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Inledning
Ernst Johannes Wigforss (1881–1977) var finansminister i Sverige 1925–
26, 1932–36, och – efter några sommarmånaders uppehåll – 1936–49. 
Han räknas till den svenska socialdemokratins stora ideologer. Mindre 
känt är att han åren 1918–36 även var ledamot av Göteborgs domkapitel.

 Wigforss band till stift och kyrka var inte obefintliga, eftersom han var 
född i Halmstad. Farfadern, garvaren Johan Isak Wigfors, nämns i Sven 
Rosenbergs memoarer som den förste i Karlshamn, som ”hedrades med 
läsarenamnet”, och var avgjord motståndare till nyevangelismen.1 I sina 
minnen berättar Wigforss själv att föräldrarna tidigare gått i missions-
huset, som låg nära barndomshemmet. Fredrik Engelke ”nämndes ofta 
hemma såsom gammal bekant”. Såvitt Wigforss själv mindes var han 
aldrig med i missionshuset, däremot i kyrkan. Mormodern och hennes 
bekanta ”var kyrkliga, och det övade väl sitt inflytande småningom”.2 
Fadern läste bibeln

för uppbyggelse. Jag läste den som äventyrsbok. Det var den stora gamla 
Melinska bibeln med götisk stil och anmärkningar och hänvisningar mel-
lan verserna. [...] Det var väl främst i Konungaböckerna och Krönikeböck-
erna och Josua bok jag hittade äventyr. Men de första Moseböckerna blev 
till en outtömlig rad av sagor, som av bilderna fick ännu mera liv. Och så 
var det ju sagor som var sanna.3 

Bredvid Bibeln fanns bara en bok, som på samma sätt satte fantasin i 
rörelse, och det var Bunyans Det heliga kriget.4

1 Wigforss 1950, s. 55–56.
2 Wigforss 1950, s. 41–42.
3 Wigforss 1950, s. 48.
4 Wigforss 1950, s. 51.

anders jarlert

Finansministern i domkapitlet
Ernst Wigforss som ledamot av Göteborgs  

domkapitel 1918–1936



· 158 ·

Våren 1918 stod den 37-årige Wigforss inför ett vägval. Han skildrar det 
i sina memoarer under rubriken ”Redaktör eller lektor”. Åren 1908–1911 
hade han varit extra lärare vid Göteborgs realläroverk (numera Schil-
lerska) och 1911–1914 adjunkt vid Lunds högre allmänna läroverk, d.v.s. 
Katedralskolan. Han var alltså inte obekant varken med lärarbanan eller 
med Göteborg. År 1913 hade han disputerat vid Lunds universitet på 
en avhandling om södra Hallands folkmål och blev samma år docent i 
Nordiska språk. Han blev en av professor Axel Kocks mest framstående 
elever, som utifrån omfattande fältarbeten och uppteckningsarbete 
skrev i linje med dennes ”program”. Det hade börjat med licentiat-
avhandlingen om Brearedsmålets ljudlära (1905). Wigforss blev, enligt 
Göran Hallberg, ”en av de främsta drivkrafterna bakom övergången 
från de borttynande 1800-talsföreningarnas spridda insatser till den 
institutionaliserade arkivbildningen [...] med systematisk insamling, 
geografisk heltäckning och kontinuerlig publicering på programmet”.5 
Dialekt- och ortnamns arkivet har 76 häften i oktav- och duodesfor-
mat med primär anteckningar från Wigforss ”landsmålssomrar”.6 Som 
ledande socialdemokratisk ideolog blev Wigforss också aktuell som re-
daktör för tidningen Arbetet i Malmö. 

 På nyåret 1917 hade han återvänt till språkvetenskapen i syfte att 
söka professur i Göteborg och skriver själv att ”beslutsamheten att på 
nytt göra ett allvarligt försök var i alla händelser tillräckligt stor, för 
att jag samma vår skulle kunna motstå lockelsen att komma in i andra 
kammaren”.7 Han samlade material i Landsmålsarkivet i Uppsala, men 
engagerade sig samtidigt starkt i det spända politiska läget och ångrade 
att han inte blivit riksdagsman. Helst hade han velat vara både riks-
dagsman och redaktör, men var samtidigt färdig att söka lektoratet vid 
Latinläroverket i Göteborg efter Josua Mjöberg, som blivit rektor för 
Katedralskolan i Lund.8 Tillsättningen drog ut på tiden, eftersom läget 
var jämnt mellan Wigforss och hans medsökande och docentkollega 
Axel Lindqvist. 

Så skulle tidningen Arbetet ha ny redaktör efter Gunnar Löwegren. Till 
sin bror skrev Wigforss: ”När jag känner mej som friskast och mänskli-
gast, förefaller mej en tidning att dirigera alldeles efter mitt eget sinne 
som en oväntad och lycklig tur, även om den skulle ge mej ett par tusen 

5 Hallberg 2002, s. 92.
6 Hallberg 2002, 94.
7 Wigforss 1951, s. 82.
8 Wigforss 1951, s. 85.
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mindre än lektoratet i Göteborg.”9 På en del håll inom partiet var man 
dock tveksam om Wigforss lojalitet mot ledningen; Värner Rydén tycks 
ha representerat denna inställning, och Arthur Engberg utsågs till ny 
redaktör.10 

 Till lektoratet i Göteborg hade konkurrenten Lindqvist fått förord av 
rektor. Överstyrelsen hade begärt ett sakkunnigutlåtande av professor 
Elof Hellqvist i Lund. Östen Undén, som för tillfället var tillförordnad 
ecklesiastikminister, vände sig då till två andra sakkunniga, professo-
rerna Adolf Noreen, Uppsala, och Bengt Hesselman, Göteborg, vilket 
innebar en vändpunkt. Den 1 november 1918 tillträdde Ernst Wigforss 
som lektor i modersmålet och tyska vid Göteborgs högre latinläroverk. 

 I Göteborg rådde då svår bostadsbrist och till Undén skrev han den 7 
november:

Det är förtvivlat med bostadsfrågan här. Mängder av husvilla eller folk som 
får klämma ihop sej hur som helst för att slippa gå på gatorna. Och så gamla 
ensamma änkor eller ungkarlar som sitter med 5–12 rum eller hela hus. Är 
det rimligt i ett samhälle, som har revolutioner runt omkring knutarna? 
Jag känner mej verkligen närmast som bolsjevik, då jag dag ut och dag in 
letar efter annonser i tidningar, hör rykten om folk som dött och vilkas 
lägenheter därför kanske blir lediga, och så far omkring till värdarna eller 
den dödes släktingar eller tänkbara utflyttingars sysslingar, som är bekanta 
med någon av mina bekanta – allt förgäves [...].11

Till en början bodde paret Wigforss hos Ernsts gifta syster, men redan 
1 december kunde de flytta in i Johannebergsgatan 30. Själv skriver han 
om denna tid:

Första månaderna av göteborgsvistelsen, alltså slutet av år 1918, var den 
ur inrikespolitisk synpunkt mest upprörda tid, som vår generation genom-
levat. Den fråga som så många socialdemokrater under de gångna åren 
ställt sej, hur det överhuvudtaget skulle vara möjligt att i lagliga former 
göra författningen demokratisk, om de enligt gällande konstitution makt-
ägande vägrade att ge upp sina politiska privilegier, den frågan blev nu 
besvarad. Den gamla förstakammarmajoriteten avstod från sin maktställn-
ing och godtog den lika rösträtten.12

Det var alltså då Sverige valde reformens väg, istället för revolutionens 
eller reaktionens.

9 Wigforss 1951, s. 86.
10 Wigforss 1951, s. 86–88. Värner Rydén agerade troligen i egenskap av ordförande i 
Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis (SAP) Skånedistrikt.
11 Wigforss 1951, s. 93–94.
12 Wigforss 1951, s. 94.
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Domkapitelsledamoten
Den 27 november 1918 sammanträdde Göteborgs domkapitel under  
”Herr Biskopen m.m.” E. H. Rodhes ordförandeskap. Närvarande var 
domprosten J. N. Rexius, prosten Magnus Wieselgren samt lektorerna 
Julius Österberg, W. E. Hedelius, Sven Lönborg och Ernst Wigforss. 
Protokollet förmäler att

Lektorn Ernst Johan Wigforss, som den 25 oktober 1918 utnämnts till lek-
tor i modersmålet vid högre latinläroverket i Göteborg, avlade, sedan han 
av Herr Biskopen hälsats välkommen, föreskriven konsistorialed, varefter 
han tog plats bland domkapitlets ledamöter.13

Agnostikern Wigforss, som alltså knappt tre veckor tidigare känt sig 
”närmast som bolsjevik”, svor nu att ”söka och fordra allt det, som kan 
lända Gudi till ära, Församlingen till uppbyggelse, och rättvisan till 
styrko” och följa Guds Ord och Kyrkoordningen, allt med den starka 
avslutningen ”Så sant mig Gud hjälpe till liv och själ!”.

 Hur kom det sig nu att en lektor i svenska och tyska automatiskt blev 
ledamot av domkapitlet? Förklaringen är den att 1600-talets lektorska-
pitel ännu var en verklighet. Domkapitlet i Göteborg bestod alltså av 
biskop, domprost, kyrkoherdarna i Kristine tyska och svenska försam-
lingar, samt de ordinarie lektorerna vid Latinläroverket. Några år senare 
skrev Yngve Brilioth i Svensk Tidskrift:

Att så hopplöst föråldrade institutioner som lektorskapitlen dock ännu i 
dag kunna åtminstone hjälpligt fungera, är ett av de bästa exemplen på den 
svenska ämbetsmannatraditionens fasthet. [...] Det är dock icke obekant, 
hur i enstaka fall en kristendomsfientlig lektor satt som sin egentliga upp-
gift att försvåra biskopens arbete till stiftets fromma.14

Orden om den kristendomsfientlige lektorn syftar inte på Wigforss, 
som visserligen vid denna tid har beskrivits som ”icke-kristen”,15 inte 
heller på Stellan Arvidsson, som först 1933 som lektor blev ledamot av 
domkapitlet i Visby, utan på matematiklektorn Henrik Petrini i Växjö 
domkapitel. Inte förrän 1936 genomfördes den reform, som ersatte lek-
torerna med vardera en vald representant för präster och lekmän i stiftet, 
samt två ledamöter utsedda av Kungl. Maj:t, alltså regeringen.

 För biskop Edvard Herman Rodhe var Wigforss inte obekant. När 

13 Göteborg, GLA, GDA A I A:142, § 1578.
14 Brilioth 1928, s. 414; Sandberg 1988.
15 Claesson 2004, s. 232–233.
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Halländska Landsmålsföreningen i Lund 15/12 1915 skickade ut ett up-
prop för sin verksamhet ”att undersöka och beskriva de halländska byg-
demålen samt att inom landskapet insamla folkminnen och uppteckna 
folkmusik”, var Wigforss dess ordförande, och biskop Rodhe skrev på 
listan.16 Även Wigforss politiska engagemang bör ha varit bekant, men 
det föranledde till exempel inga kommentarer i brevväxlingen mellan 
Rodhe och biskop Gottfrid Billing i Lund.17

Under de följande månaderna deltog Ernst Wigforss flitigt i domkapitlets 
sammanträden en gång i veckan, även om lektorerna beviljats ”ledighet 
från domkapitels-göromålen under instundande julferier”.18 Redan vid 
sitt första sammanträde fick han ta ställning till skilda meningar i kon-
sistoriet. Det gällde vad som närmast var ett rutinärende, nämligen en 
renhållningsarbetare som ansökte om tillåtelse till upplösning av sitt 
äktenskap. Domkapitlet beslöt tillstyrka, men biskop och domprost av-
styrkte bifall med standardformuleringen ”enär, såvitt handlingarna i 
ärendet utvisade, ej genom försök till sammanlevnad mellan makarna 
efter skillnaden till säng och säte utrönts, huruvida sådan sammanlevnad 
vidare vore möjlig”.19

 I slutet av januari 1919 gällde det vem som skulle förordnas som 
vakanskyrkoherde i Landvetter. Som sökande hade anmält sig t.f. kom-
ministern i Backa, G. A. Fahl, och vice pastorn i Landvetter, C. J. Peters-
son. Domkapitlet beslöt, att förordnande skulle utfärdas för Fahl. Från 
beslutet var lektorerna Österberg, Hedelius, Hedström och Lönborg 
skiljaktiga, och ansåg att vakansförordnandet borde tilldelas Petersson. 
Det anmärkningsvärda är här att Wigforss, som ensam lektor röstade 
med prästerna, vilket med biskopens utslagsröst gjorde att Fahl förord-
nades.20

 I mars förekom ett nytt skilsmässoärende av samma slag som tidigare. 
Nu var biskopen, domprosten och lektor Hedelius i majoritet för avslag, 
medan lektorerna Österberg, Lönborg och Wigforss tillstyrkte bifall till 
ansökningen.21 Två veckor senare gällde det besvär av Sven Ohlon över 
Skolöverstyrelsens förslag till lektoratet i matematik och fysik vid folks-
koleseminariet. Han hade skickat in intyg från professorerna John Koch 

16 Hallberg 2002, s. 99–100.
17 Se respektive brevsamling i Lund, LUB.
18 GLA, GDA A I A:142, 1918 11/12, § 1682.
19 GLA, GDA A I A:142, 1918 § 1582.
20 GLA, GDA A I A:142, 1919 29/1 § 111.
21 GLA, GDA A I A:142, 1919 12/3 § 272.



· 162 ·

och Claes Mebius och handlingarna hade cirkulerat bland domkapitlets 
ledamöter. Majoriteten avstyrkte, men från beslutet var lektor Wigforss, 
”med vilken lektor Lönborg och hr Biskopen förenade sig”, skiljaktig 
och yttrade:

Då det av handlingarna otvetydigt framgår, att doktor Ohlon är sin med-
sökande överlägsen med avseende å den första befordringsgrunden och 
då det p g a det av professor Koch avgivna intyget om hans vetenskapliga 
skrifter synes vara svårt att göra åtskillnad emellan Ohlon och Svensson i 
fråga om den andra befordringsgrunden, finner jag mig böra förorda bifall 
till Ohlons besvär.22

Ohlon blev snart lektor i matematik och fysik vid Latinläroverket och 
därmed även ledamot av domkapitlet från den 1 september 1919.

 Ärendet var det första, där Wigforss avgav ett eget yttrande vid ett 
domkapitelssammanträde. Att han fick även biskop Rodhe med sig, 
måste betraktas som en framgång.

Från sommaren 1919 har Ernst Wigforss inte avsatt några spår i proto-
kollen förrän i september 1923. Vid urtima riksdagen tillträdde han som 
ledamot av första kammaren den 4 augusti 1919, och var tjänstledig ända 
till slutet av riksdagen 1923: ”Jag var uppslukad av politiken och skulle 
praktiskt taget så förbli.”23

 Den 5 september 1923 hade domkapitlet att ta ställning till Justitie-
ombudsmannens påminnelser angående åtal mot kyrkoherden A. D. 
Jansson och komministern A. Lundin för ämbetsfel. Söndagen den 11 
februari hade Jansson förrättat högmässogudstjänsterna i Krokstads och 
Hede kyrkor, och efter gudstjänstens slut

[…] tillsammans med övriga kungörelser uppläst ett av nio personer 
undertecknat valupprop, innefattande en anmaning att vid de då stun-
dande landstingsmannavalen i Lane, Tunge och Sörbygdens härads samt 
Bro sockens valkrets rösta med högerpartiet och det därmed samgående 
bondeförbundet, samt att komminister Lundin samma dag i Sanne kyr-
ka, likaledes efter högmässogudstjänstens slut tillsammans med övriga 
kungörelser, uppläst nämnda valupprop.24 

22 GLA, GDA A I A:142, 1919 26/3 § 325.
23 Wigforss 1951, s. 149.
24 GLA, GDA A I A:147, 1923 5/9 § 1169.
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Uppropet måste, ”såsom innefattande politisk propaganda till förmån 
för visst parti [...] anses otjänligt för uppläsning i kyrkan”. De båda 
prästerna borde därför ha vägrat läsa upp det, och domkapitlet fann att 
Jansson och Lundin ”genom sitt berörda förfarande visat oförstånd i 
ämbetets utövande”. De dömdes därför till varning.25

Under de följande månaderna deltog Wigforss inte lika flitigt i dom-
kapitelssammanträdena som under sin första tid. Den 17 oktober 1923 
föredrogs på nytt ett ärende rörande betänkande angående beredande 
av vidgad möjlighet för torpare och lägenhetsinnehavare å ecklesiastika 
boställen att förvärva av dem brukade jordområden. Kontraktsprostarna 
P. Rydholm, C. Christenson och D. Davidson hade avgett yttranden. 
Från domkapitlets beslut var lektor Wigforss skiljaktig och yttrade: 

Den största försiktighet bör enligt min mening iakttagas i fråga om 
försäljning av den ecklesiastika jorden, och jag anser därför riktigt att åt 
brukarna av torp å ecklesiastika boställen beredes den möjlighet till en 
säkrare ställning, som förslaget om besittningsrätt för obegränsad tid skulle 
medföra.26 

Wigforss ställningstagande är synnerligen intressant. Det föregriper 
nämligen den socialdemokratiska motion i riksdagen 1927 om den 
kyrkliga egendomen, som kom att undertecknas av bland andra Gustav 
Möller, Wigforss, Rickard Sandler, Per Edvin Sköld, Per Albin Hansson 
och Arthur Engberg. Clarence Nilsson kommenterar: ”Som en fram-
komlig väg ville motionen föreslå formen tryggad besittningsrätt, vari-
genom man tillsvidare kunde lämna äganderättsproblemet åt sidan.”27

Under de följande veckorna deltog Wigforss i ungefär vartannat dom-
kapitelssammanträde. Man måste vara försiktig med att övertolka från-
varon. Det är dock påfallande att han var frånvarande den 31 oktober, 
då den känsliga frågan om ändringar i dopritualet behandlades, då lek-
torerna Lönborg och Ohlon om Augsburgska bekännelsens artikel 9, 
om dopet talade om hur ”den materialistiska uppfattning av dopet som 
ett magiskt medel för saligheten, som här möter oss, torde icke delas av 
många präster eller lekmän i vårt land, och det synes därför vara önskvärt 
att den gamla ritualen utbytes mot en annan, som riktigare uttrycker den 

25 GLA, GDA A I A:147, 5/9 § 1169. 
26 GLA, GDA A I A:147, § 1358 1/2.
27 Nilsson, 1964, s. 134.
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nuvarande svenska kyrkans uppfattning”. Det föreliggande förslaget in-
nebar ”en avgjord förbättring. Det är ett allvarligt försök att komma bort 
från det magiska föreställningssättet och att ge åt dopet en symbolisk 
religiös prägel”.28

 Även den 21 november, då remissen över betänkande och förslag i 
fråga om kvinnas behörighet att innehava prästerlig och annan kyrklig 
tjänst behandlades, var Wigforss frånvarande. Lektorerna Lönborg och 
Ohlon fann här, till skillnad från domkapitlets majoritet, inga ”principi-
ella betänkligheter mot förslaget att lämna kvinna tillträde till prästäm-
betet”. De fann dock samtidigt det föreliggande förslaget behäftat med 
”åtskilliga brister i fråga om det praktiska utförandet”, och tillstyrkte 
därför inte heller.29 

 Vid behandlingen av båda dessa ärenden av central teologisk bety-
delse, där de såväl politiskt som teologiskt liberala lektorerna fronderade 
mot den konservativa majoriteten, var Ernst Wigforss alltså frånva-
rande.

 Den 20 december, när lektorerna drev igenom sin vilja beträffande 
förslaget till lag om ändring i vissa delar av jordfästningslagen, d.v.s. 
förslag om borgerlig begravning, deltog han dock. Domprosten Rexius 
hade här en egen, statskyrklig motivering för avslag, medan kyrkoherdar-
na Th. Tiedje och Magnus Wieselgren bland annat framhöll att ”lagen 
om borgerlig begravning bör hava till förutsättning lag om fritt utträde 
ur statskyrkan”.30

Ernst Wigforss blev den 18 oktober 1924 konsultativt statsråd i Hjalmar 
Brantings tredje ministär, och den 8 maj följande år finansminister i 
Rickard Sandlers regering, då finansministern Fredrik Wilhelm Thors-
son insjuknat. Torgny Segerstedt skrev att valet av Wigforss som finans-
minister ”verkar med förlov sagt som ett dåligt skämt”,31 vilket bekräftar 
avståndet mellan Wigforss och de ledande liberala kretsarna i Göteborg. 
Redan 1918–19 hade Wigforss upplevt såväl gemenskap som motstånd 
i den av Sven Lönborg grundade föreningen Falangen, där han ”några 
korta månader” deltog.32

 Hösten 1926 återgick Wigforss till sin lektorstjänst, och deltog mycket 
flitigt i domkapitlets sammanträden, dock utan att avge något yttrande. 

28 GLA, GDA A I A:147, § 1415 1/2.
29 GLA, GDA A I A:147, § 1510.
30 GLA, GDA A I A:147, §1661.
31 Wigforss 1951, s. 220.
32 Wigforss 1951, s. 106.
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Några kontroversiella frågor förekom inte. Från den 29/12 1926 synes 
Wigforss inte vidare ha deltagit i domkapitlets sammanträden. Riks-
dags- och regeringsarbetet gjorde att han var tjänstledig från lektoratet. 
Han deltog således inte exempelvis den 11/5 1932 när ärendet angående 
av kyrkoherden Ivar Rhedin gjorda uttalanden i en intervju i tidningen 
Åbo Underrättelser avgjordes. Rhedin hade i intervjun jämfört Nathan 
Söderblom och Ivar Kreuger, dock utan att vid tillfället ännu ha känt till 
att Kreuger ägnat sig åt kriminell verksamhet.

Som människa gjorde Ernst Wigforss vid denna tid ett mycket positivt 
intryck. Nils Quensel, som alls inte var socialdemokrat, berättar hur han 
upplevde Wigforss som finansminister 1932: 

Hans ljusa, livliga väsen gjorde ett sympatiskt intryck, och hans kontakt 
med oss präglades i början av vad jag skulle vilja kalla en skygg naturlighet. 
Man kände genast att man med honom skulle få tala öppet och mera som 
människa till människa än som underordnad till chefen.33

Quensel fann i Wigforss ”ej blott politikern utan även människan, 
som utsträckte sitt deltagande långt över den politiskt uppdragna 
gränslinjen.”34

Wigforss och kyrkan
K.G. Westman formulerar i sina politiska anteckningar från samlings-
regeringen under andra världskriget ett slags kyrkohistoriskt omdöme 
om Ernst Wigforss:

Jag tänkte, att Wigforss med fruktansvärt allvar skulle deltagit i gångna tid-
ers religionskrig. Hans vetenskapliga studier ha ej höjt honom till Erasmus 
Rotterdamus humanistiska ståndpunkt. I detta sammanhang menar jag: 
Wigforss förstår ej de mänskliga ideologiernas relativitet och föränderliga 
natur.35

I sina minnen berättar Ernst Wigforss från sin Italienresa 1923, alltså 
vid en tid då han var aktiv som ledamot i Göteborgs domkapitel, att 
kyrkorna var öppna, 

33 Quensel 1973, s. 182–183.
34 Quensel 1973, s. 182–183.
35 Westman 1981, s. 158.



· 166 ·

[…] och att folk gick in och stannade en stund, tydligen inte bara för 
svalkan. Mängden av präster var en nyhet. De märktes på gatorna så som 
fallet inte är hos oss. Kanske det var i Rom men jag är inte säker, som 
mina protestantiska instinkter visade sej inte alldeles avsomnade. […] 
Det var ett väldigt plakat, en affisch på en kyrkdörr, som kallade folket 
till helgedomen en högtidsdag och lovade dem syndernas förlåtelse. Och 
priset de hade att erlägga, i lire, stod mitt i texten med väldiga bokstäver 
och siffror. Jag läste nyfiket. Det var inget misstag. Kyrkan förmedlade 
nåd och förlåtelse just på de villkor, som först hade väckt min liksom den 
måste väcka alla andras uppmärksamhet. Men jag slutade inte förrän jag 
kommit längst ner, och där med den lilla stilen och strax före slutet sades 
det klart, att denna förlåtelse bara kom dem till del, som äger ”en ödmjuk 
och förkrossad anda”.36

Arne Helldén betonar Viktor Rydbergs betydelse för den unge Wigforss. 
”Kardinalproblemet för honom tycks dock ha varit att finna en förnuftig 
mening i tillvaron utan religiösa förtecken”, utan att ”våga ta språnget 
ut i det okända”,37 eller som Wigforss själv formulerade det:

 
Jag tog inte språnget längre än till någon sorts förnuft besläktat med vårt, 
inneboende i världsordningen. Jag tog det och var innerst aldrig säker på 
att jag tagit det. Jag var bara säker på att jag fann den metafysik som tagit 
min inbillning fången i Drömliv och Grubblaren, mera tillfredställande 
än den materialistiska metafysik, som tycktes vara det enda alternativet.38

För att förstå Ernst Wigforss position i Göteborgs domkapitel bör man 
också lägga märke till vad Helldén kallar socialismens anknytning till 
kulturkonservatismen och den gemensamma motsatsställningen till en 
liberal, kapitalistisk samhällsordning. Redan som kyrkoherde i Norr-
köping hade biskop Rodhe visat stor förståelse för de sociala problemen 
och för socialismens reaktion mot den individualistiska liberalismen.39 
Så anknytningspunkter fanns.

 Långt senare, när Bo Giertz år 1949 stod på ett överlägset första 
förslagsrum till biskop i Göteborg, men någon regeringsmedlem tog 
anstöt av Giertz skildring i konfirmandboken Grunden av syndens makt, 
skall Wigforss ha sagt ungefär: ”Men det här är ju kristendom. Vi ska 
utnämna kristna biskopar”. Giertz utnämndes.40

 Att Sveriges finansminister så länge var ledamot av ett domkapitel 

36 Wigforss 1951, s. 192. Det sista citatet ur Olaus Petri syndabekännelse i Svenska 
kyrkans högmässa.
37 Helldén, 1990, s. 42.
38 Wigforss 1950, s. 114.
39 Jarlert 1998–2000.
40 Petrén 2013.



· 167 ·

är belysande för den ordning som då gällde. Idag kan man knappast 
tänka sig Anders Borg eller Magdalena Andersson som ledamot av ett 
domkapitel – inte ens som frånvarande.

Summary:  
Ernst Wigforss as a Member of the Gothenburg  

Diocesan Chapter 1918–36
Ernst Wigforss (1881−1977) was Minister of Finance in Sweden 1925−26, 
1932−36, and 1936−49, and one of the great ideologists of Swedish Social 
Democracy. During 1918−36 he was also a member of the Chapter in 
the Diocese of Gothenburg, Church of Sweden.

 Before 1937, lecturers in the old grammar schools were ex officio 
members of the diocesan chapter. The agnostic Wigforss took his seat in 
the chapter on 27 November 1918, swearing the consistory oath. Hardly 
three weeks before, he had felt himself ‘closest to Bolsjevism’. 

 Wigforss took the matters seriously and acted from an independent 
position. He did not always unite with the liberal lecturers in the chapter. 
In ecclesiastical matters, he could vote with the conservative bishop and 
clergymen. He was absent when two matters of theological importance 
were considered: changes in the ritual of baptism, and the admission of 
women to the ecclesiastical ministry.

 On 17 October 1923, the chapter discussed making it easier for tenant 
farmers on ecclesiastical land to buy the land they farmed. Wigforss pro-
posed ‘the greatest caution’ in selling. Instead, he advocated an unlimi-
ted tenure, thus anticipating a Social Democratic motion in Parliament 
1927. 

 When Wigforss was appointed Minister of Finance in 1925, the libe-
ral journalist Torgny Segerstedt considered this choice to be ‘a bad joke’. 
It confirms the distance between Wigforss and the leading liberal circles 
in Gothenburg. 

 From 29 December 1926, Wigforss does not seem to have taken part 
in the sessions. He now had leave of absence from his lectureship.
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