	kyrkan	ytterligare.289	Det	

är	svårt	att	läsa	Sandahl	på	annat	sätt	än	att	just	detta	blev	deras	svaga	punkt.	Var	det	

verkligen	klokt	att	från	oppositionens	sida	deklarera	lojalitet	med	kyrkan?	Han	frågar	

närmast	självkritiskt	om	det	var	rätt	väg	att	gå,	biskop	Bo	Giertz	lojala	väg?	Eller	om	det	
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287	Sandahl,	1998,	s.	103.	
288	Sandahl,	2010,	s.	345.	
289	Sandahl,	2018,	s.	365.	
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vore	mer	rimligt	att	skapa	parallellstrukturer	inom	kyrkan?290	Att	utan	att	bryta	med	

Svenska	kyrkan	ändå	formera	egna	strukturer.	Det	har	med	kyrkans	överlevnad	att	

göra:	”Hur	har	Kyrkan	bevarats	i	tider	av	sönderfall?	Det	kan	visa	sig	att	framtiden	ligger	

gömd	i	historien,	i	misslyckanden,	motgångar,	glädjeämnen	och	erfarenheter.”291	Här	

ryms	alltså	ett	mått	av	kritik	mot	hur	historien	kommit	att	utveckla	sig.	Kanske	hade,	

inte	splittring,	men	parallellstrukturer	varit	vägen	att	gå	för	att	rädda	Svenska	kyrkan?	

Sammanfattningsvis	kan	det	alltså	konstateras	att	ämbetsfrågan	kommit	att	tydligt	

upptas	av	diskussionen	kring	kvinnor	i	prästämbetet.	Sandahl	kritiserar	såklart	själva	

beslutet	1958,	eftersom	det	står	i	bjärt	kontrast	med	hans	ämbetssyn.	Kritiken	rör	dock	

fler	–	och	större	–	frågor	än	just	kvinnor	i	ämbetet.	Kritiken	gäller	själva	den	

grundläggande	ämbetssynen	som	kommit	att	bli	allt	mer	funktionalistisk	snarare	än	

ontologisk.	Kanske	är	det	dock	mer	än	något	annat	en	kritik	av	hur	besluten	fattats.	Det	

är	alltså	dels	en	kritik	av	att	regeringen	så	tydligt	genom	påtryckningar	och	rävspel	

driver	sin	linje,	och	därmed	kritik	av	statskyrkans	vara.	Det	är	vidare	en	kritik	av	att	

kyrkan	med	biskoparna	i	spetsen	till	slut	inte	orkat	eller	velat	stå	upp	för	

samvetsklausulen	och	de	löften	som	utlovats.	Det	är	till	sist	också	en	kritik	av	hur	kyrkan	

kommit	att	närmast	förbjuda	en	åsikt	i	sitt	prästerskap,	genom	vigningsstoppet,	och	

därmed	sett	en	negativ	utveckling	kring	hanteringen	av	minoriteten.	I	nästa	kapitel	ser	vi	

närmare	hur	Sandahl	uppfattar	att	Svenska	kyrkan	behandlar	sina	minoriteter,	en	

reflektion	och	kritik	som	i	stor	utsträckning	är	en	konsekvens	av	det	ovan	beskrivna.	
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9. Majoritetens	förhållande	till	minoriteten	
	

Sandahl	ägnar	stort	utrymme	att	diskutera	hur	Svenska	kyrkan	hanterar	sina	

minoriteter.	Själv	tillhör	han	såklart	tydligast	minoriteten	kvinnoprästmotståndare,	eller	

motståndare	till	ordningen	med	kvinnliga	präster.	Kritiken	rör	hur	kristna	kan	behandla	

varandra	på	grundval	av	åsiktsskillnader,	hur	majoriteten	söker	marginalisera	sina	

minoriteter,	och	hur	majoriteten	använder	minoriteten	som	en	slags	mörk	bakgrund	

mot	vilken	man	kan	framstå	i	bättre	dager.		

9.1 Med-	eller	motkristna?	
	

En	viktig	bakgrund	till	Sandahls	upplevelse	kring	majoritet	och	minoritet	beskriver	han	

på	följande	vis.	På	en	lektion	i	9–10	års	åldern	får	Sandahl	och	hans	klasskamrater	

frågan	av	en	lärare	om	de	inte	tycker	det	är	roligt	att	gå	i	skolan?	Dissident	redan	då,	

beskriver	Sandahl	hur	han	som	ensam	i	klassen	räckte	upp	handen	samt	förklarade	att	

han	hellre	sparkade	boll	än	lära	sig	hembygdskunskap.	Senare	i	lektionen	frågar	läraren	

efter	telefonnummer	till	distriktssköterskan.	Sandahl	är	ensam	om	att	kunna	svaret,	

men	får	inte	svara	eftersom	han	enligt	läraren	”varit	dum.”292	Sandahl	konstaterar:	”Ja,	

det	var	en	lärorik	lektion.	[…]	Men	erfarenheten	består.	Det	gäller	att	spela	med	–	annars	

är	det	klippt.	Majoriteten	av	ungar	gillade	mycket	mer	andra	sysselsättningar	eller	fann	

skolapologin	fånig,	men	de	spelade	med	i	Frökens	spel.”293		

Hur	menar	Sandahl	då	att	han	och	minoriteten	blivit	behandlad?	Han	beskriver:	”Mig	

plågar	det	sedan	decennier	att	det	är	möjligt	att	hantera	sina	medkristna,	de	som	i	dopet	

blev	syskon,	som	motkristna,	att	offentligt	inte	bara	låta	dem	utmålas	som	något	de	inte	

är	utan	också	delta	i	kampanjerna.”294	Sandahl	menar	alltså	att	det	som	rörde	frågor	

kring	ämbetssyn,	ecklesiologi	med	mera,	i	slutänden	kom	att	även	blir	en	fråga	om	

tillhörighet	till	kyrkan.	Att	missbehandlingen	av	kristna	syskon	inte	bara	tilläts,	utan	att	

majoriteten	också	bidrog	till	den	genom	svartmålning,	är	det	som	får	Sandahl	att	se	rött.	

När	högkyrkligheten	försökt	samtala	har	det	mötts	med	allt	värre	åtgärder:	”aKF	har,	

som	jag	visat,	deltagit	i	alla	samtalsomgångar	i	frågan	som	Svenska	kyrkan	ordnat	men	

varje	gång	sett	att	resultatet	av	samtalen	blivit	skärpta	åtgärder	mot	minoriteten.	Det	är	
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Svenska	kyrkan	som	bestämt	att	frågan	om	ämbetet,	en	gång	betraktad	som	en	

ordningsfråga	(och	om	sådana	kan	man	ha	olika	meningar	och	tillämpa	olika	praxis)	nu	i	

praktiken	har	fått	bekännelsestatus	och	kodifierat	detta	i	kyrkoordningen.”295	

Majoriteten	kunde	helt	enkelt	inte	tolerera	minoriteten.	Sandahl	berättar	om	hur	en	

teolog	och	prästmake	uttryckligen	sa	åt	honom:	”En	sån	som	du	ska	marginaliseras	och	

elimineras."296		

9.2 Minoriteten	marginaliseras	
	

När	Sandahl	själv	får	möjlighet	att	kommentera	sitt	arbetes	fokus	skriver	han	att	”jag	har	

mest	ägnat	mig	åt	frågan	om	hur	man	behandlar	minoriteten.”297	Därefter	förklarar	han	

att	han	fått	epitetet	”kvinnoprästmotståndare”	från	en	lokal	strid	angående	en	

kyrkobyggnads	tillblivelse.	Sandahl	vill	alltså	säga	att	det	för	många	handlar	mer	om	att	

klistra	etiketter	och	marginalisera,	än	att	anse	att	frågan	i	sig	är	viktig.	

Sandahl	beskriver	hur	de	högkyrkliga	pastoralerna	från	tidigt	1970-tal	under	det	

följande	kvartsseklet	efterliknats	just	därför	att	de	fungerade.	Sandahl	möttes	av	ilska	

från	en	biskop	då	han	redogjorde	för	sin	åsikt:	”Om	man	följde	de	vanliga	

brottsrekvisiten	för	stöld	och	häleri	skulle	samtliga	biskopar	sitta	på	kåken.	Ni	stjäl	det	

som	vi	kommer	med	och	träder	fram	med	det	därefter	som	vore	det	ert.”298	Inte	kunde	

väl	de	högkyrkliga	hävda	copyright	på	den	typen	av	material?	Såklart	inte,	menar	

Sandahl,	men	tillägger	”givet	att	alla	blir	hederligt	behandlade	som	tillgångar	i	och	för	

Kyrkan.”299	Berättelsen	åskådliggör	hur	Sandahl	upplever	att	man	får	bidra	så	länge	det	

inte	tydliggörs	varifrån	det	kommer.	Kyrkan	tar	emot	deras	bidrag,	men	inte	dem	som	

personer.	Sandahl	sammanfattar	kort	den	kyrkopolitiska	inriktningen	på	1970-	och	80-

talet:	”Det	aKF	stod	för,	skulle	marginaliseras.”300	

Sandahl	diskuterar	vidare	kring	det	han	vill	kalla	bortvalsprincipen.	För	att	förstå	hur	

val	till	högre	tjänster	i	församlingar,	stift-	och	riksnivå	samt	biskopsstolar	går	till,	måste	

vi	enligt	Sandahl	också	se	dem	som	inte	blir	valda.	Ett	återkommande	exempel	är	G	A	

Danell	som	vid	inte	mindre	än	8	tillfällen	var	aktuell	som	biskopskandidat	men	blev	
																																																								
295	Sandahl,	2010,	s.	344.	
296	Sandahl,	1998,	s.	87.	
297	Hillerdal	och	Sandahl,	1997,	s.	13.	
298	Sandahl,	1997,	s.	76.	Se	även	Sandahl,	1998,	s.	122–124.	
299	Sandahl,	1997,	s.	76.	
300	Sandahl,	2010,	s.	218.	
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bortvald	av	regeringen.301	Sandahl	menar	alltså	att	vi	i	exemplet	ser	hur	

högkvalificerade	personer	väljs	bort	på	enstaka	frågor,	i	huvudsak	ämbetsfrågan.	Inte	så	

meritokratiskt	alltså.	

Sandahl	anser	det	märkligt	att	de	som	propagerar	för	en	öppen	folkkyrka	så	gärna	vill	se	

att	de	med	en	annan	ämbetssyn	än	majoritetens	lämnar	kyrkan.	Eftersom	Einar	Billing	

inte	ville	se	någon	enda	lämna	kyrkan	som	inte	själv	så	önskade,	finner	Sandahl	det	

underligt	att	de	som	sägs	vilja	ha	just	en	öppen	folkkyrka	inte	verkar	vara	i	kongruens	

med	Billing.302	Sandahl	ser	en	falsk	öppenhet,	för	det	är	en	öppenhet	som	bygger	på	

enhetlighet	och	inte	enhet:	”Inte	minst	som	argumentet	att	de	annorlunda	tänkande	

rätteligen	borde	lämna	Svenska	kyrkan,	en	kyrka	de	påstås	inte	känna	sig	hemma	i.	Det	

är	ett	relativt	nytt	argument,	som	bygger	på	tanken	att	Svenska	kyrkan	skulle	vara	ett	

parti	som	man	ansluter	sig	till	eller	lämnar	alltifrån	åsikt.	Att	Kyrkan	är	ett	hem	som	de	

som	döpts	självklart	hör	hemma	i	och	inte	ska	lämna	lika	lite	som	de	som	röstat	’fel’	i	ett	

val	måste	emigrera	då	den	nya	demokratiskt	valda	regeringen	tillträder	är	

uppenbarligen	en	för	ett	antal	debattörer	främmande	tanke.”303	Här	framskymtar	alltså	

den	ecklesiologiska	skillnad	–	gestaltad	som	ecklesialitet	respektive	ecklesiologi	–	som	

finns	mellan	dem	som	tycks	se	kyrkan	mer	som	en	åsiktsgemenskap	än	trosgemenskap,	

och	dem	för	vilka	Kyrkan	mer	är	ett	hem	eller	en	familj	som	inte	kan	lämnas	på	grund	av	

åsiktsskillnader.		

Sandahl	menar	vidare	att	vad	som	händer	är	att	minoriteten	definieras	bort:	”Jag	menar,	

det	är	fullt	normalt	i	svenskt	kyrkoliv	att	de	motkristna	ska	definieras	och	de	behöver	

alls	inte	definieras	som	något	de	faktiskt	är.	Det	räcker	väl	att	de	definieras	bort	som	

något	de	kanske	inte	är	men	ska	framstå	som.”304	Således	ser	Sandahl	alltså	hur	

majoriteten	väljer	att	inte	bara	definiera	minoriteten,	utan	också	göra	det	på	medvetet	

felaktiga	grunder.	Blotta	yttrandet	av	en	felaktig	åsikt	menar	Sandahl	leder	till	

utanförskap:	”Den	som	inte	uttalar	sig	rätt	i	frågan	om	kvinnliga	präster,	hamnar	

räddningslöst	utanför	och	vilken	kristen	vill	ha	med	det	där	utanförskapets	pack	att	göra	

när	man	innanför	kan	få	göra	nytta,	slippa	en	del	obehag	och	därtill	göra	sig	en	vacker	
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liten	karriär.”305	Den	här	typen	av	utskåpningsprocesser,	menar	Sandahl,	syftar	alltid	till	

att	tysta	och	sortera	ut.306	Utmålandet	inbegriper	alltså	enligt	Sandahl	att	minoriteten	

framställs	som	något	man	inte	är,	och	priset	är	högt:	”Det	pris	som	betalas	för	att	

fundera	över	samtid	och	framtid	i	Svenska	kyrkan	är	högt	för	den	som	inte	tillhör	

majoritetssidan	i	Den	Enda	Avgörande	Frågan	–	frågan	om	ordningen	med	kvinnliga	

präster.	Jag	tillhör	ju	den	skara	av	församlingspräster	som	kan	viftas	bort	som	

företrädare	för	en	rigid	elitkristendom,	vars	största	intresse	antingen	är	att	stänga	

människor	ute	ur	Kyrkan	eller	stänga	dem	inne	under	prästerligt	kommando.”307	

Sandahl	ser	här	alltså	en	tydlig	missrepresentation	av	sig	själv	och	många	andra,	

eftersom	han	uttryckligen	inte	känner	igen	sig	i	bilden.	Slutligen	säger	Sandahl	att:	”När	

minoriteten	börjat	definieras	bort,	dröjer	det	inte	särskilt	länge	förrän	den	ska	bort.”308	

Detta	har	fått	avsevärda	konsekvenser,	människor	kommer	söka	sig	annorstädes:	”Att	

en	betydande	brain-drain	gått	från	Svenska	kyrkan	till	Stockholms	katolska	stift	är	

uppenbart.”309	

9.3 Minoritet	som	mörk	bakgrund	
	

Sandahl	menar	att	det	inte	bara	är	så	att	Svenska	kyrkan	undertrycker	sina	minoriteter;	

det	är	till	och	med	så	att	de	används	som	antites	eller	kontrast.	För	att	framställa	sig	

själva,	eller	den	dominerande	gruppen,	som	goda	kristna	utmålas	minoriteterna	för	att	

vara	misogyna,	homofober,	elitkristna,	konservativa	och	högerkristna.310	På	detta	sätt	

kan	huvudfåran	motta	folkets	hyllningar.	Medkristna	blir	igen	motkristna.	Minoriteten	

kvinnoprästmotståndare	har	genom	åren	förvandlats	till	ett	hatobjekt.	Sandahl	

utvecklar	vidare	hur	detta	tragiskt	nog	fyllt	sin	funktion:	”Vi	vet	att	Svenska	kyrkan	i	

årtiondens	inte	bara	låtit	somliga	åsiktsriktningar	löpa	massmedialt	gatlopp	[…]	utan	

också	att	de	som	gjorde	karriär	kunde	göra	det	mot	den	mörka	bakgrund	som	deras	

medkristna	förvandlats	till.”311	Sandahl	hävdar	också	att	det	finns	en	poäng	att	behålla	

denna	minoritet:	”Det	förklarar	varför	det	inte	är	orimligt	för	ett	kyrkosystem	att	hålla	

sig	med	en	minoritet	att	avgränsa	mot.	Då	blir	människor	förtjusta	över	att	det	finns	
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kristna	som	inte	är	fördömande	biblicister	oavsett	vad	i	bortdefinitionen	som	är	sant	i	

sak	och	lever	gärna	i	en	svartvit	värld	med	goda	på	ena	sidan	och	onda	på	den	andra.”312	

Det	hela	är	således	ett	utslag	av	vad	som	kan	betecknas	som	en	mediastrategi.	Sandahl	

ser	hur	det	handlar	mycket	lite	om	den	inomkristna	kärleken	och	förståelsen	för	

varandra,	och	mer	om	framskrivandet	av	den	goda	kyrkan	som	bekämpar	sina	

mörkermän.		

9.4 Enhet	istället	för	enhetlighet	
	

Sandahl	söker	istället	beskriva	en	framkomlig	väg:	enhet	men	inte	enhetlighet.	Idén	är	

att	enheten	inte	består	i	att	samtliga	inblandade	håller	samma	åsikt	för	att	vara	sann	–	

det	skulle	vara	enhetlighet	–	utan	att	enheten	består	just	i	att	olika	åsikter	möts	och	

formar	en	enhet	trots	sina	olikheter.313	Sandahl	tar	bilden	av	riksdagen	eller	

kommunfullmäktige.	Där	förväntas	oenighet.	Det	är	till	och	med	ett	tecken	på	liv	att	alla	

inte	håller	med	varandra.	Ingen	tycks	vara	bestört	över	det;	det	tillhör	sökandet	efter	ett	

bättre	samhälle	att	olika	åsikter	bryts	mot	varandra.	I	kyrkan	tycks	det	istället	uppfattas	

som	bråk.	Finns	här	alltså	en	annan	måttstock?	En	tro	på	att	enhetlighet	är	detsamma	

som	enhet?	Detta	är	Sandahls	argument:	”Tanken	att	debatt	uttrycker	samhörighet	har	

aldrig	slagit	igenom.”314	Men	han	menar	trots	detta	att	vi	måste	förstå	samtal	och	dialog	

som	en	bättre	väg	än	enhetlighetens:	”Dialogen,	samtalet,	debatten	gör	alltid	Kyrkan	

starkare	än	de	processer	som	syftar	till	utmönstring	under	det	självsäkra	skriet:	’Vi	går	

före!’”315	Sandahl	lyfter	fram	behovet	av	inomkyrklig	ekumenik,	inte	enbart	

internationell.	Det	betyder	att	man	bör	söka	försoning	och	samtal	kring	de	splittringar	

som	finns	inom	kyrkan,	inte	enbart	mellan	samfund	i	landet	eller	på	den	internationella	

arenan.316	Sandahl	sammanfattar:	”Enhetens	motsats	är	enhetlighet,	kyrkan	lever	–	till	

skillnad	från	sekten,	intresseorganisationen	och	det	politiska	partiet	–	ut	sin	enhet	i	

mångfald.	Vi	måste	obetingat	dra	en	gräns	mot	dem	som	önskar	skapa	enhetlighet	

utifrån	sitt	självpåtagna	tolkningsföreträde.”317	Trots	att	”högkyrklig”	

och	”bekännelsetrogen”	är	positiva	epitet	för	Sandahl,	upplever	han	hur	dessa	används	

som	etiketter	för	att	avvisa	eller	diskvalificera.	Bråket	gäller	alltså	huruvida	den	med	en	
																																																								
312	Sandahl,	2014,	s.	96–97.	
313	Sandahl,	1997,	s.	13.	
314	Sandahl,	1993,	s.	102.	
315	Sandahl,	2014,	s.	109.	
316	Ibid.,	s.	104.	
317	Sandahl,	1997,	s.	13.	
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från	majoriteten	avvikande	ämbetssyn	eller	kyrkosyn	kan	få	tillhöra	och	bidra	i	denna	

kyrkans	enhet?318		

Sammanfattningsvis	menar	Sandahl	alltså	att	den	kyrka	som	kallar	sig	för	en	öppen	och	

demokratisk	folkkyrka,	inte	lever	upp	till	detta	eftersom	den	önskar	se	avvikarna	lämna.	

Detta	tycks	bero	på	olika	uppfattningar	om	hur	enhet	gestaltas	och	att	man	inte	vill	

kännas	vid,	bland	annat,	de	högkyrkliga.	Minoriteten	används	som	en	mörk	bakgrund	

mot	vilken	det	är	möjligt	för	kyrkokarriärister	att	framstå	som	goda	kristna.	Trots	hög	

kompetens	och	goda	förutsättningar	att	bidra	till	det	kyrkliga	livet	väljs	människor	bort,	i	

bästa	fall,	och	i	sämsta	fall	ska	de	marginaliseras	och	elimineras.		

	 	

																																																								
318	Sandahl,	1980,	s	9–11.	Sandahl	för	även	ett	resonemang	om	att	kyrkan	såklart	inte	ska	härbärgera	allt,	
utan	också	måste	ha	gränser.	
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10. Människorna	i	den	kyrkliga	strukturen	
	

Den	kyrkliga	strukturen	byggs	upp	av	människor.	Det	är	förtroendevalda,	lekmän,	

anställda,	präster,	biskopar	etcetera.	Sandahl	ser	en	djup	klyfta	mellan	förtroendevalda	å	

ena	sidan,	och	präster	eller	kyrkligt	anställda	å	andra	sidan.	Den	dubbla	ansvarslinjen	

fungerar	dåligt	eftersom	den	förtroendevalda	delen	inte	tillräckligt	respekterar	den	

episkopala	och	prästerliga	delen.319	Dessutom	finns	en	allt	för	otydlig	bild	av	vad	det	är	

att	vara	lekman	i	kyrkan.		

10.1 Förtroendevalda	och	anställda	
	

Sandahl	ser	hur	kyrkans	beslutsapparat	lockar	folk:	”Saknas	människor	i	gudstjänsten	

saknas	märkligt	nog	inte	folk	i	samfällda	kyrkoråd,	kyrkofullmäktige,	kyrkoråd,	

kyrkogårdsnämnder,	domkapitel,	stiftsting	med	flera	[…]”.320	Strax	därefter	berättas	två	

berättelser	om	kyrkoråd	som	inte	är	närvarande	i	den	verksamhet	de	har	att	styra,	och	

därför	inte	heller	är	insatta	i	hur	verkligheten	ser	ut.	Sandahls	ställer	sig	frågan:	”hur	

länge	skall	praktiserande	kristna	människor	acceptera	att	styras	av	sådana	som	har	inga	

eller	ringa	kunskaper	om	vad	kristen	tro	är?”321	Sandahl	anser	helt	enkelt	att	det	är	för	

få	kyrkokristna	i	beslutsapparaten.		

Sandahl	skriver	att	han	”skådar	utöver	den	kyrkliga	kolossen	och	funderar	över	hur	

odugliga	kyrkoarbetarna	måste	vara.	Det	går	per	präst	och	diakonissa	i	varje	fall	sex	

förtroendevalda	och	deras	sammanträdeskarusell	tar	oändligt	med	tid	och	kräver	

resurser	i	övermått.	Men	tröst	i	all	nöd!	Kyrkan	är	inte	deras.	Kyrkan	är	inte	ens	den	

svenskkyrkliga	maktelitens.”322	Kritiken	mot	de	förtroendevalda	är	alltså	att	de	tycks	

vara	lockade	av	den	makt	som	kommer	med	uppdraget,	men	dyker	inte	upp	i	

gudstjänsterna,	och	de	är	uppenbart	ineffektiva	eftersom	en	så	stor	skara	tycks	behövas.		

Sandahl	ser	vidare	hur	kyrkoarbetare	skulle	ha	nytta	av	att	skriva	sin	egen	arbetsregel.	

Den	skulle	definiera	vad	som	praktiskt	och	teologiskt	är	just	deras	uppgift:	”Skulle	

sådana	arbetsregler	formuleras	kunde	mycket	mångsyssleri	försvinna	och	var	och	en	

koncentrera	sig	på	väsentligheter.	Väsentligheter	som	för	de	allra	flesta	av	oss	ligger	

																																																								
319	Sandahl,	1980,	s.	41–42.	
320	Sandahl,	1976,	s.	69.	
321	Ibid.,	s.	70.	
322	Hillerdal	och	Sandahl,	1997,	s.	156.	
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innanför	den	territoriella	församlingens	gränser,	dvs	vid	den	pastorala	basen.”323	

Bakgrunden	är	två	tydliga	problem:	verksamhet	och	avgränsning.	Verksamheten	som	

var	tänkt	att	leda	mot	ett	bestämt	och	gott	mål,	blir	över	tid	så	tung	att	bära	att	

kyrkoarbetarna	inte	hinner	eller	orkar	verka	i	sin	kallelse.324	Kyrkoarbetaren	lockas	

också	att	arbeta	för	dem	som	inte	är	på	plats,	eller	att	i	tjänsten	arbeta	någon	

annanstans,	regionalt	eller	nationellt.	Detta	är	problemet	med	avgränsningen.	Frestelsen	

är	alltså	att	arbeta	med	annat	eller	andra	än	den	pastorala	basen.325	Det	önskvärda	är	

således	det	motsatta,	kyrkliga	medarbetare	som	vet	vad	de	ska	göra,	och	var	de	ska	göra	

det.	De	ska	inte	vara	upptagna	med	dem	som	inte	är	på	plats,	utan	helt	och	fullt	ha	de	

närvarande	för	ögonen.	

10.2 Lekmän	
	

Det	finns	ett	tydligt	drag	inom	högkyrkligheten	där	utbildning	av	lekmännen	blir	viktigt.	

Sandahl	beskriver	hur	det	har	sin	bakgrund	i	ungkyrkligheten:	”Men	det	är	inte	en	

högkyrklighet	i	någon	negativ	exklusivitet	utan	ett	sätt	att	knyta	an	till	ungkyrklighetens	

stora	folkbildningsprogram	–	att	skola	lekfolket,	det	folk	som	bär	Kyrkan.”326	Lekfolket	

är	inte	en	publik	inför	vilken	prästen	genomför	sin	teater,	inte	heller	åhörare	till	en	

vacker	predikan.	De	är	folket,	som	är	och	bär	Kyrkan.	Att	inte	förstå	sin	uppgift	blir	både	

demotiverande	och	skapar	otydlighet.	Därför	behöver	folket	skolas.	Två	systrars	exempel	

är	ett	exempel	på	hur	Sandahl	sökt	göra	just	detta.	

När	Sandahl	tar	tillfället	att	måla	upp	ett	önskvärt	framtidsscenario	kring	mission	

påtalar	han	vikten	av	livs	levande	människor	kontra	trycksaker.	Det	blir	viktigare	att	

levande	människor	delar	sina	erfarenheter,	än	att	förmedla	traktat.327	Men	det	finns,	

enligt	Sandahl,	i	Svenska	kyrkan	en	allt	för	otydlig	bild	av	vad	det	är	att	vara	lekman.	

Därför	blir	det	istället	lätt	att	lekmän	tror	att	de	ska	imitera	prästerna.	Som	om	den	

bäste	lekmannen	är	den	som	får	venia,	och	därmed	mest	liknar	prästen.	Sandahl	

skriver:	”vi	saknar	lekfolk	som	på	veckans	alla	andra	dagar	kan	vara	kristna	hemma	och	

på	jobbet.	Kanske	är	det	lättare	att	skaffa	fram	lekmän	som	blir	veniater	och	leker	

präster.	Kanske	är	det	lättare	att	undervisa	dem	i	predikande.	Men	angelägnare	är	att	
																																																								
323	Sandahl,	1974,	s.	43.	
324	Ibid.,	s.	46.	
325	Ibid.,	s.	43.	Se	även	Ibid.,	s.	69.	
326	Sandahl,	2010,	s.	327.	
327	Sandahl,	1980,	s.	40–41.	
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låta	prästerna	sköta	predikandet	och	i	stället	utbilda	lekfolket	att	vara	lekfolk.	

Skickliggöra	dem	till	att	vara	missionärer	var	och	en	efter	sin	kallelse	och	sina	

personliga	förutsättningar.”328	Lekfolkets	uppdrag	är	alltså	inget	mindre	än	mission	i	

världen.329	Denna	mission	uppstår	inte	ur	intet.	Den	är	ett	utgående	från	mässan.330	Så	

samverkar	mässan	till	mission,	och	mission	till	mässan.	Lekfolkets	självförståelse	är	

alltså	avgörande	för	att	prästen	ska	kunna	fullgöra	sin	tjänst,	på	samma	sätt	som	

prästens	rätta	självförståelse	är	avgörande	för	att	skickliggöra	och	skola	lekfolket.		

10.3 Svenska	kyrkans	biskopar	
	

Sandahl	menar	att	de	som	ikläds	biskopskåpan	bara	gör	det	därför	att	de	är	tillräckligt	

slätstrukna.	Han	beskriver	biskopar	som	”det	kyrkliga	livets	professionella	

optimister”331	och	återger	vidare	sin	syn	på	anledningen	till	deras	tillsättning:	”De	har	

kommit	sig	fram	för	att	tillräckligt	få	ur	valmanskåren	retat	sig	på	dem.”332	På	så	vis	blir	

biskopsstolen	något	som	ges	åt	den	som	inte	ägnat	sig	åt	särskilt	mycket	nulägesanalys,	

och	helt	klart	inte	åt	kritik.	Sandahl	kritiserar	biskopsvalen	för	att	inte	vara	

ändamålsenliga	eller	transparenta.	Ändamålsenliga	därför	att	det	i	stor	utsträckning	blir	

en	kandidatspresentation	utan	analys	av	var	kyrkan	är	och	var	den	ska	gå.	Transparens	

saknas	eftersom	stora	partipolitiska	skaror	enas	om	en	kandidat	i	slutna	rum,	utan	

medias	bevakning.	Så	kommer	partipolitiken	att	även	påverka	biskopsvalen	utan	att	

medlemmarna	är	informerade.333	Detta	tycks	i	Sandals	ögon	inte	vara	något	nytt.	Att	

politik,	diplomati	och	en	del	nepotism	är	fördelaktigt	för	att	utnämnas	till	biskop	finns	

det	historiska	bevis	för:	”Söndagsskollärare	och	syföreningsdamer	kan	uppfatta	hur	fint	

det	är	att	ärkebiskop	Nathan	Söderbloms	svärsöner	alla	blir	biskopar.	Andra	ser	i	detta	

hur	inflytandet	i	Svenska	kyrkan	är	begränsat	till	några	familjer	och	till	dem	som	

anpassar	sig	till	de	normer	och	koder	som	gäller	för	dem.”334	

Sandahl	ser	hur	både	kyrka	och	samhälle	sekulariseras.	Prästerna	blir	mer	civilreligiösa	

representanter	och	kyrkan	får	nöja	sig	med	att	folket	får	en	positiv	inställning	till	kyrkan.	

Sandahl	refererar	till	en	biskop	som	vid	sina	visitationer	minsann	inte	märkt	av	någon	
																																																								
328	Sandahl,	1976,	s.	86.	
329	Ibid.,	s.	85–86.	
330	Sandahl,	1974,	s.	23.	
331	Sandahl,	1990,	s.	113.	
332	Ibid.,	s.	113.	
333	Sandahl,	2014,	s.	122.	
334	Sandahl,	2010,	s.	332.	
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sekularisering.	Istället	hade	det	alltid	varit	gott	om	vänliga	människor	vid	

visitationerna.335	Att	så	var	fallet	tvivlar	säkert	ingen	på,	men	jag	förstår	Sandahls	mena	

att	biskopen	nog	kanske	inte	riktigt	såg	vad	församlingsprästerna	såg.	Bilden	blir	den,	av	

en	ledare	som	tappat	kontakt	med	verkligheten.	Han	fortsätter	på	liknande	vis	ett	

årtionde	senare:	”Det	är	biskopsvisitation.	Man	skulle	tro	att	det	vore	tillfälle	för	sakliga	

beskrivningar,	kritiska	analyser,	biskopens	möjlighet	att	hjälpa	den	lokala	församlingen	

att	ställa	självbespeglande	frågor.	Man	kunde	tänka	att	visitationen	skulle	vara	en	insats	

där	lekmänniskor	och	präster	får	hjälp	att	se	hur	verkligheten	är	av	den	som	kommer	

utifrån,	med	överblick	(episkope).	Hur	blir	det?	Kyrkligt	skönljugeri.	Det	kännetecknas	

därav:	1.	smicker,	inställsamhet,	kryperi.	2.	självbedrägeri,	kyrkligt	självförhärligande,	

fromma	fantasier.”336	Förklaringen	till	detta	”skönljugeri”	står	att	finna	inte	minst	i	

politiseringen	som	gör	att	biskoparna	måste	hålla	sig	väl	med	kyrkorådet.	Men	det	tycks	

också	ha	att	göra	med	att	Sandahl	inte	ser	att	biskopen	kan	göra	en	nulägesanalys,	och	

därför	återstår	enbart	att	finna	förklaringar	och	vara	uppmuntrande.	Denna	bild	av	

biskopen	som	en	verklighetsfrånvänd	optimist	återkommer	när	han	beskriver:	”för	oss	

som	mest	uppfattar	biskop	som	systemförsvarare,	en	samling	professionella	optimister	

som	ser	sin	uppgift	att	mana	till	optimism	när	församlingspräster	ser	kristecken.”337	Så	

blir	en	viktig	kritik	mot	biskoparna	generellt	att	de	inte	i	tillräcklig	utsträckning	sätter	

sig	in	i	och	förstår	verkligheten	”på	golvet”.	

Även	självbilden	och	den	mediala	bilden	hamnar	i	Sandahls	blickfång.	Han	beskriver	hur	

sanningsfrågan	kommer	att	belysas	i	efterdyningarna	från	upplysningen,	franska	

revolutionen	och	postmodernismen.	Sandahl	påminner	om	att	Kyrkans	Herre	själv	säger	

sig	vara	Sanningen.	Samtidigt	ser	Sandahl	hur	ärkebiskopen	försöker	hantera	frågan	

genom	att	säga	att	man	inte	äger	sanningen,	utan	söker	den.	Det	är	förstås	en	ödmjuk	

hållning,	men	rimmar	kanske	dåligt	med	den	väl	tilltagna	månadslönen	som	kommer	

med	ämbetet,	tänker	Sandahl.	Men	ödmjukheten	är	mest	en	posering:	”För	vem	trodde	i	

utgångsläget	att	t	ex	en	ärkebiskop	skulle	äga	sanningen?	De	som	varit	med	i	Kyrkans	

sammanhang	och	kanske	till	och	med	läst	lite	kyrkohistoria	kunde	nog	inte	få	för	sig	

detta.	De	hade	nog	snarare	tänkt	sig	att	det	är	med	biskopar	som	med	apostlar,	att	

poängen	inte	är	vad	de	själva	begriper	utan	ett	basfaktum;	Kristus	har	fått	dem	i	sitt	
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grepp.”338	Sandahl	eftersöker	alltså	biskopar	som	istället	för	att	posera	med	ödmjukhet	

inför	folket,	lever	i	ödmjukhet	inför	sin	Herre.	Som	söker	vara	Gud	i	behag,	snarare	än	

folket.	

Till	kritiken	hör	också	biskoparnas	oförmåga	att	agera	rätt.	Det	är	rimligt	att	anta	att	

detta	kan	kopplas	till	att	en	korrekt	diagnos	aldrig	ställts	eftersom	analysen	inte	gjorts.	

För	detta	menar	Sandahl	att	ledningen	ändå	måste	hållas	ansvarig:	”Ett	företag	som	på	

fem	år	tappat	20	%	av	sitt	folk	–	kunder	–	och	10	%	av	sitt	utbud	hade	haft	uppslitande	

diskussioner	i	styrelserummen	och	ansvariga	chefer	hade	fått	gå	med	omedelbar	verkan.	

Inte	så	i	Svenska	kyrkan.”339	Utvecklingen	i	Svenska	kyrkan	borde	alltså	föranleda	

krismedvetenhet	och	krisplaner.	Det	borde	leda	till	att	poster	ställs	till	förfogande	där	

misslyckandet	är	ett	faktum.	Istället	är	det	optimism	som	möter	kyrkans	folk	och	

ämbetsbärare	från	dess	ledarskap.		

När	utnämningspolitiken	fortfarande	begagnades	noterar	Sandahl:	”jag	förmådde	aldrig	

uppfatta	läget	annorlunda	än	att	utnämningspolitiken	syftade	till	att	säkerställa	att	

Svenska	kyrkan	inte	hade	ett	(alltför)	starkt	ledarskap.”340	Poängen	är	alltså	att	

regeringens	val	av	biskopar	inte	med	nödvändighet	var	baserade	på	vad	som	i	sanning	

var	bäst	för	kyrkan,	inte	minst	med	tanke	på	att	de	valde	bort	den	kandidat	folket	röstat	

fram.	Dessa	biskopar	gick	ofta	vilse	i	strategiska	beslut:	”1982	röstade	de	bort	sig	själva	

från	kyrkomötet	och	1993	förmådde	de	inte	stå	emot	opinionstrycket	utan	vek	ner	sig	

och	införde	prästvigningsstopp.”341	Konsekvensen	var	att	en	mängd	församlingspräster	

insåg	att	de	inte	längre	hörde	hemma	i	denna	kyrka.	Skulle	de	springa	på	en	ung	man	

med	prästkall	och	som	tänkte	liknande	om	ämbetet	kunde	de	ändå	inget	göra,	eftersom	

han	inte	skulle	kunna	bli	prästvigd,	”[o]ch	när	ett	råskinn	till	biskop	fick	tag	på	en	

prästkandidat	av	det	slaget	kunde	han	pröva	att	bryta	ner	genom	att	tvinga	honom	till	

en	nattvardsgång	hos	en	kvinnlig	präst	med	kommentaren	efteråt	att	’det	var	väl	inte	så	

farligt’.	Sådant	är	underbefälsfasoner	och	inte	herdesinne.”342	Jag	förstår	Sandahl	att	

mena	att	biskoparna	är	svaga	ledare	som	inte	klarar	av	att	tryggt	och	omsorgsfullt	leda,	

utan	hamnar	i	dåligt	ledarskap,	”underbefälsfasoner”	som	han	kallar	det.	
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Ämbetsreformen,	och	därefter	kravet	på	att	vara	lojal	med	kyrkans	ämbetssyn,	gör	

enligt	Sandahl	att	vissa	män	som	är	kallade	till	präster	antingen	inte	kan	hörsamma	

kallelsen,	eller	gör	det	men	blir	nekade	vigning.	Sandahl	reflekterar:	”det	betyder	väl	att	

Gud	kallar,	men	det	bryr	sig	inte	Svenska	kyrkan	om	att	upptäcka.”343	Sandahl	fortsätter	

att	begrunda	huruvida	Gud	har	ändrat	sin	grund	för	att	kalla	människor:	”Om	det	nu	inte	

är	så,	att	Gud	som	är	Fader	och	Son	och	Helig	Ande	fattat	vad	kyrkomötet	beslutat	och	

därför	slutat	kalla	olämpliga	präster.	Men	vem	vill	egentligen	bli	prästvigd	på	ett	

kyrkomötesbeslut	och	påstå	att	detta	är	Guds	goda	ordning?”344	Om	Gud	då	ändå	inte	

har	ändrat	sig,	och	fortfarande	kallar	präster	med	den	äldre	ämbetssynen,	vad	gör	då	

biskoparna?	Jag	kan	inte	läsa	annat	än	att	Sandahl	menar	att	biskoparna	ställer	sig	över	

denna	Guds	kallelse:	”Jag	hör	till	de	öppet	kritiska.	Finns	förmågan	bland	biskoparna	att	

urskilja	prästkallelser	och	skilja	dem	från	andra	kallelser”?345	Även	om	kritiken	på	ytan	

rör	ämbetsreformen	så	är	konsekvensen	av	den	att	Sandahl	ser	biskopar	som	antingen	

inte	klarar	att	igenkänna	kallelser	–	en	viktig	arbetsuppgift	för	en	biskop	–	eller	som	gör	

det	men	avfärdar	kandidaterna	på	grundval	av	kyrkomötesbeslutet.		

10.4 Svenska	kyrkans	prästerskap	
	

Sandahl	kritiserar	folkkyrkan	därför	att	prästen	blir	producent	och	församlingen	objekt	

för	prästens	förbön.	Prästens	uppgift	bli	alltså	att	producera	det	som	

församlingsmedlemmen	ska	konsumera.346	Sandahl	hade	förstås	varit	lycklig	om	det	

gällde	det	konsekrerade,	men	dessvärre	handlar	det	mer	om	verksamhet	än	bröd	och	

vin.	

Eftersom	siffrorna	och	framgången	kommit	i	förgrunden	har	därmed	evangelisation	

bytts	ut	till	nyrekrytering.	Siffrorna	är	målet.	De	tar	inte	hänsyn	till	varför	någon	är	med.	

Prästens	produktion	bli	därför	mer	inriktat	på	vad	konsumenten	vill	ha,	snarare	än	vad	

den	behöver.	Sandahl	menar	att	detta	gör	prästens	uppdrag	otydlig	eftersom	

nyrekryteringen	sätts	i	första	rummet.	Då	blir	det	oviktigt,	eller	i	alla	fall	sekundärt,	att	

vara	salt	och	ljus.347	Han	menar	vidare	att	många	präster	bär	på	bördan	av	den	

statistiska	motgången.	De	drabbas	av	handlingsförlamning	inför	att	det	är	så	få.	Sandahl	
																																																								
343	Ibid.,	s.	74.	
344	Ibid.,	s.	74.		
345	Ibid.,	s.	74.	
346	Sandahl,	1973,	s.	35.	
347	Ibid.,	s.	65.	
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vill	vända	perspektivet	och	peka	på	att	få	personer	i	en	församling	kan	vara	något	

positivt.	Det	gör	att	prästen	kan	fokusera	desto	mer	på	dessa.	Kanske	är	det	bara	10-15	

personer.	Dessa	ska	då	bli	fokus	för	prästens	omsorg.	Detta	är	också	en	möjlighet	till	

gemenskapsliv	i	församlingen.348	Prästen	måste	dock	i	allt	hålla	sig	ifrån	att	fokusera	på	

dem	som	inte	är	på	plats:	”Jaga	inte	efter	människor	som	inte	vill	komma.	Sköt	den	hjord	

du	redan	har.	Också	om	den	är	liten.”349	

Det	framstår	också	som	viktigt	att	prästen	förnyas	i	sin	uppgift	så	att	denne	finns	nära	

samhället	och	förstår	sin	samtid.	Sandahl	menar	dock	att	prästens	omvärldskontakt	–	

informationsinhämtning	för	att	möjliggöra	inkulturation	–	inte	kommer	av	

arbetsplatsbesök	eller	annan	konstlad	avstämning	med	verkligheten.350	Istället	

vidmakthålls	prästens	verklighetskontakt	genom	själavården.	Prästen	skulle	alltså	på	

detta	vis	kunna	leva	mycket	avstängt	från	det	samhälleliga	livet	–	vilket	inte	

nödvändigtvis	är	ett	ideal	–	och	ändå	ha	en	djup	kännedom	om	det	”verkliga	

människolivet.”351	Genom	studier,	själavård	och	andra	resurser	måste	prästerna	

betrakta	den	naturliga	religionen	och	knyta	an	till	eller	ta	spjärn	mot	den.	Det	är	dock	

avgörande	att	prästen	inte	ger	folket	det	de	vill	ha:	sentimentalitet	och	naturreligion.	

Istället	måste	prästen	ha	ett	tilltal,	även	om	det	kan	tyckas	störa	stämningen.352	

Sandahls	vision	är	därmed	en	förståelse	för	samtiden	som	leder	till	konfrontation	

snarare	än	konfirmation.	

Det	finns	en	idé	i	Svenska	kyrkan,	menar	Sandahl,	att	en	riktigt	duktig	lekman	är	den	

som	får	närmast	prästerliga	uppdrag.	Den	som	får	venia	–	biskopens	tillstånd	att	predika	

–	eller	leder	gudstjänst.	Häri	ligger	en	fattigdom,	eftersom	prästerskapet	framstår	som	

det	enda	och	ultimata	uttrycket	för	kristen	tro.	Istället	borde	prästerna	undervisa	

lekfolket	i	deras	uppgift:	”att	vara	missionärer	var	och	en	efter	sin	kallelse	och	sina	

personliga	förutsättningar.”353		
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10.5 Förändrad	syn	på	prästerna	
	

Sandahl	menar	att	kyrkan	har	förändrats	i	sin	syn	på	prästen.	Från	kallelse	till	roll;	från	

att	vara	en	livsform	till	att	numera	blivit	ett	lönearbete:	”Jag	började	förstå	vad	jag	var	

med	om,	när	arbetsgivaren	leder	och	fördelar	arbetet	och	i	sin	ordning	bestämmer	

agendan.	I	marginalen	fanns	nu	den	tidigare	centrala	tanken	på	prästen,	som	med	den	

stora	räkenskapsdagen	för	ögonen	såg	till	att	använda	resurser	för	Guds	rike	i	den	lokala	

församlingen	där	han	var.	…	Jag	var	förvandlad	till	betald	lönearbetare.	Det	förklarar	

varför	jag,	som	vi	alla,	ska	räkna	arbetstid.”354	Detta	lönearbete	tar	sig	många	uttryck	i	

prästens	liv:	var	denne	är	bosatt,	synen	på	tid	och	hur	prästen	förstår	sig	själv	som	

förebild.		

Sandahl	kritiserar	utvecklingen	kring	prästernas	bostäder	och	bosättningsort.	Han	

berättar:	”Detta	är	en	präst	som	tar	sin	bil	och	kör	några	mil	för	att	komma	till	

Ormesberga.	Han	parkerar	bilen	utanför	kyrkogården	(på	för	personalen	reserverad	

plats!)	och	går	in	i	kyrkan.	Han	träffar	kanske	några	andra	på	väg	till	högmässan.	Sedan	

far	han	hem	igen.”355	Bakgrunden	är	Sandahls	sinnebild	av	en	präst	om	lever	i	och	med	

sin	territoriella	församling.	Anledningen	är	både	kyrkopolitikernas	snålhet	genom	att	

sälja	prästgårdar,	och	prästernas	intresse	av	att	äga	ett	boende.	För	det	senare	visar	

Sandahl	förståelse.	Problemet	blir	en	uttunning	av	den	prästerliga	närvaron.	Sandahl	

påpekar:	”Det	är	ett	problem	eftersom	det	finns	en	avgörande	poäng	i	den	gamla	

kanoniska	rättens	bestämmelse	att	prästen	måste	bo	i	sin	församling	–	vara	lätt	

tillgänglig	och	dela	vardag	med	de	människor	som	var	hans	församling.”356	

Sandahl	berättar	vidare	om	synen	på	tid.	Efter	tsunamikatastrofen,	då	kyrkan	stundtals	

fick	kritik	för	sitt	agerande,	försvarade	en	präst	andra	präster	med	att	de	till	och	med	

ställt	upp	”på	sin	privata	tid.”357	För	Sandahl	finns	ingen	privat	tid	att	tala	om	för	den	

som	är	präst:	”Det	finns	ledig	tid	och	det	finns	andra	förpliktelser	än	de	som	ska	utföras	i	

församlingens	tjänst,	det	är	klart.	Men	privat	tid,	tid	som	bokstavligen	berövats	det	

allmänna	(för	det	är	vad	franskans	ord	’priver’	betyder),	finns	det	inte	för	den	som	är	
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vigd.	Han	eller	hon	har	ställt	sitt	liv	och	alla	dess	timmar	till	Herrens	förfogande.”358	Den	

som	är	vigd	till	en	livsform	likt	prästens	kan	alltså	inte	räkna	timmar.	

Detta	går	också	överföra	på	högmässofirandet.	En	präst	må	ha	ledig	helg,	men	på	

söndagen	ska	prästen	gå	i	mässan	oavsett	arbetstid	eller	inte.	För	”om	prästen	inte	

tycker	att	högmässan	är	viktig	för	egen	del	på	ledig	tid	–	varför	ska	folk	tycka	det	för	sin	

del	på	sin	lediga	tid?”359	Prästen	är	ett	föredöme	för	församlingsmedlemmarna.	Sandahl	

är	å	andra	sidan	mycket	noggrann	med	att	påpeka	att	av	all	den	tid	som	prästen	lägger	

på	sitt	arbete	skulle	mycket	kunna	skalas	bort.	Allt	för	mycket	läggs	på	uppgifter	som	

kunde	gjorts	av	någon	annan,	eller	beslut	som	kunde	fattats	utan	samordning	och	möten.	

Han	ställer	frågan:	”Vem	ser	till	att	präster	får	ägna	sig	åt	teologi,	till	exempel?”360	

Istället	måste	präster	och	kyrkoarbetare	strukturera	och	prioritera	så	att	det	viktigaste	

blir	gjort	och	så	att	annat	får	vara.361	De	behöver	vara	talangscouter	i	bemärkelsen	att	de	

finner	vad	församlingsmedlemmarna	är	kallade	till	och	blir	satta	i	tjänst	för	detta.362	

I	denna	förändrade	syn	på	prästen	som	lönearbetare	förutsätts	också	en	stor	

samarbetsvillighet.	När	präster	sägs	upp	eller	köps	ut,	sägs	det	bero	på	

samarbetsproblem.	Sandahls	bild	är	en	annan.	Han	menar	att	det	handlar	om	djupare	

saker	än	så,	att	man	är	”oense	om	vad	kristen	tro	är.”363	Han	ställer	oss	inför	den	

retoriska	frågan	om	Luther	hade	kunnat	bli	vare	sig	präst	eller	biskop	med	

samarbetskriteriet?364	För:	”det	beror	på	samarbetsproblem,	sägs	det.	Visserligen	kan	

jag	bli	misstänksam,	när	prästen	varit	kyrkoherde	på	orten	i	18	år	och	kyrkonämndens	

ordförande	varit	i	sysslan	i	två	år	–	är	det	då	självklart	och	uteslutande	prästens	fel	om	

det	skulle	gnissla	i	samarbetet?”365	En	verklighetsbeskrivning	som	sannolikt	känns	igen	

från	fler	platser	än	en.	

10.6 Prästerna	själva	
	

Det	är	dock	inte	enbart	kyrkan	som	ska	kritiseras	för	den	förändrade	synen	på	prästerna.	

Också	prästerna	själva	hamnar	i	skottgluggen.	Att	vara	präst	–	inte	bara	arbeta	som	
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präst	–	är	kallet.	Sandahl	menar	att	den	kyrkliga	förnyelsen	i	grunden	är	en	

prästväckelse.	Men	det	krävs	fortsatt	bearbetning	för	att	prästen	ska	kunna	inkorporera	

allt	till	ett	liv:	spiritualitet,	familjeliv,	församlingsliv	och	kollegialitet.366		

Sandahl	liknar	prästernas	frekventa	tjänstebyten	vid	ett	evangelisationsrally	där	man	

lite	snabbt	ropar	Jesus	men	sedan	kvickt	flyr	fältet.	Efter	en	snabb	kritik	av	frikyrkliga	

evangelisationssatsningar	riktar	Sandahl	in	sig	på	det	svenskkyrkliga	prästerskapet:	”Jag	

vidhåller	ändå	–	och	riktar	kritiken	också	mot	de	präster	som	gång	efter	annan	flyttar	

från	plats	till	plats	utan	att	i	lugn	och	ro	vara	i	en	församling	och	jobba	där.	Ibland	sägs	

att	bondpojkar	blir	de	bästa	prästerna.	Kanske	är	det	sant.	De	har	från	barnsben	lärt	om	

sådd	och	skörd	och	vet	att	man	måste	vänta	på	växten.	…	Det	kan	väldigt	få	präster.	Vårt	

galna	’befordringssystem’	spelar	förstås	sin	roll	liksom	att	det	är	lätt	att	lura	sig	och	på	

kreaturs	vis	tro	att	gräset	är	grönare	i	grannpastoratet.”367	Prästerna	har	alltså	att	

hantera	sin	rastlöshet,	karriärism	eller	naiva	tro	att	det	är	bättre	någon	annanstans.		

Sandahl	menar	att	det	med	prästvigningen	inte	enbart	kommer	ett	ansvar	för	den	egna	

församlingen,	utan	också	för	Kyrkan	i	sin	helhet.	Egentligen	inte	ens	begränsat	till	

Svenska	kyrkan,	utan	hela	den	världsvida	kyrkan.	Med	ämbetet	kommer	alltså	rollen	att	

vara	kritiker.	Exempelvis	trädde	Luther	med	rätta	fram	som	kritiker	eftersom	omsorgen	

om	Guds	Kyrka	var	honom	given	i	vigningen.	Sandahl	använder	bilden	av	en	båtåkare	

och	en	båtägare.	Båtåkaren	kan	njuta	av	en	åktur	och	uppleva	mycket	fint.	Båtägaren	

skiljer	sig	inte	i	dessa	avseenden,	men	har	också	en	annan	erfarenhet.	När	båten	går	

sönder,	eller	när	vädret	är	dåligt	en	hel	sommar.368	Vidare	skriver	han:	”Båtåkaren	

lägger	sig	inte	i	fartygets	kurs	och	bryr	sig	inte	om	dess	skötsel.	Andra	får	bestämma.	[…]	

Båtägaren	lägger	sig	i.	Båtägaren	vet	ju	att	de	som	ställt	sig	på	bryggan	saknar	

kompetens.”369	Han	kritiserar	de	dåvarande	högre	ämbetshållarna	för	att	vara	båtåkare	

istället	för	båtägare.	Samtidigt	ger	han	alltså	en	känga	till	övriga	ämbetshållare	som	

också	de	behöver	bestämma	sig	för	om	de	tänker	vara	båtåkare	eller	båtägare?	Som	

båtägare	är	nämligen	kursen	viktigt.	Det	betyder	alltså	att	man	då	behöver	höja	sin	röst,	

om	fartyget	för	tillfället	styr	i	fel	riktning.	
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När	Sandahl	ska	utdela	svidande	kritik	till	prästerskapet	gör	han	det	genom	att	

presentera	fyra	kategorier	av	präster.	Flanören	som	hinner	ha	tre	tjänster	på	samma	tid	

som	en	annan	hinner	ha	en.	Men	Sandahl	konstaterar	att	det	aldrig	blir	något	

församlingsbygge	gjort,	kanske	för	att	flanören	inte	har	tid	samtidigt	som	han	ska	

koncentrera	sig	på	de	egna	studierna	och	karriären.	Därnäst	voyeuren	som	mest	ser	på.	

Här	finns	ofta	mer	klagan	över	samtiden	än	arbete	för	att	något	annat.	Sandahl	ser	här	

tydliga	paralleller	med	en	högkyrklighet	som	anser	att	den	har	rätt,	men	inte	gör	något	

(tänk	båtåkare).	Den	tredje	är	vivören	som	är	en	gladlynt	och	fartfylld	präst.	Studieresor	

utomlands	med	församlingen	och	svulstiga	musikkvällar	ges	gott	om	utrymme.	Prästen	

är	omtyckt,	en	sådan	där	som	alla	kan	prata	med.	Sandahl	undrar	dock	om	det	finns	

någon	församling	kvar	när	prästen	lämnar?	Eller	om	det	mest	är	jippo	när	denne	är	på	

plats.	Till	sist	Sandahls	idealpräst:	innovatören.	Denne	är	menad	att	vara	präst	och	trygg	

med	sitt	ämbete.	Förändringar	är	en	självklar	del	i	hans	arbete,	liksom	

uppfinningsrikedom.370		

10.7 Ett	prästerligt	ideal	
	

I	denna	kategorisering	framskymtar	alltså	en	bild	av	Sandahls	egen	syn	på	prästen.	

Prästen	är	till	för	församlingen,	inte	sig	själv.	Denne	bör	vara	en	görare	och	en	

sanningssägare.	Den	måste	också	fokusera	på	att	vara	sin	Herre	och	sin	hjord	trogen,	

snarare	än	att	bara	bli	kyrkans	ansikte	utåt.	Till	sist	ska	trygghet	och	kallelse	vara	ledord	

för	prästen,	som	med	envishet	och	förändringsbenägenhet	fortsatt	leder	gudsfolket.	Det	

ligger	nära	tillhands	att	tro	att	det	är	Sandahl	själv	som	beskrivs.	Detta	är	inte	konstigt,	

underligare	vore	det	förstås	om	man	inte	var	–	eller	åtminstone	sökte	vara	–	sin	egen	

idealbild	trogen.	

Prästen	är	Ordets	och	bordets	tjänare.	Det	är	de	centrala	arbetsuppgifterna	kring	vilket	

prästlivet	ska	kretsa.	Där	ska	prästen	vara	i	sitt	esse.	Sandahl	skriver	närmast	i	

crescendo:	”På	Kristi	uppdrag	skall	han	vara	husfar	för	församlingen,	förse	den	med	

näring	–	Gud	Ord	och	sakrament.	Till	detta	är	han	kallad	och	vigd.	Kring	detta	borde	hela	

hans	vecka	kretsa.	Att	vara	husfar	för	Guds	folk	på	platsen	och	just	i	denna	funktion	vara	

kompetent.	Någon	annan	skulle	kunna	vara	rolig	gubbe	i	syföreningen,	någon	annan	

skulle	kunna	vara	framgångsrik	kontorsslav	på	pastorsexpeditionen	–	men	ingen	annan	
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kan	eller	skall	vara	husfar	för	församlingen	än	prästen.”371	Sandahl	menar	också	att	

mångsyssleriet	skulle	kunna	avhjälpas	genom	att	präster	och	församlingsarbetare	fick	

skriva	sin	egen	arbetsregel.	Den	skulle	beskriva	vad	arbetaren	ville	göra	och	såg	som	sin	

teologiskt	motiverade	uppgift.	Då	skulle	arbetarna	kunna	koncentrera	sig	

på	”[v]äsentligheter	som	för	de	allra	flesta	av	oss	ligger	innanför	den	territoriella	

församlingens	gränser,	dvs.	vid	den	pastorala	basen.”372	

Sammanfattningsvis	kan	vi	alltså	säga	att	Sandahl	kritiserar	förtroendevalda	för	att	

sakna	kontakt	med	den	verksamhet	de	är	valda	att	leda,	och	att	systemet	är	ineffektivt.	

Vidare	kritiseras	de	anställda	för	att	fokusera	på	annat	än	den	pastorala	basen.	Lekfolket	

kritiseras	för	att	inte	förstå	sin	uppgift,	och	lösningen	ligger	inte	minst	i	rätt	

undervisning.	Biskoparna	kritiseras	av	Sandahl	för	att	de	tillsätts	på	tveksamma	grunder,	

att	de	inte	sällan	saknar	kontakt	med	verkligheten	i	församlingarna	och	istället	för	god	

nulägesanalys	ägnar	sig	åt	verklighetsfrånvänd	optimism,	att	de	söker	folkets	välvilja	mer	

än	Guds,	att	de	utövar	ett	allt	för	svagt	ledarskap	och	är	ängsliga	inför	samtiden,	samt	att	

de	åsidosätter	sitt	uppdrag	då	de	inte	igenkänner	kallelsen	hos	präster	som	omfattar	den	

äldre	ämbetssynen.	Kanske	är	den	allra	kraftigaste	kritiken	den	som	rör	

konsekvenserna,	att	kyrkan	tappar	mark	i	så	hög	hastighet,	vilket	föranleder	frågan	om	

de	(och	andra	i	den	högsta	ledningen)	ens	kan	sitta	kvar.	Avseende	prästerna	kritiserar	

Sandahl	att	de	kommit	att	bli	producenter	för	konsumenterna	och	rekryterare	för	fler	

aktiva.	En	otydlig	bild	av	prästen	gör	att	lekfolket	i	sin	tur	får	en	otydlig	bild	av	sitt	

uppdrag.	Prästens	arbete	har	blivit	mer	lönearbete	än	livsform,	vilket	i	sin	tur	påverkat	

synen	på	bosättning,	tid,	att	vara	förebild,	samt	förväntan	på	samarbetsvillighet.	De	

många	tjänstebytena	och	befordringssystemet	ger	inte	församlingarna	ro.	Likt	båtägare	

snarare	än	båtåkare	bör	prästerna	ta	sitt	ansvar	att	höja	rösten	och	kritisera	när	fartyget	

styr	i	fel	riktning.	Idealet	är	en	präst	som	är	trygg	i	sin	roll	och	sitt	ämbete,	som	under	

lång	tid	på	en	plats	tjänar	församlingen	i	ord	och	sakrament,	söndag	efter	söndag.	
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11. Självbild:	ecklesialitet	blir	ecklesiologi	
	

Vi	närmar	oss	det	som	för	Sandahl	på	många	sätt	tycks	vara	det	största	hindret	för	att	

Svenska	kyrkan	ska	vara	just	Kyrka,	politiseringen	och	kyrkomötet.	Men	innan	dess	

måste	vi	se	till	Sandahls	kritik	av	Svenska	kyrkans	självbild.	Här	synliggörs	ecklesiologin	

genom	ecklesialiteten.	Det	synliggörs	i	relationen	till	staten,	till	folkopinionen	och	till	

den	statistiska	motgången.	

11.1 Svenska	kyrkans	relation	till	staten	Sverige	
	

Den	nära	relationen	mellan	stat	och	kyrka	gjorde	att	det	skolväsen	som	Svenska	kyrkan	i	

stor	utsträckning	byggt	upp,	kom	att	mer	och	mer	övertas	av	staten.	Katekesen	byts	ut	

mot	en	mer	etisk	kristendom	1919,	och	senare	kommer	kristendomsämnet	att	ersättas	

av	religionskunskap.	Det	kom	över	tid	att	bli	frågan	om	statens	kristendomssyn,	snarare	

än	kyrkans.	Sandahl	menar	att	det	var	en	folkkyrkoideologi	som	var	drivkraften	bakom	

detta.	Den	hade	mer	med	ideologi	än	teologi	att	göra.	Målet	var	en	med	staten	och	folket	

integrerad	kyrka;	en	demokratisk,	öppen	och	tolerant	sådan.373	Sandahl	refererar	till	hur	

Yngve	Brilioth	på	sent	1940-tal	och	tidigt	50-tal	ser	hur	staten	kommit	att	styra	allt	mer	

av	kyrkans	angelägenheter.	Sandahl	noterar	hur	olika	processer,	såväl	kyrkopolitiska	

som	kulturpolitiska,	isolerar	kyrkan	från	samhället	i	övrigt:	”Kyrkans	isolering	betyder	

också	att	andra	fattar	beslut	som	griper	djupt	in	i	hennes	liv	och	kyrkans	ledare	kan	inte	

göra	något	åt	saken.”374	Sandahl	skriver	på	1970-talet	att	det	är	grundläggande	för	

relationen	mellan	stat	och	kyrka,	att	staten	erkänner	kyrkans	uppfattningar	som	

normerande.	Om	så	inte	sker,	vilket	då	hade	blivit	uppenbart	i	abortfrågan,	måste	

kyrkan	sannolikt	söka	en	annan	organisationsform.	Den	ändrade	relationen	mellan	stat	

och	kyrka	kunde	då	beskrivas	som	att	”staten	inte	längre	erkänner	Kyrkans	uppfattning	

som	normerande”.375		

Sandahl	kritiserar	vidare	hur	utnämningspolitiken	fungerat	under	statskyrkosystemet.	

Han	menar	att	meriter	och	kompetens	kommit	i	andra	hand.	Därför	har	mindre	

kompetenta	personer,	men	med	”rätt”	åsikter,	blivit	valda	till	biskopar.	Sandahl	

uppmanar	trots	detta	människor	att	rösta	med	hjärta	och	inte	taktik.	För	i	taktiken	
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kommer	den	verkliga	folkviljan	i	skymundan.376	Därför	måste	staten	släppa	

biskopsvalen	helt	till	kyrkan:	”Ett	första	beslut	skulle	vara	att	de	politiska	partierna	

omedelbart	gick	med	på	att	Svenska	kyrkans	egna	val	skulle	vara	slutgiltiga.	Ett	sådant	

beslut	skulle	snart	nog	bli	omvälvande.”377	Sandahl	menar	också	att	frågan	om	

relationen	mellan	stat	och	kyrka	hängde	ihop	med	ämbetsfrågan	och	den	interna	

stridighet	som	den	orsakade.	Då	var	tanken	att	kyrka	och	stat	skulle	gå	skilda	håll	redan	

1984,	och	Gustaf	Wingren	menade	på	att	det	inte	skulle	gå	med	mindre	än	att	

ämbetsfrågan	var	löst.	Detta	eftersom	kyrkan	då	inte	skulle	kunna	kalla	sig	en	

enhetskyrka	–	det	kan	man	inte	göra	med	mindre	än	att	man	kan	fira	gudstjänst	

tillsammans.378	Det	fanns	således	en	inbördes	ordning	mellan	dessa	två	frågor.	Det	

förklarar	också	en	del	av	det	hårda	tryck	som	sattes	på	ämbetsfrågan.	Det	hela	beskrivs	

av	Sandahl	som	ett	slags	”chicken	race”	där	den	ena	parten	var	tvungen	att	dagtinga	med	

sin	övertygelse	för	att	splittring	inte	skulle	uppstå.	Biskop	Bo	Giertz	och	

kvinnoprästmotståndarna	hade	gjort	sig	själva	till	en	lojal	opposition	och	därmed	var	

utgången	alltså	ganska	given.	

Man	kunde	förstås	tänka	sig	att	allt	detta	skulle	ändras	i	och	med	den	förändrade	

relationen	mellan	stat	och	kyrka	år	2000.	Sandahl	menar	att	så	inte	är	fallet:	”Ingen	

makthavare	kan	släppa	kontrollen	över	de	ideologiska	statsapparaterna.	Det	var	därför	

kampen	om	skolan	rasade	–	Kyrkan	hade	inrättat	skolsystemet	och	staten	tog	över	från	

1900-talet	och	framåt.	Lika	självklart	vill	staten	ha	kontroll	över	Kyrkan.	Det	är	väl	för	

den	som	följer	Althusser	rätt	självklart	att	statskyrkosystemets	avveckling	i	Sverige	följs	

av	en	förstärkt	partipolitisering	–	på	så	vis	utövas	kontrollen	över	Svenska	kyrkan	–	

både	genom	de	beslut	i	sak	som	fattas	och	det	befordringssystem	kyrkopolitikerna	har	i	

sin	hand.”379	Relationen	mellan	kyrka	och	stat	är	således	inte	bruten.	Den	är	förändrad,	

och	i	någon	mån	förstärkt	genom	partipolitiseringen	av	kyrkomötet.	

Sandahl	menar	istället	att	Kyrkan	måste	vara	fri:	”En	Kyrka	som	är	fri	att	föra	talan	mot	

makten	och	maktapparaterna	är	en	Kyrka	på	människors	sida.	Den	är	politisk,	men	inte	

partipolitisk.	En	kyrka	som	ägnar	sig	åt	heliga	handlingar	kommer	också	ägna	sig	åt	
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politiska	handlingar.”380	En	statskyrka	blir	alltså	en	överhetskyrka	som	tänker	på	makt	

mer	än	människor.	Friheten	från	staten	leder	till	att	Kyrkan	kan	vara	sig	själv,	och	inte	

enbart	en	blek	kopia	av	samtiden:	”Vi	behöver	former	som	tryggar	Kyrkans	

annorlundaskap.	Statskyrkosystemet,	den	statliga	kontrollen	över	Kyrkans	ekonomi	och	

partipolitiseringen	hör	till	det	som	riskerar	att	göra	Kyrkan	tidsenlig.”381	

11.2 Anpassningslinjen	
	

Sandahl	beskriver	vad	han	ser	vara	kyrkans	anpassning	till	sin	samtid	och	kultur.	

Bakgrunden	är	att	hon	inte	vågar	stå	för	något	som	skulle	vara	stötande.	

Konsekvenserna	skulle	kunna	bli	mediadrev	och	minskade	intäkter	på	grund	av	färre	

medlemmar.	Sandahl	beskriver	anpassningslinjen	som	han	ser	vara	förhärskande:	”Jag	

antar	att	Svenska	kyrkans	väg	leder	till	en	anpassning	till	döds.	Det	beror	inte	på	

människors	illvilja.	De	ä	välvilliga.	De	ser	Anden	driva	sitt	verk	mot	det	nya,	framgångar,	

anseende,	respekt,	trovärdighet,	inflytande,	påverkansmöjligheter.	Om	Svenska	kyrkan	

väljer	rätt	väg	och	omprövar	klokt	kommer	människor	att	upptäcka	Svenska	kyrkan	och	

motiveras	att	vara	med	(och	betala	sin	avgift).”382	Önskan	om	att	människor	skulle	förstå	

hur	bra	Svenska	kyrkan	ändå	är,	leder	till	anpassning	av	budskap	och	metoder	–	allt	för	

att	folket	inte	ska	lämna.	Det	tar	sig	vidare	uttryck	i	den	tystnadskultur	som	präglar	

Svenska	kyrkan,	menar	Sandahl.	Anpassningslinjen	driver	så	fram	en	tystnadskultur	där	

fel	saker	inte	får	sägas	och	där	det	avkrävs	att	hålla	god	ton:	”Det	debatteras	inte.	Det	

tigs.	Det	hålls	käft.	Och	alla	vet	vad	som	inte	får	sägas	och	vad	pris	som	får	betalas	av	den	

som	säger	det.”383	Så	självcensurerar	alltså	den	inomkyrkliga	kulturen	bort	det	som	inte	

känns	rätt	inför	samtiden.	Sandahl	ser	hur	präster	som	trodde	de	kunde	bli	en	

centralgestalt	i	socknen	eller	församlingen	tystnade	i	sin	uppgivenhet.384	

Sandahl	menar	att	Svenska	kyrkan	i	brist	på	eget	budskap	låter	andra	fylla	det	

tomrummet.	Det	kan	bli	politiskt	kappvändande,	eller	för	all	del	ställningstagande	som	

passar	majoritet	av	folket.385	Bristen	på	eget	budskap	och	andlighet	leder	Svenska	
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kyrkan	till	att	hellre	tala	om	”fred,	fruntimmer,	förgiftning.”386	Kyrkan	söker	surfa	på	

aktuella	trender	då	fredssamtal,	jämställdhet	och	feminism	samt	miljöfrågor	hamnar	i	

första	rummet.	Därför	menar	Sandahl	att	”en	kyrka	som	inte	vågar	ägna	sig	åt	

frälsningen	inte	heller	har	något	väsentligt	att	bidra	med	i	samtalet	om	fred,	fruntimmer	

och	förgiftning.”387	Han	fortsätter:	”Kyrkan	som	vågar	hålla	samman	hela	verkligheten	är	

en	spännande	samtalspartner,	trendsurfaren	inte.”388	Han	kritiserar,	för	att	ta	ett	

exempel	av	ovan	nämnda,	hur	kyrkan	kommit	att	bli	allt	mer	kvinnlig:	”Kyrkan	har	blivit	

en	kvinnlig	domän,	ett	stycke	kvinnokultur	där	de	män	som	ska	vara	med	bör	ha	

intresse	för	kvinnokultur,	liturgisk	dans,	klassisk	musik	och	litteratur	samt	företrädesvis	

vara	medelklass	med	den	ansvarstagande	medelklassens	grundläggande	och	mjuka	

värderingar.”389	I	en	annan	beskrivning	–	denna	gång	av	ett	pastoratsblad	–	noterar	

Sandahl	den	kraftiga	majoriteten	av	kvinnor	i	kollaget	av	bilder,	3	män	och	21	

kvinnor:	”Det	illustrerar	eftertryckligt	Svenska	kyrkan	som	en	kvinnlig	domän	och	rätt	

långt	från	jämställdhet.”390	Sandahl	ser	således	en	kyrka	som	eftersträvar	att	gå	i	takt	

med	sin	samtid,	men	som	därmed	hamnar	ur	takt	med	sin	Herre.	Kyrkan	kan	alltså	tala	

fred,	feminism	och	miljöfrågor,	men	måste	grunda	detta	på	Kyrkans	skapelseteologi	och	

soteriologi.		

Eftersom	budskapet	är	diffust,	och	rädslan	för	mediastormar	stor,	behöver	kyrkan	

kontrollera	det	den	sänder	ut.	Sandahl	ser	hur	man	så	väl	i	stat	och	företag	som	kyrka	

har	anställt	kommunikatörer	för	att	förse	folket	med	en	verklighetsuppfattning	som	

överensstämmer	med	idealbilden:	”Väldigt	många	människor	har	betalt	för	att	jag	ska	få	

den	information	de	vill	att	jag	ska	ha	–	och	de	förenklar	med	en	avsikt	som	jag	inte	

omedelbart	förmår	uppfatta.	Det	är	inte	heller	meningen.”391	Kommunikatörernas	

arbete	är	alltså	att	i	huvudsak	använda	kommunikationsstrategier	som	gör	budskap	mer	

lättförståeliga,	men	kanske	också	mer	lättköpta.	Det	offensiva,	eller	i	sanning	

provokativa,	bör	undvikas.	Men	Sandahl	beskriver	också	hur	Svenska	kyrkan	trots	allt	

kommit	att	bli	en	marginaliserad	företeelse.	Inom	kyrkan	tror	man	sig	ha	något	

människor	efterfrågar,	men	där	”den	stora	majoriteten	människor	i	vårt	land	antingen	
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är	ointresserade	eller	förbryllade	inför	kyrkans	förkunnelse.”392	Detta	leder,	som	i	en	

ond	spiral,	till	att	man	är	beredd	att	göra	nästan	vad	som	helst	för	att	folket	ska	lyssna.	

I	sin	strävan	att	vara	folket	till	lags,	att	vara	nyttig	och	därmed	göra	skäl	för	

kyrkoavgiften,	drivs	kyrkan	att	bli	allt	mer	verksamhetskyrka.	När	medlemmarna	får	

uttrycka	vad	de	önskar	se	är	det	diakoni	och	pedagogik,	snarare	än	gudstjänster.	

Sandahl	menar	att	detta	medför	att	kyrkoarbetarna	sliter	ut	sig:	”Verksamhetskyrkan	

tar	kål	på	kyrkan.”393	Utvecklingen	går	över	tid	vidare	mot	att	de	anställda	ser	

verksamheten	som	sin	produkt	att	leverera	till	kunderna,	medlemmarna:	”Vad	ser	jag	i	

Svenska	kyrkan?	De	anställda	tar	över	och	en	verksamhetskyrka	skapas	av	det	som	

skulle	vara	en	levande,	folklig	kyrka.	Folket	blir	på	nytt	ett	objekt,	inte	längre	för	

prästens	möda	utan	för	arbetslagets	och	kommunikatörer.	Detta	är	att	på	många	sätt	

omyndigförklara	människor	och	förvandla	kyrkolivet	till	ett	intresse	–	för	en	grupp	som	

går	till	verksamheten	och	för	människor	som	behöver	ett	tidsfördriv.”394	När	det	ska	

motiveras	till	medlemskap	i	Svenska	kyrkan	hamnar	kulturhistoriska	värden,	diakoni	

och	internationellt	arbete	i	förgrunden.	Frälsning	genom	Jesus	Kristus	saknas,	eller	är	på	

undantag.	Så	blir	alltså	det	grundläggande	motivet	för	medlemskap	alltså	ekonomiskt,	

och	då	inte	frälsningsekonomiskt.	Sandahl	konstaterar	att	”en	sådan	folkkyrka	inte	ska	

bestå	eftersom	den	gör	något	annat	än	förkunnar	evangelium.”395	

11.3 Statistisk	motgång	
	

Sandahl	menar	att	strävan	att	behålla	så	många	medlemmar	som	möjligt	till	viss	del	är	

av	ekonomiska	skäl.	De	troende	utgör	en	allt	för	smal	ekonomisk	grund	att	stå	på,	varpå	

det	blir	nödvändigt	med	anpassning	till	de	medlemmar	som	inte	tror:	”Det	blir	då	

nödvändigt	att	inte	stöta	sig	med	dessa	de	sporadiska	kyrkobesökarna	genom	att	göra	

klart	vari	kristen	tro	skiljer	sig	från	deras	allmänreligiösa	eller	folkreligiösa	

uppfattningar.”396	Kyrkans	tro	tvingas	för	ekonomins	skull	att	kamouflera	sig	så	väl	som	

möjligt	med	majoritetssamhällets	syn.		
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Samtidigt	kan	statistik	och	siffror	nonchaleras.	Besöksstatistik	och	medlemstal	borde	

leda	till	en	annan	analys,	menar	Sandahl:	”Det	är	sant	att	vi	inte	alls	är	beroende	av	fina	

siffror	och	god	statistik	men	det	är	lika	sant	att	siffrorna	berättar	om	något	som	är	fel	i	

Svenska	kyrkan.	Vi	som	tror	oss	kunna	beskriva	alternativ	tar	därför	vara	på	statistiken	

som	en	slags	biktspeglar.”397	Det	som	blir	till	biktspeglar,	som	låter	verkligheten	spegla	

sig	i	idealet,	borde	kunna	omvandlas	till	handling:	”Varför	kan	detta	matematiska	faktum	

inte	omvandlas	till	missionsteologi?	Måste	tusen	år	av	kristen	tro	och	sed	i	detta	land	

förloras	på	några	korta	decennier	eftersom	konsumismen	blir	den	nya	religionen	och	

stormarknaden	det	lockande	templet?	Kanske.	Men	borde	inte	prästerna	försöka	

formera	en	motståndsrörelse?”398	Samtidigt	som	siffrorna	inte	är	det	enda	man	bör	rätta	

sig	efter,	är	siffrorna	trots	anpassligheten	alltså	något	som	man	bör	analysera.	Den	

analysen	menar	Sandahl	följaktligen	borde	kunna	leda	till	handling,	motstånd	och	en	

slags	kulturkamp.	

Sandahl	anför	vidare	att	det	finns	en	rädsla	för	verklighetens	siffror,	och	att	prästerna	

tycks	leva	i	någon	slags	självbedrägeri.	Han	målar	en	bild	från	sin	vigning	till	

pension:	”När	jag	prästvigdes	var	kyrkobesöken	uppe	i	över	25	miljoner	och	vi	ville	

bättra	på	den	siffran.	Då	var	det	gudstjänst	i	princip	i	varje	kyrka.	När	jag	gick	i	pension	

var	kyrkobesöken	15	miljoner	och	vi	hade	inte	mycket	debatt	om	saken	tappat	10	

miljoner	och	stod	inför	en	omfattande	omstrukturering	där	gudstjänstlivet	i	rask	takt	

centraliserades.”399	Det	blir	inte	bättre	om	man	ser	till	konfirmandsiffror,	eller	antalet	

barn	i	söndagsskolan	–	som	närmast	utraderats	till	förmån	för	barntimmar	och	öppen	

förskola.	Sandahl	konstaterar	krasst	att	”Svenska	kyrkan	tycks	vara	på	reträtt	över	hela	

fältet.”400	Sandahl	noterar	hur	det	finns	krislitteratur	sedan	långt	tillbaka.	Ofta	är	den	

dock	undangömd	i	artiklar	och	insändare	i	inomkyrkliga	organ.	Stundom	når	de	

offentlighetens	ljus,	alltid	med	kyrkoledningens	onda	öga.401	Sandahl	ser	alltså	en	kyrka	

och	en	kyrkoledning	som	ogärna	ser	sanningen	i	vitögat,	utan	hellre	hittar	det	positiva	i	

tillvaron.	

Sandahl	skulle	nog	önska	att	kyrkan	var	en	trosgemenskap,	där	tron	förenade	trots	

skilda	åsikter.	Det	är	inte	den	verklighet	han	ser:	”Det	heter	att	Kyrkan	inte	är	en	
																																																								
397	Sandahl,	1998,	s.	124.	
398	Sandahl,	2005,	s.	83.	
399	Sandahl,	2014,	s	137.	
400	Sandahl,	2005,	s.	55.	
401	Ibid.,	s.	75.	
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åsiktsgemenskap.	Praktiken	är	en	annan.	Och	kravet	kan	tyckas	måttligt,	nämligen	att	

människor	inte	ska	pekas	ut	som	något	de	i	all	sin	mänskliga	svaghet	dock	inte	är.”402	

Eftersom	Svenska	kyrkan	alltså	blivit	en	åsiktsgemenskap	behöver	de	avvikande	

hanteras	på	något	sätt.	Sandahl	menar	att	det	sker	genom	utstötningsmekanismer.	Det	

sker	därför	att	den	ekonomiska	basen	utgörs	av	de	som	är	rätt	främmande	för	kyrkan	i	

övrigt.	Därför	kan	makthavare	”inte	bita	den	hand	som	föder	dem.”403	Istället	

måste	”hotet	vara	de	andra,	de	som	hävdar	avvikande	ståndpunkter	och	ger	en	bild	av	

Svenska	kyrkan	som	inte	blir,	säg,	kundvänlig.	Då	får	dessa	de	andra	bli	den	mörka	

bakgrund	mot	vilken	också	de	grå	kan	framträda	som	ljusgestalter.”404	Lite	längre	fram	

skriver	han	att	ambitionen	är	”att	snarast	hitta	sådana	man	kan	definiera	ut,	utan	att	

skada	den	för	kyrkosystemet	livsviktiga	ekonomiska	basen.”405		

Tekniken	för	detta	var	egentligen	enkel:	”Några	skulle	definieras	som	onda,	andra	som	

goda.	Mediala	kampanjer	skulle	ge	klart	besked	om	vilka	som	var	vad.	Sakkonflikter	

skulle	tillåtas	bli	något	annat	–	och	de	skulle	användas	karriärsbefrämjande,	bara	man	

visste	hur	man	skulle	göra.	Det	behövdes	några	i	skurkrollen	för	att	skyla	det	pinsamma	

faktumet	att	Svenska	kyrkan	i	sin	helhet	var	på	reträtt.	Fram	med	syndabockarna!”406	

Sandahl	kritiserar	den	självbild	som	Svenska	kyrkan	håller	sig	med,	att	man	är	en	öppen	

och	tolerant	kyrka.	Sandahl	ser	istället	en	kyrka	som	är	öppen	och	tolerant	åt	vissa	håll,	

men	skarpt	avgränsande	mot	andra:	”I	folkkyrkan	finns	uppenbarligen	en	icke	

betydelselös	falang	som	gärna	skulle	se	att	vissa	grupper	om	inte	kastades	ut	så	dock	

lämnade	folkkyrkan.”407	Det	finns	alltså	en	motsättning	här.	Man	kan	inte	å	ena	sidan	

säga	sig	vara	öppen	och	tolerant,	och	å	andra	sidan	vilja	skilja	människor	från	sig.	

Underligt	nog,	menar	Sandahl,	har	vi	nu	kommit	till	situationen	där	människor	lämnar	

kyrkan	inte	bara	därför	att	de	inte	tror,	utan	också	därför	att	de	faktiskt	tror.	De	

respekteras	inte	av	kyrkan,	och	själva	känner	de	sig	inte	hemma	i	den	Svenska	kyrka	de	

en	gång	växt	upp	i.	Det	har	med	Sandahls	ord	blivit	en	annan	kyrka.408	

Sammanfattningsvis	är	Sandahls	kritik	av	Svenska	kyrkans	självbild	egentligen	en	kritik	

av	dess	levda	ecklesiologi,	dess	ecklesialitet.	Staten	kritiseras	för	att	lägga	sig	i	kyrkans	
																																																								
402	Sandahl,	2014,	s.	82.	
403	Ibid.,	s.	83.	
404	Ibid.,	s.	83.	
405	Ibid.,	s.	96.	
406	Sandahl,	2005,	s.	73.	
407	Sandahl,	1973,	s.	112.	
408	Sandahl,	2014,	s.	52.	
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inre	angelägenheter,	men	kyrkan	tillåter	det.	Biskopsvalen	är	ett	tydligt	exempel	på	detta.	

Kyrkan	behöver	frihet	från	politisering	och	statlig	kontroll,	annars	riskerar	hon	bli	

tidsenlig.	Budskapet	är	uttunnat	till	förmån	för	trendkänsla	och	för	att	inte	stöta	sig	med	

mottagarna.	Anpassningslinjen	har	blivit	förhärskande,	allt	för	att	hålla	medlemstal	och	

ekonomi	uppe.	Avvikare	svartmålas	så	att	majoriteten	kan	framstå	i	bättre	dager.	

Tysthetskultur	och	utstötningsmekanismer	håller	avvikarna	i	schack.	På	detta	vis	

förnekar	kyrkan	den	öppenhet	hon	i	ord	så	varmt	omhuldar.	Ytterst	sett	är	detta	hennes	

svaghet,	hon	stöter	bort	dem	som	egentligen	älskar	henne.	I	denna	ecklesialitet	–	den	

levda	ecklesiologin	–	blir	det	allt	tydligare	att	detta	också	är	kyrkans	

essensialecklesiologi	–	vad	den	till	sitt	väsen	är.		
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12. Pudelns	kärna:	det	partipolitiserade	kyrkomötet	
	

Vad	är	den	innersta	kärnan	i	Sandahls	kritik?	På	ytan	kan	det	tyckas	vara	

ämbetsreformen.	Men	som	vi	sett	var	den	primärt	en	konsekvens	av	olika	ämbetssyner	

på	kollisionskurs.	Är	det	då	folkkyrkan?	Ja,	i	en	bemärkelse,	eftersom	den	

demokratiserade	folkkyrkan	satt	folket	över	läran.	Samtidigt	är	det	egentligen	uttrycket	

för	den	demokratiserade	folkkyrkan	som	är	i	skottgluggen,	nämligen	det	

partipolitiserade	kyrkomötet.		

12.1 Historia	
	

Sandahl	beskriver	hur	biskopen	i	Västerås	John	Cullberg	såg	hur	partitillhörighet	

visserligen	stundom	spelat	roll	i	prästval,	men	att	det	åtminstone	inte	var	på	det	viset	i	

kyrkomötet.	Detta	betecknades	av	Cullberg	som	en	lycka.	Sandahl	kommenterar:	”Denna	

lycka	hade	John	Cullberg	inte	kunnat	uppfyllas	av	i	den	nuvarande	

kyrkomötesordningen	[...]”.409	Historiskt	sett	var	dock	statskyrkosystemet	minst	lika	

mycket	ett	problem	som	själva	politiseringen.	Statskyrkosystemets	problem	yttrar	sig	

inte	minst	i	biskopstillsättningarna.	Sandahl	ser	hur	kompetenta	biskopskandidater	blir	

framröstade,	men	eftersom	systemet	med	att	regeringen	slutgiltigt	kan	välja	en	av	de	tre	

första	kandidaterna,	slår	regeringens	politik	igenom	i	praktiken.	Därför	måste	

biskopsvalen	avpolitiseras,	och	bli	en	kyrkans	angelägenhet.410	Sammanblandningen	

mellan	stat	och	kyrka	är	alldeles	oavsett	mycket	problematisk	för	Sandahl,	och	han	

förordar	Kyrkans	frihet	gentemot	staten.	Denna	frihet	kom	i	någon	mening	med	

relationsändringen	vid	millennieskiftet.	Samtidigt	har	politiseringen	inte	minskat	sedan	

dess.411	

12.2 1982	års	kyrkomötes	eftersvall	
	

Med	ändringen	från	det	allmänna	kyrkomötet	1982	riktar	Sandahl	sin	skarpa	kritik	mot	

kyrkomötets	nya	sammansättning	och	auktoritet.	Tidigare	hade	kyrkomötet	bestått	av	

hälften	lekmän	och	hälften	präster.	Biskoparna	var	självskrivna	ledamöter.	En	dubbel	

ansvarslinje	–	med	åtskilda	beslutsområden	–	kunde	i	detta	skönjas.	Kyrkofullmäktige	

																																																								
409	Sandahl,	2014,	s.	30.	
410	Sandahl,	1990,	s.	173.	
411	Sandahl,	2008,	s.	201.	Se	resonemang	under	11.1.	
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kom	över	tid	att	anta	strukturen	av	kommunfullmäktige,	och	en	partipolitisering	blev	

allt	mer	tydlig.	Där	det	tidigare	varit	församlingstillhörighet	som	varit	avgörande	blev	

partitillhörighet	istället	det	viktiga.	

Sandahls	kritik	mot	ändringarna	1982	handlar	om	dess	auktoritet.	Han	underkänner	

dess	auktoritet	eftersom	sammansättningen	–	enbart	folk,	och	inget	

prästerskap/biskopar	–	omöjliggör	både	beslut	i	lärofrågor	och	sakramentsförvaltning.	

Detta	leder	till	att	det	inte	kan	erkännas	som	ett	kyrkomöte,	”ett	organ	för	kyrkan	som	

kristen	storhet.”412	Istället	förvandlas	kyrkomötet	”till	en	politisk	folkkongress	utan	

någon	som	helst	auktoritet.”413	Sandahl	agiterar	sina	följare	i	eftersvallet	av	den	nya	

kyrkomötesordningen	på	1980-talet:	”Du	som	vill	ha	en	ordentlig	partipolitisering	av	

kyrkan	–	stöd	det	nya	kyrkomötet!	[…]	Du	som	vill	att	staten	trots	allt	detta	till	sist	ska	

avgöra	kyrkans	lära	–	stöd	det	nya	kyrkomötet!	[…]	Du	som	vill	uppmuntra	pampvälde	–	

stöd	det	nya	kyrkomötet!	[…]	Du	som	vill	se	biskopar	utan	rätt	att	fatta	beslut	–	stöd	det	

nya	kyrkomötet!	[…]	Du	som	är	emot	elitkristendom	som	firar	gudstjänst	på	söndagen	–	

stöd	det	nya	kyrkomötet!	[…]	Och	du	som	vill	något	annat	–	BILDA	OPPOSITION!”414	En	

stor	portion	sarkasm	används	alltså	för	att	påvisa	det	problematiska	i	ett	allt	mer	

politiserat	kyrkomöte.	

12.3 Maktförflyttning	
	

Sandahl	beskriver,	som	ett	exempel,	hur	det	som	en	gång	på	1930-talet	byggdes	som	ett	

sommarhem	av	ungkyrkligheten	kom	i	den	aktuella	kyrkokommunens	ägo	på	1950-talet.	

Det	fungerade	bra	i	verksamheten,	men	underhållet	blev	sparsamt	när	det	skulle	tas	av	

gemensamma	pengar.	Kyrkofullmäktige	röstade	för	avyttring,	så	även	(S)-politikerna.	

Sandahl	berättar:	”I	demokratisk	ordning	skulle	nu	resultatet	av	en	ungkyrklig	väckelse,	

om	man	så	vill,	jämnas	med	marken.	I	blixtbelysning	stod	klart	att	det	är	skillnad	på	

Svenska	kyrkans	folk	och	Svenska	kyrkans	beslutsfattare.	Alla	kallas	lekmän.	Den	

gemensamma	beteckningen	borde	inte	skyla	bristen	på	gemensamt	intresse.”415	En	(S)-

märkt	förening	kom	att	stödja	uppköpet	och	restaureringen.	De	fick	dessutom	passande	

nog	även	ekonomiskt	stöd	av	kommunen.	Sandahls	föreslår	detta	som	en	modell	för	hur	

																																																								
412	Sandahl,	1998,	s.	55.	
413	Ibid.,	s.	55.	
414	Ibid.,	s.	132–133.	
415	Ibid.,	s.	52.	
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det	är	i	stort:	”Pröva	själv.	Först	bygger	man	utifrån	en	kyrklig	vision,	frivilligt	och	

entusiastiskt.	Så	tryggar	man	framtiden	med	hjälp	av	partipolitiker.	Åren	går.	Nya	

politiker	kommer.	De	finner	en	tillgång.	De	har	beslutsapparaten	i	sin	hand.	De	tar	hand	

om	det	som	byggts	utifrån	en	vision	för	att	fylla	den	med	ett	annat	innehåll.	[…]	Är	inte	

detta	en	modell	av	vad	som	händer	i	Svenska	kyrkan	i	stort	–	noga	besett?”416	På	detta	

vis	justerar	Sandahl	siktet	från	det	partikulära	till	det	övergripande.	Det	är	inte	bara	i	

Kalmar	det	sker,	utan	partipolitiseringen	gäller	hela	kyrkan.	Och	då	handlar	det	inte	

bara	om	ett	sommarhem	som	säljs	av.417	

Även	om	Sandahls	kritik	rör	all	partipolitisk	inblandning	i	kyrkans	angelägenheter,	är	

det	ändå	Socialdemokraterna	som	allra	tydligas	är	föremål	för	kritik.	Vi	kan	samtidigt	

anta	att	partipolitisk	inblandning	i	kyrkans	angelägenheter,	oavsett	partitillhörighet,	

inte	uppskattas	av	Sandahl.	Men	han	kritiserar	inte	minst	Socialdemokratiska	

Arbetarepartiet	för	sammanblandning	mellan	ledamöterna	i	kyrkomötet	och	

regering/parti.	Han	beskriver	sig	som	okunnig	om	hur	stark	styrningen	är,	men	att	

kopplingen	finns	klarläggs.	Styrningen	består	i	att	ledamöterna	förväntas	få	sina	

motioner	godkända	centralt	innan	de	kan	läggas	fram.	Hotet	om	straff	för	illojalitet	är	

underförstått	huruvida	det	finns	möjlighet	till	omval	eller	ej.418		

Trots	upprepade	utredning	om	relationen	mellan	stat	och	kyrka	kom	den	att	bestå	hela	

1900-talet	igenom:	”I	denna	relation	har	de	politiska	partierna	fått	ett	ökat	inflytande.	

Det	är	en	underlig	utveckling,	som	leder	till	att	viktiga	beslut	om	Svenska	kyrkans	

framtid	kan	fattas	i	partiernas	slutna	överläggningsrum	dit	vi	andra	inte	äger	

tillträde.”419	Men	Sandahl	ser	att	problemet	är	djupare	än	att	beslut	fattas	i	hemlighet,	

och	grundas	på	argument	som	inte	framförs	i	kyrkomötets	plenum.	Han	fortsätter:	”Det	

betyder	att	politiker	som	utträtt	ur	Svenska	kyrkan	eller	är	aktiva	i	andra	samfund	men	

behållit	medlemskapet	också	i	Svenska	kyrkan	får	mer	att	säga	till	om	än	en	

kyrkomedlem	utan	partimedlemskap.”420	Makten	förflyttas	på	detta	vis	alltså	

åtminstone	till	del	utanför	kyrkan;	en	för	Sandahl	oacceptabel	verklighet.	Ändring	

																																																								
416	Ibid.,	s.	52.	
417	Sandahl,	2014,	s.	145.	
418	Sandahl,	1998,	s.	49–50.	
419	Sandahl,	1990,	s.	115.	
420	Ibid.,	s.	115.	
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behöver	därför	till:	”Ska	man	driva	kravet	på	Kyrkans	frihet	måste	både	

statskyrkosystemet	och	partipolitiseringen	avskaffas.”421		

Sandahl	ser	hur	oförklarligt	partiernas	närvaro	i	kyrkomötet	egentligen	är.	För	somliga	

är	det	sannolikt	en	ickefråga.	För	Sandahl	är	det	en	fråga	om	Kyrkans	väsen,	

essentialecklesiologi.	Kyrkan	bör	styras	av	ämbetsbärare	i	symbios	med	den	

gudstjänstfirande	gemenskapen,	men:	”I	Svenska	kyrkan	kallar	vi	politruker	för	

förtroendevalda	och	förmår	inte	besvara	frågan	vad	ett	politiskt	parti	gör	i	kyrkovalet	

om	det	inte	är	där	för	att	bedriva	sin	politik	i	Svenska	kyrkan.	Den	uppenbara	risken	är	

att	en	grupps	numerär	avgör	diskussionen	och	inte	sakargumenten[…]”.422	Kyrkomötet	

har	alltså	egentligen	att	hantera	frågor	utifrån	sakargument,	men	Sandahl	ser	hur	

politiska	partiers	ideologi	ställs	framför	Kyrkans	lära	och	praktik.	Eftersom	denna	

ideologi	och	partipolitik	kommer	utifrån,	är	det	svårt	att	uppfatta	det	på	annat	vis	än	att	

kyrkomötet	i	Svenska	kyrkan	är	under	ockupation.	

12.4 Om	det	kyrkopolitiska	engagemanget	
	

Sandahl	reflekterar	över	om	Svenska	kyrkan	blivit	en	annan	kyrka	än	den	han	döptes	

och	prästvigdes	i.	Svaret	är	både	ja	och	nej.	På	nej-sidan	står	det	faktum	att	bekännelsen	

är	den	samma,	den	står	oförändrad.	Men	på	ja-sidan	står	det	faktum	att	bekännelsen	

inte	längre	styr,	utan	partipolitiken.423	Sandahl	kan	också	uttrycka	en	uppgivenhet	inför	

uppgiften	att	syssla	med	kyrkopolitik:	”Är	det	kyrkopolitiska	arbetet	något	att	lägga	

kraft	på?	Legitimeras	inte	systemet	av	att	dissidenterna	är	med	och	håller	liv	i	döende	

strukturer,	förlänger	lidandet?”424	Agerandet	visar	tydligt	att	Sandahl	ändå	funnit	det	

viktigt	att	engagera	sig	kyrkopolitiskt,	men	det	finns	alltså	ett	ifrågasättande	av	

utkomsten.	

Sammanfattningsvis	rör	en	av	Sandahls	mest	centrala	kritik	det	partipolitiserade	

kyrkomötet.	Eftersom	det	inte	i	sin	sammansättning	representerar	prästerskap	och	

biskopar,	äger	det	i	egentlig	mening	inte	auktoritet	att	fatta	beslut	i	lärofrågor	och	

sakramentsförvaltning.	Vad	värre	är	finns	det,	på	grund	av	partiernas	struktur,	inte	

																																																								
421	Ibid.,	s.	115.	
422	Sandahl,	2014,	s.	77.	
423	Ibid.,	s.	135.	
424	Ibid.,	s.	80.	
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folklig	insyn	i	beslutsfattandet.	Det	sker	i	hemlighet,	utanför	kyrkan.	Det	är	inte	längre	

sakargumenten	som	styr	utan	de	politiska	partiernas	ideologi	och	politik.	
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13. Sandahls	vision:	En	levande,	folklig	kyrka	
	

Sandahl	tecknar	sin	egen	vision	till	svar	för	en	mängd	frågor.	Den	allra	tydligaste,	och	

mest	frekvent	återkommande,	är	hans	syn	på	Kyrkan	–	hans	ecklesiologi.	Det	är	i	stor	

utsträckning	en	ecklesiologi	som	därefter	deduktivt	leder	till	dess	ecklesialitet.	Vad	

Kyrkan	är	påverkar	på	detta	vis	i	stor	utsträckning	vad	Kyrkan	ska	göra.	Han	kallar	

denna	Kyrka	–	i	motsats	till	folkkyrkan	–	för	en	levande,	folklig	kyrka.	I	motsats	till	den	

demokratiska	folkkyrkan,	gudsfolkets	kyrka.	I	motsats	till	advents-,	jul-	eller	påsk-

kristendom,	kyrkokristendom.	Påtagligt	ofta	presenterar	Sandahl	sin	vision	av	Kyrkan	

som	en	tredje	väg.	I	Vida	hon	famlar	heter	det:	”Därför	talar	vi	om	nödvändigheten	av	ett	

tredje	alternativ.	’En	biblisk	ecclesiologi	med	den	lokala	församlingen	i	fokus!’”425	Ett	år	

senare,	i	I	himlen	på	jorden,	är	det	gudsfolkets	kyrka	som	är	ett	tredje	alternativ,	till	en	

prästkyrka	likt	Billings	folkkyrka	å	ena	sidan	och	den	demokratiska	folkkyrkan	å	andra	

sidan.426	I	följande	söker	jag	genom	en	kort	exposé	visa	hur	denna	ecklesiologiska	vision	

är	närvarande	genom	Sandahls	utgivning.	

I	Vida	hon	famlar	beskriver	Sandahl	Kyrkan	i	tre	punkter.	Hon	är	(1):	”Den	lokala	

manifestationen	av	den	ena,	heliga	allmänneliga	och	apostoliska	Kyrkan.”427	Vidare	(2)	

är	Kyrkan:	”De	heligas	samfund	där	Guds	ord	rent	förkunnas	och	sakramenten	rätt	

förvaltas.”428	Och	till	sist	(3)	är	hon:	”De	människor	som	genom	dopet	och	tron	infogats	i	

Kyrkan	och	där	håller	fast	vid	den	apostoliska	undervisningen	och	

församlingsgemenskapen,	vid	brödsbrytelsen	och	bönerna.”429	Sandahl	söker	alltså	visa	

på	Kyrkan	som	katolsk,	ord-	och	sakramentsförvaltande,	samt	gemenskap.	Med	rätt	

pastoralt	fokus	menar	han	att	en	kyrka	kan	framträda	som	är	katolsk	och	inte	

sekterisk.430	

I	I	himlen	på	jorden	tecknar	Sandahl	bilden	av	Kyrkan	som	paroikos	och	koinonia.	

Paroikos	för	att	beteckna	Kyrkans	främlingskap	i	världen.	Koinonia	för	att	beskriva	

Kyrkans	gemenskap.	Det	kristna	livet	på	1900-talet	är	präglat	av	diaspora,	att	vara	

kringspridda.	Det	betyder	att	hon	är	i	reell	minoritet,	att	därmed	inte	kan	vara	Kyrka	för	
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hela	folket,	och	att	normsystemet	skiljer	sig	mellan	Kyrka	och	omkringliggande	

samhälle.431	Därför	uppstår	ett	annorlundaskap,	ett	främlingskap.	För	att	orka	detta	

menar	Sandahl	att	Kyrkan	också	behöver	vara	gemenskap,	och	då	inte	gemenskap	på	ett	

ytligt	sätt.	Gemenskapen	är	ytterst	sett	med	Kyrkans	Herre	genom	eukaristin.432	Detta	är	

inte	den	teologiska	sektens	modell,	den	som	bara	är	upptagen	med	den	egna	gruppens	

frälsning:	”För	Gudsfolkskyrkan	är	inte	en	sekt.	Hon	vet	att	Gud	vill	att	alla	människor	

ska	bli	frälsa	och	komma	till	insikt	om	sanningens	kunskap.”433	Kyrkan	behöver	däremot	

vara	beredd	och	ha	mod	nog	att	sociologiskt	vara	sekt,	så	att	främlingskapet	–	gestaltat	

till	exempel	i	nedåtgående	siffror	–	inte	skrämmer	henne.434	Sandahl	ser	inte	hur	denna	

vision	ska	kunna	accepteras	av	majoriteten	utan	konflikt:	”Men	i	längden	kommer	

konflikten	med	Folkkyrkoetablissemanget	att	blomma	ut	eftersom	det	alternativa	

program	vi	lägger	fram	kräver	ett	alternativt	tänkande	som	bestrider	viktiga	

grundstenar	i	folkkyrkotanken.”435	Trots	detta	uppmanar	han	till	att	stanna	kvar	inom	

Svenska	kyrkan:	”Vi	vill	ju	att	det	tredje	alternativet	ska	kunna	visa	sig	så	livskraftigt	att	

det	kan	bli	Svenska	Kyrkans	egen	teologi.”436	Målsättningen	är	alltså	att	gudsfolkets	

kyrka	ska	bli	Svenska	kyrkan.	

I	sin	korta	skrift	En	levande,	folklig	kyrka	tecknar	Sandahl	konturerna	av	just	denna	

Kyrka.	Kyrkan	är	till	att	börja	med	levande.	En	organism	snarare	än	en	organisation.	

Istället	för	att	vara	folklig	genom	att	organisationsmönstret	är	hämtat	från	samtiden	är	

den	det	genom	sitt	folk.437	Prästens	ämbete	behöver	lyftas	fram.	Inte	som	en	

överhetsgestaltning	utan:	”Främst	fungerar	han	genom	att	hjälpa	människor	till	tro	på	

Herren	Jesus.”438	Prästen	lever	med	och	för	folket,	och	finns	till	för	samtal	med	såväl	

medkristna	som	andra	medmänniskor.	Lekmännen	är	vidare	en	av	de	viktigaste	delarna	

av	en	levande,	folklig	Kyrka:	”Människor	som	inte	valt	varandra	kom	samman	och	

formade	en	gemenskap	över	många	gränser.”439	Sandahl	undrar	om	problemet	varit,	

inte	att	lekmän	skräms	bort	från	kyrkan,	utan	att	de	helt	enkelt	inte	getts	tillräckligt	att	
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leva	av	och	i.440	Vidare	består	den	i	ett	aktivt	gudstjänstliv	där	söndagens	högmässa	är	

församlingens	centrum,	men	församlingen	samlas	till	bön	vid	flera	andra	tillfällen	under	

veckan.	Själavården	fungerar	väl	och	erbjuder	människor	både	samtal	och	möjlighet	till	

bikt.	Kyrkans	mission	görs	inte	bara	långt	borta	utan	också	nära,	och	då	”främst	genom	

levande	människor	och	mindre	genom	trycksaker.”441	En	levande,	folklig	Kyrka	är	vidare	

en	aktiv	del	av	samhället	och	det	ekumeniska	sammanhang	man	lever	i.	Hon	styrs	

genom	att	man	tar	den	dubbla	ansvarslinjen	på	allvar	och	lägger	ned	motsättningarna	

mellan	förtroendevalda	och	präster.	Kyrkan	avvisar	alla	partipolitiska	försök	att	lägga	

sig	i	Kyrkans	angelägenheter	och	istället	är	det	sakargument	som	är	det	avgörande.	Med	

detta	i	tanke	frågar	Sandahl:	”Hur	ska	Svenska	kyrkan	bli	en	levande	och	folklig	kyrka	

och	inte	bara	ett	antal	av	hennes	församlingar?”442	

I	Dagsedlar	framskymtar	en	kort	bild	från	mitten	på	1980-talet:	”Där	är	utmaningen	till	

Svenska	kyrkan	att	fullfölja	sin	kallelse	att	vara	Kristi	kyrka	för	svenskarna.	Någon	

annan	gemenskap	än	denna	den	historiskt	framvuxna	kommer	inte	att	klara	uppgiften.	

Men	det	förutsätter	en	enda	sak:	att	de	som	nu	vill	leva	sitt	liv	som	kristna	inte	själva	

glömmer	det	heliga.	För	sekulariseringen	börjar	nog	i	Kyrkan.”443	Sandahl	visar	på	så	vis	

sin	stora	tro	på	att	det	ändå	är	just	Svenska	kyrkan	som	har	bäst	förutsättningar	att	vara	

Kyrka	för	svenskarna.		

I	Sann	myt	skriver	Sandahl	igen	om	en	”levande,	folklig	Kyrka,	en	som	stimulerar	mig	

andligt	och	intellektuellt,	en	Kyrka	som	utmanar	mig	till	mänsklighet	–	inte	kan	jag	vara	

ensam	om	en	sådan	vision.	Jag	tror	den	delas	av	många.”444	Han	ser	en	Kyrka	som	

handlar	om	människor,	som	är	levande,	utåtriktad	och	en	fri	Kyrka.	När	han	sedan	ska	

pussla	ihop	bilden	är	de	bärande	elementen	som	följer.	Ämbetet	måste	bli	viktigare.	Inte	

för	att	präster	ska	tjäna	mer	pengar,	men	tjäna	folket	bättre.	Det	behövs	en	

prästväckelse.	445	Biskopsvalen	behöver	styras	av	Kyrkans	frihet,	inte	av	politiska	partier	

eller	regeringen.	Biskopen	kan	då	åter	bli	den	samlande	kraften,	brobyggaren.	Vidare	

måste	lekfolket	befrias	att	vara	missionärer.	Det	är	inte	apparaten	som	är	Kyrkan,	utan	
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folket.446	Kyrkan	behöver	också	förstå	sitt	ärende	som	långt	större	än	att	organisera	

människors	andlighet,	nämligen	att	hon	”kommer	för	att	förklara	hur	Verkligheten	

egentligen	ser	ut	och	för	att	förändra	människors	liv	så	att	de	kan	leva	i	hela	

Verkligheten,	den	där	Gud	finns	och	griper	in.”447	Svenska	kyrkan	behöver	en	

församlingsförnyelse,	så	att	det	finns	ett	församlingsfolk:	”Målsättningen	är	en	levande	

församling	–	med	en	levande	gudstjänst,	med	kompetens	till	själavård,	med	människors	

omsorg	om	människor,	med	stimulerande	undervisning,	med	möjligheter	till	

ansvarstagande,	med	bön	som	självklar	hållning.”448	Detta	fungerar	bara	om	det	finns	ett	

gudstjänstfolk	och	därför	behöver	regelbundenhet	betyda	att	kristna	går	i	gudstjänst	

varje	söndag.	Vidare	ska	Kyrkan	vara	profetisk.	Den	ska	tala	och	bilda	opinion	för	det	

som	inte	redan	är	trendigt.449	Han	skriver:	”Jag	har	en	vision	av	en	annan	ordning,	där	

Kyrkan	vågar	vara	otidsenligt	tidsenlig.”450	Sandahl	ser	dock	inte	att	det	finns	något	

alternativ,	ingen	annan	kyrka	i	Sverige	är	lika	inkulturerande,	ingen	annan	står	där	i	

glädje	och	sorg.	Därför	menar	Sandahl	att:	”Det	underlättar	grävandet	för	den	som	vill	

hitta	skatten.	Och	grävandet	skulle	utmana	Svenska	kyrkan	att	bli	en	levande,	folklig	

Kyrka.”451	

I	På	lärjungasätt	dristar	sig	Sandahl	till	att	beskriva	sin	drömkyrka.	Orden	är	

välbekanta:	”en	levande,	folklig	kyrka.”452	Han	ger	uttryck	för	en	Kyrka	som	är	orädd	att	

finnas	i	offentligheten,	men	lika	orädd	att	möta	Gud	i	den	stilla	andakten.	Som	tar	upp	

kulturkampen	på	marknadsplatsen	genom	sina	apologeter.	En	Kyrka	som	inte	fastnar	i	

invanda	mönster	utan	som	hittar	nya	vägar	till	djupa	källflöden,	eftersom	den	älskar	Gud	

och	människor.453	Det	är	egentligen	inte	bara	Sandahls	dröm.	Han	menar	sig	veta	att	

detta	finns	i	Svenska	kyrkan,	men	”[h]oten	är	emellertid	verkliga.”454	

Samma	år,	i	Farligt,	finner	Sandahl	anledning	att	påminna	om	att	Kyrkan	–	trots	Svenska	

kyrkans	mycket	stabila	organisation	–	också	är	paroikia,	ett	tillfälligt	hus.	Detta	

provisoriska	hus	har	placerats	mycket	centralt	tiderna	igenom.	Kyrkan	har	sökt	sig	till	
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samhällets	mitt	för	att	där	hålla	mässa.	Han	påpekar	att	”det	finns	skäl	att	påminna	sig	

om	hur	idogt	den	kyrkliga	byggenskapen	inneburit	att	gudstjänst	firats	vid	

marknadsplatsen	så	eftertryckligt	att	det	vanliga	ordet	för	en	utställning	av	varor	blivit	–	

mässa!”455	Där,	mitt	bland	folket,	hör	Kyrkan	hemma.	Därför	kan	Kyrkan	inte	vara	en	

marginell	företeelse	i	bemärkelsen	att	den	sluter	sig.	Den	måste	missionellt	söka	sig	till	

samhället,	och	på	så	vis	uttrycka	sin	katolicitet	eller	folklighet.	

I	Den	stora	berättelsen	lägger	Sandahl	stor	vikt	vid	att	beskriva	Kyrkan.	För	Sandahl	är	

det	självklart	att	den	levande	och	folkliga	Kyrkan	i	huvudsak	fylls	med	en	sak:	

kyrkokristna.	De	firar	högmässa	varje	söndag.	Det	är	lika	naturligt	som	mat	och	sömn.	

Den	sociala	gemenskapen	bland	människorna	som	delar	nattvardsbordet	är	

avgörande.456	Det	går	förstås	att	vara	kristen	på	många	sätt,	men	den	

kyrkokristne	”ställer	medvetet	in	sig	i	skaran	av	gudstjänstfirare	och	har	sin	glädje	i	

kyrkoårets	skiftningar,	i	söndagarnas	återkommande	och	trygga	mönster	och	i	det	som	

är	varje	söndags	kännetecken	och	annorlunda.	Och	det	egentligt	egendomliga	med	min	

text	är	att	den	numera	upplevs	som	egendomlig.	Det	är	vi	som	börjat	tänka	annorlunda	

om	högmässan,	inte	högmässans	ärende	som	förändrats.”457	Så	menar	Sandahl	att	

söndagligt	högmässofirande	tillhör	det	högst	naturliga	för	en	kyrkokristen.		

Sandahl	ser	dock	hur	Svenska	kyrkan	hotas	av	enkelspårighet,	och	därmed	riskerar	sin	

katolicitet:	”Har	jag	varit	tillräckligt	tydlig	i	mitt	försvarstal	för	den	goda	mångfalden?	

Svenskkyrklighet	skulle	kunna	vara	en	sådan	god	mångfald.	Jag	ser	hur	

fromhetsriktningar	och	teologiska	skolor	i	många	stycken	samspelar	och	är	beroende	av	

varandra.	Bara	i	kyrkopolitiskt	nit	har	de	kunnat	ställas	emot	varandra.	Och	det	är	en	

ofruktbar	motsatsställning.”458	Därför	fortsätter	han	att	beskriva	Kyrkan	just	som	en	

mångfaldsrörelse:	”Min	tanke	är	ju	att	kyrkokristendom	är	just	detta	samspel	mellan	

fromhetsrörelser	och	riktningar,	en	fortlöpande	dialog	med	ständiga	påminnelser	om	

sådant	som	inte	får	försummas	eller	glömmas	bort.	Det	har	varit	alltför	enkelt	att	i	en	

liten	kyrka	som	Svenska	kyrkan	ställa	rörelser	mot	varandra,	välja	avgränsningarnas	

livsform	i	stället	för	att	konstruktivt	se	till	att	de	kan	samspela	–	med	respekt	för	vars	

och	ens	egenart.	Det	finns	kyrkor	som	varit	bättre	på	detta	än	Svenska	kyrkan	–	kanske	
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därför	att	de	tvingats	vara	mer	lyhörda	eftersom	de	inte	har	varit	en	dominerande	kyrka,	

kontrollerad	av	likasinnade,	som	tillsammans	och	från	maktposition	formulerat	de	

uppförandekoder	som	ska	gälla.”459	Visionen	är	således	inte	en	kyrka	åter	präglad	av	

avgränsningar,	men	från	ett	annat	håll,	utan	istället	en	Kyrka	som	under	sitt	stora	tak	

famnar	många	olika	rörelser	och	fromhetsriktningar.	

I	centrum	för	det	kyrkokristna	–	eller	kyrkligt	förnyade	gudstjänstlivet	–	står	högmässan.	

Den	ska	enligt	Sandahl	vara	familjegudstjänst	både	i	bemärkelsen	att	den	kristna	

församlingen	samlas	likt	en	familj,	och	att	barnfamiljer	får	plats.	Sandahl	kommenterar	

om	sitt	eget	arbete	som	församlingspräst,	i	relation	till	barnen	och	mässa:	”Det	här	var	

viktigare	än	vi	själva	förstod.”460	Genom	att	barnen	socialiseras	in	i	mässan	traderas	tron.	

Församlingens	bön	behöver	också	stå	i	förgrunden.	Morgon-	och	aftonbön	är	

grundmönstret.	Bönen	bes	som	en	förbönstjänst	för	världen,	men	också	i	en	bemärkelse	

ställföreträdande.	Bönetillfällena	är	ett	sätt	att	ordna	församlingens	rytm	så	att	alla	

kanske	får	tillfälle	att	dyka	upp	någon	gång	i	veckan.461	

I	Inget	för	någon	har	Sandahl	själv	kondenserat	ned	det	hela	och	därför	följer	ett	längre	

citat,	med	ett	par	kommentarer	insprängda:	”Folkkyrka	kan	betyda	en	kyrka	där	folket	

är	objekt	(för	prästens	omsorg,	för	arbetslagets	och	kyrkorådets	verksamhet)	eller	en	

kyrka	där	folket	är	subjekt	och	bestämmer	(i	kyrkopolitiska	former).	Jag	håller	båda	

folkkyrkotankarna	för	att	vara	avvägar.”462	Alltså	en	kort	återblick	över	det	som	Sandahl	

ofta	ser	som	folkkyrklighetens	ytterligheter.	Därefter	kommer	så	den	sedvanliga	tredje	

vägen:	”Vi	måste	våga	lita	på	att	människor	som	firar	gudstjänst	förstår	sig	ha	ansvar	att	

fira	gudstjänst	och	ansvar	att	leva	tillsammans	med	människor	(familj,	grannar,	vänner,	

arbetskamrater)	som	trons	tecken.	Av	detta	blir	det	en	radikal	kyrka	–	samlad	kring	

altaret	och	spridd	ut	i	alla	sammanhang.”463	Här	återkommer	alltså	koinonia	och	

paroikia,	lekmännens	ansvar	och	missionen.	Vidare	om	potensen	i	den	levande,	folkliga	

Kyrkan:	”Det	är	detta	som	jag	tror	är	en	levande,	folklig	Kyrka	och	den	enda	

kyrkostruktur	som	inte	bara	kan	överleva	utan	verkligen	leva	i	ett	sekulariserat	och	

efterkristet	samhälle.	En	folkkyrka	oavsett	av	vilken	typ	den	är,	kommer	med	

nödvändighet	att	bli	en	verksamhetskyrka	och	i	den	behövs	inget	folk.	Bara	avnämare,	
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sådana	som	kommer	för	att	konsumera	utbudet	–	om	det	nu	skulle	te	sig	lockande.	

Annars	inte.”464	

Sammanfattningsvis	bär	Sandahl	en	ecklesiologisk	vision	om	en	annan	kyrka	än	den	som	

varit	genom	åren	och	är	idag.	Han	benämner	den	som	katolsk,	gudsfolkets	kyrka,	och	

kyrkokristendom,	men	allra	oftast	för	en	levande,	folklig	Kyrka.	Kyrkan	är	på	ett	sätt	

främlingar	eftersom	de	lever	i	diaspora	och	som	minoritet,	samtidigt	en	gemenskap	både	

kring	nattvardsbord	och	kvällsvardsbord.	Konturerna	av	denna	Kyrka	är	att	den	är	

katolsk	och	inte	sekterisk,	sakramental	och	inte	symbolisk,	själavårdande	och	därmed	

människotillvänd,	missionerande	med	ett	tydligt	budskap,	med	ett	stort	fokus	på	

högmässan	och	dess	liturgi,	samt	bönen,	ämbetet	och	lekfolket.	 	

																																																								
464	Ibid.,	s.	83.	
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14. Sammanfattning,	Diskussion	och	Vägar	framåt	
	

I	detta	sammanfattande	kapitel	är	uppgiften	att	dels	ge	sammanfattande	svar	på	de	

frågor	som	inledningsvis	ställdes	och	på	så	vis	redovisa	resultatet	av	analysen.	Dels	

analysera	och	diskutera	resultatet.	Samt	slutligen	ge	förslag	på	några	möjliga	vägar	

framåt.		

14.1 Sammanfattning:	Frågeställningar	och	Resultat	
	

Jag	ställde	inledningsvis	ett	antal	frågor	till	materialet	(1.1).	Nedan	följer	frågorna	och	

ett	till	var	och	en	av	dem	sammanfattande	svar.	

- Vad	är	huvuddragen	i	Sandahls	kyrkokritik?	

Sandahls	kyrkokritik	är	bred	och	omfattar	en	stor	mängd	områden	i	kyrkans	liv.	

Huvuddragen	sammanfaller	med	den	kategorisering	som	sammanfattningsvis	redovisas	

nedan.	Jag	tror	att	den	mest	kärnfulla	sammanfattningen	jag	kan	ge	av	Sandahls	

kyrkokritik	är	att:	Kritiken	riktas	primärt	mot	när	kyrkan	agerar	–	och	därmed	uttrycker	

ecklesialitet	–	i	motsats	till	sin	bekännelse	och	lära,	och	i	förlängningen	därmed	gör	sig	

själv	en	annan	ecklesiologi	än	den	som	är	given	genom	Bibel,	bekännelse	och	tradition.	

- Hur	kan	kyrkokritiken	kategoriseras,	och	i	vilka	kategorier?	

Sandahls	kyrkokritik	kan	sannolikt	kategoriseras	på	flera	sätt.	Det	tillhör	varje	

kategorisering	att	den	söker	indela	eller	bryta	upp	det	som	egentligen	är	en	helhet,	och	

därmed	tvingas	till	viss	repetition.	Jag	har	genom	min	struktur	i	uppsatsen	sökt	visa	på	

att	Sandahls	kyrkokritik	börjar	i	folkkyrkokritik	(kapitel	3).	Detta	kontrasteras	av	

frikyrkokritik	(kapitel	4),	och	får	sin	”upplösning”	i	Kyrkans	katolicitet	(kapitel	5).	

Vidare	styrs	kritiken	mot	misslyckandet	att	gestalta	denna	ecklesiologi	genom	kritik	av	

sakramentsförvaltning	(kapitel	6)	och	kyrkans	mission	(kapitel	7).	Därefter	kritiseras	

ämbetssynen	(kapitel	8),	vilket	jag	uppfattar	vara	en	konsekvens	av	Sandahls	

ecklesiologi	där	den	allmänneliga	(katolska)	uppfattningen	av	såväl	Kyrkans	väsen	som	

sakramentsförvaltningen	är	vägledande.	Som	en	konsekvens	av	denna	kritiseras	

behandlingen	av	minoriteten	i	Svenska	kyrkan	(kapitel	9).	I	två	uppsamlingskapitel	

kritiseras	först	människor	i	den	kyrkliga	strukturen	(kapitel	10)	i	huvudsak	för	att	inte	
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gestalta	eller	leva	ut	sin	kallelse	i	respektive	uppdrag,	och	sedan	Svenska	kyrkan	i	sig	för	

att	genom	den	i	handling	åskådliggjorda	självbilden	uppvisa	en	ecklesiologi	som	är	

främmande	för	denna	katolska	Kyrka	(kapitel	11).	Till	sist	visar	jag	att	grundbulten	i	

kritiken	nu	kan	sägas	vara	det	partipolitiserade	kyrkomötet	(kapitel	12)	som	i	det	

närmaste	kan	beskrivas	som	en	ockupation	av	kyrkans	beslutsfattande.	Avslutningsvis	

ger	jag	en	exposé	över	Sandahls	motbild	och	vision	–	en	levande,	folklig	Kyrka	(kapitel	

13)	–	som	egentligen	svarar	mot	hela	den	kritik	som	ovan	anförts	och	som	är	ett	destillat	

av	Sandahls	ecklesiologi	och	ecklesialitet.	

Jag	skulle	alltså	säga	att	det	finns	mer	central	och	perifer	kritik,	även	om	den	bäst	förstås	

som	en	helhet.	Till	det	mer	centrala	hör	folkkyrkokritiken	(inte	minst	den	demokratiska	

folkkyrkan),	kritiken	avseende	Svenska	kyrkans	katolicitet,	ämbetskritiken,	hanteringen	

av	minoriteten,	ecklesiologin	(självbilden)	och	det	partipolitiserade	kyrkomötet.	

Samtidigt	fungerar	kritiken	på	lite	olika	nivå.	Ecklesiologi	och	ecklesialitet	är	återigen	

goda	beskrivningar	av	dessa	nivåer.	Den	nyss	nämna	centrala	kritiken	hör	i	huvudsak	

samman	med	ecklesiologin	–	hur	man	förstår	Kyrkan	och	dess	väsen.	Till	det	mer	

perifera	hör	gestaltandet	av	densamma,	alltså	ecklesialiteten.	Samtidigt	kan	gestaltandet	

ställas	i	förgrunden	–	till	exempel	mässfirandet	–	i	vad	jag	uppfattar	som	ett	av	Sandahl	

åskådliggörande	av	motpartens	bristfälliga	ecklesiologi.	Det	ska	såklart	också	sägas	att	

det	finns	ytterligare	kritik,	men	uppsatsens	syfte	har	varit	att	ta	fram	huvuddragen.	

Så	till	en	sammanfattande	beskrivning	av	kritiken.	Jag	har	föreslagit	att	ecklesiologi	och	

ecklesialitet	är	det	gemensamma	temat,	och	den	lins	igenom	vilken	Sandahls	kyrkokritik	

bäst	förstås.	Huvudfokus	är	att	kritisera	den	ecklesiologi	som	uttrycks	genom	

ecklesialiteten.	Detta	alltså	i	motsats	till	att	Sandahls	kritik	enbart	skulle	ses	som	

dogmatisk,	eller	röra	sig	enbart	på	det	förverkligande	eller	gestaltande	planet	–	

ecklesialiteten.		

Kritiken	tar	sin	början	i	folkkyrkotanken.	Sandahl	ser	hur	Einar	Billings	folkkyrkotanke	

lett	till	sammanblandning	av	kyrka	och	svenska	folket,	samt	hur	den	allt	för	ensidigt	

förstår	kyrkan	som	subjekt	och	folket	som	objekt.	I	den	demokratiska	folkkyrkan	är	

folket	tvärtom	subjekt	och	kyrkan	objekt.	Detta	gör	att	folket	sätter	sig	över	läroämbetet.	

Kyrkan	behöver	bli	fri	från	staten	för	att	för	att	kunna	vara	Kyrka;	istället	förvärldsligas	

hon	genom	att	avspegla	sin	samtid.	
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Frikyrkan	kritiseras	för	att	vara	en	slags	antites	till	folkkyrkotanken	i	det	att	den	ser	till	

den	lilla	rättroende	skaran.	Den	kom	att	orsaka	kyrkosplittring,	minskad	kyrkogång	och	

omedvetet	uppkomsten	av	folkkyrkotanken.	Det	teologiskt	sekteriska	och	dess	anti-

sakramentalitet	hör,	tillsammans	med	ett	frikyrkligt	återtåg	till	tjänster	i	Svenska	

kyrkan,	till	de	mer	komprometterande	inslagen	i	frikyrkligheten.		

Svenska	kyrkan	borde	förstå	sig	själv	som	katolsk,	eller	evangeliskt	katolsk.	Dessvärre	

menar	Sandahl	att	Svenska	kyrkan	inte	gestaltar	katolicitet	utan	snarare	

självtillräcklighet.	Svenska	kyrkan	kritiseras	för	att	ekumeniskt	se	sig	själv	som	en	

föregångskyrka,	och	inomkyrkligt	för	en	kongregationalistisk	försnävning.	Med	

katoliciteten	följer	en	uppskattning	för	mångfald,	men	Sandahl	ser	en	mycket	smal	

mångfald	gestalta	sig.	Svenska	kyrkan	borde	dels	ödmjukt	se	sig	som	en	del	i	den	

världsvida	kyrkan,	och	samtidigt	med	självförtroende	framträda	som	den	rätta	katolska	

kyrkan	i	Sverige.		

Gestaltningen	är	också	ett	problem	när	det	gäller	sakramenten.	Den	är	inte	i	

överensstämmelse	med	innehållet.	Kritiken	mot	den	låga	mässfrekvensen	byts	över	tid	

ut	mot	kritik	mot	att	liturgins	uttryck	och	innehåll	inte	hålls	samman.	Det	blir	därmed	

ritualism.	Inte	heller	avseende	dopet	hålls	gestaltningen	ihop.	Dopet	förutsätter	

undervisning,	men	när	dopundervisningen	saknas	fortsätter	kyrkan	att	döpa	som	om	

ingenting	har	hänt.	Ecklesiologi	och	ecklesialitet	hänger	så	att	säga	inte	samman.	

Svenska	kyrkan	kritiseras	vidare	för	sin	mission.	Avsaknaden	av	densamma	riskerar	hela	

kyrkans	vara.	(Ecklesialitet	leder	till	ecklesiologi.)	Problemet	är	att	man	inte	ser	Sverige	

som	ett	missionsland,	och	därför	inte	använder	missionsmetoder	för	att	nå	folket.	Här	

spelar	två	huvudfaktorer	in:	präster	och	lekfolk.	Prästerna	är	inte	tillräckligt	närvarande	

genom	bosättning	och	längre	tid	i	tjänst	i	samma	församling.	Lekmännen	blir	därför	inte	

utrustade	för	sin	uppgift:	mission.		

I	ämbetsfrågan	kritiserar	Sandahl	Svenska	kyrkan	för	en	allt	för	funktionalistisk	

ämbetssyn,	i	motsats	till	en	mer	ontologisk	ämbetsförståelse.	Kritiken	rör	såklart	det	

faktiska	beslutet	1958	att	öppna	prästämbetet	för	kvinnor,	men	minst	lika	mycket	(och	

kanske	än	mer)	processen	som	ledde	fram	till	beslutet	och	konsekvenserna	av	det.	

Beslutsprocessen	kritiseras	för	att	vara	politiskt	initierad	och	genomdriven.	Dessutom	

kritiseras	biskopar	och	kyrkopolitiker	för	att	inte	ha	stått	upp	för	samvetsklausulen.	
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Trots	samvetsklausulen	kom	en	rad	åtgärder	för	att	försvåra	för	reformmotståndarna,	

och	Sandahl	kritiserar	att	kyrkan	genom	vigningsstoppet	närmast	kommit	att	förbjuda	

en	åsikt	i	sitt	prästerskap.	

Nära	sammanhörande	med	ämbetsfrågan	är	den	om	majoritetens	relation	till	

minoriteten.	Sandahl	ser	inte	en	öppen	och	demokratisk	folkkyrka,	utan	en	som	

marginaliserar	och	slutligen	eliminerar	avvikarna.	Förståelsen	för	hur	man	gestaltar	

enhet	tycks	vara	mycket	skilda.	Kompetenta	människor	väljs	bort	på	grund	av	att	de	

håller	felaktiga	åsikter	eller	har	fel	grupptillhörighet.	Sandahl	kritiserar	Svenska	kyrkan	

för	att	svartmåla	minoriteten	och	sedan	använda	dem	som	en	mörk	bakgrund	mot	

vilken	majoriteten	kan	framstå	i	bättre	dager.	

Sandahl	kritiserar	vidare	människor	i	den	kyrkliga	strukturen.	Förtroendevalda	kritiseras	

för	att	sakna	kontakt	med	den	verksamhet	de	ska	styra.	Dessutom	är	systemet	

ineffektivt	på	grund	av	den	stora	mängd	människor	som	krävs.	Anställda	kritiseras	och	

varnas	för	att	lägga	fokus	någon	annanstans	än	på	den	pastorala	basen,	människorna	i	

församlingen.	Lekfolket	förstår	inte	sin	uppgift	och	borde	undervisas	bättre.	Biskoparna	

tillsätts	på	tveksamma	grunder,	saknar	verklighetskontakt	och	framställs	som	

verklighetsfrånvända	optimister.	De	borde	ägna	sig	mer	åt	analys	och	åtgärder.	

Dessutom	ifrågasätter	Sandahl	deras	förmåga	att	verkligen	igenkänna	prästkallelser.	

Allra	värst	är	att	de	förblir	overksamma	inför	att	kyrkan	så	markant	förlorar	sina	

medlemmar,	det	borde	likt	i	ett	bolag	föranleda	avgång.	Prästerna	kritiseras	för	att	ha	

blivit	producenter	och	rekryterare,	mer	än	andliga	ledare.	Att	vara	präst	har	kommit	att	

bli	ett	lönearbete	istället	för	den	livsform	det	är.	Det	påverkar	prästernas	syn	på	karriär,	

bosättning,	tid	och	att	vara	en	förebild.	Prästerna	kritiseras	till	sist	för	att	de	inte	höjer	

rösten	mot	det	kyrkliga	förfallet.	Det	borde	idealt	sett	vara	trygga	ämbetsbärare	som	

tålmodigt	tjänar	på	en	plats	över	lång	tid.	

Sandahl	kritiserar	Svenska	kyrkans	självbild.	Staten	lägger	sig	i	kyrkans	inre	

angelägenheter,	och	kyrkan	tillåter	det.	Statens	styrning	i	biskopsvalen	är	ett	exempel	

på	detta.	Frihet	från	politisering	och	statlig	kontroll	behöver	vara	kravet,	både	då	och	nu.	

Annars	riskerar	kyrkan	bli	tidsenlig.	Vidare	kritiseras	Svenska	kyrkan	för	att	anpassa	

sitt	budskap	genom	att	trendkänsligt	göra	allt	för	att	undvika	att	stöta	sig	med	betalande	

medlemmar.	Med	samma	mål	i	sikte	svartmålas	avvikarna.	De	hålls	på	plats	genom	

tysthetskultur	och	utstötningsmekanismer.	Så	förnekar	kyrkan	den	öppenhet	som	hon	
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annars	så	varmt	omfamnar.	Genom	sin	ecklesialitet	–	sin	levda	ecklesiologi	–	visar	hon	

allt	mer	sitt	sanna	jag	–	sin	ecklesiologi.		

Till	sist	rör	en	av	de	viktigaste	konsekvenserna	av	Sandahls	kritik	det	partipolitiserade	

kyrkomötet.	Sammansättningen	är	mer	folkkongress	än	kyrkomöte,	och	äger	därför	inte	

i	egentlig	mening	auktoritet	att	besluta	i	lärofrågor	och	sakramentsförvaltning.	

Partiernas	struktur	gör	att	det	saknas	folklig	insyn	i	beslutsfattandet,	eftersom	det	sker	i	

hemlighet	utanför	kyrkan.	I	denna	mening	är	det	ockuperat.	Dessutom	är	det	mer	

politisk	ideologi	än	sakargument	som	styr	kyrkomötets	agerande.	

Jag	har	också	presenterat	Sandahls	ecklesiologiska	vision	av	en	levande,	folklig	Kyrka.	

Detta	eftersom	den	är	så	frekvent	närvarande	som	motbild	både	till	folk-	och	frikyrka,	

och	mer	konkret	till	Svenska	kyrkan.	Kyrkan	kan	kallas	katolsk,	gudsfolkets	kyrka,	

kyrkokristendom	eller	en	levande,	folklig	Kyrka.	Denna	Kyrka	är	främlingar	eftersom	

den	lever	i	diaspora	som	minoritet,	och	samtidigt	en	gemenskap	både	kring	

nattvardsbord	och	kvällsvardsbord.	Denna	Kyrka	är	katolsk	och	inte	sekterisk,	

sakramental	och	inte	symbolisk,	själavårdande	och	människotillvänd,	missionerande	

med	ett	tydligt	budskap.	Fokus	ligger	på	högmässa,	liturgi,	bön,	ämbete	och	lekfolk.	

- Hur	ser	progressionen	i	kyrkokritiken	ut?	Hur	påverkar	kyrkopolitiska	utvecklingar	

kritiken?	Avtar	eller	intensifieras	den?	

Det	finns	en	progression	i	delar	av	Sandahls	kritik.	Det	gäller	främst	där	det	skett	

kyrkopolitiska	utvecklingar	eller	förutsättningarna	på	annat	sätt	ändrats.	I	takt	med	att	

mässfirandet	blir	allt	vanligare	i	Svenska	kyrkan	avtar	Sandahls	kritik	mot	att	den	firas	

för	sällan.	Den	övergår	dock	i	en	kritik	av	hur	mässan	firas.	Kritiken	intensifieras	vid	

större	förändringar,	likt	vid	övergången	från	det	allmänna	kyrkomötet	till	det	nya	helt	

folkvalda	kyrkomötet	i	början	på	1980-talet	då	Sandahl	är	mycket	kritisk	mot	dess	

sammansättning.	Jag	vill	också	påstå	att	den	tidiga	kyrkokritiken	är	något	mer	hoppfull	i	

det	att	den	tror	att	förändring	är	möjlig	(se	Vida	hon	famlar,	I	himlen	på	jorden	och	Två	

systrars	exempel),	medan	den	senare	(inte	minst	Inget	för	någon)	är	mer	tveksam	inför	

detsamma.	I	stort	är	dock	kritiken	förvånansvärt	konsistent.	Den	utvecklas	förvisso,	inte	

minst	genom	de	akademiska	verken	på	1980-	och	90-talet,	men	det	är	snarare	en	

fördjupning	av	kritiken	än	en	förändring.	Den	tematiska	bredden	är	i	huvudsak	

densamma	över	det	45	år	långa	tidsspannet.	
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- Vilket	ecklesiologiskt	perspektiv	kan	Sandahls	kyrkokritik	tillskrivas,	och	på	vilket	

sätt	bidrar	det	till	förståelsen	av	densamma?	

Sandahls	kritik	utgår	från	ett	ecklesiologiskt	perspektiv	som	kan	beskrivas	som	katolskt	

eller	evangeliskt	katolskt.	Om	man	förstår	att	ordningen	för	Sandahls	uppfattning	är	från	

ecklesiologi	till	ecklesialitet,	ja	då	blir	det	enklare	att	förstå	kritiken.	På	samma	sätt	

verkar	Sandahl	se	att	gestaltningen	(ecklesialitet)	leder	till	ecklesiologi.	Jämför	åter	med	

det	Sven-Erik	Brodd	skrev	om	Karl	Rahner:	”Den	praktiska	teologin	blir	till	slut	för	

Rahner	en	ecklesiologi.”465	Sandahls	motståndare	tycks	generellt	sett	fastna	vid	

uttrycken,	ecklesialiteten,	medan	Sandahl	önskar	diskutera	det	bakomliggande	eller	

grundläggande	perspektivet,	ecklesiologin.	Kvinnoprästfrågan	kan	uppfattas	handla	om	

jämställdhet,	men	är	för	Sandahl	egentligen	en	fråga	om	ecklesiologi.	Politisering	av	

kyrkan	kan	framstå	som	en	fråga	om	mer	makt	till	prästerskapet,	men	är	egentligen	en	

fråga	om	hur	Kyrkan	i	sitt	sätt	att	organisera	sig	uttrycker	sitt	väsen,	sin	ecklesiologi.	

Folkkyrkotanken	kan	framstå	som	vacker	och	inkluderande,	men	för	Sandahl	är	dess	

konsekvenser	en	ecklesialitet	som	leder	bort	från	en	rätt	ecklesiologi.		

14.2 Analys	och	diskussion	
	

I	läsningen	av	Sandahls	kyrkokritik	framstår	det	allt	mer	klart	att	den	(likt	nära	nog	all	

annan	text)	ska	förstås	från	sin	utgångspunkt	och	i	sitt	sammanhang.	Sammanhanget	är	

uppenbart	Svenska	kyrkan.	Utgångspunkten	är	den	svenskkyrkliga	högkyrkligheten,	

mer	specifikt	i	den	Kyrkliga	Förnyelsen.	En	portalskrift	för	rörelsen	är	fader	Gunnar	

Rosendals	Kyrklig	Förnyelse	från	1935.	I	boken	framhåller	Rosendal	fyra	drag	i	den	

kyrkliga	förnyelsen:	det	bekännelsetrogna,	det	sakramentala,	det	hierarkiska	och	det	

liturgiska.	Dessa	drag	är	alltså	tydligt	och	frekvent	återkommande	i	Sandahls	skrifter.	

Sandahl	nämner	också	hur	han	och	andra	hämtat	mycket	inspiration	från	fader	Gunnars	

arbete.466	Nära	nog	all	kritik	som	Sandahl	framför	kan	på	ett	eller	annat	sätt	återfinnas	i	

Kyrkligt	Förnyelse.	

Mycket	av	Sandahls	beskrivningar	kring	folkkyrkotanke	och	ämbetsfrågan	rör	

demokratiseringsprocessen.	Det	är	svårt	att	inte	notera	att	den	kyrkliga	

demokratiseringsprocessen	tidsmässigt	hänger	samman	med	

																																																								
465	Bexell	(red.),	1996,	s.	114.	
466	Sandahl,	2008,	s.	179.	
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demokratiseringsprocessen	i	övriga	samhället,	om	än	med	något	eftersläp.	Samtidigt	är	

det	i	vår	nutid	allt	mer	tydligt	att	den	optimism	som	fram	till	1990-talet	tänkte	sig	att	

hela	världen	snart	skulle	bestå	av	liberala	demokratier	inte	ser	ut	att	infrias.	Man	kan	

därför	fundera	på	om	demokratiseringen	av	Svenska	kyrkan	primärt	är	ett	uttryck	för	en	

stark	demokratisträvan	i	svenskt	1900-tal,	och	om	den	i	framtiden	kommer	ersättas	av	

nästa	bärande	teori	av	organisationer	eller	staters	styrelse.	Är	det	helt	enkelt	så	att	

kyrkan	alltså	tar	efter	sin	tids	styrelseskick?	Om	det	är	så,	kan	man	vidare	ställa	frågan	

om	det	inte	vore	önskvärt	att	kyrkan	fann	ett	styrelsesätt	som	låg	i	linje	med	sin	egen	

självbild	eller	ecklesiologi,	snarare	än	att	följa	tidens	nyck?	Här	har	i	så	fall	Sandahl	ett	

viktigt	bidrag	att	lämna	genom	sitt	enträgna	författande	om	ecklesiologi	och	hur	den	

behöver	påverka	Kyrkans	organisering.	

Sandahl	återkommer	ofta	till	hur	minoriteten	behandlas	i	Svenska	kyrkan.	På	liknande	

sätt	som	i	frågan	om	demokratisering	kan	man	fundera	över	hur	unik	Svenska	kyrkan	är	

i	svensk	kontext.	Är	det	alltså	en	fråga	om	hur	minoriteter	behandlas	i	Svenska	kyrkan,	

eller	lika	mycket	en	fråga	om	hur	minoriteter	behandlas	i	Sverige?	Som	etnisk	grupp	är	

kanske	judar	ett	bra	exempel,	och	en	åsiktsgruppering	som	ofta	tycks	arbeta	i	

majoritetens	motvind	är	abortmotståndare,	och	i	partipolitiken	är	sannolikt	det	mest	

uppenbara	exemplet	i	nutid	sverigedemokrater.	Dessa	grupper	kan	sannolikt	berätta	om	

liknande	behandling.	Sandahl	har	alltså	inte	nödvändigtvis	fel	i	sin	beskrivning	av	hur	

minoriteten	behandlats	i	Svenska	kyrkan,	men	det	är	kanske	ett	bredare	fenomen	än	

enbart	svenskkyrkligt.	Han	skriver	vid	ett	tillfälle,	1980,	med	ett	sådant	

resonemang:	”För	så	behandlar	man	inte	minoriteten	i	något	annat	land	där	man	infört	

ett	kvinnligt	prästämbete.	Säger	handlingssättet	något	om	det	svenska	samhället?	Är	just	

Kyrkan	en	spegel	av	det	samhälle	som	håller	på	att	växa	fram?”467	Vidare	kan	man	

fundera	på	om	resonemanget	inte	också	är	applicerbart	på	Sandahls	kritik	gällande	

Svenska	kyrkans	självbild	som	föregångskyrka.	Den	svenska	självbilden	som	

föregångsland	är	väl	etablerad.	Inte	minst	tycks	det	vara	politikers	strävan	och	

argument.	Det	synliggörs	i	allt	från	den	mycket	starka	synen	på	och	stödet	till	FN,	viljan	

att	bidra	i	fredsmäklande,	månandet	om	den	internationella	bilden	av	Sverige,	önskan	

om	att	driva	en	generös	asylpolitik	(som	förvisso	idag	är	starkt	ifrågasatt),	och	idag	

kanske	allra	mest	i	miljö-	och	klimatdebatten.	Möjligen	är	det	alltså	mer	en	fråga	om	

																																																								
467	Sandahl,	1980,	s.	32.	
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svenskhet	än	svenskkyrklighet.	Samtidigt	kan	det	inte	vara	ett	försvar	för	att	inte	klara	

av	att	härbärgera	olika	åsikter.	Här	är	Church	of	England	ett	gott	exempel	som	tydligt	

marknadsför	olikheter	mellan	församlingar	som	något	gott.468	Socialdemokrater	brukar	

stolt	säga	att	partiet	är	en	”bred	kyrka”	med	plats	för	många	olika	åsikter	och	

infallsvinklar.	Det	vore	förstås	önskvärt	att	just	kyrkan	klarade	av	att	vara	en	”bred	

kyrka.”	

Sandahls	uppfattning	om	det	frikyrkliga	är	inte	riktigt	min	erfarenhet.	Ändå	är	hans	

reflektion	kring	det	frikyrkliga	återtåget	intressant.	Min	egen	erfarenhet	är	att	Svenska	

kyrkan	idag	tycks	ha	integrerat	erfarenheten	och	utmaningarna	som	Sandahl	beskriver.	

Detta	tydliggörs	eftersom	man	i	rekryteringsprocessen	får	ge	sin	bild	i	en	mängd	frågor,	

och	i	detta	sammanhang	kanske	mest	intressant,	sin	sakramentssyn.	Detta	säkerställer	

att	man	som	frikyrklig	inte	bär	med	sig	en	baptistisk	dopsyn,	eller	en	allt	för	reformert	

nattvardssyn.	Svårare	blir	det	sannolikt	i	frågor	där	Svenska	kyrkan	inte	är	lika	tydliga.	

Således	kan	man	bära	med	sig	en	mer	kongregationalistisk	än	episkopal	kyrkosyn	utan	

att	det	nödvändigtvis	tydliggörs.	

Sandahl	lyfter	också	den	för	framtiden	viktiga	frågan	kring	kyrkans	mission.	I	takt	med	

Svenska	kyrkans	minskade	medlemsantal	blir	frågan	om	mission	allt	mer	påtaglig.	Det	

var	såklart	svårare	för	Einar	Billing	med	nära	nog	hela	befolkningen	som	medlemmar	att	

tala	mission,	vilket	ju	Sandahl	också	nämner.	Svenska	kyrkan	är	snart	en	

minoritetskyrka,	och	på	många	platser	är	det	redan	en	verklighet.	Sandahl	driver	ju	inte	

minst	idén	att	kyrkligt	anställda	ska	fokusera	på	den	pastorala	basen,	det	vill	säga	de	

människor	som	är	på	plats.	Hans	kritik	är	samtidigt	att	kyrkan	i	allt	för	stor	utsträckning	

fokuserar	på	de	icke-aktiva	medlemmarna,	och	att	detta	sker	bland	annat	på	grund	av	

ekonomi.	Vad	som	är	Svenska	kyrkans	uppdrag,	missio,	blir	därför	viktigt	att	klargöra	för	

framtiden.		

Föreliggande	uppsats	har	inte	syftat	till	att	bemöta	eller	bedöma	Sandahls	kritik,	utan	

har	avgränsat	sig	till	att	beskriva	och	kategorisera	den.	Med	ovan	utläggning	och	försök	

till	klarläggande	av	kritikens	innehåll	och	bakgrund,	är	det	förhoppningsvis	enklare	att	

vidare	föra	en	intellektuellt	hederlig	och	initierad	diskussion.	

	

																																																								
468	Exempelvis	på	sin	Instagram-sida,	www.instagram.com/thechurchofengland/	
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14.3 Möjliga	forskningsvägar	framåt	
	

Föreliggande	uppsats	har	begränsat	sig	till	att	studera	Sandahls	monografier	med	

kyrkokritik.	Utöver	detta	finns	ett	mycket	stort	blogg-material,	krönikor,	debattartiklar,	

kyrkomötesmotioner	med	mera.	Uppsatsen	ger	alltså	huvuddragen	i	den	kritik	som	

Sandahl	publicerat	i	bokform.	I	de	olika	bloggar	Sandahl	skrivit	är	materialet,	

åtminstone	vid	ett	första	ögonkast,	mer	partikulärt	och	tidsbunden.	Det	syntes	redan	i	

texterna	i	Dagsedlar,	men	blir	sannolikt	än	mer	tydligt	i	blogg-texter.	Uppsatsen	har	inte	

heller	fokuserats	på	den	respons	som	Sandahl	fått,	vilket	också	skulle	utgöra	ett	

intressant	material	att	studera.	Där	finns	således	ytterligare	ett	antal	områden	att	

beforska.	

Sandahl	nämner	vid	upprepade	tillfällen	det	frikyrkliga	återtåget	till	Svenska	kyrkan.	

Helt	korrekt	är	det	så	att	många	som	idag	vigs	till	präster	och	diakoner	har	en	frikyrklig	

bakgrund.	I	vissa	stift	rör	det	sig	om	runt	hälften	av	kandidaterna.	Därför	skulle	en	

enkät-	och/eller	intervju-studie	med	fokus	på	dessa	personer	vara	intressant.	Den	skulle	

förslagsvis	fokusera	på	frågor	om	varför	man	valt	Svenska	kyrkan,	teologiska	frågor	likt	

sakramentssyn	och	ecklesiologi,	samt	svenskkyrklig	spiritualitet.	

I	det	studerade	materialet	är	det	närmast	omöjligt	att	inte	slås	av	den	stora	mängd	namn	

som	Sandahl	skriver	har	konverterat,	i	huvudsak	till	Romersk-katolska	kyrkan.	Detta	

tycks	fortsätta	om	man	följer	de	veckoliga	tjänsteförändringar	som	rapporteras	i	

Svenska	kyrkan,	där	det	inte	sällan	står	att	läsa	att	någon	på	egen	begäran	blivit	

obehörig	att	utöva	vigningstjänsten	på	grund	av	stundande	konversion.	Denna	”brain	

drain”	skulle	vara	mycket	intressant	att	se	kartlagd,	förklarad	och	analyserad.	 	
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Summary	
	

In	this	master	thesis	the	critique	of	the	development	within	the	Church	of	Sweden,	by	

the	Swedish	Lutheran	minister	Dag	Sandahl,	is	examined	and	analysed.	Sandahl	is	an	

outspoken	critic,	and	self-described	dissident,	in	the	Church	of	Sweden.	He	is	primarily	

known	for	questioning,	and	being	an	opponent	to,	the	opening	up	of	the	priesthood	to	

women,	dated	1958	in	the	Church	of	Sweden.	The	source	material	used	consists	of	

monographs	with	critique	of	the	Church	published	by	Sandahl	between	1973	and	2018.	

The	main	questions	discussed	in	the	thesis	are:	What	are	the	main	outlines	of	Sandahl’s	

critique	of	the	Church?	How	can	it	be	categorized,	and	into	what	categories?	What	does	

the	progression	of	the	critique	look	like?	What	ecclesiological	perspective	can	the	

critique	be	attributed	to,	and	in	what	way	does	it	contribute	to	its	understanding?		

The	thesis	concludes	that	Sandahl’s	critique	touches	a	broad	array	of	themes	and	

occurrences	within	the	life	of	the	Church,	primarily	the	Church	of	Sweden.	There	is	a	

certain	progression	regarding	a	few	areas	of	the	critique,	primarily	connected	to	

developments	in	the	church	politics.	It	categorizes	the	critique	into	ten	categories:	(1)	

The	Church’s	self-understanding	as	a	national	church	(or	the	peoples	church),	

preventing	it	from	evangelizing	its	members.	(2)	The	Free	Church	movement	as	an	

antithesis	to	the	national	church,	and	the	reason	for	splitting	the	Church	of	Sweden	in	

mid	19th	century.	(3)	The	Church	catholic	as	the	right	ecclesiological	understanding	of	

the	Church,	and	the	lack	thereof	in	the	Church	of	Sweden	evidenced	in	the	self-sufficient	

self-image	of	being	a	forerunner.	(4)	The	handling	of	the	sacraments.	Criticizing	the	

Church	for	baptizing	without	proper	teaching,	and	in	the	early	publications	for	not	

celebrating	mass	every	Sunday,	and	later	on	that	the	celebration	is	made	without	proper	

focus.	(5)	The	Church’s	lack	of	mission	efforts	due	to	the	unwillingness	of	seeing	Sweden	

from	a	missions	perspective	and	therefore	using	proper	mission	methods.	(6)	A	

functionalistic	view	on	ministry,	as	opposed	to	an	ontological	one,	leading	to	the	

ordination	of	women	to	the	priesthood.	The	critique	focuses	primarily	on	the	politicised	

process	used	to	get	the	decision	through	the	General	Synod,	and	the	broken	promises	

regarding	the	conscience	clause	adopted	with	the	decision.	(7)	The	rough	treatment	of	

the	opposing	minority,	using	marginalisation	and	deceit.	(8)	The	people	in	the	Church’s	

structure,	ranging	from	elected	members	of	Synods	and	boards,	to	laymen,	priests	and	

bishops,	for	not	living	in	accordance	with	their	respective	calling.	(9)	The	Church’s	
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implicit	or	lived	ecclesiology,	shown	in	its	willingness	to	adapt	the	message	to	suit	the	

audience,	and	its	connections	to	the	State,	past	and	present.	(10)	The	involvement	of	the	

political	parties	in	the	General	Synod	and	how	they	decide	the	teaching	of	the	Church.		

Adding	to	that	the	thesis	describes	Sandahl’s	own	vision	for	a	living,	vernacular	Church	

focused	on	mass,	missions,	the	message,	ministry	and	equipping	the	laypeople.	Lastly	it	

is	argued	that	Sandahl’s	critique	is	best	understood	in	terms	of	lived	ecclesiology	and	

ecclesiology	proper;	that	Sandahl’s	critique	of	the	lived	ecclesiology	often,	if	not	all	the	

time,	is	connected	to	a	deeper	understanding	of	the	Church,	the	ecclesiology	proper.		
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