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FörordFörordFörordFörordFörord

”Frikyrkan? Det är väl moral det?!”
Så sa en av mina vänner när vi talade om att jag arbetade med en undersök-

ning om etikfrågor i svensk frikyrklighet. Han associerade till bestämda regler
om vad en kristen får och inte får göra, regler som ibland med viss ironi
kallats för ”syndakatalogen”. För många som haft kontakt med svensk fri-
kyrklighet är begreppet känt och väcker minnen av olika slag.

Men vad finns bortom dessa regler? För några år sedan väcktes mitt in-
tresse att försöka beskriva detta. Vilka viktiga värden är det som reglerna velat
främja eller skydda? Hur ser processen ut när beslut fattas om rätt och fel?
Hur påverkas resonemangen av de teologiska övertygelser om personlig tro
och församlingsgemenskap som präglar frikyrkorna? Vad finns alltså innehållsligt
bortom ”syndakatalogens” normer?

Bland mina frikyrkliga vänner är det desutom en allmän uppfattning att
”syndakatalogen” inte längre finns kvar. Åtminstone inte i den form som många
talar om den. Vad som uppfattades som fel år 1950 är inte nödvändigtvis
detsamma idag, biobesök och dans kan vara ett exempel. Frågan blir då: vad
finns bortom ”syndakatalogen” i tidslig bemärkelse?

Alla frågor besvaras inte i denna avhandling. Förhoppningsvis kan den ändå
ge impulser till reflektioner och resonemang om hur moraliska utmaningar
kan bearbetas och kristen livsstil motiveras. Min bön till Gud under forsknings-
arbetet har varit att studien ska bidra till det.

Ett lästips: Den läsare som är ovan vid avhandlingstext kanske vill hoppa
över delar av kapitel två som innehåller den diskussion som är självklar och
nödvändig i en akademisk avhandling.

Som författare är jag naturligtvis ytterst ansvarig för denna bok. Den hade
emellertid inte blivit till utan hjälp av många personer som jag nu vill tacka.

Göran Bexell, professor i etik i Lund, har varit en god handledare under hela
processen. Du har generöst delat med dig av din breda kunskap, kontinuerligt
läst det jag skrivit, ställt bra frågor och uppmuntrat mig när jag behövt det.
Göran inbjöd mig att genomföra mitt arbete inom forskningsprojektet ”Värde-
traditioner, värdekonflikter och värdegemenskap i samhälle och kulturarv”,
ett projekt som han lett och som finansierats av Riksbankens Jubileumsfond
(RJ). I handledningsgruppen för projektet har även ingått Ulf Görman och
Lars-Olle Armgard samt Bo Petersson. Bo var med i inledningen och bidrog
med grundläggande analyser av de tre ord som hållit samman projektet. Ulf
och Lars-Olle har på ett konstruktivt sätt reflekterat tillsammans med mig
över de texter jag skrivit.
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Lennart Molin och Sven Lundkvist har med stort intresse följt min forskning
och med god sakkunskap sett till att jag kommit på rätt spår.

Mats Aldén, Maria Ericson, Elisabeth Gerle, Johanna Gustafsson och Ola
Sigurdson har ingått i RJ-projektet. I seminarier har vi diskuterat det vi skrivit
vilket varit till god hjälp. I forskarseminariet i etik vill jag särskilt tacka  Dan-Erik
Andersson, Axel Carlberg, Björn Fyrlund, Gert Nilsson och Karin Sporre för
läsning och synpunkter. Eva Hamberg har hjälpt mig med enkätmaterialet, Carl-
Gustav Carlsson har gett impulser längs vägen. Göran Möller var en konstruktiv
opponent på min licentiatavhandling och Rune Larsson i slutseminariet.

Mitt arbete har med livaktigt intresse också följts av en grupp vänner med
hemmahörighet i frikyrkorna. Det gäller Torsten Bergsten, Olof Djurfeldt, Ing-
emar Fhager, Freddy Götestam, Sven Hemrin, Sigvard Karlehagen, Sven Kår-
brant, Arne Rasmusson och Joel Sahlberg. Ett särskilt tack vill jag rikta till
Roland Spjut som, förutom många samtal kring mina texter, tillsammans med
sin fru Inger gett mig logi under många av mina besök i Lund. I min hemför-
samling Immanuelskyrkan i Örebro samlades under en period en grupp som
diskuterade det jag skrev: Brita Andersson, Roland Bengtsson, Anki Brandén,
Örjan Garpenholt, Moni Höglund, Solveig Sollerman och Magnus Sundell.

Örebro Missionsskola och dess ledning har stött forskarstudierna på många
sätt. Flera av mina kollegor har dessutom gett impulser, läst och kommenterat;
det gäller särskilt Greger Andersson, Lennart Boström, Göran Sahlberg och
Per-Axel Sverker.

Jag vill också tacka de informanter som lät sig intervjuas, de studenter som
genomförde intervjuerna samt de många övriga som läst och kommenterat vad
jag skrivit eller hjälpt mig på annat sätt.

Under min studietid har jag haft arbetsplats på Humanistiska Institutionen på
Örebro Universitet vilket öppnat för intressanta samtal och god gemenskap; jag
vill särskilt nämna kontakterna med Ann-Sofie Ohlander och Ingrid Åberg. Jag
är också tacksam till Riksbankens Jubileumsfond, Stiftelsen C E Wikströms
minne, Frikyrkliga Forskningsrådet, Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet
i Lund samt ett antal fonder knutna till teologiska fakulteten i Lund vilka gett
stipendier för resor och konferensdeltagande under min studietid.

Carine Matsubara och Ulla Lilienberg har hjälpt till med språkgranskning och
korrekturläsning. Marita Frosthagen gav god datorteknisk assistans i slutskedet.
Libris förlag har med Sune Fahlgren som redaktör gjort en god insats för att
göra en snygg bok. Tack också till OA Berg för ett fint omslag.

Avslutningsvis vill jag tacka mina föräldrar Barbro och Bertil Cedersjö samt
de människor som står mig allra närmast: min fru Majsan och våra barn Karin,
Maria och Johan. Ni ger mig er kärlek genom en hälsosam blandning av upp-
muntran och förmaning. Ibland blir jag så där riktigt full av förundran och tack-
samhet över att jag får dela livet med er. Mitt tack gäller särskilt dig Majsan som
under vissa faser av arbetet fått dra ett tyngre lass i familjen. Ni är guld värda!

Örebro den 2 februari 2001
Björn Cedersjö
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Några frikyrkliga rösterNågra frikyrkliga rösterNågra frikyrkliga rösterNågra frikyrkliga rösterNågra frikyrkliga röster

Som introduktion till denna avhandling om frikyrklig etik presenteras några
utdrag ur de intervjuer som ingår i källmaterialet.

Javisst förväntades frikyrkomedlemmars moral vara annorlunda än andras.
Man skulle inte vara tillsammans med icke-troende, de kunde dra en ut i
synden och världen. Det ledde till isolering.

Det är klart att det har varit perioder, de kalla åren under krigsåren 39-40
och sedan tio år framåt, då upplevdes ju det här med otrohet och krigsänkor/
beredskapsänkor. Och då kanske det här formella skulle vara ett stöd för att
man skulle stå rycken i de här påfrestande tiderna. Om det hade den effekten
vet jag inte.

Men det var ju då vi upplevde de här uteslutningarna. De var väldigt
jobbiga, när man uteslöts för att det blev känt ryktesvis att några av försam-
lingens ungdomar hade gått på bio. Gammelkristna kunde förstora upp det
här: betedde man sig på det sättet var man inte en kristen: ”såg man svansen
visste man att där fanns en räv”. De uteslöts.

Ändå in på 1950-talet gick gränsen vid beteenden. Sedan kom en riktigare
betoning på andra saker: lögn, förtal, inre karaktär.

En ny syndakatalog uppträdde i slutet av 60-talet. Då skulle man inte äga
hus, ej klä sig prydligt, ej vara materiellt bunden eller ha flotta bilar. Jag
diskuterade det ur förvaltarskapssynpunkt med ungdomar som ifrågasatte.

Man anpassade sig till ett förväntat yttre beteende. Samtidigt kunde man
gå på bio eller teater när man var okänd på en annan plats.1

Man, född 1923, uppvuxen i Örebromissionen
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Min föräldrageneration höll fast vid moralen. Under 1940-talet växte ändå
toleransen när man fick egna barn som växte upp. Etiken blev mer av
konsekvensetik (det var det enda sättet man kunde motivera saken), särskilt i
städerna. Under 1950-talet luckrades moralen upp även på landsbygden.

TVn bidrog mer än något annat till detta. Det finns nog inget som har
bidragit till att bryta ner skillnader mellan grupper som just TVn gjort. Då
kom även diskussionen om man skulle ha TV liksom tidigare man diskuterat
radion. Skulle man släppa in ”världen” i vardagsrummet? Men det blev inte
några långa och utdragna diskussioner. Ungdomarna sökte upp apparaterna
och då drog man slutsatsen att det är bättre att ha dem hemma.

På 1960-talet fanns fortfarande studenter på seminariet som hade ett starkt
vi-dom-perspektiv (studenterna kom ofta från gammaldags och konservativa
miljöer).

På 1970-talet kom studentrevolten och nya vi-dom (fattiga-kapitalister).
Lärarna ansågs företräda etablissemanget. Den gamla vi-dom fanns samti-
digt kvar hos andra.2

Sven Hemrin, född 1923, under många år lärare på Svenska Missionsförbun-
dets teologiska seminarium Lidingö

Olika diskussioner om moralfrågor fördes ständigt. I församlingen var man
ofta ganska överens, så några konflikter minns jag inte. I sexan gick jag på
bio med en kompis, och för att dölja det följde jag efteråt med kompisen hem.
När sedan mina föräldrar frågade var jag hade varit svarade jag: ”Hos min
kompis”. ...

Det var inte särskilt mycket moralundervisning, men centralt var om man
skulle få vara innanför eller utanför pärleporten vid Jesu snara återkomst…

I slutet av 50-talet fick vi en pastor som bröt trenden genom att vara upp-
lyftande och annorlunda.... Till exempel blev min syster med barn innan äk-
tenskapet, och genom pastorns agerande och rådgivande löstes detta helt
utan fördömanden från både församlingen och mina föräldrar. De muntrade
bara upp, hjälpte och gjorde det bästa möjliga av situationen.3

Kvinna, född 1941, uppvuxen i Svenska Missionsförbundet
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Vi 50-åringar har växt upp i en mycket speciell tid i frikyrkan. När vi var små
var allt förbjudet, när vi blev vuxna blev allt tillåtet. Jag tror att många blev
vilsna i 20-30-årsåldern.4

Man, född 1944, uppvuxen i Örebromissionen

Jag växte upp på en liten ort i Norrland. Jag levde mitt liv i kyrkan och
umgicks med likasinnade. På så vis behövde jag aldrig konfronteras med
problemet att leva i världen men inte av den. Nu, när jag flyttat till en större
stad, börjar jag däremot hitta lite vägar ut ur den situationen.

Mycket av orsaken till min isolering var att jag alltså kommer från en liten
ort där det inte fanns så mycket att göra och där det var en tydlig ”vi-och-
dom-känsla” mellan kristna och icke-kristna. Nu märker jag att det inte är så
enkelt som jag trodde. Här finns det mycket mer som sliter och drar, för
ungdomar här blir det ett tydligare dubbelliv än det jag själv upplevde som
tonåring.

Jag är själv inte färdig med frågan om att ”leva i världen men inte av
världen”. Jag kan fortfarande känna mig obekväm och tycka det är svårt att
vara naturlig i ”världsliga” sammanhang. Detta mycket för att jag aldrig
rört mig i den världen och blir osäker på hur jag ska kunna bete mig. Jag
längtar dock mycket efter att kunna leva tillsammans med icke-kristna på
deras villkor och ändå kunna ha kvar min egen tydliga bekännelse.5

Kvinna, född 1972, uppvuxen i Svenska Missionsförbundet
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Som lätt kan iakttas i dessa citat kan frikyrkligt liv ge många associationer.
Det finns människor som berättar om gemenskap och stöd när livet var

som svårast. Andra talar om glädjen i gemensamma uppgifter och om det
djupt meningsfulla i att höra hemma i ett sammanhang som sträcker sig över
tid och rum och innefattar alla generationer. Tacksamhet kan också uttryckas
för den trygghet som kommer av tron att man är älskad och bejakad av Gud.
Åter andra talar positivt om stödet när det gäller normbildningen för det upp-
växande släktet – och kanske även för en själv.

Men det finns också andra röster. Vissa människor berättar om negativa
erfarenheter, till exempel när man känt sig dömd av andra. Ibland kallar man
det moralism och inskränkthet och vittnar om hur man känt sig utanför och
ensam i det som då av andra kallas ”den fina gemenskapen i vår församling”.
Ibland har sådana upplevelser lett till besvikelse, bitterhet och avståndstagande.

På motsvarande sätt kan människor som inte själva har varit eller är en del
av frikyrkorörelsen ha föreställningar om dess liv. Frikyrkliga människor kan
uppleva att de möts med respekt och att andra talar gott om dem, eller att de
– rätt eller orätt – bedöms som ”skenheliga” (dvs säger en sak och handlar på
andra sätt).

Citaten ovan speglar kontinuitet men framförallt förändring i frikyrkliga
synsätt. Tillsammans med de reaktioner som återges ställer de frågor om hur
frikyrklig etik bör beskrivas.
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Syftet med denna avhandling är att belysa, analysera och diskutera frikyrklig
etik.1

Huvuduppgifterna är två: För det första vill jag med hjälp av texter och
intervjusvar redovisa kontinuitet och förändringar i frikyrkliga ståndpunkter i
ett antal etiska frågor. För det andra vill jag med hjälp av detta material analy-
sera och diskutera hur några för etiken principiellt intressanta och centrala
frågeställningar bearbetas i viss frikyrklig etisk reflektion under perioden från
1930-talet till 1990-talet. Fokus ligger på innehållslig analys; jag syftar till att
klargöra resonemangens tankestrukturer.

När dessa två huvuduppgifter är genomförda ska jag kort – utan anspråk på
att forma någon mer utvecklad teori om saken – ange några orsaker till de
förändringar som skett. Jag kommer också att presentera hur frikyrklighetens
ståndpunkter förhåller sig till ståndpunkter i det omgivande samhället samt
diskutera i vilken utsträckning frikyrklig moralbildning med hänsyn till detta
material kan anses vara en homogen värdetradition.

Uppgifterna motiveras, beskrivs och kommenteras närmare i det följande.

Tidigare forskning om frikyrklig etik och moral2

Svensk frikyrklighet är historiskt och sociologiskt en del av folkrörelserna i
Sverige. Som sådan har den haft stor betydelse som norm- och värdeskapare
i det svenska samhället under 1900-talet.3  Som kommer att framgå att denna
forskningsöversikt har dessa normer och värden beskrivits och analyserats i
olika sammanhang. Det finns dock betydande luckor i kunskapen om det
senaste halvseklets frikyrkliga etik, särskilt när det gäller övergripande syste-
matisk-teologisk analys.

Klefbecks ”klassiker”

År 1928 lade läroverksläraren Alarik Klefbeck fram sin avhandling Etiska
idéer i svensk frikyrklig väckelsereligiositet i Uppsala. Författaren analyserar
i detta pionjärarbete ett stort material, huvudsakligen litteratur där etiska frå-
gor mer direkt utretts och avhandlats. Huvuddelen av materialet är från 1800-
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talets senare del, men här finns även en del referenser till senare material.4  Av-
handlingen innehåller en principiell del och en del som presenterar frikyrkliga
ståndpunkter och värderingar på ett antal tillämpningsområden. Den är det hit-
tills enda större vetenskapliga försöket att teckna en helhetsbild av svensk fri-
kyrklig etik.5

Klefbeck menar sammanfattningsvis att frikyrklig etik historiskt är en kombi-
nation av lutherskt präglad folkyrkomiljö och anglo-amerikanskt påverkad indi-
vidualism (amerikanska traktatsällskap hade stor framgång i sitt arbete i Sverige).
Denna påverkan ledde till vad Klefbeck kallar ett ”subjektiviskt trosbegrepp” där
avgörelse blir centralt. I kontrast till den harmonisering som enhetssamhället
fostrat till, leder individualismen och det egna ställningstagandet enligt författa-
ren till markerade och tydliga gränser runt den egna avskilda gruppen. Utveck-
lingen är även en reaktion mot statskyrkan som en del av överheten.

Genom biblicismens bokstavliga läsning utvecklas i detta sammanhang vad
Klefbeck kallar ”en moralistisk grundsyn”, ofta ”asketisk-negativistisk”, vilket
leder till en ”nomistisk grundsyn” istället för den betoning på kärlekens sinnelag
som lutherdomen enligt Klefbeck kännetecknas av.6

I förhållande till samhället sker omkring år 1880 en förskjutning inom
frikyrkligheten från allmän negativism och ovilja gällande inblandning i samhället
till tankar på uppgiften att öva kristet inflytande där. Enligt Klefbeck beror detta
troligen på de frikyrkligas förändrade sociala ställning och folkkyrkans försva-
gade roll.7

I sina tolkningar utgår Klefbeck till stor del från Webers/Troeltschs kategorier
kyrka och sekt samt från William James förståelse av religiös erfarenhet. Han
ser positiva resultat av frikyrklig livsstil samtidigt som han förhåller sig teolo-
giskt kritisk till den.8

Avhandlingen fick både beröm och kritik.9  Metodisten Jonatan Julén, som
recenserade avhandlingen i Frikyrklig Ungdom, menar att Klefbeck visserligen
hade gjort många intressanta iakttagelser men inte riktigt förstått innersidan av
frikyrklig livshållning: ”Istället för garantisökande ängslan fanns och finns en
glad förvissning om barnaskap hos Gud och en mången gång passionerad
helighetslängtan…”.10  Även Klefbecks handledare professor Arvid Runestam
var kritisk mot hur Klefbeck tolkat frikyrklighetens individualism.11

Forskning om församlingstukt

Frågan om kyrkotuktens teologiskt-praktiska sammanhang har belysts bland
annat av Bengt Hallgren i hans avhandling Kyrkotuktsfrågan som innehåller en
analys av synsätten hos Martin Luther, svensk baptism, svensk metodism samt
P P Waldenström och E J Ekman. Materialet sträcker sig fram till år 1905.
Hallgren spårar skillnaderna mellan lutherdom och svensk frikyrklighet framfö-
rallt i synen på församlingen och rättfärdiggörelsen/helgelsen.12

Frågan fördes vidare av Owe Kennerberg som i sin avhandling Innanför eller
utanför studerar församlingstukten i nio svenska frikyrkoförsamlingar under
perioden 1855–1989. Författaren ger en allmänkristen bakgrund till hur kyrko-
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tukt/församlingstukt praktiserats och visar att de svenska frikyrkorna interna-
tionellt sett har höga siffror på antalet avförda medlemmar. Han har ett omfat-
tande empiriskt material som omfattar 13.395 fall då medlemmar har lämnat
församlingen (alla fall utom de som handlar om adressändring eller dödsfall har
noterats). Ett stort antal exempel ges på vad som ansågs som okristen livsföring
och andra skäl till att församlingstukt utövades. Enligt avhandlingen föreligger
påverkan såväl från calvinska som från anabaptistiska idéer. Kennerberg menar
att församlingens rykte verkar ha varit ett viktigare motiv än individens upprät-
telse och att etiken påverkats såväl av omvärldens värderingar som av teologi
och Bibel. Individen, inte församlingen, står under senare tid i centrum, och
gränserna för accepterad livsstil blir alltmer otydliga när församlingstukten ifrå-
gasätts, bland annat med motiveringen att ingen kristen människa är utan synd.13

Väckelserörelserna och samhällsansvaret

Det finns även ett antal specialstudier kring hur enskilda frågor behandlats. Ing-
mar Gustafssons avhandling Fred och försvar i ett frikyrkligt perspektiv 1900–
1921 behandlar fredsdebatten i Svenska Missionsförbundet och har som utgångs-
fråga hur väckelserörelsens folk ställde sig till samhällsfrågorna och vilka bib-
liska/teologiska motiv som anges för ställningstagandena. Han skildrar samfunds-
ledningens nationalistiska grundsyn som under första världskriget trängs undan
av en mer pacifistisk hållning. Den yngre generationen ledare åberopar stöd i
Bibeln och den kristna traditionen samt i sin tro. Biblisk argumentering förekom-
mer framförallt från dem som inte är partipolitiskt verksamma.14

Nils Kristenson har i sin avhandling Rädda familjen med hjälp av ett stort
källmaterial kartlagt kristen opinionsbildning i befolkningspolitiska och sexualetiska
frågor under 1930-talet. Däri ingår också en redovisning av hur frikyrkliga age-
rade och vad som skrevs i frikyrklig press och litteratur. Han visar att många
kristna deltar i debatterna under 1930-talet, vissa genom att ta avstånd från och
tala om sekulariseringens negativa följder, andra genom att frejdigt kasta sig in i
debatterna och utifrån en kristen grundsyn argumentera för vad som bör behål-
las och vad som bör förändras. Samtidigt som man fasthöll vid äktenskapet
betydde psykologin mycket för omprövningen av sexualiteten och accepteran-
det av familjeplanering inom äktenskapet. Kristenson visar att det inte fanns
några stora skillnader mellan svensk-kyrklig och frikyrklig hållning när man
utmanas av utvecklingen i samhället, snarare fanns det inom respektive grupp
en mångfald av synsätt. Den oenighet som fanns förekom alltså snarare inom
samfunden än mellan dem, ofta uttryckt i spänningar mellan äldre och yngre
eller mellan akademiker och icke-akademiker.15

Diskussionerna mellan olika synsätt inom svensk frikyrklighet finns också
beskrivna i några av kapitlen i Lena Lennerheds avhandling Frihet att njuta som
behandlar sexualdebatten i Sverige på 1960-talet.16

Frikyrkligt material ingår även i Ellen Larsons avhandling Etiska argument i
den svenska freds- och försvarsdebatten under åren 1957–1970. Utifrån en ge-
nomgång av böcker, tidskrifter och dagstidningar ger Larsson en bild av etiska
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utvecklingslinjer och argument. Hon menar att det från början var en debatt
mellan luthersk tvåregementslära och frikyrklig pacifism där inspiration från
ekumeniskt håll gör att det sker positionsförskjutningar under perioden. Stånd-
punkterna påverkas av förändringar i samhället (utrikessituationen), nya analys-
modeller (marxismen) och är delvis en generationsfråga. Enligt Larson finns
spänningar mellan å ena sidan dem som understöder sin argumentation med
hjälp av värdekalkyler av teleologisk typ och å andra sidan dem som hänvisar till
absoluta moraliska värden och söker visa det bristfälliga och provisoriska i värde-
kalkylerna.17

Ytterligare ett exempel på denna typ av rapporter är Margareta Ringströms
undersökning Moraldebatt i kristen samfundspress 1964–66. De tidningar som
ingår i undersökningen är Vår Kyrka (SvK), Svensk Veckotidning (SMF), Strids-
ropet (FA), Evangelii Härold (PR), EFS-budbäraren (EFS) och Veckoposten
(SB). Författaren belyser utifrån ledarartiklar och presskommentarer vilka frå-
gor som behandlas, vilka normkällorna är och vilka typer av argument som
brukas. I stort kan sägas att frågor som berör samlevnad och medicinska frågor
behandlas av alla tidningar medan frågor om rättvisa, fred och religionsfrihet
knappast alls finns med i Stridsropet, Evangelii Härold och Budbäraren.
Argumentationstypen är olika för olika frågor, och tidningarnas olika teologisk-
etiska grundhållning går i dagen.18

Nykterhetsfrågan i stort finns behandlad i Nykterhet, kyrka, väckelse av Knut
Kjellberg.19  Debatten kring U-veckan belyses i boken U-vecka i blåsväder som
innehåller intervjuer, pressdebatt samt argumentationsanalys.20

Väckelserörelsernas tankar om hur man skulle påverka samhället finns också
analyserade. I Lydia Svärds avhandling Väckelserörelsernas folk i andra kam-
maren 1867-1911, Frikyrkliga och lågkyrkliga insatser i svensk politik analyse-
ras hur riksdagsledamöterna röstade i ett antal frågor. En slutsats är att väckelse-
rörelsernas folk spelade en betydande roll för den förskjutning åt vänster som
sker vid sekelskiftet. De flesta ledamöter från väckelserörelserna var för för-
ändrad rösträtt och man tog initiativ i religionsfrihetsfrågor. Många tillhörde
SMF (21 av 42 personer år 1911) och de flesta var frisinnade. I kontrast till
väckelserörelsernas folk var kyrkans folk oftast konservativt.21

Karl-Göran Algotsson diskuterar i Från katekes till religionsfrihet argumen-
ten kring religionsundervisningen under 1900-talet. Stefan Swärd har i Varför
Sverige fick fri abort undersökt beslutsprocessen kring abortlagen på 1970-
talet. Båda behandlar de argument som olika frikyrkliga aktörer framförde och
beskriver hur det frikyrkliga budskapet gärna omvandlas till etik, en slutsats
som även Lydia Svärd drog.22

Forskningsprojektet ”Frikyrklig moralbildning”

Forskningsprojektet Frikyrklig moralbildning initierades i slutet av 1992 av de
båda etikerna Göran Bexell och Lennart Molin. En kort tid därefter knöts jag till
arbetet. Projektet startades med ett symposium på Teologiska seminariet på Li-
dingö i april 1993. Det primära syftet var att mer utförligt inventera forsknings-
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området. I seminariet deltog tjugo personer, representerande de flesta av de
svenska frikyrkosamfunden. De ombads att skriva ner exempel på frågor, kon-
flikter, utvecklingsfaser, spänningar etc inom sin tradition. Detta sammanställdes
i en skriftlig dokumentation (hittills opublicerad) som visat sig vara värdefull i
det fortsatta arbetet.

Fältarbetet i projektet har utgjorts av det arbete med intervjuer som beskrivs
nedan och som fortfarande pågår genom att fler intervjuer görs med olika kate-
gorier av frikyrkliga människor.23

I anknytning till projektet har ett antal uppsatser/rapporter hittills framställts.
Ett antal personer, de flesta med inifrånkunskap, har skrivit artiklar på temat
som publicerats i uppsatssamlingen Frikyrklig moral.24  Jan-Gunnar Wahlén
sammanfattade några samfundstidningars material kring nykterhetsfrågan.25  Erica
Cyrillus har analyserat hur pastorer i Svenska Missionsförbundet ser sig som
moralbildare i alkoholfrågan.26  Åsa Axelsson undersökte undervisningen om sexu-
alitet och samlevnad inom SMF, och Mattias Thörn gjorde en studie kring
ungdomars förväntan på moralisk vägledning i församlingen.27  Själv har jag
bidragit med en genomgång av frikyrkornas remissvar på statliga utredningar
om livets inledningsskede,28 en explorativ studie av etisk debatt i Missionsbaneret,29

en redovisning av en enkät med fyra frikyrkopastorer om hur de hanterat moral-
frågor i sina församlingar,30 en undersökning med sociologisk teoriram kring
uppfattningar om moralfrågor i en lokal församling31  samt en utförligare version
av denna forskningsöversikt.32

Övrigt

Frikyrkliga moraluppfattningar har kartlagts och analyserats i ett flertal arbeten
med statistiska metoder och/eller kvalitativa intervjuer. Den av Ansvar bekos-
tade undersökningen Frikyrkosverige – en livsstilsstudie är ett exempel på en
kvantitativ enkät.33  En ny undersökning gjordes i mitten av 1990-talet men dess
resultat föreligger endast i stencilform och har diskuterats i ett symposium.34  I
Tro mot tradition skildras i ett antal uppsatser attityder och värderingar hos
frikyrkliga människor. Uppsatserna är fokuserade på individer snarare än rörel-
ser och visar på en stor och intressant mångfald i attityder och ståndpunkter.35

Hur budskap och värderingar spreds har också beskrivits i ett antal studier.36

Uppgiften i denna avhandling

Forskningsöversikten visar att det finns ett antal studier som redovisar och dis-
kuterar aspekter på frikyrklig etik och moral. Den visar att olika synsätt funnits.
Något försök till mer samlad bild har emellertid inte gjorts sedan Klefbecks
avhandling 1928, en framställning som alltså till stor del bygger på material från
1800-talet och dessutom i sin samtid kritiserades på viktiga punkter.

Mot denna bakgrund är det klart motiverat med ytterligare systematisk-teolo-
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gisk forskning om frikyrklig etik. Frågor kan ställas: Vilka grundantaganden
bygger dess företrädare på? Vilka ideal målas upp? Hur har man resonerat? Vilka
normmodeller har använts och dominerat? Hur används bibeltexterna? Hur for-
mar sig samspelet med det omgivande samhällets lagstiftning och opinioner?
Vilka förändringar kan iakttas i tiden? Hur enhetlig är den frikyrkliga traditionen?
Frågeställningarna är många och intressanta.37

Undersökningens uppläggning och frågeställningar

Syftet med avhandlingen är att ge ett bidrag till förståelsen av frikyrklig etik, ett
bidrag med annan infallsvinkel än den forskning som gjorts under de senaste
decennierna. I denna explorativa studie38 arbetar jag utifrån ett avgränsat empi-
riskt material. Jag vill presentera vad man hävdat som moraliskt gott och rätt,
belysa sammanhanget genom att fokusera teologiska och andra motiveringar
och resonemang samt reflektera över detta när jag undersöker viss tematik i
materialet. Jag kommer att relatera till tidigare forskning, men huvuduppgiften
är inte att summera denna.

Genom en sådan reflekterande analys hoppas jag kunna uppnå vad som enligt
den norske sociologen Pål Repstad är målet för god forskning: att en läsare –
frikyrkomedlem eller inte – inte bara ska känna igen det han/hon hört om, mött
hos andra eller själv varit delaktig i utan samtidigt få ny insikt och en djupare
förståelse av det sätt att tänka, motivera och argumentera som bär upp stånd-
punkterna i sakfrågorna och de konflikter som uppstår och uppstått när olika
grundläggande synsätt möts.39

Fyra huvuddelar

Avhandlingen utgörs av fyra delar varav den tredje är den centrala tolknings-
delen.

I avhandlingens inledande del har hittills i kapitel ett några frikyrkliga röster
om etik och moral återgetts vilket lett fram till frågor om kontinuitet och förän-
derlighet i frikyrklig etik. Detta andra kapitel presenterar forskningsöversikt,
preciserar avhandlingens frågeställningar samt diskuterar metod och material. I
kapitel tre ges en kortfattad bild av svensk frikyrklighet så som den sett ut under
den studerade perioden (dess struktur och teologiska betoningar).

I avhandlingens andra del presenteras mitt primärmaterial. Först redovisar
jag sextio års diskussion kring äktenskap, skilsmässa och omgifte så som den
framkommer i det material jag samlat, systematiserat och analyserat. Detta sker
i kapitel fyra. Därefter går jag i kapitel fem igenom mina informanters svar på ett
antal frågor. Dessa gäller synen på samlevnadsfrågor, kultur, underhållning, nöjen
och medier, droger, socialetiska frågor, idrott, klädsel och söndagen som vilo-
dag. Jag visar på skillnader mellan generationerna och mellan samfunden.

Därefter kommer avhandlingens tredje del, dess centrala tolkningsavsnitt.
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Här belyses primärmaterialet tematiskt under fyra olika rubriker. Först gäller det
förhållandet mellan den egna gruppen och de utanför vilket jag behandlar i kapi-
tel sex. Där tar jag bland annat upp synen på ”världen”. I kapitel sju analyserar
jag hur normerna förhåller sig till värden och dygder, skriver om det som ibland
kallas ”syndakatalogen” och diskuterar i ljuset av frikyrkliga erfarenheter reglers
plats i etiken. Kapitel åtta behandlar individens plats i och förhållande till kollek-
tivet församlingen. I kapitel nio analyserar jag vilka auktoriteter man hänvisar till
och gör en särskild genomgång av bibelbruket.

I avhandlingens fjärde del, mer kortfattad än den tredje, undersöker jag
först i vilken utsträckning som de synsätt som frikyrkliga människor stod för
var gemensamma med människors i andra folkrörelser och med samhällets i
stort. Detta sker i kapitel tio. Jag reflekterar därefter kortfattat i kapitel elva över
kontinuitet och förändring i de frikyrkliga övertygelserna på etikens område och
vilka förändringsfaktorer som påverkar dem. Avhandlingens fjärde del avslutas
sedan i kapitel tolv genom att jag diskuterar frågan om frikyrkligheten kan be-
skrivas som en enhetlig värdetradition i den mening som forskningsprojektet
”Värdetraditioner, värdegemenskap och värdekonflikter i samhälle och kultur-
arv” anger (se nedan om detta).

Fyra teman i del tre

Avhandlingens tredje del är alltså dess centrala tolkningsdel. Här belyser och
diskuterar jag ett antal teman i frikyrklig etisk reflektion, teman som samtidigt
utgör centrala frågor inom etiken. Under varje tema finns ett antal frågeställ-
ningar som uppkommer ur en kombination dels av etikens principiella frågor
och dels av betoningar som hör samman med den frikyrkliga teologiska refe-
rensram där tanken på personlig omvändelse och gemenskapen i troende-
församlingen har en central plats.40  Jag presenterar dessa teman utförligare här:

När en grupp konstitueras sker detta i samspel med andra som står utanför
gruppen. I den frikyrkliga miljön förstärks detta av den teologiska övertygelsen
att man utgör ett gudsfolk med särpräglad identitet och ett missionsuppdrag.41

Det första temat gäller förhållandet mellan den egna gruppen och människorna
utanför denna (”vi – dom”). Huvudfrågan är här hur man bearbetar frågan om
det som ofta kallas ”det dubbla medborgarskapet”. Ett antal delfrågor kan stäl-
las: Det gäller var och hur gränsen mot ”världen” dras, hur de frikyrkliga ser på
livet utanför församlingen och om de tror att de påverkar människorna och
samhället utanför församlingen bäst genom avskildhet eller penetrering. Som
avslutning på detta kapitel reflekterar jag över vilka fördelar och nackdelar tyd-
liga gränser runt den egna gruppen innebär.

Ett andra tema gäller vad som bör anses vara en god livsstil, vad som är gott
och rätt. Detta kan framställas med hjälp av värden som ska eftersträvas, dyg-
der som är önskvärda eller normer (principer eller regler) som ska följas. Huvud-
frågorna i detta kapitel är vad som anses önskvärt och gott att sträva efter, hur
detta motiveras och vilka som förväntas leva efter denna undervisning. Bland de
principiella frågor som aktualiseras är om fokus ligger på vara eller göra och om
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koncentrationen riktas på handlingen i sig, konsekvenserna eller på sinnelaget.
En följdfråga blir i vad mån som förändringarna i synsätt på etikens område kan
förklaras utifrån grundläggande förändringar i sättet att förstå etikens grund och
sättet att argumentera. Frågan gäller sedan om de frikyrkliga anser att Guds
vägledning om moraliskt gott och rätt gäller alla människor i samma utsträck-
ning eller om kristna människor står under särskilda krav. En delfråga blir hur
man ser på förhållandet mellan Bibelns undervisning och samhällets lagstiftning.
Avslutningsvis reflekterar jag över fokuseringen på regler och diskuterar i vilken
mån de kan fungera som vägledare.

Det tredje temat gäller individen och dennes förhållande till kollektivet för-
samlingen. Huvudfrågan är synen på individen respektive kollektivet och förhål-
landet dem emellan. Jag undersöker vilken bild som ges av individens frihet och
förmåga att överväga olika alternativ, välja något av dem och handla i enlighet
med det gjorda valet. En följdfråga blir om man anser att kristna människor har
större förutsättningar än andra att leva rätt. Nästa fråga gäller sättet att komma
fram till och göra gällande det man tror vara moraliskt gott och rätt. Jag disku-
terar om det handlar om proklamation eller dialog, om överlämnande av en fix-
erad etisk övertygelse eller om en process där förändringar kan ske. Jag under-
söker vidare om argumentationen inåt den egna gruppen skiljer sig från argu-
mentationen utåt visavi andra. Därefter presenteras material kring frågan om
vem eller vilka som ska avgöra vad som ska vara normgivande i församlingen,
vilken form av ömsesidighet man talar om samt utrymmet för mångfald och
olika synsätt. En viktig fråga gäller församlingsvården/församlingstukten, dvs
hur man ska bemöta människor som handlar fel. Till sist diskuterar jag hur man
idag skulle kunna resonera om förhållandet mellan individ och kollektiv.

I det fjärde temat behandlas konstruktionen av en kristen etik. Huvudfrågan
gäller vilka auktoritativa källor man hänvisar till och hur tungt var och en av dem
väger i den slutliga sammanvägningen. Jag beskriver hur kunskap och argument
hämtas från Bibeln, annan vetenskaplig kunskap, erfarenhet, kyrkans tradition,
samvetet och det omgivande samhällets värderingar. Frågan ställs om det finns
några hänvisningar till ”den naturliga lagen” eller annat som tyder på att moralen
anses vara ”allmänmänsklig” och känd av alla.42

När det gäller Bibeln undersöker jag närmare vilka begrepp frikyrkliga använt
för att benämna sin bibelsyn. Därefter redovisar jag om författarna nyttjar alla
för frågan vanligen använda bibeltexter eller gör ett urval. Frågan gäller sedan
om det finns ett medvetet metodresonemang som gör att tolkningen tar hänsyn
till skiftande kontexter och eventuell osäkerhet i tolkningen. Här handlar det
också om att undersöka vilka principer som verkar styra hur enskilda bibelord
utläggs och hur olika bibeltexter vägs mot varandra. Frågan ställs om man räk-
nar med förändringar och nytolkningar inom det bibliska materialet och hur man
ser på bergspredikan. Kapitlet avslutas med att jag kortfattat diskuterar några
aspekter på Bibelns roll i den etiska reflektionen.
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Avgränsning

Min diskussion och mina slutsatser i denna avhandling bygger alltså på två grup-
per av primärmaterial: en genomgång av sextio års diskussion om äktenskap,
skilsmässa och omgifte samt intervjuer med ett antal frikyrkliga människor i
olika åldrar. Avhandlingen presenterar (med något undantag) material från bör-
jan av 1930-talet till slutet av 1990-talet, alltså ungefär sjuttio år. Jag presenterar
och kommenterar primärmaterialet mer utförligt längre fram i detta kapitel.

Redan från början är det viktigt att markera att det handlar om studium av
etisk reflektion snarare än av den faktiskt utövade moralen. Utifrån mitt primär-
material om äktenskap, skilsmässa och omgifte vill jag försöka att etiskt-syste-
matiskt analysera de tankestrukturer/den livsförståelse som kommer till uttryck
i dessa resonerande och argumenterande texter. Samma sak gäller de direkta
påståenden som görs i intervjuerna. När jag här och var återger skildringar om
hur människor uppträdde och handlade vill jag på samma sätt försöka förstå
vilka sätt att resonera som eventuellt låg bakom; en huvudsaklig begränsning
sker även här till etisk reflektion. Jag utgår från att dessa tankestrukturer kan
beskrivas i stora drag. De kan naturligtvis förändras med tiden, och jag ger
bilder av hur de sett ut i olika tider och rörelser. I någon mån kommer jag också
att diskutera orsaker till att de förändras; huvudsyftet är dock inte idéhistoriskt.
Denna etiskt-teologiskt-systematiska inriktning är orsaken till att sociologiska
och psykologiska metoder att reflektera kring materialet inte ges någon större
plats – även om sådana också har sitt värde.43

Frågan om generaliserbarhet diskuteras vidare i avsnitten om metod och ma-
terial nedan samt i kapitel tolv.

Svensk frikyrklighet som värdetradition

Detta avhandlingsarbete ingår i det större projektet ”Värdetraditioner, värde-
konflikter och värdegemenskap i kulturarv och nutida samhälle” (här kallat
”värdeprojektet”). Mot bakgrund av de omfattande sociala, kulturella och reli-
giösa förändringar som det svenska samhället genomgår syftar projektet till att
analysera några inslag i den svenska kulturens värdemiljö för att kunna beskriva
vad som kännetecknar den. Det sker bland annat genom en analys av ett antal
värdetraditioner, värdekonflikter och värdegemenskaper. Förhoppningen är att
en tydligare kunskap kring samhällets värden ska kunna underlätta samtal och
främja diskussionen om vilka grundläggande värderingar som samhället bör be-
jaka och främja.44  Ett liknande projekt, särskilt inriktat på kristen tradition, på-
gick under några år i Norge under temat Den kristne moraltradisjon i Norge fra
1814 til i dag.45

Innebörden i de tre begreppen har diskuterats och exemplifierats i tre nord-
iska symposier genomförda under 1995–96 och en kommenterande diskussion
finns i rapportböckerna.46  Jag relaterar här till de förslag till bestämningar som i
symposierna givits av docent Bo Petersson.

En värdetradition består enligt Petersson av en innehållskomponent och en
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social komponent. Den sociala komponenten inbegriper personer som är bärare
av traditionen, kommunikation dem emellan och att traditionen är utsträckt i tid.
Den innehållsliga komponenten utgörs av en uppsättning väsentliga antaganden
om värden som motiverar vissa förhållningssätt (termen ”väsentliga” visar sam-
tidigt på att det finns utrymme för viss revision och förändring inom en tradi-
tion).47    Man kan då undra om frikyrkorna är en värdetradition i denna bemär-
kelse eller om det snarare är fråga om flera värdetraditioner alternativt flera
deltraditioner inom en huvudtradition.

När det gäller värdekonflikter menar Petersson att det är viktigt att göra
klart vilken slags konflikt det handlar om. En värdekonflikt kan vara en enkel
motsättning mellan två värderingar utan förbindelse med några system av grund-
läggande antaganden. Men den kan också vara ett uttryck för en grundläggande
konflikt mellan två värdetraditioner. För det tredje kan den förekomma inom en
och samma värdetradition, som en konflikt kring en partikulär tillämpning. När
man ställs inför en värdekonflikt, är det enligt Petersson viktigt att göra klart för
sig vilken av ovanstående former det handlar om, om det är en logisk eller en
faktisk konflikt, i vilken mån det handlar om skilda bedömningar av situationen
och om dess faktiska omständigheter kan förändras.48    Detta skulle kunna leda
till några frågor till mitt arbete: Hur beskrivs de konflikter och diskussioner som
pågår i samhälle och kyrka? Ses de som konflikter mellan större traditioner eller
som konflikter kring partikulära tillämpningar? Anser man att konflikterna går
att lösa?

När det gäller det tredje begreppet menar Petersson att värdegemenskap
föreligger när individerna i gruppen har samma värderingar (partikulärt och/eller
generellt), är medvetna om detta och känner en inbördes solidaritet på grund av
detta.49    Frågan kan då ställas i vad mån det finns en sådan värdegemenskap
mellan frikyrkomänniskor och mellan frikyrkomänniskor och människor utan-
för de frikyrkliga leden.

I kapitel tolv diskuterar jag dessa frågor. Tyngdpunkten ligger på frågan i
vilken mån som svensk frikyrklighet kan betraktas som en värdetradition i
Peterssons bemärkelse. De övriga två begreppen spelar en mindre roll i denna
avhandling.

Metod och källmaterial

Mitt perspektiv

Verkligheten talar inte för sig själv. Varje beskrivning av tillvaron kan göras från
olika perspektiv. Kanske kan bilden av ett landskap ge förståelse av situationen.
Ett landskap är det man ser från en viss utsiktspunkt. Om betraktaren rör sig
förändras vyerna ständigt och nya fenomen dyker upp bakom horisonten. Vad
jag ser eller inte ser, beror på var jag väljer att placera mig själv och min utsikts-
punkt (viss placering kan medföra att jag inte kan se vissa saker).50  Viktigt är
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därför att klargöra den position och de utgångspunkter forskaren har inför och
i forskningsprocessen.

All forskning är formad av sin kontext. Samhällets värderingar påverkar sy-
nen på vad vetenskap är och hur forskning ska bedrivas. Problemformulerings-
privilegiet innebär att den som avgör vilka frågor som ska ställas redan genom
detta aktivt bidragit till vilka resultat som erhålls. Genom begrepp, terminologi,
analysredskap mm angivna av det rådande vetenskapssamhället styrs resultaten
av forskningen. Detta kontextberoende gäller även den enskilde forskaren. Varje
individ är präglad av sin historia. Ingen kan därför finna en neutral plattform där
man som forskare kan stå och utvärdera; en förutsättningslös analys är omöj-
lig.51

När detta är sagt är det samtidigt viktigt att hävda att vetenskap inte innebär
total subjektivitet och relativism.52  Vetenskap kan ses som en praxis där forska-
ren tillägnar sig ett hantverk varvid han/hon följer vissa regler och procedurer.
Frågor ställs till ett material som är externa i förhållande till materialet självt. Om
såväl utgångspunkter som metodiska överväganden redovisas klart blir
intersubjektiv prövning och diskussion möjlig. Det måste alltså finnas en princi-
piell öppenhet beträffande vad som är vetenskapligt trovärdigt. Frågan man hela
tiden kan och bör ställa till forskningen är därför: hur skulle resultatet bli med
andra ansatspunkter?53

Denna avhandling försöker kombinera vetenskaplig distansering med styrkan
i att ha ett inifrånperspektiv. Jag har vuxit upp i, präglats av och hör hemma i
svensk frikyrklighet. Eftersom jag är född 1952 har jag själv upplevt en stor del
av det jag skriver om. Genom många möten med kristna människor från andra
kyrkor tror jag mig ha blivit ekumenisk i tanke och attityd. Min teologi har
formats av min svenska uppväxt, av frikyrkomiljön, av mina teologistudier vid
svenskt universitet och skolor utomlands, och av att jag under flera år varit
lärare vid en frikyrklig teologisk högskola. Fortsatta egna studier och forskarut-
bildning vid universitetet har tränat mig i att analysera, beskriva och systemati-
sera enligt vetenskaplig tradition. Genom min tillhörighet till svensk frikyrklighet
tror jag att jag har goda förutsättningar att ge en inifrånbild av mitt forsknings-
objekt. Å andra sidan kan och bör jag försöka att också ställa mig själv på kritisk
distans och försöka se på mitt material med ”utomståendes” ögon, något som
min vetenskapliga träning bidrar till. Genom att hålla fast vid båda dessa per-
spektiv kan jag som forskare förhoppningsvis göra rättvisa åt materialet. Risken
finns naturligtvis att jag omedvetet skönmålar på grund av lojalitet till
frikyrkotraditionen eller blir överdrivet kritisk på grund av vissa negativa erfa-
renheter.

Var och hur avläser man ”frikyrklig etik”?

En undersökning om frikyrklig etik skulle kunna läggas upp på olika sätt.
Man skulle kunna studera så kallade critical incidents, dvs ett antal situationer

där konflikt uppstått kring hur situationen ska bedömas, till exempel när frå-
gorna ställs om hur det man undervisat ska omsättas i praktiskt beslut. Djup-
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intervjuer med själavårdare kan vara ett sätt att närma sig det. En svårighet
därvid är tillgången på material: själavårdare är bundna av sin tystnadsplikt, och
i de fall när människor framträtt offentligt har det oftast varit personer som känt
sig illa behandlade. Även om handlandet i critical incidents kan avslöja grundläg-
gande värderingar som annars förblir dolda under många fina ord, kan man
samtidigt undra hur rättvisande denna bild är. Kanske är det till exempel inte
handlandet kring skilsmässa som avslöjar det avgörande/karakteristiska utan hur
äktenskapet betonats i undervisning och praxis? Kanske krävs en tolkning av
bådadera?

Ytterligare ett sätt att bearbeta frågan är religionssociologins: forskaren tar
genom enkäter och intervjuer reda på vad frikyrkliga människor anser om ett
antal etiska dilemman (till exempel abort, skilsmässa, dödsstraff). Det kan ge en
god bild av vilka värderingar som föreligger. Men sådana undersökningar ger
sällan material till att förklara motiveringar och reflektioner som sker före ställ-
ningstagandet i den konkreta sakfrågan. De representerar heller inte alltid de
nyanser som ofta finns i en enskild persons sätt att resonera.

Ovan angav jag att avhandlingen syftar till att beskriva etiken, inte den faktiskt
utövade moralen. Jag vill försöka systematiskt-teologiskt klarlägga tankestrukturer
som utgör kärnan i frikyrklig etisk reflektion, antingen dess bärare är medvetna
om dem eller inte. Man kan fråga sig om ett sådant angreppssätt gör rättvisa åt
en tradition som ibland beskrivs som praxisorienterad, dvs lägger större tonvikt
vid hur man lever än söker systematisera en lära om hur livet bör levas (man har
ibland talat om ”en direkt linje från Bibeln till livet”). Jag kommer till exempel att
ställa vissa frågor av moralfilosofisk art som vissa av mina informanter inte tagit
ställning till eller kanske inte ens varit medvetna om. Frågan blir om jag är orätt-
vis mot traditionen genom mitt arbetssätt och söker svar på frågor som inte
alltid adresseras. Jag menar att så inte är fallet.

Säkerligen är det till exempel så att ståndpunkter i enskilda frågor ofta inte
formulerats genom enbart en intellektuellt deduktiv process. Jag tänker mig hellre
bilden av ett kraftfält där etiken och moralen växer fram genom ett samspel –
harmoniskt eller konfliktartat – mellan ett kognitivt innehåll (utläggning av texter
som aktualiserar frågor som måste hanteras, teologiska övertygelser), en social
situation (troendeförsamlingen, hur man ska hantera det som händer när man
lever nära varandra, utmaningar från ”världen”, makten) och konkreta partiku-
lära händelser (till exempel kris i äktenskap). Kanske människors moraluppfatt-
ningar i praktiken i högre grad formas av till exempel romanberättelser och
sånger än av den reflektion som finns i mer tematiskt skriftligt material? I en
aktivistisk, praxisorienterad och gemenskapscentrerad miljö kanske föredö-
mena spelar en större roll än reflektionen?54  Även om så är fallet och etiska
övertygelser uppstår ur ett komplicerat samspel av teologiska, sociala, psykolo-
giska och samhälleliga faktorer, anser jag att det är rimligt att utgå från att dessa
övertygelser också har en intellektuell struktur som kan beskrivas.

Jag menar också att det är försvarbart att använda ett nutida etiskt frågebatteri
i denna analys. Eftersom den etiska analysen är en dominerande uppgift i denna
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avhandling och jag därför behöver detta redskap, bör det kunna vara legitimt,
bara man är medveten om att man lägger på ett raster som kanske inte alltid är
känt i den miljö som beskrivs.

Jag utgår vidare i mitt arbete från att det finns ett samband mellan etik/moral
och livsförståelse i stort, att det som sägs ingår i en större livstolkning som
samspelar med de konkreta ställningstaganden som görs i sakfrågor och metod-
val (med ordet ”samspelar” avser jag relationer som kan vara harmoniska eller
konfrontatoriska). Livstolkning använder jag här som ett samlingsnamn för re-
ligion, livsåskådning, världsbild, människosyn, grundhållning etc. Den etiska
reflektionen sker alltså inte skild från detta, vilket jag menar är särskilt relevant
när man söker förstå etik som har sitt sammanhang i religion.55

Den frikyrkliga miljön har under lång tid präglats av stark betoning av vissa
teologiska teman, till exempel omvändelsen och troendeförsamlingen.
Frikyrkligheten kan vidare ses som en bibeltolkande och bibelutläggande rörelse
där referenser till bibeltexter historiskt varit viktiga. Ett återgivande av olika
synsätt i sakfrågor liksom en formell analys av sättet att argumentera kan möj-
ligen genomföras utan hänvisning till det större sammanhanget. Men ska man
förstå ståndpunkterna och deras motiveringar gagnas man av kunskap om och
förtrogenhet med de religiösa övertygelser som präglar det frikyrkliga samman-
hanget. Den bakgrundsbeskrivning som ges om svensk frikyrklighet i kapitel tre
är därför viktig för förståelsen av det som följer.

Möjligt källmaterial

Det finns naturligtvis en hel mängd källmaterial som skulle kunna användas för
forskning om frikyrklig etik. Det gäller samfundstidningarna och samfundens
distriktstidningar56 , tidningen Dagen (1942–), Svenska Morgonbladet (–1958),
Kristet Forum (1954–87) och dess föregångare Frikyrklig Tidskrift (1918–22)
och Frikyrklig Ungdom (1923–53), Tro och Liv (1942–) med dess
textutläggningar kring söndagens predikotext och liknande tidskrifter för pasto-
rer.57  Det finns böcker och småskrifter som behandlar alla möjliga frågor,
predikosamlingar, memoarer, sedelärande romaner, material för konfirmand-
arbete/kristendomsskola, stadgar och konstitutioner. Från samfunden finns ut-
talanden i konferenser kring olika frågor samt auktoritativa och antagna riktlinjer
i stil med boken Kallad till soldat inom Frälsningarmén (FA). Inom ramen för
det frikyrkliga samarbetet har en mängd remisser skrivits på statliga utredningar.
Resonemang i etikfrågor finns också i ställningstaganden som frikyrkliga män-
niskor (till exempel riksdagsledamöter) redovisat i offentliga debatter och som
är tillgängliga i riksdagstryck och dagstidningar. Här finns också en stor muntlig
resurs av material från predikningar och undervisning i olika sammanhang i
församling och konferenser, radio och TV; en del finns nedskrivet och publice-
rat, annat inspelat på band. På samfundsnivå och församlingsnivå finns material
från debatter och ställningstaganden.
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Mitt urval

Som tidigare sagts bygger denna avhandling på två grupper av primärmaterial.
Att materialet från min egen genomgång av frikyrklig diskussion kring äkten-
skap, skilsmässa och omgifte finns med är ett naturligt val. Dels har jag i arbetet
med min licentiatavhandling grundligt gått igenom det för att redovisa hur sak-
frågorna diskuterats, dels anser jag att de förändringar i åsikter som licentiat-
avhandlingen uppvisar (som här mer kortfattat redovisas i kapitel fyra) gör det
intressant att undersöka materialet ytterligare utifrån frågorna i denna avhand-
ling.

Att intervjuerna finns med beror på att de utgör ett komplement till det första
materialet. Dels representerar de en större bredd (det första materialet är mer
präglat av att vara tillkommet på en ”normativ” nivå), dels tar det upp fler frågor
och bredare perspektiv än materialet om äktenskap, skilsmässa och omgifte. Att
båda materialgrupperna dessutom finns åtkomliga för min forskning och inte
tidigare utnyttjats har naturligtvis också sin betydelse.58

Ett besvärande faktum och en svaghet är att så mycket av det tryckta mate-
rialet är skrivet av män. Vilka uppfattningar kvinnorna hade framgår i viss mån
av intervjuerna, men det är ändå männen som dominerar i källmaterialet. Det är
beklagligt men speglar den undersökta tiden: det var så det faktiskt förhöll sig.

Tryckt material lämpligt för systematisk-etisk analys finns alltså tillgängligt.
Jag har tillgång till ett relativt stort intervjumaterial. Jag har valt att utgå från
dessa båda materialgrupper och låta dem samspela med och komplettera varan-
dra. I det följande presenterar jag närmare mitt primärmaterial och diskuterar ett
antal frågor om dess tillförlitlighet och representativitet, frågor som är relevanta
när ett material ska bearbetas vetenskapligt.

Materialet om äktenskap, skilsmässa och omgifte

En sammanställning och analys av sextio års frikyrklig debatt om äktenskap,
skilsmässa och omgifte utgör stommen i min licentiatavhandling. Den bygger på
en översiktlig genomgång av alla böcker som är utgivna på kristna förlag i ämnet
under perioden från början av 1940-talet till mitten av 1990-talet samt en när-
mare analys av skriftliga källor relaterade till de två samfunden Örebromissionen
(ÖM) och Svenska Missionsförbundet (SMF). Det jag tagit med är primärt
material av undervisnings- och diskussionskaraktär ur böcker, tidningar, tid-
skrifter, remissvar på statliga utredningar samt eventuellt policymaterial från
samfunden.

Primärmaterialet omfattar ett stort antal böcker. Listan sammanställdes med
hjälp av Svensk bokkatalog59  och en genomgång av biblioteken vid några av de
frikyrkliga seminarierna/högskolorna.60  De flesta samlevnadsböcker som inte
direkt behandlar frågan om skilsmässa och omgifte uteslöts från början.61  Jag
gjorde sedan ett urval och skickade ut en enkät till ett antal pastorer där de
ombads indikera kännedom om och påverkan av böckerna. Av denna enkät fick
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jag hjälp att bedöma vilka böcker som varit mest inflytelserika (dvs de böcker
som varit mest spridda och som pastorerna sade sig ha påverkats av).62  Det är
en imponerande samling material som speglar olika traditioner. En svårighet är
att veta i vilken mån de varit spridda och lästa. Att döma av den nämnda enkäten
läste pastorerna huvudsakligen de böcker som var utgivna i det egna samman-
hanget: ÖM-pastorerna har läst O L Björk, Erik Sollerman och Lewis Smedes,
SMF-pastorernas impulser kommer från Gunnar Lindblad, Ivar Wennfors och
Gösta Hedberg. De som angav att de gått någon form av universitetsutbildning
tycks oftare ha kommit i kontakt med litteratur från andra traditioner än den
egna. Man kan också lägga märke till att böckerna har relativt kort livslängd.
Efter tio-femton år är det ett fåtal som använder dem, och nya har kommit i
deras ställe. Man bör också komma ihåg att listan inte är komplett; förutom
dessa böcker har pastorerna naturligtvis hämtat kunskap från exegetisk littera-
tur och mer allmänteologiska böcker.

Jag har också gått igenom ett antal tidningsartiklar. Materialet kommer här
från ÖMs tidning Missionsbaneret (MB) och SMFs tidning Svensk Veckotid-
ning (SVT). Där har jag letat efter artiklar och annat material som berör mitt
ämne. För MB gäller genomgången åren 1945–90, för SVT åren 1952–57, 1960,
1965, 1968, 1970–71, 1974–75, 1987–92 samt delar av 1940, 1946 och 1983.
Att genomgången av SVT inte är helt komplett har med arbetsekonomin att
göra.63

Jag refererar också till tidskriftsartiklar. De flesta är ur tidskriften Tro och
Liv som startades 1942 av Pastorernas riksförbund inom SMF; utgivningen har
dock under större delen av tiden varit ett projekt tillsammans med pastorsförbund
inom andra frikyrkor.64  Min genomgång omfattar tiden från starten till och med
år 1988. Jag har dessutom sökt i Svenska tidskriftsartiklar åren 1950-1990.65

Under den angivna perioden har tre remissvar avgivits från Sveriges Fri-
kyrkoråd kring samlevnadsfrågor: Familj och äktenskap (SOU 1972:1), Sexual-
och samlevnadsundervisning (SOU 1974:59) samt Äktenskapsbalk (SOU
1981:85).66

Från ÖM centralt finns några dokument som anger riktlinjer kring hur från-
skilda människor ska bemötas när de överväger tjänst inom samfundet.67  Inget
motsvarande finns inom SMF.68

I arbetet med denna doktorsavhandling har jag – i jämförelse med licentiat-
avhandlingen – ytterligare bearbetat delar av materialet genom en närläsning av
vissa centrala texter. Det gäller framförallt ur SMF-traditionen texter av Gunnar
Lindblad (1945), Ivar Wennfors m fl (1956), Bengt Lorentzi (1970), Rune Fors-
beck (1977) och Gösta Hedberg (1986) och ur ÖM-traditionen O L Björk (1938),
Erik Sollerman (ledarartiklar 1947-76), Sigfrid Deminger (artiklar 1974-78), Sven
Nilsson (artiklar 1972-78) och Per-Axel Sverker (1983). Att just dessa texter
valts beror på att material författat av de nämnda personerna dels spelat en viktig
roll inom samfunden, dels är välargumenterat.
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Källkritisk diskussion – det tryckta materialet

Det är viktigt att komma ihåg att – bortsett från policymaterialet från ÖM cen-
tralt och remissvaren – inget av ovanstående material är officiellt antaget av
någon styrelse, någon årskonferens inom samfunden eller något annat formellt
organ. Det saknas inom stora delar av frikyrkligheten en tradition av sådant
normerande beslutsfattande (MK och FA är undantag). Istället får det som skrivs
karaktären av vägledande undervisning, möjlig att ta till sig för den som så öns-
kar. Informellt och psykologiskt blir det kanske ändå i praktiken en form av
likriktande undervisning även där friheten i teorin är stor.

Materialet om äktenskap, skilsmässa och omgifte utgör ett exempel på den
praxisorienterade miljön i frikyrkorna: de vetenskapliga verk som skrivits i Sverige
kring etikfrågorna om äktenskap, skilsmässa och omgifte under den undersökta
perioden har alla skrivits av människor med hemvist inom Svenska kyrkan (SvK)
och är därmed mer eller mindre präglade av luthersk svensk-kyrklig grund-
syn.69  Jag menar dock att en hel del av det som inom och utom frikyrkorna
skrivits och getts ut i genren vägledande undervisningslitteratur är omfattande
och genomarbetade verk; det som skrivits av seminarielärarna Ivar Wennfors m
fl och Per-Axel Sverker är exempel på det.70  Man bör även komma ihåg att flera
av frikyrkosamfunden under lång tid haft internationella relationer, vilket med-
fört kontakt med teologisk reflektion i andra delar av den egna kyrkofamiljen.
Och även det material som inte visar en djupare teologisk reflektion är naturligt-
vis bärare av värderingar och synsätt som kan beskrivas och analyseras.

Är då materialet kring äktenskap, skilsmässa och omgifte representativt för
svensk frikyrklighet? Det återspeglar en bred frikyrklig (och antyder även en
svensk-kyrklig) diskussion. En särskild koncentration sker alltså på undervis-
ning och diskussion inom två frikyrkosamfund: ÖM71  och SMF. En närmare
beskrivning av samfunden ges i kapitel tre. Här ska bara noteras några korta
fakta som bakgrund för valet av dem.

ÖM har sitt ursprung i en missionsförening inom Svenska Baptistsamfundet
(SB). Den grundades 189172  och utvecklades under 1930-talet till ett eget sam-
fund då ett stort antal församlingar lämnade SB. Till orsakerna hörde att ÖM-
arna var avvisande till den växande ekumeniken och dessutom ville lämna större
utrymme för pingstväckelsens73  budskap. På många punkter finns det alltså
likheter mellan ÖM och PR.

SMF grundades 1878 och hör till de ”äldre” frikyrkosamfunden, djupt rotat i
svensk väckelserörelse under 1800-talet. SMF hörde till initiativtagarna till det
frikyrkliga samarbetet i början av vårt sekel, och det finns på vissa punkter ett
samband mellan SMF och de andra två äldre frikyrkosamfunden SB och MK.

De två undersökta samfunden har alltså delvis olika bakgrund och samman-
hang. Samtidigt är de inte homogena rörelser. Det är uppenbart att det finns
grupper inom samfunden som på flera punkter står närmare grupper i andra
samfund än andra grenar inom den egna rörelsen. Jag menar att material från
dessa rörelser ger en bild av olika synsätt inom svensk frikyrklighet.74

Ett material bör förstås utifrån det sammanhang det kommer till i.75  Här kan
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det vara bra att skilja på ”normsättare” och ”fria debattörer”. En del av materia-
let om äktenskap, skilsmässa och omgifte har vuxit fram i situationer där en-
skilda författare eller en grupp haft i uppdrag att formulera samfundets eller
frikyrklighetens syn på en viss fråga (Wennfors m fl och Sverker är goda exem-
pel). Här är det rimligt att anta att skribenterna argumenterar på ett sätt som
förväntas accepteras inom rörelsen.76  Annat material utgörs av insändare i tid-
ningar eller enskilda personers framställning i bok- eller artikelform. En enskild
författare kan ofta kosta på sig att ”ta ut svängarna” mer än vad författaren till
ett mer officiellt dokument kan göra. Det blir alltså en skillnad beroende på
avsikten med framställningen och vilken auktoritet det skrivna eller sagda för-
väntas ha.

Inom samfund och kyrkor finns enskilda personer som gärna sticker ut ha-
kan och säger sådant som kan upplevas som obekvämt av samfundsledningarna.
Människor som Ludvig Jönsson i SvK har av många upplevts som viktiga im-
pulsgivare, av andra som provokatörer. Likaså fanns under lång tid spänningar
av olika slag mellan frikyrkoakademikerna inom FKS och annat samfundsfolk.

Material från samfunden förväntas ofta ha en normativ funktion och därmed
vara skrivet så att det återspeglar vad samfundet står för.77  Fram till 1970-talet
var till exempel såväl missionsföreståndare och inre missionens sekreterare som
lärare vid Teologiska seminariet medlemmar i SMFs förlagskommitté vilket bör
borga för att de utgivna böckerna kan anses läromässigt pålitliga.78  Enligt
kyrkohistorikern Nils Kristenson var samfundstidningarnas viktigaste uppgift

...att synliggöra sammanhållningen och gemenskapen i samfunden genom utför-
lig rapportering från verksamheten runt om i landet och samtidigt bidra till det inre
livets uppbyggelse. De ansåg sig också ha en evangelisatorisk uppgift.79

Uppfattningen att samfundstidningarna ska ha en mer kritisk funktion verkar ha
successivt vuxit fram under några decennier efter andra världskriget. Kristen-
son menar att Svenska Morgonbladet länge fungerade som forum för en långt
mer öppen debatt än vad som ansågs möjligt i den egna samfundspressen.80

Intervjuerna

Inom projektet Frikyrklig moralbildning har gjorts ett antal intervjuer med fri-
kyrkliga människor i olika åldrar och från olika samfund. Utskrifterna från dessa
intervjuer utgör alltså den andra stora materialgruppen för denna avhandling.

Intervjuerna har gjorts efter en strukturerad mall som jag utvecklat med hjälp
av bland andra professor Eva Hamberg vid Teologiska fakulteten i Lund. Frå-
gorna är öppna, det vill säga utan givna svarsalternativ. En viss förändring av
frågorna har skett mellan de olika intervjuomgångarna.81  Sedan informanterna
kortfattat berättat något om sitt föräldrahem och viktiga händelser ur sitt liv,
ställs frågor om vad som kännetecknade livet i frikyrkoförsamlingen, hur det
som skulle anses som gott och rätt diskuterades och lärdes ut, hur eventuell
församlingstukt utövades, hur man resonerade i ett antal frågor (flera tillhörande
den så kallade ”syndakatalogen”) och om de förändringar som skett i moralupp-
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fattning under deras livstid.82  Syftet är då inte framförallt biografiskt utan att få
fram synsätt och förhållningssätt i församlingens och individens relation till etik
och moral.83

Inledningsvis intervjuade jag själv ett antal personer. Därefter har de flesta
intervjuer gjorts av studenter vid Örebro Missionsskola. De gjordes huvudsakli-
gen i början av hösten 1995 (den äldre gruppen), sommaren 1996 (mellangruppen)
och sommaren 1997 (den yngre gruppen). Jag bedömer att detta tidspann av två
år inte medför några nackdelar. Intervjuarna kommer ur samma årskurs på teo-
logiska högskolan, och majoriteten av dem har deltagit vid alla tre tillfällena. Den
första omgången intervjuer genomfördes som förberedelse för en kurs i etik
och ingick därför i kursen, för de övriga två omgångarna har ersättning utbeta-
lats för genomfört arbete. I det första fallet gjorde varje student i klassen varsin
intervju, i de två senare omgångarna var det frivilliga studenter som gjorde några
intervjuer vardera.

Femtiotre personer har intervjuats och fått berätta om sina erfarenheter. Vid
det första tillfället hade studenterna i uppgift att intervjua en äldre människa, vid
det andra en människa i medelåldern. Dessa intervjuer samlades varefter jag
med vissa justeringar formade två ungefär lika stora grupper av dem.84  Ca en
tredjedel av informanterna är därmed placerade i en äldre grupp av människor
födda 1907–35 och en andra tredjedel är förda till en mellangrupp där perso-
nerna är födda 1940–61. För den tredje intervjuperioden var uppgiften att inter-
vjua en person i åldersgruppen 20–25 år. Den sista tredjedelen av informanter
utgörs därför av personer i denna åldersgrupp (födda 1971–77).85

Inför det första intervjutillfället fick studenterna en kopia på utskriften från en
av de intervjuer jag gjort.86  Instruktion för lämpligt tillvägagångssätt delades ut
och vi hade en genomgång av projektets syfte och hur det hela skulle gå till.
Studenternas instruktion var att sedan kontakta någon person de valt och be om
en intervju. Vid jakande svar gav de en presentation av projektet till den utvalde87

och tid och plats bestämdes. Vissa intervjuer spelades in på band, andra inte.
Varje student skrev själv ut resultatet av intervjun. Jag har sedan gått igenom alla
intervjuer, dolt hänvisningar etc som kan avslöja informantens identitet, skickat
en kopia på originalversionen och den bearbetade versionenen till informanten
och bett denne att godkänna föreslagna ändringar samt att intervjun avidentifierad
får användas i fortsatt forskning. I de få fall där informanten bett att få göra
ändringar eller tillägg har dessa förts in.

Eftersom inte alla informanter gav sitt godkännande till användning av inter-
vjun blev det ett visst bortfall. I den äldre gruppen intervjuades 18 personer, 16
av dessa gav tillåtelse till offentliggörande. I mellangruppen finns också 18 inter-
vjuer, här är bortfallet 3 stycken. I den yngre gruppen bortfaller 4 av 17.88  I
nedanstående tabeller är de som sa nej inte inkluderade.

I den äldre gruppen återstår därför 9 män och 7 kvinnor, i mellangruppen 4
män och 11 kvinnor och bland de yngre 5 män och 8 kvinnor. Olika samfund är
representerade. I samtliga fall fick studenterna själva välja ut personer som de
ville intervjua; urvalet är alltså inte statistiskt slumpmässigt och kan därför inte
ses som representativt – även om det i praktiken kan råka vara det. Genom att



UPPGIFTEN 35

studenterna kommer från olika orter och själva representerar olika samfund
möjliggjordes en geografisk och samfundsmässig spridning. Samfunds-
tillhörigheten under uppväxten och födelseår framgår av nedanstående tabeller.

Tabell 1  Samfundstillhörighet under uppväxten

Tabell 2  födelseår89

Källmaterialet i denna del av avhandlingen utgörs alltså av de utskrivna och god-
kända texterna från intervjuerna. Texterna har vanligtvis använts som de är,
endast där så särskilt noteras har texten språkligt modifierats. En delanalys har
gjorts av den yngre gruppens svar på vissa frågor,90 men för övrigt finns hittills
ingen publicerad sammanställning och analys av svaren.91

Till primärmaterialet räknas också de intervjuer jag gjort och de samtal jag
fört med ett antal frikyrkliga människor som berättat för mig och reagerat på det
jag i olika omgångar skrivit. Det gäller i olika omfattning Torsten Bergsten (SB),
Olof Djurfeldt (PR), Freddy Götestam (ÖM), Sven Hemrin (SMF), Sven Kår-
brant (HF) och Sven Lundkvist (SMF). Med Djurfeldt, Götestam och Hemrin
har jag gjort intervjuer enligt den utarbetade mallen och de framträder med namn
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i avhandlingen både när det gäller intervjuerna och de övriga samtal jag haft med
dem. Dessutom ingår några samtal med människor som fått vara anonyma.
Flera av de nämnda och ytterligare några personer har läst min licentiatavhand-
ling och gett synpunkter. Dessa samtal har jag i stor utsträckning spelat in på
band och sedan skrivit ut sammanfattning av (vissa partier ordagrant) som per-
sonerna fått läsa och godkänna. De har också läst och godkänt min användning
av det som återges från dem i denna avhandling.

Slutligen ska sägas att jag vid några tillfällen också använder material från
intervjuer jag våren 1996 gjorde med fyra frikyrkopastorer (två inom SMF och
två inom ÖM). Detta material har jag tidigare analyserat i en uppsats.92

Källkritisk diskussion – intervjuerna

Det nedskrivna materialet innehåller personliga erfarenhetsberättelser, påståen-
den om synsätt och handlingar, berättelser om andra personer, hänvisningar till
vad olika auktoriteter hävdat, anekdoter, ordspråk, talesätt och egna bedöm-
ningar. Det mesta är uttryckt i korta meningar (ibland ofullbordade), men här
och var förekommer även längre berättelser. Det nedskrivna är av växlande slag:
vissa intervjuare har skrivit mer sammanfattande, andra ytterst utförligt, ibland
med ordagranna citat återgivna.93

Användningen av retrospektiva (tillbakablickande) intervjuer ställer forskaren
inför flera metodiska problem och svårigheter. Några av dem ska beröras i det
följande.94

Jag har tidigare nämnt om mitt eget utgångsläge och perspektiv inför denna
undersökning.95  Informanterna står i en liknande situation. De har i intervju-
situationerna ombetts att berätta om hur det var förr. Det som då återberättas
utgör en tolkad verklighet; det är verkligheten beskriven genom individernas
bearbetning. Inte heller här finns något otolkad verklighet.

I detta kan finnas flera möjliga felkällor. Rena minnesfel kan naturligtvis före-
komma. Kanske beskrivningen blir skev genom att informanter lättare minns
vissa händelser och synsätt än andra därför att de var mer uppseendeväckande.
Kanske det ligger närmare till hands att minnas sådant som senare ironiserats
över, till exempel påbud om klädsel och hår eller förbud mot biobesök och dans.
Enligt Repstad är dock

...det huvudsakliga problemet vid retrospektiva intervjuer att människor återskapar
eller minns det förgångna genom ett filter av tankar och tänkesätt som de tillägnat
sig långt senare.96

På grund av förträngning eller vilja till harmonisering kanske informanten därför
skönmålar eller undantränger vissa delar av berättelsen; förhållandet till den egna
historien i församlingen är av olika karaktär och påverkas av den. Risken finns
alltid att man efterrationaliserar och anakronistiskt anger hur man idag betraktar
saken snarare än hur det uppfattades då det hände. Detta kan enligt Repstad
också bero på att man gärna översystematiserar den egna livshistorien, att man
framställer det som hänt som mer logiskt och konsekvent än det faktiskt var.97

Ett sätt att motverka det är att försöka knyta berättandet till särskilda händelser
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vilket de inledande frågorna i intervjuerna syftat till. En ytterligare faktor att
beakta är att informanterna säkerligen i olika hög grad tänkt igenom sina stånd-
punkter och sin framställning.

Hela detta resonemang gäller de båda äldre åldersgrupperna mer än den yngre;
de unga berättar om något som ligger närmare deras egen tid, eventuellt deras
egen samtid. De båda äldre grupperna har ombetts att berätta om hur det var
förr, dvs när de växte upp. Här finns naturligtvis en viss risk att tidsperspektivet
inte blir riktigt korrekt. När det gäller vissa syndakatalogsfrågor kan man till
exempel fråga sig om de äldre alltid talar om sin uppväxt eller om det som
omvittnas i själva verket hänför sig till samma period som mellangruppen berät-
tar om. Det är svårt att veta.

Ett annat problem med intervjuer kan uppstå i själva intervjusituationen. Denna
är ju ett samspel mellan intervjuaren och informanten där situationen påverkas
såväl av deras inbördes relation som av de förväntningar som finns på samta-
let.98  Att intervjuarna var teologie studerande, i många fall blivande pastorer, kan
kanske ha påverkat informanterna till att svara på ett visst sätt. Intervjuarens
förhållande till informanten och hans/hennes uppträdande kan påverka vilken
frihet informanten upplever sig ha att berätta olika saker. I ett fall var informanten
en närstående vilket enligt intervjuare kan ha påverkat öppenheten (för övrigt
gjordes inga kommentarer kring detta). Hur intervjuarna i praktiken uppträdde
är omöjligt för mig att veta. Det bör vidare noteras att intervjuaren alltså varit
yngre än informanterna i de båda äldre grupperna och äldre än de yngre
informanterna. Det är svårt att veta om detta spelat någon avgörande roll för
intervjuerna.

Till detta hör även att forskaren delvis styr svaren genom det frågebatteri som
används, dels att intervjuaren genom sitt sätt att stryka under vissa frågor kan
påverka de upplysningar som informanten ger.99  Ett visst frågeformulär kan
passa vissa informanter bättre än andra.100  Genom vissa ”retningsord” kan tan-
karna hos informanten ledas iväg åt ett visst håll (till exempel kan man fråga sig
vad som avses med ordet ”moralundervisning”). Kommentarer såväl från
informanternas som från intervjuarnas sida tyder dock – med något undantag –
på att frågorna upplevts som relevanta och rimliga. Att flera olika intervjuare
varit verksamma är en fördel eftersom styrningen genom detta inte blivit så
enhetlig.

Frågan är hur urvalet av informanter bör bedömas. Den sammanlagda köns-
fördelningen stämmer väl med situationen i svensk frikyrklighet. Enligt siffrorna
i Frikyrkosverige 1995 var 58% av frikyrkomedlemmarna kvinnor, bland mina
informanter är det 59%. Däremot är det ojämnt om man ser på de olika ålders-
grupperna: kvinnorna är underrepresenterade i den äldsta gruppen, starkt över-
representerade i mellangruppen och svagt överrepresenterade i den yngre grup-
pen.101

Kvantitativt – i förhållande till samfundens medlemsantal – är SMF och sär-
skilt Nyb överrepresenterade. SMF-arna utgör 34% av mina informanter och
borde varit endast 28%, antalet informanter som är medlemmar i Nyb är drygt
22% och borde varit 11,5%. FA, som är det fjärde största frikyrkosamfundet,



FRIKYRKLIG  ETIK38

har bara en representant och borde haft tre (2% istället för 7%). Likaså är PR
underrepresenterad (21% istället för 37%).102  Om man istället jämför med anta-
let betjänade är den enda större skillnaden att SMF – som i proportion till sitt
medlemsantal har fler betjänade än övriga samfund – med denna beräkning får
en numerärt rättvisande representation.103

Informanterna har vuxit upp på olika platser i Sverige; ingen särskild del do-
minerar. Det som är tydligt är dock att få av dem har vuxit upp i storstadsmiljö.
Det är inte möjligt att utifrån intervjuerna beskriva storleken på församlingen där
uppväxten ägt rum.

Informanterna utgörs, att döma av intervjuerna, huvudsakligen av vanliga
församlingsmedlemmar. Vissa har haft ledaruppgifter (styrelsemedlemmar, ung-
domsledare etc) i församlingen, andra nämner inte om det. Det är troligt att
intervjuarna valt ut personer som de tror kan besvara frågorna på ett bra sätt
och dessutom vara allmänt intresserade av frågorna i stort; så långt jag kan
bedöma är informanterna människor som är aktiva i sina församlingar. Det med-
för att mina resultat snarare beskriver gruppen aktiva frikyrkomedlemmar än
frikyrkomedlemmar i stort. Här finns inte heller med – förutom en av dem som
citeras anonymt – några personer som tidigare varit medlemmar men som läm-
nat församlingen.

Intervjuerna återger naturligtvis enskilda individers upplevelser och erfaren-
heter. Det är inte fråga om en stor och representativ kvantitativ enkätundersök-
ning. Samtidigt är den geografiska spridningen stor, spridningen på olika sam-
fund är god och olika åldrar är representerade.

De personer jag ovan nämnde vid namn har under lång tid varit med i svensk
frikyrklighet. Vissa av dem har haft ansvarsposter eller varit starkt engagerade i
debatt och idéutveckling. Eftersom de hör eller hört till samfundens aktiva
ledarskikt kan de möjligen representera maktens version av vad som hänt. Jag
bedömer dock att de är tillförlitliga källor för en rimlig bedömning av hur diskus-
sioner gått och utvecklingen bör beskrivas.

Generaliserbarhet

Den källkritiska diskussionen ovan har klarlagt ett flertal faktorer som bör för-
anleda försiktighet i att generalisera undersökningens resultat. Till detta kan läg-
gas att frikyrkorörelsen är bred. Frågan kan ställas hur man gör rättvisa åt en så
stor mängd olika impulser. Vid varje tidpunkt består varje samfund av männis-
kor i rörelse, i olika åldrar, präglade av olika miljöer och sammanhang. Det finns
i varje samfund grupper med värderingar som på flera punkter står närmare
grupper i andra samfund än andra grenar inom den egna rörelsen. Till detta
kommer regionala skillnader inom samfunden. Kan man utgå från att något är
gemensamt?

Denna avhandlings material om äktenskap, skilsmässa och omgifte har skri-
vits av olika personer. I de allra flesta fall, några få insändare undantagna, är det
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ledande personer inom samfunden som tagit till orda: samfundsledare, missions-
sekreterare, lärare vid de teologiska seminarierna/högskolorna, ledande pasto-
rer, tidningsredaktörer. Dessa ledande personer representerar ibland olika stånd-
punkter som kan jämföras och redovisas: man skulle till exempel kunna under-
söka om och i så fall hur en samfundstidnings ideologiska linje förändras vid
byte av chefredaktör. Det troliga är samtidigt att dessa personer ”skriver an-
svarsfullt”, kanske mer om hur det bör vara än hur det är; de ger uttryck för en
form av vad som kanske kan kallas homogeniserande retorik. Deras uttalanden
kan också vara resultatet av kompromisser och vara styrda av förväntningar
från olika håll. Då uppstår en slags officiell normbild. De samfundsledare jag
intervjuat har naturligt nog haft en inbyggd lojalitet; kanske de dock till en del
kunnat släppa på den efter sin pensionering?

Det är svårare att med säkerhet uttala sig om i vilken mån deras synsätt
motsvarar folkets. ”Gräsrötternas” åsikter är inte alltid desamma som ledar-
elitens.104  Insändarsidan i tidningarna kan ibland ge en bild av situationen, men
frågan är hur representativa artiklarna är. Tydligt är att vissa personers synsätt
fått ett stort inflytande. Det är dessutom nästan bara män som tar till orda och
frågan kan ställas om kvinnor har andra sätt att möta dessa frågor.

För att komplettera denna mer ”officiella” bild använder jag intervjuerna där
informanterna får representera ”gräsrötterna”. Som framgått av den källkritiska
diskussionen ovan är tolkningen av dessa inte heller självklar. Erfarenheterna
från intervjuundersökningar visar till exempel att människor ibland svarar på ett
sätt som de tror att de förväntas svara.105

Säkerheten i avhandlingens slutsatser är beroende dels av källmaterialets till-
förlitlighet, dels av avvägningen mellan de olika materialgrupperna. Påståenden i
skrift som stöds av intervjuer och tvärtom kan sägas vara säkrare än om uppgif-
ten kommer ur enbart en muntlig källa. Det är därför en fördel att jag kunnat
kombinera olika typer av material. Jag har försökt göra rimliga och rättvisa
bedömningar när det gäller olika utsagors ”tyngd” och använder relativt flitigt
orden en, någon eller flera för att markera antalet som står bakom en viss ut-
saga.

Det enda jag med vetenskaplig säkerhet kan hävda är det jag får fram med
hjälp av mitt material. Formellt gör jag därför inte anspråk på att mina resone-
mang speglar något mer än just detta primärmaterial. När jag i det följande talar
om frikyrkliga synsätt avser jag alltså med frikyrklig det som i mitt material
direkt framkommer om frikyrkliga sätt att resonera.

Samtidigt finns det faktorer som talar för det rimliga i att tänka sig att resone-
mang och slutsatser är representativa för svensk frikyrklighet: Mitt material
omfattar olika sorters empiri, spänner över olika tid och samfund, frågorna
vetter åt olika håll och mina läsare bekräftar att de känner igen sig i den bild jag
ger. Här och var relateras mina resultat dessutom till annan vetenskaplig forsk-
ning, och där blir naturligtvis säkerheten större i de fall våra resultat sammanfal-
ler.

Frågan om generaliserbarhet diskuteras vidare i kapitel tolv.
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Inledning

Det som traditionellt kallas frikyrkor eller frikyrkosamfund i Sverige är kristna
gemenskaper som till största delen vuxit fram ur 1800-talets väckelserörelser.1

Som en reaktion bland annat mot det man upplevde som förslappning och
urvattning i det kyrkliga livet i den enhetskultur som då präglade Sverige,
framträdde predikanter som i pietistisk anda predikade om människans hopp-
lösa situation under Guds dom och hans nådefulla erbjudande om förlåtelse
och upprättelse i Jesus Kristus som dött för alla människor. Utifrån det ma-
nade de till omvändelse och ett helhjärtat kristet liv.

Vissa områden, till exempel Värmland, Uppland och Småland, blev starka
fästen för väckelserörelserna. Många människor tog till sig förkunnelsen,
omvände sig och bildade kristna gemenskaper inom eller utanför Svenska
kyrkans (SvK) ram. Detta skedde ofta men inte alltid i konflikt med präster-
skapet.2  Vissa av dessa grupper kom att tillhöra internationellt redan etable-
rade kyrkor (till exempel Metodistkyrkan, MK).3  Andra konstituerade sig med
tiden enligt dåtida associationsmönster.4  I många fall samlade de sig också i
distriktsföreningar som i sin tur formade rikstäckande samfund.

När frikyrkorna växte fram karakteriserades de därför av en stark betoning
på den personliga tron och på att församlingen skulle bestå av troende män-
niskor (här markeras en skillnad mot statskyrkan/folkkyrkan). Benämningar
som ”troende kristen” vittnar om reaktioner på uttalanden likt ”jag tillhör kyr-
kan men är inte religiös”.5

Svensk frikyrklighet kan ses som en historiskt avgränsad del av den världs-
vida kristenheten. Med andra kristna delar man tron att världen inte finns till
av en slump; Gud har skapat den och är aktivt verksam här och nu. I Jesus
Kristus har Gud handlat för människors och världens räddning, och varje
människa inbjuds till delaktighet i detta. I församlingen/kyrkan finns en plats
där människor får stöd att leva ett kristet liv. Det ingår också en förväntan om
att Guds rike ska komma i kraft och besegra all ondska som nu finns i värl-
den. I detta perspektiv framstår både livet och gudsgemenskapen som en
gåva att ta emot.



FRIKYRKLIG  ETIK42

Begreppet ”frikyrklig” och övrig terminologi

Vad innebär då benämningen ”frikyrklig”? Begreppet är mångtydigt, och inne-
börden i och förhållandet mellan vad som avses med orden frikyrka, statskyrka,
nationalkyrka och folkkyrka är inte alltid tydlig.6

Sedan år 2000 är alla kyrkor i Sverige formellt frikyrkor, SvK dock fortfa-
rande med en särskild lag som reglerar dess liv och verksamhet.7  Inom Sveriges
Kristna Råd (SKR) talar man om fyra kyrkofamiljer: den lutherska, den ro-
mersk-katolska, den ortodoxa och den frikyrkliga.

Svenska kyrkan och flera andra kyrkor betecknas som folkkyrkor. Det inne-
bär bland annat att kyrkan enligt deras sätt att tänka kring medlemskap omfattar
ett visst geografiskt område och de människor som bor där. Detta skiljer sig
från samfunden i frikyrkofamiljen som bygger på frivillig anslutning till försam-
lingen genom personlig bekännelse.8  Torsten Bergsten har gett följande beskriv-
ning:

Svenska kyrkan framstår från sociologisk synpunkt som en stats-, national- eller
territorialkyrka, frikyrkorna däremot som frivillig-, förenings- eller associations-
samfund. Sedd från teologisk synpunkt framträder SvK som folkkyrka och evang-
elisk-luthersk bekännelsekyrka, frikyrkorna som troende- och bekännaresamfund.9

Här använder jag begreppet ”frikyrkor” för att beteckna de samfund som hört
hemma inom eller associerats med det frikyrkliga samarbetsorganet Frikyrkliga
samarbetskommittén (FSK) och dess efterföljare.10  Jag ger en närmare beskriv-
ning av samfunden i nästa huvudavsnitt. Termen frikyrka eller frikyrkosamfund
används i denna avhandling också i betydelsen ”trossamfund” oberoende om
respektive samfund haft en fast samfundsorganisation som Svenska Baptist-
samfundet (SB) och Svenska Missionsförbundet (SMF) eller ej som Pingströ-
relsen (PR).11  Det var för övrigt först i och med Religionsfrihetslagen 1951 som
SvK och frikyrkorna fick den legala beteckningen trossamfund.

Benämningen ”statskyrkan” har i frikyrkligheten ofta haft en viss negativ ladd-
ning, och jag använder den endast när den använts i materialet; i övrigt använder
jag den mer officiella beteckningen SvK.12  Begreppen ”kyrkan”, ”församlingen”
och ”den kristna gemenskapen” används omväxlande och med ungefär samma
innebörd. Med ”pingstväckelsen” avser jag den rörelse som kom till Sverige vid
sekelskiftet 1900 och som associeras med betoningen på andedop och upprät-
tande av ett ”urkristet församlingsliv” och som till stor del, men inte uteslutande,
kom att kanaliseras inom PR. De ”äldre frikyrkosamfunden” är de samfund som
grundades under senare delen av 1800-talet (SMF, SB, MK) medan jag med de
”yngre samfunden” avser PR, Örebromissionen (ÖM) och Helgelseförbundet
(HF). För att beteckna medlemmar i frikyrkosamfunden använder jag omväx-
lande flera begrepp: frikyrkliga människor, frikyrkomedlemmar, frikyrkofolket.
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Frikyrkliga samfund

De frikyrkosamfund som här behandlas växte alltså fram på svensk mark men
påverkades i flera fall av internationella impulser. Nu ska jag kortfattat ge en
historisk skiss och sedan presentera några data om samfunden. Den mer idé-
mässiga utvecklingen och de spänningar som fanns mellan olika samfund bely-
ses i kapitlets nästa huvudavsnitt.

En kort historisk skiss

Svensk frikyrklighet växte snabbt under slutet av 1800-talet och tillväxten fort-
sätter under 1900-talets första hälft. Från att ha varit flera riktningar som ibland
kritiserar varandra13  samlas man år 1905 och 1910 till de två första fri-
kyrkomötena.14  År 1918 bildar SMF, SB och MK Frikyrkliga
samarbetskommittén, och frikyrkomöten hålls sedan vart femte år under perio-
den 1919–1939 och sedan 1953–1969 (vid ett tillfälle var det sex år emellan). I
mötena diskuteras samtidens sociala frågor, situationen/ansvaret för barn och
ungdomar samt frågor om krig och fred. Den gemensamma frikyrkliga identite-
ten fokuseras ibland, till exempel när man tar del i diskussionen kring En bok om
kyrkan 1943 och i kontrast till folkkyrkotanken betonar den fria församlingen
bestående av troende människor.15  På Palmgrenska skolan i Stockholm utbildas
frikyrkliga gymnasister, och via Svenska Morgonbladet når man ut med sin syn
på samhällets aktuella frågor.16  När flera jubileer år 1938 firas inom frikyrkligheten
(90 år sedan första baptistiska dopet, 60 år sedan SMF bildades, 20 år sedan
FSK startade) är man en relativt stark faktor i samhället.

Pingstväckelsens genombrottstid och inträde på scenen har dock skapat åt-
skilliga spänningar. En stor del av pingstväckelsen samlas med tiden inom PR
som under perioden 1930-1940 ökar från 30.000 till 70.000 medlemmar. Även
delar av SB och SMF påverkas starkt av detta budskap. Såväl SB som SMF har
under mellankrigstiden sina högsta medlemssiffror (SB 1935 68.000 och SMF
1926 115.000).17  I slutet av 1930-talet inträffar den stora delningen inom SB när
de församlingar som kände djupare samhörighet med ÖM lämnar samfundet.18

Under början av 1940-talet minskar tillströmningen av nya medlemmar till de
gamla samfunden, och det förekommer fortsatta konflikter mellan dem och PR
som under vissa tider profilerar sig starkt.19  Under denna tid börjar också Fri-
baptistsamfundet (FB), HF, Svenska Alliansmissionen (SAM) och Svenska Fräls-
ningsarmén (SFA) allt mer tydligt framträda som självständiga samfund.20

En breddning av det frikyrkliga samarbetet sker när FSK åren 1944, 1947 och
1950 bjuder in till ”fria kristna riksmöten”. Då får man med även samfund som
inte är medlemmar. Detta speglar en avspänning, och 1947 inträder FB, HF, SFA
och ÖM som medlemmar i FSK (SAM kommer med 1952). I alla tre riksmötena
deltar även representanter för Frälsningarmén (FA), 1947 även för PR.21  Med
större styrka kan frikyrkligheten därmed bland annat driva frågorna om reli-
gionsfrihet vidare.
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År 1951 kommer den nya religionsfrihetslagen. Förutom att frikyrkosamfunden
genom denna blir officiellt erkända som trossamfund, innebär lagen att deras
pastorer får laglig rätt att förrätta vigsel.22  Inom PR, som inte vill ha
samfundsstrukturer, bildas en vigselnämnd som får ta hand om dessa frågor för
PRs del. Kanske man kan säga att frikyrkorna genom detta blivit en mer accep-
terad del av samhället.

Det frikyrkliga samarbetet utvecklas sedan vidare. Genom ökat samarbete i
FSK (som 1963 byter namn till Sveriges Frikyrkoråd, SFR) närmar sig frikyr-
korna varandra. Något frikyrkoförbund kommer dock inte till stånd trots mångas
idoga arbete såväl under 1950-talet som 1960-talet. Ett frikyrkligt pastoralinstitut
som sysslar med vidareutbildning av pastorer existerar åren 1956–1964.23

Efter ytterligare ett misslyckat försök i slutet av 1960-talet att forma en enad
frikyrka startar under 1970-talets början den lokalekumeniska utveckling som
lett till att ett stort antal församlingar nu tillhör flera samfund. Under lång tid
hade det även före detta funnits församlingar som samverkat med mer än ett
samfund; särskilt gäller detta SB–ÖM och SMF–SAM. Nu ökar antalet inblan-
dade samfundskonstellationer, och en församling kan vara ansluten till fler än
två samfund.24

Samtidigt präglas 1970-talet av att den karismatiska rörelsen skapar mötes-
platser och gemenskap över samfundsgränserna vid sidan av den organiserade
ekumenikens vägar.25  Det första kristna riksmötet i Göteborg 1972 (G72) blir
en betydelsefull mötesplats där inte minst PR på ett mer tydligt sätt blir en del av
kristenheten i stort.26  Några år senare blir denna utveckling även formellt be-
kräftad då PR (tillsammans med ytterligare några samfund) knyts till den fri-
kyrkliga samverkan genom att De fria samfundens råd (Samråd) tillskapas i
anknytning till SFR. Samarbetet i Samråd utvecklas under de kommande åren,
och när Sveriges Kristna Råd (SKR) bildas år 1992 upplevs det naturligt för
samtliga frikyrkosamfund att bilda Sveriges Frikyrkosamråd (FSR). Startandet
av de nya rörelserna Vineyard och framförallt Livets ord blir dock en orosfaktor
på den frikyrkliga arenan och skapar mycket debatt under 1980- och 1990-talen
(dessa rörelser ingår dock inte i de frikyrkliga samverkansorganen och därmed
inte heller i denna undersökning).

Tillkomsten år 1971 av statliga bidrag till trossamfunden ger de kristna
samarbetsorganen resurser för en utveckling av verksamheten, vilken också
innehåller en satsning på skolkyrkan samt en ökad möjlighet till remisskrivande.
Detta remisskrivande spänner över många olika ämnesområden och visar
frikyrklighetens intresse för och delaktighet i samhällsfrågorna i stort.27

På det nationella planet sker länge inga större organisatoriska förändringar.
Några samfund beslutar dock om samverkan. SFA tecknar 1988 ett samverkan-
savtal med SMF. ÖM och HF/FB (som förenats 1994) går vid årsskiftet 1996/
97 samman och bildar Nybygget – Kristen samverkan (Nyb). Ett stort antal
samverkansprojekt finns mellan olika samfund när det gäller till exempel dia-
koni, utbildning och medier.

För närvarande består frikyrklighetens gemensamma sammanslutning Sveri-
ges Frikyrkosamråd av nio medlemssamfund: Frälsningarmén, Metodistkyrkan
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i Sverige, Nybygget – kristen samverkan, Pingströrelsen, Sjundedags Adventist-
samfundet, Svenska Alliansmissionen, Svenska Baptistsamfundet, Svenska Fräls-
ningsarmén och Svenska Missionsförbundet. Från och med SKRs årsmöte 1999
ingår FSR som en del av SKR, dock fortfarande med delvis egen ekonomi. Vad
som ska hända framåt är inte avgjort; frågan är om och i så fall i vilken form
som FSR ska leva vidare som självständig organisation.

Det ekumeniska samarbetsklimatet i förhållande till SvK och övriga kyrkor
har även resulterat i den delvis gemensamma psalmbok som utkom 1986.

Om de olika samfunden

De traditionella frikyrkosamfunden kan indelas i tre grupper: baptistiska sam-
fund, kongregationalistiska samfund och metodistiska samfund.28  Jag ska nu ge
en mycket kort presentation av dem.

Baptistiska samfund

År 1848 ägde det första baptistiska dopet rum i havet vid Hallandskusten. Detta
följdes av församlingsbildning och var starten till en stark framväxt av baptis-
tiska församlingar runt om i landet. Den första rikskonferensen hölls år 1857.
Sällskapet Svenska Baptistmissionen bildades 1889 och bytte med tiden namn
till Svenska Baptistsamfundet (SB).

Fribaptistsamfundet (FB) bildades 1872 sedan predikanten Helge Åkeson ute-
slutits ur SB på grund av avvikelser i läran.29  Samfundet, som bedrivit en stor
utlandsmission, hade som mest ca 5.000 medlemmar i början av 1900-talet. När
man i början av 1990-talet gick samman med HF hade FB ca 1.000 medlemmar. År
1996 bildade dessa samfund tillsammans med ÖM Nybygget – Kristen samverkan.

Helgelseförbundet (HF) uppstod i Närke i slutet av 1800-talet. Den första
midsommarkonferensen på Torp hölls år 1887 vilket räknas som stiftelseår.
Bakgrunden till HF var en helgelserörelse av angloamerikanskt ursprung där
man betonade helbrägdagörelse och Kristi snara återkomst. Från att ha varit ett
okonfessionellt missionssällskap utvecklades HF från 1930-talet och framåt till
ett självständigt trossamfund. HF hade 1990 ca 5.000 medlemmar innan man
gick samman med FB och sedan med ÖM.

Örebromissionen (ÖM) startade som en missionsförening inom SB år 189130

med syfte att utbilda och stödja evangelister och med tiden även missionärer.
Till skillnad från SBs tongivande ledare välkomnade ÖMs grundare John Ongman
pingstväckelsen vilket gav missionsföreningen en karismatisk prägel. Vid mitten
av 1930-talet blev schismen ett faktum, och ett stort antal församlingar utträdde
ur SB för att istället samverka enbart med ÖM. ÖM hade vid samgåendet med
HF/FB vid årsskiftet 1996/97 ca 23.000 medlemmar.

Pingströrelsen (PR). Under 1910- och 1920-talen växte PR fram. Under
Lewi Pethrus ledarskap blev den snabbt en riksomfattande trosgemenskap med
centrum i Filadelfiaförsamlingen i  Stockholm som år 1913 uteslutits ur SB.
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Rörelsen växte snabbt, delvis genom att medlemmar från församlingar i andra
samfund lämnade dessa och bildade nya församlingar. 1990 hade PR ungefär
100.000 medlemmar, en siffra som sedan dess sjunkit en del.31

Sjundedags Adventistsamfundet (SDA) kan endast med tvekan räknas till
de traditionella frikyrkosamfunden. Till Sverige kom denna rörelse 1880. Under
1930-talet fördes en aggressiv kampanj då man värvade medlemmar särskilt
från SMF och SB.32  Den är organiserad som en centralstyrd kyrka med huvud-
kontor i USA. Till SDAs utmärkande drag hör seden att iaktta sabbatsdagen och
den starka betoningen på en hälsosam livsföring. Fasthållandet vid ett antal special-
läror gjorde att adventismen länge hamnade i en isolering som först på senare tid
mjukats upp.33

Kongregationalistiska samfund

Svenska Missionsförbundet (SMF) bildades år 1878 som en följd av bryt-
ningar inom EFS. Avgörande var bland annat att P Waldenström förkunnat den
subjektiva försoningsläran istället för den traditionellt lutherska objektiva. SMF-
föreningarna ville också ha frihet att ha eget nattvardsfirande. SMF utvecklades
med tiden från en sammanslutning av lokala missionsföreningar/församlingar till
en fast organiserad frikyrka.

Svenska Alliansmissionen (SAM) har sitt ursprung i Jönköpings Traktat-
sällskap (stiftat 1853) och ombildat 1861 till Jönköpings Missionsförening. Sitt
nuvarande namn fick man i samband med att man 1919 förenades med Jönköpings
Kristliga Ungdomsförbund och missionsorganisationen Svenska Alliansmissionen.
SAM utvecklades successivt till ett kongregationalistiskt samfund med åtskilliga
lokalförsamlingar gemensamma med SMF. SAM skiljer sig från SMF genom sin
bekännelse till den lutherska försoningsläran och en konservativ bibelsyn.34

Metodistiska samfund

Tack vare amerikansk mission bildades församlingar tillhörande Metodistkyrkan
(MK) i Stockholm och Göteborg år 1868. Åtta år senare organiserades MK som
ett av staten erkänt trossamfund med episkopal struktur. Under 1910-talet nådde
MK sin högsta medlemssiffra, ca 18000 medlemmar.35

Frälsningsarméns (FA) bakgrund är engelsk metodism. I Sverige ”öppna-
des eld” år 1882. Rörelsen är uppbyggd som en militär organisation med hög-
kvarter i London. De lokala kårerna fungerar på många sätt som andra
frikyrkoförsamlingar, dock har man ingen egen sakramentsförvaltning och ka-
rakteriserar sig därför inte som en frikyrka. FA bedriver ett omfattande socialt
och humanitärt arbete.

Svenska Frälsningsarmén (SFA) bildades 1905 som en oppositionsrörelse
i Sverige mot det som upplevdes som maktkoncentration i den internationella
rörelsen. SFA har egen sakramentsförvaltning och samverkar med SMF.
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Övriga samfund och rörelser

Det finns ett antal kristna rörelser av mindre omfattning (till exempel
Brödraförsamlingen och Kväkarna) som kan räknas in bland de frikyrkliga sam-
funden men som inte varit medlemmar i de frikyrkliga samarbetsorganen.
Maranata-rörelsen var betydande under 1950-60-talen men ville aldrig samar-
beta med övriga frikyrkor. Under det senaste decenniet har Livets Ord och Vine-
yard-rörelsen formats.36

Evangeliska Fosterlandstiftelsen (EFS) samlar en del av 1800-talets väckelse-
rörelse som stannade kvar inom SvK och brukar betecknas som lågkyrklig. I
egentlig mening bör EFS därför inte räknas som frikyrka även om man i vissa
avseenden fungerar som en sådan. EFS var medlem i Samråd från 1976 men
valde i samband med att SKR bildades 1993 att ingå i den lutherska kyrkofamiljen
istället för i den frikyrkliga. Bibeltrogna vänner (BV) har aldrig räknats till frikyr-
korna.

Det bör dessutom noteras att det finns en rad fria, ej samfundsanslutna, för-
samlingar på olika håll i landet. De är inte inräknade i de ovan nämnda samfun-
den. Det finns också ett antal etniska församlingar som i vissa fall hör till något
av samfunden, i andra fall är mer självständiga.37

En stor mängd parakyrkliga rörelser med olika förhållande till frikyrkorna har
dessutom haft inflytande över individer och grupper inom samfunden.38

Några ord bör här avslutningsvis även sägas om Fria Kristliga Student-
föreningen (FKS) trots att denna inte var ett trossamfund. Under många år
betydde FKS oerhört mycket för frikyrkliga akademiker. Från sitt bildande 1912
fungerade föreningen som ett stöd för frikyrkliga ungdomar i universitetsvärlden
och sökte fostra dem till fortsatt aktivt medlemskap i frikyrkorna. FKS hade
årliga vintermöten, social studievecka och ledardagar. Många blivande samfunds-
ledare fick sin fostran inom FKS, och personliga kontakter skapades som se-
nare blev betydelsefulla.39  Inom FKS fanns utrymme för reflektion och möjlig-
het att tänka friare än vad som i många fall var möjligt inom samfunden; ibland
ledde det till att akademikerna kom i otakt med samfundens folk. Genom en
aktiv seniorverksamhet stödde äldre frikyrkoakademiker de yngre generatio-
nerna, något som var viktigt inte minst när antalet frikyrkobarn som läste vidare
vid gymnasier och universitet ökade.40  1966 bytte FKS namn till Frikyrkliga
Studentrörelsen och gick sedan 1971 samman med det svensk-kyrkliga student-
förbundet och bildade Kristna Studentrörelsen i Sverige (KRISS).41

Aktuell statistik och utbredning

Enligt den senaste statistiska sammanställningen omfattar samfunden inom FSR
ca 244.000 medlemmar vilket motsvarar 3,0% av Sveriges befolkning.42  I sta-
tistiken räknar man med ca 450.000 ”betjänade”, dvs sådana som på något sätt
deltar i frikyrkoförsamlingars verksamhet.43  Det innebär att ca 5% av Sveriges
befolkning på något sätt tar del i frikyrkoförsamlingarnas liv och arbete.
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Det sammanlagda antalet frikyrkomedlemmar har minskat under de senaste
decennierna. Utvecklingen är dock olika för samfunden. Under perioden 1960-
1988 minskade de ”äldre samfunden” MK med 47%, SB med 36% och SMF
med 19%44  medan de ”yngre samfunden” PR och de samfund som förenats i
Nyb ökade något. Förändringen är dock betydligt mindre om man ser till antalet
betjänade istället för till antalet medlemmar.45

Samfundens antal medlemmar, antal betjänade och medlemsutveckling ser ut
som följer. Uppgifterna gäller 1999–01–01. Medlemsutvecklingen är beräknad
utifrån att jämförelsetalet för år 1975 är satt till 100.46

Tabell 3: Medlemmar och betjänade i några frikyrkosamfund:

När det gäller geografisk utbredning kan noteras att Jönköpings län är frikyrkolänet
framför andra: elva procent tillhör något frikyrkosamfund. På andra plats kom-
mer Västerbottens län med sex procent, följt av Örebro län och Skaraborgs län
med fem procent. Gnosjö i Jönköpings län har 17,6% frikyrkomedlemmar vil-
ket gör det till den kommun som har störst andel. Vaggeryd (16,9%), Mullsjö
(16,2%) och Aneby (15,9%) kommer därefter. Stor-Göteborg har 2,7% fri-
kyrkliga medan Stor-Malmö endast har 1,0%.49

Frikyrklig teologisk referensram

Inledning

Statsvetaren och SMF-aren Erik Amnå har karakteriserat frikyrkorna med or-
den ”en social gemenskap kring en personligt proklamerad tro”.50  Uttrycket är
enligt min mening bra som sociologisk beskrivning. Man kan nämligen med fog
hävda att idén om personlig tro och församlingar av troende människor under
lång tid har varit ett kännetecken på svensk frikyrklighet.51  Samtidigt riskerar
Amnås ord – lästa skilda från sitt sammanhang – att leda tanken till förenings-
väsende och att bortse från att svensk frikyrklighet uppfattar sig som något mer
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än en social organisation.
Som nämnts ovan uppstod frikyrkligheten ur väckelserörelser som betonade

omvändelse till en personlig tro på Gud och gemenskap med Guds folk. I många
fall ansåg man att ”statskyrkan” var mer eller mindre avfallen; ”avfälling” be-
tecknar individer eller grupper som varit kristna men som lämnat ”den levande
tron” och saknar ”den rätta andliga halten”. Alternativt menade man att de tro-
ende som komplement till högmässan behövde mötas även i konventikelns form.
Båda ståndpunkterna ledde i praktiken till att man formade församlingar eller
föreningar bestående av omvända och troende människor. Beteckningen ”tro-
ende kristen”– som man ibland gav sig själv – kan sägas vara betecknande för
självbilden.52  Dessa grupper slöt sig sedan samman i större samfund.

Den svenska frikyrkorörelsen är samtidigt en del av den större kristenheten
och har påverkats/formats av sina internationella relationer. Inom de flesta kyrk-
liga traditioner finns hänvisningar till dogmatikens olika läropunkter.53  Skillnader
mellan kyrkorna/samfunden på troslärans område handlar oftare om olika ac-
center/betoningar än om att någon del av trosläran helt saknas. Vill man urskilja
en rörelses teologi får man därför snarast undersöka vad som lyfts fram på ett
särskilt sätt och vad som skjutits i bakgrunden. Vad skulle detta innebära om
man ser på svensk frikyrklighet? Jag ska ange några viktiga drag i frikyrklig
teologi sedan jag först gett en kort historisk skiss.54

Samsyn och spänningar: en kort historisk skiss

Svensk frikyrklighet har visserligen – som jag kommer att närmare utveckla i
nästa avsnitt – vissa gemensamma grundövertygelser. Det innebär dock inte att
allt varit fridsamt och utan spänningar under den period som denna avhandling
omfattar. Tvärtom, starka motsättningar har tidvis funnits, särskilt i frågor som
gäller bibelsyn, förhållandet till kultur och samhälle samt till ekumeniken (mycket
av detta kommer att belysas i avhandlingens olika kapitel). Med några stora
penseldrag vill jag försöka antyda något av denna utveckling.55

Tiden före andra världskriget

Frikyrkomötet 1905 innebär en samling för de äldre frikyrkosamfunden (SMF,
SB och MK). Tillsammans rådslår man om frågor som berör frikyrklig identitet
och förhållandet till aktuella samhällsfrågor. Med en stor grupp ledande samfunds-
personer i riksdagen finns goda möjligheter till information och påverkan.56  Som
en del av folkrörelse-sverige är man alltså delaktig i samhällsutvecklingen.

Pingstväckelsens framväxt från 1907 skapar dock starka spänningar i förhål-
lande till de äldre samfunden vilket kommer att påverka särskilt SB och SMF.
Det är möjligt att en del av motsättningarna kan förklaras som naturliga i en tid
då en ny samfundsbildning växer fram och har behov av att etablera sig (man
kan jämföra med framväxten av Livets ord under 1980-talet). Men otvetydigt är
det så att talet om ”en högre andlighet” och ”bibliska församlingar” – vilket
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ifrågasätter inte bara SvK utan delvis även den äldre frikyrkligheten – skapar
svårigheter i relationerna.57  Att det också finns personliga motsättningar mellan
ledande personer bidrar till spänningarna.58

Enligt Carl-Erik Sahlberg har PR kring 1920 profilerat sig gentemot samhället
och övriga samfund med sin självuppfattning att man representerar en pånyttfö-
delse av kyrkan genom sin betoning av ett urkristet församlingsliv inklusive
möjligheten till andens dop. En stark exklusivitet präglar rörelsen.59  Graden av
slutenhet varierar sedan under perioden fram till andra världskriget.60

I de frikyrkomöten som regelbundet hålls under perioden fram till andra världs-
krigets början fortsätter diskussionerna som tidigare. Inom ramen för FSK skrivs
utredningar som klargör frikyrkliga ståndpunkter i aktuella frågor. I fri-
kyrkomötena förs debatter kring kristendomsundervisningen, kyrka-stat, nyk-
terhetsfrågan, pacifism och vapentjänst. Dop- och nattvardssyn, andedop och
nyteologi och det sociala evangeliet är andra ämnen som debatteras.61

Rune W Dahléns avhandling om bibelsynsdebatten inom SMF visar att många
oroar sig för det som kallas ”bibelkritiken” och som sammankopplas med
”nyteologi” eller ”liberalteologi”.62  Det starka avståndstagandet från den ekume-
niska rörelsen (detta gäller särskilt pingstsamfunden) har som orsak – kanske
vid sidan av en stark oro för Romersk-katolska kyrkans inflytande – bland annat
att man anser att den styrs av en felaktig och förledande teologi.

När det gäller frågan om öppenhet mot kulturen förs återkommande debatter
vilket kommer att illustreras i denna avhandling. Med sig i det pietistiska arvet
har frikyrkligheten en livsstil som uttrycker tveksamhet till nöjesliv, avhållsam-
het från alkohol och tobak, betoning av arbete, sparsamhet och generositet till
behövande. Under vissa tider dras gränsen mot ”världen” mycket klart. Inte
minst återkommer från pingstledare som Lewi Pethrus en stark kritik av vad
han uppfattar som de äldre samfundens flirtande med världen.63  Det talas om att
man gett upp väckelsekristendomen och istället antagit ”uppfostringskristen-
dom” eller ”kandidatkristendom”.64   Detta senare hör samman med att det ofta
är akademiker, skolade i FKS, som i de äldre samfunden går före i en mer öppen
attityd mot kulturen. Torsten Bergsten går så långt att han talar om ”två olika
kristendomstyper” som stod emot varandra.65

Till avståndstagandet från kulturen bidrar även den apokalyptiska uppladd-
ning som sker under åren 1912–1933/34 då ett flertal samfundsledare skriver
böcker i ämnet.66  Göran Gunner använder i sin avhandling en modell av den
amerikanske kyrkohistorikern Martin E Marty för att visa på två olika modeller
av kristen tro: en optimistisk omvandlande modell (transforming model) och en
pessimistisk tillflyktsmodell (rescuing model).

Den förra betraktar Guds försyn som en aktiv kraft som är mäktig att omvandla
samhället i en positiv riktning. Den andra bygger på uppfattningen att Guds för-
syn ska rädda de sant troende ut ur en fördärvad värld som står på randen till en
katastrof.67

Det är inte svårt att se att dessa två synsätt på ett bra sätt illustrerar den spän-
ning som då finns i frikyrkan. Medan man i pingstsamfunden under lång tid
betonar församlandet av ”de trogna” finns inom SMF en större samhörighet
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med det omgivande samhället och delaktighet även i SvK (en stor grupp SMF-
are är till exempel engagerade i SvK som ledamöter i kyrkoråd).

Från många inom frikyrkorna kritiseras det ekumeniska mötet i Stockholm
1925. Trots detta deltar vissa frikyrkorepresentanter, och kontakterna fortsätter
senare inom Svenska Ekumeniska Nämnden och Svenska Ekumeniska Fören-
ingen. Från PR och ÖM kritiseras dessa kontakter starkt, och de utgör en viktig
del av de argument som används av ÖM-församlingar som lämnar SB under
1930-talet.

Under 1940-talet försöker Lewi Pethrus samla döparsamfunden.68  Slutsatsen
blir dock att mycket förenar men inte tillräckligt mycket för att ÖM eller SB ska
uppleva detta som en primär identitet. Kanske finns här också en oro för att
Pethrus vill samla döparrörelsen under sitt eget ledarskap.69

Perioden från andra världskrigets slut till och med 1960-talet

Som nämnts ovan sker under efterkrigstiden ett organisatoriskt närmande mel-
lan de frikyrkliga samfunden genom att fler samfund blir medlemmar i FSK.
Med detta följer även närmare kontakter och samtal. Det betyder dock inte att
spänningarna helt försvinner.

Den pingströrelse som vuxit sig stark under förkrigstiden fortsätter enligt
Sahlberg att växla i graden av slutenhet. Till ökad öppenhet bidrar försöken att
samla stöd för tidningen Dagen som Lewi Pethrus startar 1945, trots motstånd
från kretsar som istället önskar en satsning på Svenska Morgonbladet som un-
der decennier fört (den äldre) frikyrkorörelsens talan. Striderna kring Sven Lid-
man 1948 samt besöket av den amerikanske predikanten William Freeman i
början av 1950-talet är tider när rörelsen sluts och man blir mer sekteristisk.
Från 1960 uppträder Maranatarörelsen och utmanar PR i dess egna profilfrågor.70

Carl-Gustav Carlsson visar i sin avhandling om Lewi Pethrus att denne tidigt
var övertygad om att kristna människor har ett ansvar i förvaltandet av samhäl-
let.71  Pethrus söker enligt Sahlberg samarbete med väckelsegrupper inom SvK
och Högerpartiet hellre än med frikyrkliga liberaler.72  Namninsamlingen för
kristendomsämnets bevarande i gymnasieskolan 1963 aktualiserar konkret över-
tygelsen om att kristna människor bör ta del i samhällets utveckling och bidrar
starkt till bildandet av ett nytt parti (KDS) år 1964.

Inställningen till ekumeniken är fortfarande delad. SMF går med i Kyrkornas
Världsråd (KV), FA och MK är med genom sina internationella relationer medan
SB avstår efter en debatt i samfundet. De mer pingstorienterade samfunden
fortsätter att vara starkt kritiska.73

Svensk frikyrklighet har sedan länge haft kontakter med andra länder via
mission. Ändå innebär 1960-talet en stark utmaning till engagemang för världen.
Inte minst genom KVs möte i Uppsala 1968 förs ”världens frågor” om rättvisa
upp på dagordningen. Det handlar bland annat om kriget i Vietnam, om rasism
och u-landsbistånd. Till utvecklingen bidrar även de öppningar som Andra vati-
kankonciliet (1962–1965) innebär för Romersk-katolska kyrkan och
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”sekulariseringsteologins” insteg under 1970-talet. Tankar förs fram om ett
moratorium i missionsarbetet för att motverka västerländsk kulturimperialism.
Många unga frikyrkomänniskor påverkas starkt och blir kritiska till frikyrkomiljön
under denna tid. I frikyrkomötet i Örebro 1969 förs det sociala ansvarstagandet
fram på ett mycket eftertryckligt sätt.74

I 1960-talets diskussioner om nya samlevnadsmönster försvarar
frikyrkligheten i allmänhet en mer traditionell uppfattning om sexualliv och äk-
tenskap. En minoritet, synlig inte minst bland frikyrkliga akademiker, förordar
dock en omprövning av tidigare ställningstaganden.

Att kristna från olika traditioner möts i de framväxande gemensamma för-
samlingarna skapar fler tillfällen där olika synsätt möts i dialog, också när det
gäller etiska frågor. Man kan dock iaktta en fortsatt spänning mellan vad som
ibland kallas ”läsarlinjen” och ”förkyrkligande tendenser”.75

Förändringarna från 1970 och framåt

Efter 1970 har de starka impulserna genom ekumenik och samhällsförändringar
delvis förändrat situationen. Ett flertal faktorer bidrar till att teologisk reflektion
pågår över samfundsgränserna. Det gäller till exempel de många ekumeniska
dialogerna kring lärofrågor, mötena i gudstjänster och gemenskap på lokal- och
riksnivå samt det faktum att man numera i högre grad än tidigare läser varandras
litteratur och har likartad utbildning.76  Inom SB, och med tiden även inom ÖM,
öppnas möjligheten för medlemskap utan troendedop. Många frikyrkoförsamlingar
betonar medvetet att de vill vara ”öppna kyrkor”, och SMF presenterar sig un-
der devisen ”en fri och öppen kyrka”. Samtidigt är majoriteten inom SMF tydlig
i övertygelsen att man även i fortsättningen vill vara ett samfund där medlem-
skapet knyts till personlig bekännelse av tro.77  MK och SvK ingår 1992/93 en
överenskommelse om att respektera varandras dop och ämbeten.

Lausannekonferensen 1974 ger teologiskt och missionellt sammanhang mel-
lan de samfund som känner tveksamhet eller främlingskap inför den ekumenik
som KV utgör. Den evangelikala teologin erbjuder ett alternativ för dem som vill
arbeta utifrån en teologiskt konservativ bibelsyn utan att vara fundamentalister.78

Vid 2000-talets början är skillnaderna mellan frikyrkosamfunden inbördes och
mellan dessa och övriga svenska kyrkor betydligt mindre än tidigare. Undersök-
ningar visar dessutom att frikyrkomedlemmar är mindre samfundstrogna och
oftare än tidigare byter samfund i samband med flyttning eller av andra anled-
ningar.79

Spänningarna har dock inte försvunnit. Den debatt som pågått kring Livets
ord under 1990-talet liksom de senaste årens debatter kring hur homosexuell
samlevnad ska bedömas är ett exempel på detta.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att svensk frikyrklighet upplevt mycket debatt
under den studerade perioden. Ibland har man tyckt sig se mer eller mindre
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tydliga grupperingar. Vissa har talat om en motsats mellan väckelsekristendom
och uppfostringskristendom. Andra har talat om två olika kristendoms-
uppfattningar där det som är avgörande inte är dopsyn eller församlingssyn utan
där kultursynen spelar en viktig roll (motsatsparet har varit väckelsekristendom
– kulturkristendom). Andra har velat förena döparsamfunden.

Kanske kan man tala om spänningar mellan en mer sluten linje och en mer
kulturöppen, mellan dem som vill betona karismatik och dem som mer vill ac-
centuera det sociala ansvaret. I församlingssynen har funnits motsättningar mellan
en mer inklusiv och en mer exklusiv syn. Det är samtidigt klart att skiljelinjerna
inte alltid går mellan samfunden utan att olika riktningar finns inom samfunden.
Likaså visar historien hur teologiska övertygelser gjort att vissa grupper inom
frikyrkorna sökt närmare gemenskap med motsvarande grupper inom SvK hellre
än att söka frikyrklig enhet. Till en del handlar det också om motsättningar
mellan äldre och yngre, mellan människor på landsbygd och människor i städer,
mellan dem som studerat och dem som inte fått del av högre utbildning.

Med risk för att generalisera för mycket kan man ändå konstatera att svensk
frikyrklighet i slutet av perioden har mindre av isolerande inslag genom en allt
starkare betoning på att man vill vara öppna församlingar, att personligt upplevd
tro betonas men att omvändelsen kan se mycket olika ut, att väckelsemötena i
traditionell form i stort försvunnit, att gudstjänstformerna blivit fastare och att
intresset för liturgi ökat samt att frikyrkorna lever i ett relativt harmoniskt för-
hållande till staten.

Teologiska betoningar

För det fortsatta arbetet ska jag ta min ansatspunkt i några dokument från 1960-
talet. Under 1960-talet samlades frikyrkligheten (dock var PR inte represente-
rad) i ett arbete för att försöka beskriva en gemensam teologisk grundsyn. Det
resulterade i böckerna Gemensam grund år 1963 och Gemensam väg år 1968.

Mot bakgrund av tankar på en eventuell gemensam frikyrka beskrivs i böck-
erna frikyrkliga grundövertygelser. Övertygelsen om det centrala i Guds verk
genom Jesus Kristus utgör i böckerna porten in i kapitel om Bibeln, tron,
församlingssynen och ansvaret för världen. Man noterar vissa skiljaktigheter
som gäller dop, nattvard och försoningsläror samt i synen på församlingens
organisation. Helt tydligt är dock att församlingen anses vara ”den personliga
bekännelsens kyrka” och att gränslinjen är klar mot ”statskyrkosystemet”.80

Denna avhandling fokuserar etiken. Syftet är att försöka beskriva frikyrklig
etik. Här utgår jag från att den bild av frikyrklig tro som ges i Gemensam grund
och Gemensam väg är ett rimligt återgivande av verkligheten och presenterar
den därför utan större diskussion.81  Min energi lägger jag istället på att i det
följande visa på vilket sätt dess betoningar format den frikyrkliga etiken.

Gemensam grund och Gemensam väg utgår alltså från en stark fokusering på
Jesus Kristus och anger den personligt tillägnade tron och troendeförsamlingen
som centrala övertygelser. I frikyrkornas betoning av den personliga tron ingår
att det kristna livet ska synas i mission, efterföljelse och helgelse. Troende-
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församlingens centrala tanke är gemenskapen av Guds folk. Gemensam grund
lägger också stor tonvikt på bibeltron. Dessa tre övertygelser kan sägas prägla
hela frikyrkligheten. Vid sidan av dem tror jag att en rättvisande bild av
frikyrkligheten bör illustrera att man – särskilt inom vissa samfund – hängivet
räknat med den heliga Anden och andens dop som en formande och verksam
kraft och att, speciellt under vissa perioder, eskatologin haft en starkt formativ
påverkan.82

I det följande vill jag kortfattat, som bakgrund till avhandlingens framställning
av etisk reflektion, skriva något kring dessa övertygelser. Jag gör det utifrån vad
jag uppfattar som en under lång tid dominerande frikyrklig förståelse av dem.
Jag bygger på Gemensam grund  och Gemensam väg, egna erfarenheter, samtal
med andra frikyrkliga och läsning av en hel del olika material. Jag tror att föl-
jande skildring på ett rättvisande sätt återspeglar situationen fram till 1960-talet
även om det självklart finns nyanser. Därefter är, som jag skrivit ovan, bilden
något mer mångfacetterad, även om frikyrkan enligt min uppfattning fortfa-
rande har kvar stora delar av dessa betoningar.

Jesus Kristus i centrum

Frikyrklig förkunnelse är Jesus-centrerad. I många missionshus, armétempel
och andra frikyrkolokaler finns namnet Jesus och/eller det tomma korset på
fondväggen. Centralt i förkunnelsen är att Jesus, Guds son, lidit och dött för att
öppna en väg för syndiga människor till Gud. Förkunnelsen om korset och
försoningen står alltså i centrum, och i nattvardsstunderna kan man sjunga:
”Guds rena lamm oskyldig, på korset för oss slaktad”.83  Under rubriken ”Ingen
annan grund än Jesus Kristus” skriver man i Gemensam grund följande:

Det är vår gemensamma tro, att Jesus av Nasaret är hela världens Herre och
Frälsare och att ingen annan grund för människors frälsning kan läggas än den
som är lagd, nämligen Jesus Kristus. Han är upphovet till vår frälsning och ämnet
för vår förkunnelse.84

Ibland mot bakgrund av hotet om dom och evig skilsmässa från Gud, oftare
mer format av övertygelsen om Guds oändliga sökande kärlek, går inbjudan till
frälsning ut, och många har i frikyrkliga möten böjt knä vid första bänken och
tagit emot frälsning. Att Jesus anses som den enda vägen till Gud är mycket
centralt. I Gemensam grund anger man Gud som upphovet till frälsningsverket
och Anden som den som håller samman församlingen. Frälsningen i Kristus
erbjuds till varje människa genom den heliga Anden, och därmed finns möjlighet
till rättfärdiggörelse, nyfödelse och rening från synden. Sedan fortsätter man på
följande sätt:

Kristus är alltså grunden för hela vår kristna tro. De rapporter som följer bör läsas
mot bakgrund av detta inledande avsnitt. Ty både Bibeln och tron, församlingen,
dopet och nattvarden måste tolkas kristocentriskt för att rätt förstås. Och den
kristna enheten är ingenting som vi själva skapar. Den finns redan given i Jesus
Kristus, och då vi mottar hans nåd, är vi ett i honom.85

Det finns ett visst – tidigare ofta relativt outvecklat – trinitariskt drag i
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frikyrkoteologin, men centrum ligger alltså otvetydigt i kristologin, i ”vad Jesus
har gjort för oss”.

I viss kontrast till lutherdomens betoning på den helige Guden som med sin
lag både dömer människor och erbjuder dem sin förlåtelse i Jesus Kristus, ut-
vecklas alltså inom frikyrkligheten framförallt en barnaskapets glädje där den
subjektiva erfarenheten av mötet med Kristus i frälsningen blir avgörande. Man
sjunger: ”O gränslösa frälsning, o djupaste hav av nåd och av kärlek som Kris-
tus oss gav!”.86  Detta formar gudsbilden: Gud uppfattas framförallt som vän-
nen och den gode Fadern. Här finns dock skillnader i accent beroende på om
samfundet domineras av en subjektiv (SMF, FB) eller objektiv (PR, SAM) för-
soningslära.87

För den frikyrkliga etikens del innebär detta att tacksamheten över Guds gåva
i Kristus och kallelsen till att konkret följa och lyda Jesus är dominerande
tankestrukturer och utgör bakgrund till övrig teologisk utläggning. Att ”följa
Jesus” har därför varit och är till stor del alltjämt ett samlande tema för huvud-
delen av frikyrklig livsstilsundervisning.

Omvändelsen, tron och helgelsen

I frikyrkornas väckelsemöten (så länge de fanns) och i andra samlingar förkun-
nas att Jesus Kristus lidit och dött för människors synder. En inbjudan – i olika
form – går ut till åhörarna att ”göra upp sin sak med Gud”, omvända sig och ta
emot frälsning. I Gemensam grund skriver man: ”Talet om omvändelsen har
varit en huvudpunkt i det frikyrkliga budskapet och måste alltfort få vara det.”88

Människan ska bli personligt troende och få frälsningsvisshet; det är viktigt att
veta att man är en ”troende”. I samlingarna sjunger man ibland: ”Jag har beslutat
att följa Jesus”, och betoningen ligger starkt på det personliga beslutet. Att från
en frikyrklig människa möta frågan: ”Hur har du det med Gud?” var inget ovan-
ligt.89  Denna betoning kan också synas i de tillägg till benämningen kristen som
ibland görs: en varm kristen, en troende kristen, en pånyttfödd kristen.

Vissa människor kan ange en viss tidpunkt när omvändelsen ägde rum: väckelse-
tidernas dramatiska omvändelser återgavs tidigare ofta som modell, vilket ibland
har skapat svårigheter för ”väckelsens barnbarn” som växer upp i församling-
arna och i många fall snarare mognar in i tron utan större dramatik (upplevelser
på läger spelar dock för många en viktig roll).90  Väckelsemötena hade ofta en
bestämd form för hur en omvändelse skulle gå till. I dagens frikyrklighet är
mönstren för hur man blir personligt troende inte lika tydliga.91

Länge var det viktigt att gränsen mellan icke-kristen och kristen markerades,
inte minst mot bakgrund av den otydlighet som man menade att SvK stod för;
att vara kristen och svensk kan där uppfattas som nästan identiskt.92  Tron är
inte kollektiv och otydlig utan personlig och avgörande; man har ju ”lämnat
synden för att följa Jesus”. De personliga vittnesbörden har varit regelbundna
inslag i väckelsemötena, och det anses viktigt att bekänna i vardagen.93  Bekän-
nelsen i det personliga vittnesbördet ger offentlighet åt kristenlivet, och få
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frikyrkokristna kan tänka sig att kristendomen är en privatsak.
Efter omvändelsen kommer sedan helgelsen som varit ett centralt ämne i

frikyrklig förkunnelse. I ljuset av bibelordet i Rom 12:2 – ”Anpassa er inte efter
denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar…” – anses
detta innebära en tillväxt i likhet med Jesus Kristus. Vanligtvis finns en stark
koppling till den heliga Andens verk i människan (se nedan). Det finns en vilja att
dana en moraliskt god människa som kan vara salt och ljus i världen, och tanken
har oftast varit att en verklig förändring kan ske (”det går att leva i seger”) och
det finns en tydlig udd mot ”syndpessimism”.94  Kallelsen till att leva ”i renhet”
(dvs att inte ”besmittas av synden”) betonas starkt.95  Samtidigt dras gräns mot
syndfrihetsläror.

Stöd för sin övertygelse om omvändelse, tro och helgelse finner den fri-
kyrkligt kristne i Bibeln: Jesus kallar sina lärjungar offentligt; efter Andens
utgjutande på den första pingstdagen manar Petrus sina åhörare till omvändelse
och dop, Paulus ord om munnens bekännelse och hjärtats tro uppfattas som
normgivande.96  Tillväxt och helgelse motiveras utifrån att den kristne är kallad
att leva med Jesus och bli allt fastare i tron, att man ska öva upp sina sinnen till
att skilja mellan gott och ont, att kallelsen till fullkomlighet finns i bergspredikan,
och att Jesus kallar de kristna att vara salt och ljus i världen.97

Eftersom detta kan låta aktivistiskt är det viktigt att påpeka att man samtidigt
(åtminstone vanligtvis) förkunnar att såväl tro som helgelse ytterst är Guds
verk; allt är av nåd och gåvor av Gud. I mötena kan man till exempel sjunga:
”Det enda som bär när allting annat vacklar, det är Guds nåd och Guds barmhär-
tighet. All jordisk berömmelse och glans den slocknar när sist jag står hos Gud
i härlighet. Det enda jag vet det är att nåden räcker, att Kristi blod min synd och
skuld betäcker. Det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd, Guds
gränslösa nåd.”98  Etiken bygger på en personlig relation till Jesus Kristus och
den kristne är beroende av denna relation för tro och helgelse; verket är Guds
men människan måste aktivt ställa sig till Guds förfogande.99

Att fokuseringen på omvändelse och helgelse påverkar etik och moral kom-
mer att framgå i denna avhandling.

Gemenskapen i bekännarförsamlingen

Frikyrkorna anser sig alltså vara ”den personliga bekännelsens kyrka”.100  För-
samlingarna ska bestå av ”troende människor”. I de baptistiskt orienterade sam-
funden krävdes även troendedop, en praxis som dock börjar förändras under
1960-talet. Man tas emot som medlem ”på bekännelse om tro på Herren Jesus
Kristus som Frälsare och Herre” och man döps i baptistkyrkorna ”på bekän-
nelse om sinnesändring och tro”. Att beslutet ska vara personens egna med-
vetna ställningstagande är viktigt. Samtidigt är man medveten om att försam-
lingen ytterst är ett verk av Gud (det understryks tydligt såväl i Gemensam
grund som i Gemensam väg):

De svenska frikyrkorna avvisar varje tanke på att den kristna församlingen religi-
öst sett skulle vara ett verk av människor. Därför står de främmande för talet om att
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de utgör s k föreningskyrkor. Den kristna församlingen är en gemenskap i Jesus
Kristus, verkad av den helige Ande genom evangelium. Det är något ovanifrån,
av Gud givet.101

Församlingarna formades i början enligt den samtida associationsmodellen. Att
så blev fallet kan förklaras med att föreningsformen var aktuell när de väckta
skulle samlas och att denna form motsvarar den betoning av individen som
karakteriserade den framväxande frikyrkorörelsen.102  Till skillnad från tidigare
nattvardsföreningar inom SvK (societas), har man här en tydligare övertygelse
om att man utgör kristna församlingar. Det gäller särskilt MK och SB som växte
fram utanför SvK, men även SMF präglas av denna övertygelse.103  Till detta
kan läggas att man inom frikyrkligheten hela tiden diskuterat förhållandet mellan
den lokala församlingen och eventuella strukturer på andra nivåer (samfund,
kyrka, distriktsförening etc) liksom förhållandet mellan frikyrka och folkkyrka.104

Att man förstått sig vara något mer än en förening syns till exempel i talet om att
man är ”det nya Israel”105  och att man talar om församlingen i förbundstermer.

Troendeförsamlingen/bekännarförsamlingen motiveras och utgestaltas utifrån
bibelord om delaktighet och gemenskap. Man ser sin identitet som Guds folk,
Kristus anses vara huvudet och de frikyrkligt kristna är varandras lemmar i
kroppen.106  Tillsammans ska man återspegla Kristi sinne, bära varandras bör-
dor, älska varandra, tjäna varandra, förmana varandra och dela livet med varan-
dra. Just ordet ”varandra” har en nyckelroll för att beteckna ömsesidigheten och
närheten i församlingen. Man läser också de bibeltexter som handlar om att man
ska gå tillrätta med varandra. Man uppfattar att det finns ett mått av legitim
tillrättavisning som kan vara nödvändigt för den medkristnes eviga väl. Man
brottas också med frågan hur texterna om den förlåtande kärleken förhåller sig
till de texter som talar om en strängare församlingstukt. Frågan om
församlingstukten ställs också utifrån tron att församlingen som helhet är kallad
att vara ett ljus och ett salt i världen: kräver detta att den som inte lever på rätt
sätt ska uteslutas för att inte församlingens vittnesbörd ska komprometteras?107

Bibeltron

Bibelns auktoritet har knappast varit ifrågasatt av andra än mindre grupper och
enskilda individer. Som ”läsare” tar man bibelordet på allvar och vill ”läsa som
det står”. I frikyrkorna finns en lång tradition av enskild bibelläsning, gemen-
samma bibelstudier samt undervisning i gudstjänsterna (predikan har spelat en
dominerande roll i frikyrkligt gudstjänstliv). I ungdomslägren ingår alltid bibel-
studier, och förr i tiden var det en tradition i många församlingar att man hade
bibelveckor under hösten (och ibland även vintern) med gästande talare.

Den dominerande frikyrkliga hållningen till Bibeln kallas ibland ”biblicism”.
Det är alltid besvärligt med etiketter; de kan lätt missförstås och förhållningssätt
kan förenklas på ett otillbörligt sätt. När termen används i frikyrkliga samman-
hang menar man vanligtvis att man ser Bibeln som yttersta norm för tro och liv.
Bakom termen biblicism har ibland säkerligen dolt sig ett oreflekterat förhåll-
ningssätt: man har läst utan att riktigt vara medveten om tolkningssvårigheterna.
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Ibland kan termen dessutom bli ett samlingsnamn för dem som inte vill accep-
tera vad man kallar ”liberalteologi”, ”modernism”, ”bibelkritik” och liknande.

Som nämndes ovan i den historiska översikten har bibelsynsfrågan diskute-
rats under hela perioden. I dagens läge används historisk-kritiska metoder i ar-
betet med bibeltexterna på de frikyrkliga teologiska högskolorna; hur långt man
är beredd att följa rekommenderade slutsatser skiftar. På församlingsplanet har
dock dessa metoder knappast fått något genomslag.108  Jag återkommer till denna
fråga i kapitel nio.

Enligt frikyrklig grundsyn är det Bibelns samlade vittnesbörd som gäller; ”Skrift
skall med Skrift förklaras och…Skriften skall tolkas utifrån sitt centrum, Jesus
Kristus.”109

En grundläggande fråga, där frikyrklig tradition ger olika svar, handlar om hur
mycket av mönster och strukturer som ska kopieras från bibliska förebilder.
Baptister och pingstvänner har här varit mer angelägna om att bygga sina för-
samlingar utifrån ”skriftens mönster”, medan SMF-are och metodister mer be-
tonat att församlingsstrukturer kan se olika ut i olika tider.

I SMF-traditionen är övertygelsen om den enskildes frihet att under Andens
ledning själv forma sin övertygelse viktig. I praktiken är väl också här grupp-
trycket ibland stort. I pingstsamfunden har pastorn och äldstebröderna normalt
ett avgörande inflytande på tolkningen. Man tar också för givet bibelordens roll
som konkreta vägledare för kristna människor (inom dogmhistorien kallat ”la-
gens tredje bruk”).110

Som skäl till att Bibeln ska vara viktig och avgörande kan frikyrkofolk hänvisa
till att Jesus var noga med att utlägga skriftens ord, man kan citera enskilda
bibelord som talar om skriftens vägledning och peka på texter som talar om
skriftens gudomliga sammanhang.

Den heliga Anden

I klassisk teologi är det den heliga Anden som förmedlar frälsningen och verkar
i församlingen. Så undervisar man också i frikyrkorna. I slutet av 1800-talet
influeras man dock från amerikansk helgelserörelse med förkunnelsen om en
andra välsignelse som följer på rättfärdiggörelsen.111  Denna övertygelse utgör
en bärande del av pingstväckelsen vilket leder till att Anden ges en mer betonad
roll. Den kristne kallas till ett ”djupare liv” och detta kopplas inom pingstväckelsen
samman med Andens dop.

Denna betoning på Andens dop och Andens gåvor har varit utmanande och
splittrande för frikyrkligheten. Det gäller framförallt ståndpunkten att tungotalet
är tecknet på Andens dop, men också kring bruket av profetians och
helbrädgagörelsens gåvor har debattens vågor gått höga inom (och utom)
frikyrkligheten. När den karismatiska rörelsen kommer under 1970-talet sprider
sig förståelsen för dessa fenomen och tidigare skarpa motsättningar tonas ner.

Bibliskt motiveras undervisningen om Anden framförallt utifrån orden i Apg
1:8 ”När den helige Ande kommer över er…” Många predikningar har hållits
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utifrån Paulus och Petrus undervisning om Anden i deras brev, särskilt har 1Kor
12–14 spelat en viktig roll.

Eskatologin

Eskatologi handlar om vad som ska ske i ”de yttersta tiderna”. Under vissa
perioder har en mycket stark förväntan på Jesu återkomst varit förhanden i
stora delar av svensk frikyrklighet. Olika företeelser i samtiden tolkas och ut-
läggs i ljuset av ”det profetiska ordet”. Ett otal böcker om tidens tecken ges ut
på frikyrkliga förlag (inom och utanför samfunden)112 , och några förkunnare
åker runt med stora ”lakan” med världshistorien och tidens slutskede upp-
skisserade.

I den gängse apokalyptiska referensramen (som teologiskt går under benäm-
ningen dispensationalism) ingår att det blir sämre tills Jesus kommer åter, och
allmänt moraliskt förfall och andra nedbrytande tendenser tolkas som uttryck
för närheten till tidens slut.113

Talet om Jesu återkomst fungerade ibland som skrämsel, och många av de
resepredikanter som tidigare fanns inom frikyrkligheten anknöt till varningar om
att Jesu återkomst kunde innebära att man gick evigt förlorad.114  Att ”höra till
brudeskaran” var viktigt. Och för etiken är tanken att bruden ska vara ren en
betydelsefull motivation.

Det finns gott om sånger med pilgrimsmotiv, och även sångböckernas namn
hade ibland denna utgångspunkt.115  Många som vuxit upp i frikyrkliga samman-
hang kan fortfarande ibland gnola på sånger likt: ”Här i världen har jag ej mitt
hem, nej min längtan står till himlens land, här i världen har jag ej mitt hem” och
”Jag är en främling, jag är en pilgrim, blott en afton bor jag här”.116

Som bibelstöd för ett eskatologiskt perspektiv hänvisar man till att Jesus talat
om den yttersta tiden i mycket allvarliga ordalag och att längtan efter Jesu syn-
liga återkomst (parusiförväntan) levde tydligt i den tidiga kyrkan. Man påminner
sig dessutom om att redan när lärjungarna fick uppdraget att förkunna evang-
eliet till jordens yttersta gränser (en viktig motivation för det stora missionsar-
bete som svensk frikyrklighet bedrivit) utlovas att Jesus ska komma tillbaka.117

Från dogmatik till etik

En relativt allmänt hållen kristen grundsyn inom etikens sammanhang skulle
kunna beskrivas på följande sätt: I bakgrunden finns övertygelsen att Gud står
bakom denna värld som Skapare, Frälsare och Hjälpare. Etiken är därför teo-
centrisk: Gud står i centrum och är livets skapare, upprätthållare och samman-
hang. Människan är skapad till Guds avbild och har en särställning i skapelsen.
Synden finns i världen som en genomgripande och destruktiv faktor. För att
rädda människan och skapelsen undan dess fördärv genomför Gud en räddnings-
plan. Denna förverkligas i historien och framförallt genom Jesu liv, död och
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uppståndelse. I detta Guds ingripande för världens räddning, ”frälsningshistorien”,
ingår att Gud samlar ett folk åt sig, ett folk som ska vara budbärare och ett
vittnesbörd om Guds nåd och trofasthet. Den kristna gemenskapen är i nutiden
detta folk. De människor som förts till omvändelse och tro ska i och genom den
kristna gemenskapen tillsammans växa i helgelse för att mogna som människor
och vara Guds goda instrument här i världen.118

Varje etisk modell har sina särskilda betoningar. Denna avhandling kommer att
belysa vad som händer när en teologisk grundsyn med de tidigare i detta avsnitt
nämnda frikyrkliga betoningarna omsätts i undervisning om kristen livsstil bland
andra människor i denna värld. Avhandlingens tredje del reflekterar detta ur olika
perspektiv.

För frikyrkligt tänkande är alltså utgångspunkten att omvändelsen och
inlemmandet i den kristna gemenskapen har en tydligt etisk innebörd. Etiken är
inte självständig och fri från dogmatiken/trosläran utan hör ihop med denna.
Man kan därför förstå att de frågor som numera brukar behandlas under ämnes-
rubriken etik under lång tid på de frikyrkliga teologiska högskolorna bearbetades
inom ramen för dogmatik eller ecklesiologi.119

Innan jag går vidare vill jag nämna något om två områden som är viktiga för
etiken men som inte direkt kommer att fokuseras i avhandlingens tredje del. Det
gäller dels betoningen på att man genom evangelisation och mission ska leda
andra människor till tro och dels förhållandet mellan det som i teologihistorien
kallas lagens olika bruk.

Att vinna andra människor för Jesus

Den avgörande vikt som läggs på upprättat gudsförhållande är även en viktig
orsak till den starka betoning på evangelisation och mission som är ett av fri-
kyrkornas kännetecken. Det gäller att vittna om Jesus och vinna sin medmän-
niska för honom (tidigare uttryckte man sig ibland med orden ”vinna själar för
himlen”), och det gäller i Sverige och utomlands (tidigare ofta kallat ”i hemlan-
det och på hednafälten”).

I missionsmötena sjunger man kanske: ”Tänk vilken underbar nåd av Gud, att
du får vara hans sändebud och till den döende världen gå för att hans kärleks
säde så. Gå, gå, såningsman gå. Gå, gå, såningsman gå ut att den ädla säden så.
Gå, gå, såningsman gå.” och ”Gyllne fält för vinden vajar, skimrande i solens
glöd. Skördemän behövs på fälten, som nu vitnar till sin skörd.”120  Inget får stå
i vägen för missionen, och berättelserna från missionsfälten är vanliga i tid-
ningar och småskrifter.121

Tidvis har det funnits spänningar mellan denna tydliga inriktning på männis-
kors omvändelse och ett mer socialt inriktat budskap. I tidig frikyrklig mission
följdes förkunnelse och social verksamhet åt; sjukvård och skolverksamhet hörde
tidigt till missionens arbetsfält. Det var dock ingen tvekan om att arbetet syftade
till församlingsbyggande. Den debatt som fördes under 1960-talet kring missio-
nens ”kulturella imperialism” bidrog till en diskussion kring missionens innehåll,
en diskussion som fortfarande pågår.
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En följd av detta fokus är att även etiken sätts in i ett missionsperspektiv. Ett
viktigt skäl för att den kristne ska leva rätt här i världen är att fler människor
genom detta vittnesbörd ska komma till tro och ”vinnas för evigheten”. Här
finns en betoning som gör att ett större perspektiv än individens egen lycka
kommer i centrum: den kristne är räddad för att vara med och rädda andra.

Om lagens olika bruk

Även med en kristen utgångspunkt kan man närma sig bibelorden med olika
övergripande paradigm. Inom teologihistorien talar man ibland om lagens olika
bruk. Jag ger här en kort sammanfattning av vad det innebär.122

Martin Luther talade om lagens två bruk. Lagens politiska/civila/borgerliga
bruk innebär att lagen upprätthåller och reglerar det mänskliga livet här i världen
genom att driva fram goda gärningar. Lagens andliga/teologiska bruk ställer en-
ligt Luther individen inför Guds fordran om tro och kärlek till Gud och med-
människan och visar henne att hon är en syndare vilket driver henne till att söka
Kristus. Lagen väcker då hennes samvete genom att ange krav (tydliga inte
minst i bergspredikan) som ställer människan skyldig inför Gud. Evangeliets ord
om syndernas förlåtelse blir lösningen på konflikten.

Till lagen räknas även kärleksbudet som anses vara det centrala och överord-
nade budet. De i Bibeln återgivna buden är dock snarast att betrakta som exem-
pel på den naturliga lag som finns inbyggd i skapelsen och som i varje tid manar
människan till tjänst åt nästan. För den kristne, liksom för alla människor, gäller
att vägledas av lagens första bruk som pekar på medmänniskans behov.123

Detta grundmönster syns tydligt till exempel i några av de böcker kring äkten-
skap, skilsmässa och omgifte som skrivits av de lutherska teologerna Stig Hell-
sten och Olof Sundby. Till exempel uttrycker Hellsten det med orden att Jesus
inte ville ge en yttre lagregel utan ville väcka samvetet och sätta det i rörelse till
självprövning och syndakännedom.124

Hur är det då i den frikyrkliga traditionen? Spår av detta lutherska tänkesätt
finner man även här och var i frikyrklig reflektion.125  Det dominerande stråket i
frikyrklig tradition hävdar dock snarare att Bibelns undervisning och vägledning
främst gäller kristna människor som kan möta den i nådens ljus och med Kristi
kraft som hjälp. Grundsynen innebär att den förlåtna människan slussas in i ett
liv där lagens uppmaningar blir riktmärken och vägledning i det kristna livet. När
människan väl är pånyttfödd tenderar lagens uppgift att inte längre bli dömande
och lagens andra bruk tenderar att komma i bakgrunden. Inom dogmatiken
brukar denna lagens vägledande funktion benämnas lagens tredje bruk. Det har
kännetecknat reformert tradition (lagens tredje bruk var enligt Calvin det för-
nämsta), men finns representerat även inom luthersk ortodoxi och luthersk pie-
tism. Ett karakteristiskt drag i detta sammanhang är att man anser sig bunden av
bibelbuden i högre grad än vad Martin Luther gav uttryck för.126

Frikyrkoetiken blir därmed inte i någon högre grad präglad av motsatsparet
lag-evangelium utan utgår mer från det man kan kalla ”förbundsetik”. Med det
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menar jag att den etik som beskrivs är en etik för människor som inlemmats i
Guds förbund. Så kan äktenskapet till exempel beskrivas i termer av ett för-
bund, relaterat till Kristus i lärjungaskap.

Evangeliets ord om upprättelse och befrielse ses alltså ur en aspekt som grund-
läggande; man skulle kunna vända på Luthers uttryck och snarare tala om ”evan-
geliet före lagen”. Fokus blir därmed inte på människan som syndare utan på
den frälsta människans tjänst och helgelse. Spänningen mellan lag och evang-
elium tonas ur ett perspektiv ner. Lagen blir inte heller primärt något negativt; att
följa Bibelns vägledning uppfattas som nyckeln till frihet. Friheten i livet uppnås
alltså inte skilt från bibelbuden utan genom att följa dem.

Det bör dock noteras att man i frikyrkorna sällan analyserat etisk undervis-
ning med hjälp av begreppet lagens olika bruk.127

Man kan som en slutsats konstatera att det finns ett samband mellan beto-
ningen av lagens tredje bruk och ett närmare förhållande mellan bibelord och
etik, något som också är naturligt utifrån den frikyrkliga betoningen på ”var står
det skrivet?”.

Kapitelsammanfattning

Svensk frikyrklighet är en frukt av 1800-talets väckelserörelser. Med betoning
på personlig tro och församlingsgemenskap på grundval av bekännelse har man
velat betona individens ansvar och vikten av personligt ställningstagande för
Kristus och livet som lärjunge i hans efterföljd.

Jag avgränsar begreppet ”frikyrklig” – i en diskussion kring begreppen stats-
kyrka och folkkyrka – till att i detta sammanhang beteckna de samfund som
samarbetat i Frikyrkliga samarbetskommittén och dess efterföljare. Jag ger där-
efter en översikt över samfundens framväxt, utbredning och medlemsantal.

Eftersom jag redan i kapitel två av denna avhandling hävdat att det finns ett
naturligt samspel mellan grundläggande övertygelser om livet och den etik som
människor söker följa, skisserar jag sedan grundläggande drag i den frikyrkliga
teologiska referensramen. Jag ger en kort historisk överblick över spänningar
och samsyn innan jag utvecklar det jag anser vara de läropunkter som särskilt
betonats i svensk frikyrklighet: Jesus Kristus i centrum, omvändelse tro och
helgelse, delaktighet i bekännarförsamlingen, bibeltro samt – i vissa samman-
hang och under vissa tider – en betoning på Andens verk och ett apokalyptiskt
perspektiv. Här bygger jag framförallt på två teologiska konsensusdokument
från 1960-talet.

Avslutningsvis hävdar jag att dessa betoningar naturligt leder över i en lärjunge-
etik/efterföljelseetik där missionsmotivet spelar en viktig roll. I jämförelse med
luthersk etik läggs inom frikyrkan en starkare betoning på bibelordets direkt
vägledande funktion, det som kallas lagens tredje bruk.
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Denna avhandling fokuserar frikyrklig etik. Efter inledningen i del ett ska jag
nu presentera två kapitel med empiriskt material som kommer att ligga till
grund för analys och diskussion i avhandlingens tredje del.

I kapitel fyra redovisar jag en genomgång av vad ett antal frikyrkomänniskor
ansett vara rätt och gott på området äktenskap, skilsmässa och omgifte. Detta
kapitel bygger främst på skriftliga källor, böcker och tidningsartiklar.

Kapitel fem utgörs av en sammanställning av hur ett antal informanter i
olika åldrar besvarat frågor om vad som utgör rätt och god kristen livsstil. I
detta fall hämtas materialet från mina intervjuer.
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Inledning

Ibland kan man av nutida kristen undervisning få bilden att äktenskapet – så
som det uppfattas idag – är den självklara samlevnadsformen och att vigseln
är en lika given väg in i samlevnaden. Likaså uppfattas möjligheten till omgifte
efter skilsmässa närmast som en självklar rättighet.

Att så inte alltid varit fallet blir tydligt av en enkel historisk och global över-
sikt.1  Historiskt sett har människors relationer formats på olika sätt och getts
olika yttre ramar; sedvänjor och lagstiftning skiljer sig ofta mellan olika kultu-
rer och mellan olika tider. I övergången mellan olika slag av lagstiftning lever
dessutom skilda synsätt under en tid sida vid sida.

Två exempel från vårt eget land kan illustrera detta. Det första visar hur
förändrad lagstiftning föregås av förändrade sedvanor bland medborgarna: i
Sverige infördes den så kallade ”sambo-lagen” 1987 för att rättsligt reglera
samlevnaden och särskilt skydda den svagare parten i relationer där en kvinna
och en man sammanlevde utan vigsel.2  Det andra exemplet visar hur lagar
införs för att tvinga människor in i vissa mönster som anses önskvärda: I
1734 års Giftermålsbalk föreskrevs att äktenskap i fortsättningen endast skulle
kunna konstitueras genom kyrklig vigsel (ett brott med tidigare svensk tradi-
tion i vilken olika former fanns).3

Frågorna om äktenskap, skilsmässa och omgifte brukar hänföras till
samlevnadsetiken. Övriga frågor som behandlas är till exempel andra former
av samlevnad än äktenskap (samboende, partnerskap mellan homosexuella),
barn och fostran, kvinnors och mäns roller, ensamståendes situation, sexuali-
tet och barnbegränsning.

I Sverige har det under de senaste hundra åren skett en hel del förändringar
både i lagstiftning och i sedvänjor när det gäller människors samlevnad. Det
gäller till exempel en ökad jämställdhet mellan kvinnor och män och därmed
förändrade könsroller (ekonomi, arbetsliv, barnfostran etc). Ett ökat bejakande
av ungdomssexualiteten och tillkomsten av nya preventivmedel har möjlig-
gjort ett sexualliv där risken för graviditet är liten och där abort erbjuds i de fall
en kvinna inte vill fullfölja sin graviditet.

Till förändringarna hör även att majoriteten av äktenskap numera föregås
av att parterna har sammanbott och inte sällan redan fått sitt första barn.4

Antalet skilsmässor är under 1990-talet betydligt högre än femtio år tidigare
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vilket också lett till ett ökat antal ensamhushåll med eller utan barn och till famil-
jer där de omgifta föräldrarna har fört med sig egna barn från tidigare förhållan-
den. Under de senaste decennierna har dessutom homosexuell samlevnad suc-
cessivt bejakats i samhällets lagstiftning. Till detta kan även läggas de samhälls-
förändringar som medfört att den egna släkten idag inte längre bor lika samlad
som i den gamla bondekulturen.

I den kristna kyrkan har det funnits och finns olika synsätt i samlevnads-
frågorna.5  I dialog med bibeltexter, tradition och erfarenheter samt med synsätt
och lagstiftning i det omgivande samhället har kristna människor försökt utröna
och formulera vad som bör anses som en normativ kristen hållning i frågorna.
Så har skett även inom svensk frikyrklighet.

Kapitlets innehåll och dess strukturerande frågor

Den som försöker formulera en genomtänkt syn på frågorna om äktenskap,
skilsmässa och omgifte ställs inför en stor uppgift. Det hänger samman med att
ett flertal faktorer spelar med i bearbetningen: det övergripande teologiska per-
spektiv man utgår från, hur man uppfattar bibeltexterna, om man räknar med
förändringar och nytolkningar redan i det bibliska materialet, tolkarens egen
historia och existentiella situation samt hänsyn till adressaterna.6

I detta kapitel vill jag spegla frikyrkliga synsätt när det gäller äktenskap, skils-
mässa och omgifte. Kapitlet bygger på och sammanfattar det material som finns
redovisat i min licentiatavhandling som presenterar knappt sextio års debatt och
undervisning.7

Jag disponerar materialet i tre avsnitt som centreras kring tre tidpunkter –
runt 1950, runt 1970 och runt 1990 – och samlar där material från en tioårspe-
riod före och en tioårsperiod efter respektive tidpunkt. I varje avsnitt kommer
jag att referera några böcker eller artiklar som exempel på frikyrklig reflektion
kring frågorna.8  Därefter summerar jag diskussionerna under perioden; dessa
summeringar bygger på hela det i licentiatavhandlingen refererade materialet.
Avslutningsvis sammanfattar jag ståndpunkter, kontinuitet och förändringar un-
der perioden.

Följande frågor står i fokus:
Hur ser man på äktenskapets syfte? Vilken innebörd har äktenskapet (hur

uppfattas förhållandet mellan inre verklighet och yttre form, är någon institutio-
nell ram nödvändig)? Hur menar man att ett äktenskap ska ingås (dess konstitu-
ering)? Finns öppenhet för sammanboende utan vigsel? Finns kriterier för vilka
som är tänkbara äktenskapspartners (bör en kristen gifta sig med en icke-tro-
ende)?

Kan ett äktenskap upplösas? Är skilsmässa tillåten? Om skäl för skilsmässa
redovisas, vilka skäl anses i så fall acceptabla? Beskrivs skilsmässan som synd?
Bör en kristen människa ta initiativ till skilsmässa?

Är omgifte en möjlighet för en frånskild och i så fall under vilka villkor?

Frågor om teologisk referensram, argumentation, bibelbruk mm behandlas se-
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nare i avhandlingen, vilket medför att själva sakfrågorna står i centrum i detta
kapitel.

Försvar mot ”den nya moralen”
(perioden runt år 1950)

En kort tillbakablick, samtiden och debattfronterna

Nils Kristenson har i sin avhandling Rädda familjen visat hur man inom svensk
kristenhet under 1930-talet försökte formulera kristna svar på några av samti-
dens utmaningar inom samlevnadsområdet. Det gäller befolkningsfrågan, den
nya sexualmoral som associeras med Freud och framväxten av psykoanalysen,
frågan om information skall ges om preventivmedel eller inte (vilket enligt svensk
lag var förbjudet under perioden 1910–38) och abortfrågan. Sedan 1920-talet
har Elise Ottesen-Jensen rest runt och bedrivit opinionsbildning. Vid bildandet
av Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) år 1933 skapas ytterligare re-
surser för att aktivt föra fram värderingar som av många kristna människor till
en del uppfattas som felaktiga.9

1930-talets utredningar kring befolkningsfrågan är fortfarande aktuella när
samlevnadsfrågor diskuteras under tiden efter andra världskriget. År 1948 pu-
bliceras Kinsey-rapporten i USA. Den väcker genast stor uppmärksamhet och
utkommer på svenska året därpå. Debatten blir livlig. När ungdomsvårds-
kommitténs slutbetänkande publiceras 1951 har det föregåtts av flera böcker
och en intensiv debatt om ungdomars sexualliv. Utredningen bejakar unga män-
niskors sexualliv före äktenskap samtidigt som äktenskapet prioriteras som sam-
levnadsform. Undervisning kring sexualiteten hade börjat ges i skolorna under
40-talet och blir obligatorisk från och med 1955. En handledning ges ut 1956.
Utomlands formas bilden av ”den svenska synden”, och det svenska välfärds-
samhället utmålas ibland som ett avskräckande exempel.10

Flera viktiga böcker och skrifter från svensk-kyrklig horisont utkommer un-
der denna tid.11

Tre exempel på frikyrklig undervisning om
äktenskap, skilsmässa och omgifte

O L Björk och hans bok Äktenskap och skilsmässa

Olof L Björk var under åren 1918–1928 pastor i ÖMs ”centralförsamling” Fila-
delfia i Örebro. Han satt också i ÖMs styrelse, var timlärare på Örebro Mis-
sionsskola12  och reste på mötesresor runt om i Sverige. Han skrev två böcker
om äktenskap och skilsmässa som båda har samma grundsyn: äktenskapet är en
gudomlig instiftelse som inte ska brytas. Den första boken Rätt väg och sido-
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stig, som utkom första gången 1915, är ett intensivt nej till kristnas äktenskap
med icke-troende.13  I sin andra bok Äktenskap och skilsmässa (utgiven 1938,
andra upplagan 1944 var fortfarande viktig i början av 1950-talet och därför
refererad här) utvecklar Björk sin syn till en mer omfattande framställning.14

Äktenskapet har enligt Björk i huvudsak tre syften: makarnas inbördes hjälp
och uppmuntran, släktets fortplantning och bestånd samt undvikande av otukt.
Han stryker särskilt under tanken att barn ska ses som en Guds gåva och argu-
menterar mot ”preventivmedel och annat som innebär ett ingrepp i naturens
ordning”. Björk diskuterar inte hur äktenskap ska ingås utan anger bara inled-
ningsvis att ”äktenskapet såsom institution leder sitt ursprung från Gud och har
så gamla anor, att det är det första som Gud inrättade i mänskligheten, sedan han
skapat människan och berett henne ett hem i Eden”.15  Boken avslutas med att
författaren (liksom i sin tidigare bok) citerar orden från 2Kor 6:14-16 för att
avråda ogifta kristna från att gifta sig med icke-troende.16

Utifrån Rom 7:2-3 och 1Kor 7:39 menar Björk att det är självklart att äkten-
skapet är livsvaraktigt. Det kan inte upphävas eller brytas. ”Guds ord är klart
och tydligt i denna sak; en gång gift, alltid gift, ända till dess döden skiljer dem
åt.”17  Att Gud enligt Mal 2:16 ”hatar äktenskapsskillnad” bör vara tillräckligt
skäl att säga nej till skilsmässa. Mose ord i 5Mos 24:1–4 är en tillåtelse på
grund av hjärtats hårdhet. Genom skiljebrevet får kvinnorna en viss rättslig trygg-
het. Skilsmässa är dock alltid ett brott mot morallagen och en synd mot Gud.
Man får enligt Björk inte försöka dra nytta av Guds tillstädjande vilja. Jesus
visade vad som är Guds vägledande vilja och denna ska naturligtvis följas.

Ett enda giltigt skäl finns enligt Björk för skilsmässa: sexuell otrohet eller
otukt från den ena partens sida. Ur Guds synpunkt är ett sådant äktenskap redan
upplöst, då troheten (”som gör äktenskapet till vad det är”) saknas. Som stöd
hänvisar författaren här till Matt 5:31–32 och Matt 19:9.18   Han talar dock även
om äktenskapets upplösning utifrån 1Kor 7. En kristen människa ska (enligt
1Kor 7) aldrig ta initiativ till en skilsmässa.19

Omgifte är inte möjligt så länge den tidigare partnern lever. Ett sådant om-
gifte innebär nämligen äktenskapsbrott. Detta gäller även dem som skilt sig som
icke-kristna och sedan blivit omvända; äktenskapet är nämligen en gudomlig
stiftelse.20  Björk berättar sedan på åtta (!) sidor om hur John Wesley stod ut i sitt
olyckliga äktenskap och hur Hans Nielsen Hauge höll fast vid att en vän till
honom skulle förbli i ett outhärdligt äktenskap.21

Bokens andra upplaga diskuterar i ett tillägg på nytt frågan om omgifte. Det
gäller de situationer där otukt förekommit och frågan är om den oskyldige är att
betrakta som frånskild och därmed förbjuden att gifta om sig. Björk skriver att
ett närmare studium av frågan lett till att han ändrat uppfattning. Han drar nu ut
konsekvenserna av sin uppfattning att det är otukten i sig som upplöser äkten-
skapet. Det betyder att den som är oskyldig till det brott som lett till äktenska-
pets upplösning har rätt att gifta om sig, denne är nämligen inte att betrakta som
frånskild och omfattas därför inte av Jesu förbud mot omgifte.22

Författaren tar upp samtida synsätt om ”idealäktenskap” där det hävdas att
skilsmässa och omgifte är tillåtet om man efter en tid inser att ens äktenskap var
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ett misstag men att man nu funnit sitt ideal. Självklart kan detta inte accepteras.23

Boken var enligt min enkät till pastorerna fortfarande känd och använd vid
ingången av 1950-talet, och den hade enligt dem själva påverkat flertalet av de
äldre pastorer som svarade på enkäten.24  Boken var känd även bland yngre
pastorer. Det är dock svårt att säkert veta hur många av dessa som verkligen
delade Björks synsätt. Freddy Götestam, en av ÖMs äldre pastorer skrev i en
kommentar till min enkät följande: ”Jag är ju predikant från 30-talet men hade
aldrig den tidens hårda syn på dessa frågor. Jag studerar ´vad Jesus har sagt,
vad han menade, och hur han handlade´. Det gäller i alla tider.”25

Gunnar Lindblads bok Kristen sexualetik

Kristen sexualetik (utkommen 1945, omtryckt året därpå) av SMF-aren Gunnar
Lindblad var känd av vissa av de tillfrågade pastorerna inom SMF. Gunnar Lind-
blad var lärare och aktiv kommunalman i Göteborg och ordförande i
Betlehemskyrkans missionsförsamling. Boken är en relativt brett hållen och re-
sonerande samlevnadsetik. Enligt förordet var den skriven som ett kompendium
avsett att användas vid undervisningen på Missionsskolan, SMFs teologiska se-
minarium.26

Enligt Lindblad hör äktenskapet till Guds skapelseordningar. Dess syfte är att
”skapa och omgärda det nya släktet och att främja kärleks- och personlighets-
livet hos de två, som det förenar”. Av detta skäl innesluter det i sig kravet på
obrottslig och livslång trohet. Äktenskapet kan inte bara bygga på ”något så
subjektivt och vacklande som den mänskliga känslan” utan behöver stöd av
något objektivt. Därför konstitueras det genom ”vigseln, löftena inför och
dessas bekräftelse genom det högsta objektiva människan vet: staten och Gud”.
Lindblad argumenterar här mot den samtida tanken på ”kamratäktenskap”.27

Äktenskapet är enligt Lindblad i princip oupplösligt, och därför är skilsmäs-
san en katastrof, ”ett överkorsande av vad som var Guds mening, ett misslyck-
ande i en föresatt uppgift…”28  ”Den enda anledning till ett äktenskaps upplös-
ning, som Nya Testamentet egentligen omtalar och godtar, är den ena makens
otrohet. Denne har då begått äktenskapsbrott, d.v.s. i handling brutit sönder sitt
äktenskap, och den förfördelade maken har rätt att även formellt upplösa äkten-
skapet, ́ skilja den andre ifrån sig´.”29  Även i fall där den ene parten pga alkoho-
lism, råhet eller liknande inte fungerar, kan skilsmässa vara tillrådlig.

Vad anser då Lindblad om omgifte? I princip är äktenskapet alltså oupplösligt.
Det innebär, att även om äktenskapet juridiskt och praktiskt upplöses, så att ma-
karna sedan lever var för sig, så innebär detta blott en praktiskt nödvändig åtgärd.
De båda är alltjämt bundna av sina löften och icke fria för nytt äktenskap. Man har
särskilt att stödja sig på Matt 5:31,32 och 19:3,9; Mark 10:2–12 och Luk 16:18 samt
1Kor 7:10,11. Och märk väl, stödja sig inte bara på själva ordalydelsen utan också
på hela den grunduppfattning, som otvivelaktigt ligger bakom de olika orden…
den kristna församlingen och dess ledare har all anledning att vaka över denna
principiella syn.30

Ett nytt äktenskap medan den andra parten lever är alltid ett äktenskapsbrott.31
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Dock krävs en viss nyansering. Lindblad frågar om den oskyldiga parten verk-
ligen kan betecknas som frånskild: kan NTs stränga syn verkligen gälla den som
inte själv orsakat sin skilsmässa? I ljuset av evangeliets totalsyn och inför många
konkreta fall menar han att en sådan frågande inställning ter sig som rimlig.32

Boken Vad Gud har sammanfogat av Ivar Wennfors m fl

1950-talets viktigaste bok inom SMF-traditionen33  i dessa frågor är boken Vad
Gud har sammanfogat, utgiven av Ivar Wennfors m fl. Den skrevs av en arbets-
grupp på uppdrag av Predikanternas riksförbund inom SMF, enligt förordet ”till
särskild tjänst för dem alla, vilka konfronteras med äktenskapsfrågorna i för-
samlingens undervisning och själavård”.34  Boken har fyra kapitel där äktenska-
pet diskuteras i förhållande till biblisk syn, enskild själavård, församlingsvård
och svensk lagstiftning.

Det första kapitlet behandlar äktenskapet utifrån Bibeln. Grundsynen på
äktenskapet sammanfattas på följande sätt: det är instiftat av Gud, ”en Guds
ordning given i skapelsen av man och kvinna att tillsammans representera det
mänskliga”. Det är en ”livsordning för en man och en kvinna”. Det ska vara
livsvaraktigt och är oupplösligt, Matt 19:6, detta med tanke på tryggheten och
fastheten i familjelivet.35  Äktenskapet har alltså sin grund i Gud-Skaparens vilja
men står samtidigt enligt Bibeln i djup och ursprunglig förbindelse med vår mänsk-
liga natur. Djupast sett är det därför inte något krav eller tvång utan en Guds
gåva, varigenom makarna mottar Guds nåd. ”Samtidigt äger givetvis äktenska-
pet såsom en av Gud given ordning sin evangeliskt förpliktande karaktär. Vad
Gud förordnat gör människan icke om intet.”36

Äktenskapet ska alltså tjäna såväl livets uppehälle som den personligt-andliga
utvecklingen.37  På så sätt är det en stor och omfattande uppgift: fortplantning,
skapande gemenskap, gemensamt ansvar och hängivenhet. I detta gäller till ex-
empel för varje par att under ömsesidigt hänsynstagande finna sin väg i sexual-
livet (1Kor 7:4f). Parets samlevnad bör kunna uttryckas med orden kärlek, tro-
het och ansvar. ”Varje äktenskap är en förkunnelse om Guds kärlek i Kristus, Ef
5:22ff.”38

Men det mänskliga livet innebär risker som även kan påverka äktenskapet.
”Detta är inte främmande för Bibeln, som också vet, att Guds förnämsta insats
i kampen mot det onda är Kristus, och att överlåtelsen åt honom i tro är vår
största tillgång i denna kamp.”39  Som Gud i Kristus förlåtit människor, kallas
även makar att förlåta varandra. En gemensam kristen tro är av stor betydelse
för att förverkliga ett äktenskap enligt Guds vilja. Enligt Wennfors m fl avråder
NT av detta skäl kristna från äktenskap med icke-troende.40

Hur konstitueras då äktenskapet? Enligt boken har äktenskapet såväl en
personlig som en samhällelig sida. Båda är väsentliga. Någon form av konsen-
susförklaring är viktig. I samhället är vigseln platsen för detta:

Från kristen synpunkt förstås vigseln först och främst som en religiös akt:
äktenskapslöftet avgives inför Guds ansikte. När man och kvinna redan före vig-
seln ger varandra löfte om kärlek, trohet, gemenskap och ansvar, lägges bety-
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delsefulla stenar i den etiska grundvalen för äktenskapet. Men först genom vig-
seln blir de två, som sålunda givit varandra äktenskapslöfte, äkta makar. Och detta
såväl i kristet-etiskt som i borgerlig-juridisk mening. Kyrklig vigsel innesluter
nämligen såväl religiös som rättslig bindning.41

Slutsatsen blir alltså att vigseln är den faktor som konstituerar äktenskapet. Övriga
faktorer är viktiga men inte konstitutiva.

Utifrån denna grundsyn är den naturliga konsekvensen att skilsmässa strider
mot Guds mening med äktenskapet. Boken citerar Matt 19:6 och 1Kor 7:10–11
och hänvisar till Matt 5:27–28, 31–32, 19:3–10, Mark 10:2–12 och Luk 16:18. I
NT betraktas skilsmässa som synd. ”Stundom synes dock NT betrakta den ena
parten som oskyldig, vilket då betyder, att det är den andra partens synd, som
upplöser äktenskapet, jfr Matt 19:9 och 1Kor 7:12-13. Frågan om synden i de
fall, då ett äktenskap upplöses till följd av sjukdom, t ex sinnessjukdom, hos ena
parten är icke ställd i Nya Testamentet.”42

För kristna människor bör förlåtelsens väg vara den riktiga att gå vid risk för
söndring. Jesus nämner om hjärtats hårdhet som en orsak till skilsmässa och
Paulus tillåter den kristne att acceptera om den icke-kristna parten begär skils-
mässa (en nödlösning i den urkristna missionssituationen). Men om äktenska-
pets enhet inifrån är bruten genom hjärtats hårdhet och omöjlig att återställa är
det inte tvunget att till varje pris upprätthålla den yttre formen. ”Även Jesus
synes ha varit av den meningen, att den faktiska söndringen mellan makar kan
bli så djupgående, att skilsmässan måste föredragas, även om den principiellt
strider mot äktenskapets gudomliga ordning, Matt 5:32, 19:9.”43

Men trots detta synes Nya Testamentet räkna med det som en ofrånkomlig reali-
tet: i valet mellan två onda ting bör det minst onda föredragas. Föreligger mellan
makar i vår tid en så djup och varaktig söndring, att alla vägar till återställande av
enheten mellan makarna är stängda, så synes man alltså handla mest i överens-
stämmelse med Bibelns anda och syn – dess kärleksfulla omsorg om den enskilda
människan – om man accepterar skilsmässa som det minst onda alternativet. Denna
evangeliska syn innebär sålunda icke ett uppgivande av uppfattningen av äkten-
skapet som principiellt oupplösligt, som en gudomlig ordning för livsvarig ge-
menskap mellan man och kvinna. Men det betyder en praktisk tillämpning av den
övertygelsen, att äktenskapet – liksom sabbaten enligt Jesu ord – är till för män-
niskans skull. Skilsmässan torde från denna synpunkt kunna liknas vid ett operativt
ingrepp, en amputation som företagits för att rädda liv.44

Vad skrivs då om möjligheterna till ett nytt äktenskap efter skilsmässa?45  Bo-
ken utlägger bibelmaterialet på följande sätt: I GT var kvinnan fri att gifta om sig
utom i det fall som anges i 5Mos 24:1–4. Paulus förutsätter att den kristne
förblir ogift eller förlikar sig med den tidigare partnern, 1Kor 7:10–11. Jesus
synes också utesluta nytt äktenskap, Mark 10:11–12, jfr Matt 5:32, 19:9 och
Luk 16:18. Förlikning rekommenderas. Utsagorna gäller den som tagit initiativet
till skilsmässa, om den frånskilda parten sägs inget. Den som äktar en frånskild
begår äktenskapsbrott. Alla dessa utsagor syftar till att värna äktenskapet.

Efter en kort genomgång av hur denna syn tillämpats i olika sammanhang och
kyrkor presenteras bokens egen hållning. Man anser det vara uteslutet att med-
verka till nytt äktenskap om skilsmässan skett lättsinnigt och ingen ånger finns.
Men om prövning inför Guds ansikte ägt rum, om insikt finns att upplösningen
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av tidigare äktenskap var nödvändig, om förlåtelsen är uppfattad och tro finns
på att Gud vill det nya äktenskapet ”synes det icke vara möjligt att från evang-
elisk-biblisk synpunkt hävda, att vederbörande för all framtid skall förbli ogift
och sålunda förvägras rätten att skapa ett kristet hem.”46  Jesus tog allvarligt på
äktenskapet. Men vi ser hos honom inga gränser för den hjälpande och upprät-
tande kärlekens vilja och möjligheter (hänvisning ges till Joh 4 och 8).

Boken sammanfattar fyra riktlinjer: (1) Äktenskapet är en Guds ordning
för gemenskap och ska motverka ensamhet. (2) Äktenskapet är avsett att vara
livsvarigt. Församlingen bör endast medverka till äktenskap som ingås med denna
förutsättning. (3) Om förhållandet medför skilsmässa får man acceptera detta
som det minst onda alternativet och göra detta i den kristna människokärlekens
namn. (4) Omgifte accepteras. ”Förutsatt att vederbörande allvarligt syftar till
att bygga upp ett kristet hem – och att det gamla är uppklarat så långt det visar
sig möjligt – bör därför den kristna församlingen kunna viga till och nedkalla
Guds välsignelse över ett nytt äktenskap, när sålunda förutsättningar anses fö-
religga för ett fullvärdigt kristet äktenskap.”47 Boken sammanfattar:

Den evangelisk-bibliska synen torde sålunda icke kunna uttryckas i en generell
sats av negativ eller positiv karaktär. Varken det generella bejakandet av omgifte
för frånskilda – vare sig den ena eller båda parterna tillhör denna kategori – eller
det generella förnekandet av rätten till nytt äktenskap med en frånskild synes
innebära någon tillfredsställande kristen lösning av problemet om nytt äktenskap
mellan frånskilda. Det ligger nämligen å ena sidan i den kristna åskådningens
väsen att betona äktenskapets karaktär av livsvaraktig, till sin princip oupplöslig,
gemenskap mellan en man och en kvinna i ömsesidig kärlek och trohet. Lämnar
man denna syn, så överger man den kristna synen på äktenskapet. Å andra sidan
handlar man uppenbarligen i strid mot evangeliets anda, om man generellt avvisar
varje möjlighet till ett nytt äktenskap mellan personer, av vilka den ene eller båda
är frånskilda. Det ligger nämligen i hela evangeliets väsen att bjuda den ångerfulle
syndaren en ny chans, en möjlighet att i Jesu namn börja ett nytt liv. Denna
nådens chans innebär dock aldrig, att gudsviljan släpper sitt anspråk på oss
beträffande vårt livs gestaltning. Den moderna skilsmässomentaliteten är helt
främmande för denna evangeliska nådestro, ty nåden vill föra oss till kristet liv
enligt Guds vilja, jfr Rom 6:12ff.48

I de följande kapitlen ges konkreta råd för arbetet i enskild själavård och försam-
lingsvård. Alkoholism och psykisk sjukdom bör enligt boken accepteras som
grund för skilsmässa. Omgifte ska noga övervägas och bedömas från fall till
fall. De som vill gifta om sig delas in i tre kategorier. För den som hänsynslöst
övergett sin make kan omgifte knappast komma ifråga. För en oskyldig part kan
det tillrådas. I de fall där det tidigare äktenskapet upplösts i godo under inbördes
hänsyn till varandras bästa, torde i många fall även omgifte vara acceptabelt. Ett
antal testfrågor föreslås: Vilka var orsakerna till skilsmässan? Kan man tala om
en oskyldig part? Är en återförening av de en gång gifta tänkbar? Synes det
föreligga verkliga förutsättningar för att det tilltänkta äktenskapet skall bli ett
livslångt och oupplösligt förbund? Avser parterna att grunda ett kristet hem?
Hur lång tid har förflutit sedan skilsmässan ägde rum?49
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Summering av perioden runt 1950

Äktenskapet

Enligt den frikyrkliga undervisningen under denna period är äktenskapet den
självklara samlevnadsformen. Det finns egentligen inget ifrågasättande av att så
ska vara fallet. I all argumentation där saken diskuteras motiveras detta religiöst:
det är Gud som instiftat institutionen äktenskap. Ofta kallas äktenskapet en ska-
pelseordning, och övertygelsen är att den gäller alla människor.

Vigseln anses som den självklara vägen in i äktenskapet. Vigseln ska bygga på
en personlig överenskommelse och utgör äktenskapets konstituerande faktor;
den uttrycker att parsamlevnaden inte bara är ett subjektivt beslut mellan två
personer utan också ett ingående i en objektiv ordning. Frågan om sammanbo-
ende utan vigsel (sambo) verkar inte vara aktuell. Den principiellt intressanta
frågan om obligatoriskt civiläktenskap nämns inte i mitt material från denna
tid.50

Vilket är syftet med äktenskapet? Här nämns makarnas inbördes gemenskap,
släktets fortplantning och bestånd, uppgiften att skapa en miljö där personlig
utveckling kan äga rum, där kärleken kan växa och där familjemedlemmarna
kan få inspiration och hjälp för sina livsuppgifter.51  För den kristne anses det
vara en del av lärjungaskapet.

I stark kontrast till tendenser i den aktuella samhällsdiskussionen betonas
mycket entydigt att äktenskapet är den enda rätta platsen för sexuallivet. Enligt
Björk är ett av äktenskapets syften just att undvika otukt.

ÖM-traditionen hos Björk och andra säger nej till äktenskap med icke-tro-
ende. Inom SMF-traditionen finns en tydlig tveksamhet till sådana äktenskap
även om man inte säger absolut nej.

Skilsmässa

De frikyrkliga som tar till orda är överens om att äktenskapet är avsett att vara
livsvarigt. Skilsmässa är i princip mot Guds vilja och är synd. När kris uppstår
ska förlikning eftersträvas. Grundhållningen är att ett äktenskap upplöses först
genom den ene makens död.

Är då skilsmässa tillåten? De frikyrkliga svarar ja, i vissa fall. När det gäller
giltiga skäl finns en skala av möjliga svar. För Björk finns två: otrohet (Matt
19:9) och när en icke-kristen part så önskar (1Kor 7). SMF-arna anger dess-
utom vissa andra möjliga skäl: alkoholism, psykisk sjukdom, könssjukdom, rå-
het, att man är som ”hund och katt”, att äktenskapet upplösts inifrån, att man
utgör en skadlig miljö för barnen. Allt detta anges som exempel på ”hjärtats
hårdhet”. Enligt Wennfors m fl synes även Jesus ha medgivit skilsmässa i vissa
fall. Intressant att lägga märke till är att flera författare uppmärksammar att
lagarna om skilsmässa i 5Mos 24 syftade till att försvara kvinnan.
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Diskussionerna kring porneia-satsens (Matt 5:32, 19:9) innebörd börjar komma
efter Lövestams avhandling 1950 men är ännu inte dominerande. En ökad osä-
kerhet kring hur mycket man egentligen kan läsa ut ur Bibeln verkar dock ha
blivit följden. ÖM-arna blir något mindre definitiva i sina fördömanden av skils-
mässa under 1950-talet.

Inom ÖM-traditionen finns flera som tycks mena att den kristne själv (möjli-
gen med undantag för situationen där maken varit otrogen) inte ska ta initiativ till
skilsmässa; det är mer riktigt att härda ut och att räkna med Guds kraft i svåra
situationer. I materialet från SMF finns också förmaningar att söka förlikning
och att härda ut, men där finns också klart utsagt att den kristna själavårdaren
ibland bör råda till skilsmässa: i vissa situationer är skilsmässa nämligen den
minst onda utvägen.

Omgifte

Huvudlinjen under 1940-talet är att omgifte inte är tillåtet så länge båda parter är
i livet; det vore äktenskapsbrott. Makarna är bundna av sitt löfte till Gud och
varandra. Lindblad talar om separation med förhoppning om återförening.

Samtidigt gläntar Lindblad något på dörren till omgifte genom att fundera
kring om ”den oskyldige parten” verkligen har syndat och omfattas av Bibelns
förbud mot omgifte; personen kanske inte ska benämnas frånskild och därmed
ställas under förbudet mot omgifte? O L Björk har i andra upplagan av sin bok
ändrat åsikt och går på den linje som Lindblad antyder: den part som inte bedrivit
otukt ska ses som oskyldig och därmed ha möjlighet att gifta om sig.

Under 1950-talet börjar det tidigare klara nejet till omgifte att omprövas även
i andra fall än otukt. Argumenten ser lite olika ut: SMF-aren John Ronnås menar
att det är omgiftet i sig som innebär äktenskapsbrott eftersom det omöjliggör
förlikning. Men i de fall där den tidigare maken gift om sig är han/hon att be-
trakta som död och då är omgifte möjligt för den frånskilde.52  Wennfors m fl
menar att omgifte är möjligt för alla som uppfyller vissa kriterier (ånger, pröv-
ning inför Gud, förlåtelse given). I boken hävdas att det kan finnas skyldig
respektive oskyldig part som utifrån skriften ska bedömas olika.

Försiktigheten är fortfarande stor, och i mitt material från ÖM har jag inte
funnit någon som under denna period öppet klart tar ställning för att omgifte
allmänt är förenligt med Guds vilja.
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Traditionella synsätt ifrågasätts, fördjupas
och omprövas (perioden runt år 1970)

Samtiden och debattfronterna

Perioden runt 1970 präglas av förändringar i många svenskars omvärlds-
uppfattning. Studentrevolt, internationell solidaritet, ökat välstånd, TVs ökande
utbud, fler invandrare än tidigare mm, gör att de traditionella uppfattningarna
om vad som är rätt ifrågasätts. Kvinnornas starka intåg på arbetsmarknaden är
en av flera faktorer som aktualiserar könsrollsfrågorna.

Utan tvekan innebär 1960-talet många utmaningar och ”prövningar” för kris-
ten samlevnadsetik. En ökande frihet i samlevnadsmoralen växer sig allt starkare
i samhället. ”Sexliberalismen” tar sig uttryck bland annat i boken Jungfrutro och
dubbelmoral (1962) i vilken journalisten Kristina Ahlmark-Michanek menar att
man bör skilja på sex och fortplantning (samlag ”för vänskaps skull”). Konse-
kvensen av denna förändring blir en svagare koppling mellan sexualitet och äk-
tenskap och att ungdomssexualiteten (föräktenskapligt sex) accepteras i högre
grad än tidigare.53  Den ökade tillgången på enkla preventivmedel (p-pillren intro-
duceras 1964 och spiralen 1965) ger också större möjligheter till friare sexualliv,
och den traditionella kristna kopplingen mellan äktenskap och sexualliv utma-
nas. Förändringarna i samhället leder till statligt utredningsarbete och ny lagstift-
ning kring äktenskap, sambo och familj.54

Allt detta påverkar och utmanar frikyrkofolket. En del av förändringarna bejakas,
särskilt av yngre människor. Även inom de kristna leden förekommer debatt där
frågan om kvaliteten i äktenskapet spelar en stor roll, där frågorna om trohet
och skilsmässa aktualiseras och där alternativa former till institutionen äkten-
skap diskuteras. Viktiga kristna impulsgivare i dessa omprövningar är prästen
Ludvig Jönsson och boken Kärlek och äktenskap. Samfunden uttrycker ofta
motstånd mot friare samlevnadsformer och sexualitetens frikoppling från äk-
tenskapet, medan det finns mindre grupper – främst frikyrkliga akademiker –
som ifrågasätter de gamla formernas giltighet.

Inom ÖM förs diskussionerna under denna period i press och samlingar. Jag
har inte hittat någon som under denna tid presenterat en utförlig skrift kring
dessa frågor. Av referaten i MB får man bilden att traditionella synsätt dominerar
och värnas (dock med en nyansering av hållningen till skilsmässa och omgifte).55

Inom SMF-traditionen är diskussionerna betydligt mer omprövande. Såväl i
böcker som i Svensk Veckotidning presenteras synsätt som innebär förändring
av tidigare ståndpunkter. Ett större samlevnadsprojekt som bedrivs under 1970-
talet bidrar aktivt till att hålla samtalen igång. Mångfalden i ståndpunkter som
förs fram är större här än inom ÖM.
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Fyra exempel på frikyrklig reflektion om
äktenskap, skilsmässa och omgifte

Ur materialet från 1960-talet och 1970-talet ska jag referera några viktiga im-
pulsgivare.

Boken Trohet och kärlek av Bengt Lorentzi

SMF-pastorn Bengt Lorentzi försöker i sin bok Trohet och kärlek (enligt bak-
sidestexten) ”resonemangsvis att ge skäl för nyanserade ställningstaganden i
etiska frågor”. Bokens innehåll skulle mer ses som ”ett provisoriskt utkast än
som ett definitivt ställningstagande”.56  Lorentzis grundtes är att kyrkornas män-
niskor, framförallt den äldre generationen, inte på allvar tar itu med den yngre
generationens nya frågor och synsätt utan bara upprepar det som tidigare sagts.
De ungas ”avståndstagande från det etablerade samhällets dubbelmoral och kor-
ruption” måste tas på allvar. Av såväl texten som av litteraturlistan framgår att
författaren medvetet försökte gå i dialog med samtidens debattörer. Boken var
en viktig bok för många av de SMF-pastorer som svarade på min enkät.57

Jag återkommer till Lorentzis bok längre fram i avhandlingen eftersom den
utgör ett intressant exempel på hur en författare söker gå till väga när han ska
formulera sin kristna etik. Här ska jag kortfattat ange hans resonemang i sakfrå-
gan.

Hur ser en kristen samlevnadssyn ut? Lorentzi börjar tesen att människan
är Guds skapelse som man och kvinna. Tanken är att en man och en kvinna ska
leva samman i en monogam heterosexuell gemenskap. Bibelns äktenskapssyn är
enligt Lorentzi baserad på en ömsesidig överenskommelse (överlåtelse) som
uttrycker en vilja till personlig och livsvarig gemenskap mellan en man och en
kvinna. Denna inre överlåtelse till varandra är det avgörande. Det offentliga till-
kännagivandet är nödvändigt för samhällets skull men inte för äktenskapet i
strikt mening.58  ”Vigseln är ju en yttre uppföljning av deras inre avsikt.”59  Denna
uppföljning kan även utan vigsel ske genom sexuell förening. Frågan om tur-
ordningen mellan vigsel och samlag är fel ställd; det enda viktiga är att en vilja till
trohet och kärlek finns.60

Det är en av kyrkans uppgifter att till unga överföra kristen syn på mänsklig
samlevnad och äktenskap. Enda sättet att lyckas med det tycks vara att mindre
förankra äktenskapet vid yttre formaliteter, bland vilka vigseln är en. I stället måste
det knytas fastare till parternas ömsesidiga överenskommelse. Det får inte tolkas
så, att man helt tar bort den offentliga bekräftelsen. Men dess betydelse kan
reduceras till vad den egentligen är: En bekräftelse av något som redan skett.
Resultatet torde bli, att vigselakten därigenom mer blir en kristen bekännelse-
handling än en juridiskt bindande akt. Många kommer att bevara vigseln som en
frivillig handling, varigenom de i församlingens mitt tillkännager sin avsikt att leva
tillsammans. Utformningen av vigselakten blir därvid inte betydelselös. Den bör
vara en i kristen mening glad och rik gudstjänst.61

Frågan om skilsmässa och omgifte behandlar Lorentzi kortfattat. Skaparens
avsikt är en livsvarig gemenskap. Skilsmässa efter otrohet är inget tvång. Men
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den är tillåten, när detta är enda utvägen att lösa ohållbara svårigheter. Frånskilda
har möjlighet till förlåtelse och upprättelse och därmed till nytt äktenskap; syn-
den på det sexuella området är enligt Lorentzi inte större än andra som kan
förlåtas. ”Kristen livssyn bygger på kärlekens gränslösa beredskap till förlåtelse,
och när man ser, att Jesus kunde frångå en princip så fort den förlorat sin inre
mening, (t.ex. i fråga om sabbatsbudet), måste man lämna rum för både skilsmäs-
sor och omgifte. Det är hela tiden människans bästa som får stå i centrum.”62

Sven Nilsson om skilsmässa och omgifte

ÖM-pastorn Sven Nilsson tog upp frågorna i en predikan som senare publicera-
des i MB med den något missvisande rubriken ”Äktenskapet i kristen belys-
ning”.63  Artikeln innehåller nämligen inte mycket om äktenskapet, och vi får
inga direkta svar på våra frågor om hur äktenskapet ska ingås, dess syfte, lämp-
liga partners mm. Det som emellertid gör den intressant är att Nilsson försöker
ange en principiell hållning för förhållandet mellan kristen övertygelse, samhäl-
lets lagstiftning och hur bibeltexternas ord ska appliceras idag.

Utgångspunkten för Nilsson är bergspredikan. Han börjar i spänningen mellan
samhället och gudsriket där man som kristen verkar i båda sammanhangen.
Nilsson kommenterar Matt 19:

För att handskas med Jesu ord i bergspredikan om äktenskapsbrott och skils-
mässa måste man ha klart för sig, att han inte avser att behandla frågan om samhäl-
lets äktenskapslagstiftning. Vad han syftar till är att återställa budets ursprung-
liga mening till ledning för vårt eget moraliska handlande. Han vill få sina lärjungar
att förstå, att budet har en djupare betydelse och en större räckvidd än blott att
tjäna som rättsnorm i det världsliga samhället.

Jesu ord ska därför inte användas till att döma varandra med. En lärjunge ska
inte heller söka vägledning för sitt moraliska handlande i de tillämpningar av
budet som utvecklats i praxis.

Det är nämligen inte en juridisk tolkning av vissa bestämmelser som avgör vad
som är rätt och fel i samlevnaden mellan man och kvinna utan de avsikter med ett-
vardandet mellan manligt/kvinnligt som Gud lagt ner i själva skapelseordningen.

Nilsson menar att det par som gift sig genom skapelseordningen har ingått en
förening vars resultat kommer att finnas där oavsett vilka juridiska grepp man
än använder. En skilsmässa är därför aldrig en upplösning av ett juridiskt kon-
trakt utan kan snarare liknas vid att skära i en organism. Skilsmässa och omgifte
är därför alltid mot Guds skapelseordning.

Vad innebär då det i den konkreta situationen? Nilsson hävdar att en kristen
som vill ta Jesus på allvar aldrig kan försvara skilsmässa/omgifte som något
riktigt. Jesu ord i detta sammanhang ska dock enligt Nilsson

främst uppfattas som ett allvarsord till den som står i en faktisk valsituation och
frestas att välja ett sådant alternativ. De är också en kallelse till bot och bättring för
den som lever i ytliga förbindelser, men kanske framförallt ett ord för den som
söker en partner eller står i begrepp att gifta sig. Äktenskapet är inget experiment
utan en livsuppgift som du är bunden till i ”nöd och lust”.
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När Nilsson sedan talar om den konkreta själavårdssituationen kan vi ana hur
han skulle svara såväl på frågor om giltiga skäl för skilsmässa som på frågor om
möjligheten till omgifte:

Hur man ska reda upp en redan uppkommen situation, där skilsmässan är ett
faktum och ett omgifte aktualiseras, måste bli en fråga för den enskilda själa-
vården. Här måste själavårdaren ha utrymme för generösa lösningar utan att dessa
uppfattas av församlingen som normgivande. I en själavårdssituation gäller det
nämligen alltid att i första hand hjälpa en enskild människa och ge henne en ny
utgångspunkt. Då kan andra värderingar än de som gäller i en faktisk valsituation
bestämma handlandet. Därför är det svårt att kategoriskt avvisa omgifte.

I MBs frågespalt besvarar Nilsson under 1970-talet alla möjliga frågor. En fråga
om skilsmässa besvaras i linje med hans predikan ovan.64   En annan fråga gäller
”den bibliska synen på skilsmässa där ena parten blivit kristen”. Nilsson refere-
rar till 1Kor 7:13 och menar att det i ljuset av det bibelsammanhanget inte finns
anledning att söka skilsmässa. ”Om det inte kan styrkas att mannen gör det
omöjligt för hustrun att fullfölja vad hon anser vara konsekvenserna av sin kristna
tro i hem och familjeliv, påtar sig hustrun just som kristen ett stort ansvar om
hon vidhåller kravet på skilsmässa.”65

Ytterligare en fråga gäller likgiltighet i äktenskapet. Nilsson varnar för att göra
äktenskapsbeslutet helt beroende av känslor. Förnya medvetet kärleken, nöj dig
inte med ”för barnens skull” är hans råd.66

Sigfrid Deminger om kristen äktenskapssyn

Kristen äktenskapssyn presenteras däremot mer utförligt av läraren och bli-
vande rektorn vid ÖMS Sigfrid Deminger i en artikel 1974 i MB.67

Artikelns rubrik ”Äktenskapets innehåll är viktigare än ramen” sammanfattar
mycket av dess poäng. Deminger menar att utifrån detta innehåll får ställnings-
taganden kring vigsel, föräktenskapliga sexuella förbindelser mm sin rätta me-
ning.

Vilket är då äktenskapets syfte? Deminger utgår från att Gud i äktenskapet
har gett människor en särskild möjlighet att förverkliga kärleken, gemenskapen
och tjänsten. Författaren kontrasterar sin syn mot tre samtida fenomen. Mot
den ytliga kärleken som lätt blir egoistisk och där den ena parten (oftast man-
nen) utnyttjar den andre för sina syften, framhåller Deminger att kristen
äktenskapssyn innebär att båda makarna har samma rätt till ett rikt liv och bör få
utveckla sina gåvor och sin kallelse. En andra fara ligger enligt författaren i att
två människor i äktenskapet binds alltför starkt till varandra. I ett kristet äkten-
skap ska båda parter känna både frihet från och beroende av varandra. Den
tredje faran som Deminger ser är att sexualiteten kommer alltför mycket i cen-
trum, kvinnan är ofta särskilt utsatt. Författaren talar här om att sexualiteten
måste förankras i en gemenskap som djupt berör människan på alla plan.

Några år senare fick Deminger i en intervju tillfälle att återkomma till frå-
gorna. Betoningen ligger också då på att äktenskapet är en plats för båda
individernas tillväxt. Det handlar om gemenskap på alla plan. Äktenskapet ska
enligt Deminger ses inom ramen för den allmänna undervisning Bibeln ger om
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medmänskliga relationer: kärlek, ödmjukhet och tjänande. Uttrycket ”vad Gud
sammanfogat” syftar på hela gemenskapen. ”Så som församlingsgemenskapen
är något som Gud har skapat och som inte ska upplösas, så är också äktenska-
pets gemenskap något av Gud skapat som inte utan vidare kan åtskiljas. Bibeln
har respekt för människors relationer till varandra och värnar om dessa relatio-
ner för att ingen ska komma till skada.”68

I en kort sammanfattning i anslutning till denna intervju anger Deminger även
praktiska konsekvenser av NTs äktenskapssyn där han bland annat försvarar
vigselns plats.69

Inget ytterligare sägs om skilsmässa och omgifte.

Boken Min vän är min av Rune Forsbeck

Rune Forsbecks bok Min vän är min utkom 1977.70  Den är känd av nästan alla
SMF-pastorerna i min enkät och anges av dem som är i medelåldern som en
viktig impulsgivare. Forsbeck är pastor i SMF.

Det märks att Forsbeck diskuterar utifrån den delvis nya äktenskapslag som
Sverige fick 1 januari 1974. Äktenskapet är nämligen ingen självklarhet och det
konstateras att ett antal samlevnadsformer lever sida vid sida i samhället. Förfat-
taren menar att varje samlevnadsform ska ”bedömas utifrån det sätt den fung-
erar i kärlekens tjänst och sammanhang”.71  Om den fungerar bra beror det
också på de människor som går in i den och på det samhälle som den utformas
i (författaren uttrycker förståelse för dem som tar avstånd från äktenskapet
eftersom de upplevt eller sett hur förtryck utövats inom dess ramar).72  Bokens
ärende anges dock vara att peka på äktenskapet som en fortfarande giltig och
möjlig form för samlevnad mellan man och kvinna.73

Enligt Forsbeck anvisar den kristna församlingen äktenskapet som samlev-
nadsform av tre skäl. För det första är äktenskapet ett uttryck och ett redskap
för Guds skaparvilja. För det andra utgör det en möjlighet för människan att på
ett helt och ansvarsfullt sätt ställa sig själv till Guds förfogande och bli hans
medarbetare i skapelsens process. För det tredje är det ett symboliskt tillkänna-
givande av återlösningens möjlighet och verklighet i Jesus Kristus.74  Detta tredje
skäl är en nyckel till Forsbecks förståelse av äktenskapets uppgift. I en enda
lång mening formulerar han på följande sätt parsamlevnadens syfte:

När två människor, en man och en kvinna, finner varandra i ömsesidig kärlek, ger
sig åt varandra i gemensam vilja till livslång trohet och till ansvar för varandra och
för sina barn, när de frivilligt, med glädje, förhoppningar och bävan går in i den
möda och det oerhört svåra, den ovisshet, det totala beroende av den andre och
den fullständiga tillit till honom eller henne, som det innebär att gifta sig, och när
de som ett skydd och ett stöd för sin gemenskap inte lever för sig själva utan
bland andra människor för att i och genom sin samhörighet med varandra tjäna
också dem, då är allt detta en bild och en proklamation av verkligheten och hoppet
i Jesus Kristus: att Gud och människorna, Gud och hans skapelse åter skall leva i
gemenskap med varandra och att kärleken skall råda mellan alla människor.75

Det är alltså det sant mänskliga som ska fullkomnas i och genom äktenskapet.
Vilken roll spelar då den yttre formen? Jesus såg äktenskapet som en av Gud
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inrättad ordning för samlevnaden mellan man och kvinna. Enligt Forsbeck kan
man idag urskilja två aspekter av detta: den rättsliga och den sociala. Den kristna
äktenskapssynen hävdar att äktenskapet konstitueras av konsensus (makarnas
fria överenskommelse), offentliggörande (i någon form) och samlag. ”Det ge-
nuint kristna svaret” är enligt författaren att alla tre ska föreligga men att ord-
ningen dem emellan inte är det viktigaste.76  För offentliggörandet är vigseln
samhällets angivna form och det är enligt Forsbeck naturligt att kristna männis-
kor följer den.

Även om förståelse alltså uttrycks för att människor väljer att leva utan vigsel
förordas inte detta. Frågan om tänkbara äktenskapspartners diskuteras inte alls
i boken.

Forsbeck utvecklar inte närmare sina ståndpunkter ifråga om skilsmässa och
nytt äktenskap. Det enda som konstateras är att ett ingånget äktenskap får inte
upplösas hur som helst. Skilsmässa måste ses som ett brott på äktenskaps-
relationen och något som Gud dömer.77

Summering av perioden runt 1970

Äktenskapet

I debatten med de friare samlevnadsmönster som blir allt tydligare i samhället
visar samfunden ännu mer än tidigare på parsamlevnadens innehåll och karak-
tär. Kärlek, trohet, respekt, ömsesidighet, tjänst och livsvaraktighet blir nyckel-
ord som återkommer. Det betonas att äktenskapet ska vara en plats av utveck-
ling såväl för mannen som för kvinnan. Fortfarande hävdas också att det finns
en gudagiven skapelseordning som ger ramarna för människors samlevnad. Den
gäller alla människor.

Den dominerande frikyrkliga synen är att samlevnaden mellan man och kvinna
ska ske inom äktenskapet. Frågan kompliceras dock under perioden när Ludvig
Jönsson och andra menar att fokus ska ligga på kärleken och troheten och att
den yttre institutionen äktenskap inte är avgörande. Eftersom kärleken enligt
honom förutsätter frihet måste en väg ut ur äktenskapet principiellt alltid finnas.
Individens självförverkligande är viktigt. I de frikyrkliga sammanhangen är man
dock sällan villig att göra denna motsats mellan yttre form och inre verklighet.

Skiftande synsätt visar sig i diskussionerna kring parsamlevnadens konstitu-
ering. Den enighet som i stort fanns under föregående period – vigseln leder till
äktenskapet som är platsen för sexuallivet – föreligger inte längre.

Dels är man inte längre ense om att äktenskapet är den enda acceptabla
samlevnadsformen för man och kvinna. Man argumenterar vanligtvis mot sambo-
förhållanden, men SvKs biskopars uttryck i Om en kristen sexualsyn att man har
”respekt för äktenskapsliknande förhållanden grundade i stort personligt allvar”
har en motsvarighet hos en minoritet i Fria kristna riksmötet 1976.78   Det finns
i mitt material från denna period inga belägg för acceptans av samboende inom
ÖM, däremot finns exempel inom SMF som bejakar en sådan samlevnad.79
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Dels finns en diskussion om vilken roll olika faktorer spelar i konstitueringen
av relationen. Parets ömsesidiga överlåtelse i kärlek och trohet anses grundläg-
gande, vanligtvis tillsammans med sexuellt samliv. Att det ska vara ett offentligt
förhållande betonas av de flesta. Lorentzi prövar att tona ner vigseln när han
menar att denna är nödvändig för samhället men inte för äktenskapet i sig. Han
hävdar att vigseln bara bekräftar den förening som skett genom parternas ömse-
sidiga överenskommelse, en bekräftelse som lika gärna kan äga rum genom
samlag. För det får han kritik. Andra menar att samlaget i sig är så konstitutivt
att det efter den sexuella föreningen inte finns någon väg tillbaka.80

I början av perioden finns enstaka exempel på ståndpunkten att äktenskap
med en icke-kristen för en kristen människa är emot Guds vilja.81  De flesta
anser dock att man inte kategoriskt kan uttala sig i frågan. Under 1970-talet har
jag funnit bara en kommentar kring detta: i MB avråds från det på grund av de
svårigheter som det medför när man har olika livssyn.82

Skilsmässa

Den grundläggande övertygelsen att skilsmässa är mot Guds vilja finns kvar
sedan föregående period. Äktenskapets livsvaraktighet är normen och skils-
mässa beskrivs som synd.

Materialet visar på fortsatta diskussioner om godtagbara skäl till skilsmässa.
Vissa håller fast vid att giltig skilsmässa förutsätter otukt eller att en icke-kristen
make önskar det.83  I diskussionen om porneia-satsens innebörd återkommer
flera tolkningar.84  I de flesta fall hävdas dock att diskussionen om skyldig/icke-
skyldig part är omöjlig, och under 1970-talet upphör den i stort. Detta senare
faktum kan också delvis bero på att innebörden i begreppet otrohet i debatten
och det statliga utredningsarbetet vidgats till att beteckna något mer än sexuell
otrohet. Det är dock märkbart att brottningen med porneia-satsens ord pågår
längre i materialet från ÖM än i SMF-skrifterna.

I ett remissvar från SFR betonas att samhället inte ska kräva redovisade skäl
för att bevilja skilsmässa (detta motiveras med erfarenheter från den kristna
själavården).85  Samtidigt stryker man under att äktenskap enligt kristen uppfatt-
ning inte kan upplösas hur som helst. Sven Nilsson vill motverka juridiskt tän-
kande och väljer därför istället bilden av att skilsmässan är som att skära i en
levande organism.

Perioden präglas av ett gradvis accepterande av att skilsmässor är oundvik-
liga i en ofullkomlig värld. Tanken på upprättelse snarare än straff blir alltmer
dominerande. Att frågan inte är avgjord omvittnas i en insändardebatt i MB år
1979.86

Omgifte

I början av perioden finns hos relativt många ett tydligt ställningstagande att
omgifte är riktigt för den oskyldiga parten. Under 1970-talet, när diskussionerna
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i skuldfrågan successivt försvinner, vidgas utrymmet för omgifte mer och mer.
Allmänt tycks man anse att det är svårt att sätta upp generella regler, och att
varje själavårdssituation måste avgöras i sig.

Att invändningar finns mot denna mer toleranta syn visar sig till exempel i den
insändardebatt som nämndes ovan.

Hjälpa människor vidare när antalet skilsmässor ökar
(perioden runt år 1990)

Samtiden och debattfronterna

1980-talet kanske kan kallas ”må-bra-decenniet”. Individen ställs i centrum, så-
väl samhällsinstitutioner som individers liv privatiseras och det egna ”livsprojektet”
blir centralt för många.87

På samlevnadsområdet stiftas efter ett långt beredningsarbete nya lagar om
äktenskap och samboende.88   Könsrollerna ställs under fortsatt debatt, och sam-
boende anses som näst intill självklart i samhället. Troheten återkommer som
viktigt begrepp efter att i viss mån ha ringaktats under 1960-talets sexliberalism.
Samtidigt utgör ett ökande antal skilsmässor även i församlingarna ett oroande
bekymmer för frikyrkofolket som försöker möta de nya utmaningarna genom
en öppen diskussion, undervisning och reflektion.89

Under 1980- och 1990-talen stiftas också nya lagar kring homosexuellas sam-
boende, senast i lagen om partnerskap 1994. Den frågan berörs emellertid inte i
denna avhandling. Det är dock troligt att diskussionerna kring homosexualiteten
allmänt påverkar synen på samlevnad genom att de problematiserar tanken på
att heterosexualitet är det normala.

Tre exempel på frikyrklig reflektion om
äktenskap, skilsmässa och omgifte

Artikelserie av Per-Axel Sverker

Vintern 1983 publicerade MB i sju avsnitt artikelserien ”Nya testamentets under-
visning om skilsmässa och omgifte”. Per-Axel Sverker, lärare vid ÖMS men
med ursprung i HF, gjorde då för ÖM-arna vad Ivar Wennfors gjorde i SMF
under 1950-talet: han skrev en bibelteologisk genomgång och applicerade detta
på sin samtid.90  Framställningen är den mest omfattande kring frågan under
1980-talet och har dessutom fungerat som vägledande för många ÖM-pastorer.
Som framgår av rubriken ges inte svar på våra frågor om äktenskapets syfte,
konstituering mm. Däremot ges en grundlig genomgång av de övriga frågorna.
Jag följer här Sverkers framställning.



OM ÄKTENSKAP, SKILSMÄSSA OCH OMGIFTE 83

Som bakgrund speglas judarnas höga uppskattning av äktenskapet. Skils-
mässa var därför principiellt något oriktigt. Men eftersom kvinnan betraktades
som ett ting i faderns och mannens ägo och skilsmässoprocessen var enkel, var
den faktiska situationen annorlunda än idealet. Omgifte var tillåtet även för kvin-
nan vid skilsmässa.

Jesu grundläggande lära framkommer i Mark 10:8–9, Luk 16:18 samt Matt
5:31–32 och 19:3–12. Sverker tar sin startpunkt i Matt 19 där Jesus vägrar
svara på fariséernas fråga om grunder för skilsmässa. Jesus var mer intresserad
av äktenskapets egentliga syfte. Han slog fast äktenskapets inre väsen och dess
oupplöslighet. Det finns ingen möjlighet till skilsmässa i Guds ursprungliga vilja.
Dessa ord var insatta i gudsrikets sammanhang. Orden ”är visserligen djupast
sett ämnade för alla, men deras uppfyllande förutsätter en gemenskap med Skapa-
ren genom Kristus… Man får därför inte på ett okomplicerat sätt utgå från att
Jesu ord i Bergspredikan också kan gälla som lag i det judiska samhället, mycket
mindre i en modern stat.” Statens lagar måste utgå från det som är praktiskt
genomförbart och då räkna med hjärtats hårdhet.91

När fariséerna hänvisade till 5Mos 24, angav Jesus att detta är ett avsteg från
Guds plan och utgör ett medgivande på grund av mänsklig svaghet. I motsats till
judarna förnekade Jesus att skilsmässa ger rätt till omgifte. Äktenskapsbrottet
ligger i att man ersätter sin maka/make med en ny partner.92

Därefter går Sverker in på diskussionen kring porneia-satsen ”av annat skäl
än otukt”. Han redovisar olika tolkningar. Ingen av dem anses fri från invänd-
ningar. De får dock enligt Sverker inte användas för att modifiera Jesu grund-
läggande lära. Författaren uttalar sympati för tolkningen att det handlar om sexuella
avvikelser eller äktenskap i förbjudna led, dvs att Jesus inte upphäver sin grund-
syn utan preciserar förbudet. Först denna tolkning ger rättvisa åt lärjungarnas
förvåning. Vi bör inte heller bli upptagna med ”berättigade skäl” för skilsmässa.93

Har då den oskyldige rätt till omgifte? Fram till 1500-talet sade kyrkan vanligt-
vis nej. Här gick kyrkan utöver vad judisk och romersk praxis förordnade. Kom-
mer detta från Jesus? Enligt Sverker kan man ”inte utesluta Jesu originalitet
också på detta område”.

Vad trodde då Paulus? I 1Kor 7 säger han nej till skilsmässa. Skulle den dock
äga rum, ska kvinnan förbli ogift eller försonas med sin man. ”Paulus förmaning
tycks betyda att ´separation´ är möjlig, även om detta inte fanns i lagteknisk
mening.” I blandäktenskap ska den kristne inte ta initiativ till skilsmässa, men
om den hedniske parten vill skiljas är den troende brodern eller systern inte
bunden (v15). Om den icke-kristne tar ut skilsmässa har äktenskapet upplösts.
”Trots förbudet mot skilsmässa handlar Paulus inte på ett legalistiskt sätt, utan
låter sin synnerligen praktiska livsvisdom påverka tillämpningen av principen.”

Som avslutning på den tredje artikeln sammanfattar Sverker slutsatserna av
sin bibelteologiska genomgång:

Man bör till sist framhålla att Jesus framlagt en princip för livet i Guds rike. Detta
får inte uppfattas som en lag för församlingen eller samhället. Paulus inser nämli-
gen att denna princip ska tillämpas på givna situationer. Då uppstår vissa san-
ningar: (1) Idealet är alltid att äktenskapet är en oupplöslig förening mellan två
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människor. (2) Principen måste tillämpas olika på olika människor. Det finns två
´skilsmässolagar´ i Bibeln: en för kristna som i Guds rike följer Guds ursprungliga
intentioner, och en för icke-kristna som styrs av det hårda hjärtat. (a) En kristen är
inte tillåten att skilja sig och gifta om sig medan däremot ´separation´ (utan om-
gifte och med vilja till försoning) kan vara möjlig. (b) En kristen och en icke-kristen
får skiljas om den icke-kristne tar initiativet. Den kristne är då fri till omgifte. (c)
Två icke-kristna får skiljas och kan också gifta om sig.94

Sverker ger därefter en principiell syn på förhållandet mellan lag och nåd.
Tanken med lagen är att man ska få ledning att leva som gudstroende i denna
värld. Idealet är ”grundat i Guds skapelseordning, men pga synden måste man
ibland ge sitt medgivande till en tillämpning på ett lägre plan”. I NT gäller lydnaden
Jesus som person, och Jesu ord ska inte uppfattas som lagregler utan som
exempel på hur en förvandlad människa handlar. Jesu ord om skilsmässa/om-
gifte förutsätter ett liv i hans efterföljd och det nyskapande som sker genom
honom.

Visserligen dömer dessa ord oss alla, eftersom vi inte kan leva upp till dem, men
det måste ändå vara en uppgift för församlingen att i förlitande på Kristi kraft
eftersträva den ideala rättfärdigheten.

Lagen i absolut form visar Guds ursprungliga vilja. Nåden är Guds villkorliga
vilja i kontakten med mänsklig svaghet. Förlåtelsen innebär att det onda konsta-
teras vara synd men att detta onda inte tillåts förstöra en människa. När Jesus
möter skilsmässan visar han också syndarna sin frälsande kärlek (Joh 4 och 8).
”Det finns då inga gränser för kärlekens vilja och möjligheter till hjälp och upp-
rättelse.”95

Sedan går Sverker över till att behandla frågan om församlingen och
skilsmässoproblemet. Han ger en beskrivning av situationen i samhälle och
församling och hävdar att orsakerna till de svårigheter som finns på samlevnads-
området ligger i församlingens underlåtenhet, samhällsattityder, orealistiska för-
väntningar och omognad.96  Sverker föreslår några rannsakande frågor till dem
som funderar på skilsmässa samtidigt som han medger att det ibland kan bli
omöjligt att leva tillsammans:

Det går dock inte att ställa upp några regler av kasuistiskt slag för när skilsmässa
är riktig. Många gånger är det ytterligt svårt att avgöra om äktenskapet blivit så i
grunden raserat att det inte går att bygga upp igen. Avgörandet för detta ligger i
själavården och några bestämda principer kan inte ges.

Även om vi ska präglas av kärlek som uthärdar allting kan förhållandena bli så
vidriga att skilsmässa blir sista utvägen. Hjärtats hårdhet kan inifrån bryta sön-
der äktenskapet. ”Men det som sker är ett brott mot Guds vilja. På den punkten
bör vi inte förledas till några förskönande omskrivningar.”

Sverker hävdar sedan att omgifte inte ska betraktas som något självklart.
Frågan om skyldig-oskyldig bör man lämna. ”Om äktenskapet brutit samman
räknar Jesus med att man inte gifter om sig.” Detta beror inte på att äktenskapet
i något slags metafysisk mening skulle bestå efter skilsmässan. Även det som
ska vara beständigt kan brytas sönder och då är äktenskapet verkligen upplöst.

I undantagsfall kan man tänka sig omgifte som en riktig väg. Detta förutsätter
att man efter moget övervägande bedömer att de två kontrahenterna har möjlig-
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heter att klara ett nytt äktenskap. Sverker sammanfattar:
Å ena sidan ska vi alltså hålla fast vid den oupplösliga enheten mellan man och
kvinna. Å andra sidan ligger det i evangeliets anda att ge den förlåtne syndaren
en ny chans. Men denna nåd ska alltid föra oss till ett liv i Guds vilja.97

I den avslutande artikeln diskuteras riskerna med en förlåtande attityd samt frå-
gorna om ev uteslutning och straff. Sverker menar att nåden måste få över-
flöda, att människor som förlåtits av Gud inte ska uteslutas samt att en positiv
normbildning måste äga rum genom församlingsundervisningen.98

Gösta Hedberg om skilsmässa och omgifte

SMFs missionsföreståndare Gösta Hedberg tar 1983 till orda i SVT genom en
artikel med rubriken ”Omsorg och själavård vid skilsmässa och omgifte” (se-
nare omtryckt i hans ”avskedsbok” Budskapet och tjänsten 1986). Inte heller
han diskuterar alltså frågorna om äktenskapets innebörd och konstituering.

Hedberg antar inledningsvis det han kallar en kristocentrerad bibelsyn, i vilken
”Guds Ord och Jesu undervisning och föredöme (utgör) en helhet, som blir
vägledande både för hur man skall tolka de bibliska normerna och hur man skall
ha omsorg om den som har det svårt eller som misslyckas”. Motsatsen kallar
Hedberg legalistisk-lagisk bibelsyn vars tillämpning som regel blir hård och sko-
ningslös. Utifrån exemplen Matt 12:7–8 och Joh 8:1–11 drar han slutsatsen att
lagen är till för människans skull. Och Jesus dömer suveränt och barmhärtigt.

Avskaffar då Jesus den bibliska normen som måttstock för vårt handlande och för
restriktiva åtgärder? Nej! Men han vill ta hänsyn till alla fakta och till människan
och varför hon misslyckats. Han vågar till och med ställa domarna till svars. När
han finner det motiverat, låter han barmhärtigheten fälla utslaget. Nåd får gå före
rätt.     Etiska normer måste finnas för människans och för livets skull och de skall
tas på allvar. Normerna är ju skapelsens ordning som vägvisare och nödvändiga
varningstavlor för människans och för livets skull. Men tillämpningen av norm,
straff och barmhärtighet i ljuset av Guds Ord och Jesu föredöme är också till för
människans skull.

När frågan om äktenskapet tagits upp i SMF har det enligt Hedberg alltid gjorts
utifrån övertygelsen om att sann kärlek innebär vilja till livslång trohet. Men
tyvärr fungerar ju inte allting som det var tänkt. I själavården kan man ibland
behöva acceptera att skilsmässan kan vara enda utvägen när människor gör
varandra illa. Författaren betonar att den slutsatsen aldrig får dras lättvindigt.

Hur ska vi ställa oss till omgifte efter skilsmässa? NT och Jesus har en mycket
restriktiv hållning. Hedberg citerar Matt 19:9 men menar samtidigt att innebör-
den i porneia-satsen är svårtolkad. Han hänvisar till Vad Gud har sammanfogat99

och menar att bokens slutsats fortfarande håller: Jesu exempel och en hänvis-
ning till det dubbla kärleksbudet bör leda till att den kristna församlingen bejakar
ett omgifte (med Hedbergs ord: ”…då bör den kristna församlingen låta tillämp-
ningen av det kristna kärleksbudet vara överordnat lagens ord, som ifrågasätter
om en frånskild kan gifta om sig”.)

Hedberg diskuterar även frågan om pastorer ska bedömas på något särskilt



FRIKYRKLIG  ETIK86

sätt. Han anför bibelställen ur pastoralbreven och hävdar att dessa lägger stora
krav på församlingsledare. Han ställer sig frågande till bibelkommissionens no-
ter (vilka driver en hårdare linje) och menar att ”det enda hållbara utifrån Jesu
syn och föredöme som vi här tidigare anfört, är att ha Herrens allvarliga ord om
skilsmässa och omgifte som vägledande ord för alla kristna vare sig de är
´församlingsledare´ eller inte.”

Enligt Hedberg måste detta i praxis leda till en öppen och saklig själavård. För
pastorer, missionärer och andra anställda inom SMF finns en pastorsnämnd
bestående av fem själasörjare som konfidentiellt handlägger denna typ av frågor.
Om en pastor lever i uppenbar otrohet ska detta leda till att han/hon för kortare
eller längre tid får stå vid sidan av pastorsgärningen. Om två makar i ett pastors-
hem i det längsta försökt finna vägar att leva samman men misslyckats, bör
pastorn få stöd för fortsatt pastorsgärning. Avslutningsvis betonar Hedberg vik-
ten av att denna process får ta tid då det alltid finns stor risk för alltför snabba
bedömningar.100

Boken Etiska frågor i Bibelns ljus av Paul Wern

Paul Wern var lärare och rektor på SAMs teologiska skola Kortebo under många
år. I en etikbok har han även ett kapitel om sex och äktenskap.101

Wern menar att äktenskapet hör till skapelseordningen. Avsikten är att ma-
karna ska bistå varandra och ge barnen en positiv start, en livslång uppgift. Att
äktenskapet är viktigt syns enligt författaren i de hänvisningar som i Bibeln görs
till att det är en förebild till förhållandet mellan Gud och hans folk (Hos 1–3, Ef
5:32, Upp 21:9).

Äktenskapet konstitueras genom ”kontrahenternas ömsesidiga viljeförklaring
till gemenskap i vittnens närvaro och i enlighet med den ordning som råder i det
samhälle man tillhör”.102  Wern är därför avvisande till samboende. Frågan om
giftermål mellan en kristen och en icke-kristen diskuteras inte.

Ifråga om skilsmässa visar Wern på att det enligt Mose lag var mannen som
hade rätten att upplösa ett äktenskap. Jesus grep i sina resonemang tillbaka på
skapelseordningen. Mose tal om skilsmässobrev var inte Guds egentliga vilja.
”Men nu är gudsrikets krafter verksamma och i Jesu gemenskap är det möjligt
att förverkliga Guds ursprungliga intentioner med äktenskapet.”103   Werns slut-
sats om skilsmässa är därför följande:

Den bild som Bibeln ger är ganska klar. Äktenskapet är i princip oupplösligt…Varje
skilsmässa är ett brott mot den gudomliga skapelseordningen och strider mot
Guds egentliga vilja. Men mycket har gått snett i Guds skapade värld – inte bara
i det gamla Israel. Därför tvingas vi ibland att välja inte mellan gott och ont utan
mellan två onda ting. Om alternativet är ett fortsatt äktenskap som riskerar att
skada eller rentav förstöra den ena eller båda kontrahenterna och barnen, kan det
minst onda – ibland den enda tänkbara möjligheten – vara en skilsmässa.104

Vad anser då Wern om omgifte? Han redovisar svårigheten i tolkningen av porneia-
satsen. Hans slutsats blir att det inte finns något bibelord som man med säkerhet
kan stödja sig på om man söker försvara omgifte efter skilsmässa. Joh 8 ger inte
en sådan klarsignal; ”det är inte den frågan det handlar om”. Under GTs tid tilläts
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dock omgifte trots att det inte var Guds ursprungliga avsikt och situationen idag
har stora likheter med den då. Dessutom är ”det i evangeliets anda att den som
fått förlåtelse för sitt förflutna kan få en ny chans. Det finns många som kan
vittna om ett av Gud rikt välsignat andra äktenskap”.105  Enligt Wern ska inte
Jesu ord läggas till grund för världslig lagstiftning.

Summering av perioden runt 1990

Äktenskapet

Frikyrkofolket fortsätter att beskriva äktenskapet som en skapelseordning som
gäller alla människor. Dess syfte och innehåll karakteriseras med hjälp av ut-
tryck som överlåtelse, gemenskap, tjänst, fortplantning och kärlek. En förfat-
tare talar dock mindre om skapelseordning och relaterar istället äktenskapet till
gudsriket tillkommande på jorden; äktenskapet är ett förbund som står i sam-
band med efterföljelsen i kristenlivet i stort.106  I många artiklar speglas en positiv
syn på äktenskaplig samlevnad.

Vad konstituerar då äktenskapet? De flesta är överens med SFR som i ett
remissvar talar om ”kontrahenternas ömsesidiga och offentliga viljeförklaring
till livsvaraktig och trogen gemenskap”.107  Vissa menar dock att samlaget också
bör räknas som konstitutivt (hos en del är det ett argument för att det bör anstå
tills efter vigseln). Hos alla uttrycks övertygelsen att parsamlevnaden bör vara
ett offentligt förhållande och att det bör offentliggöras på ett sätt som är veder-
taget i den egna kulturen. Wern talar om att det i alla kulturer funnits en marke-
rad gränslinje mellan gifta och ogifta. En stark tveksamhet till samboende ut-
trycks därför vanligtvis även om det sällan direkt fördöms.108

Frågan om äktenskap med icke-troende berörs ytterst sällan och då mest
genom intervjuer i tidningarna.109

Skilsmässa

Övertygelsen att skilsmässa är mot Guds ursprungliga vilja är fortfarande ge-
nomgående i materialet. De författare som behandlar bibeltexterna är nu med-
vetna om och talar om de tolkningssvårigheter som texterna (främst porneia-
satsen) erbjuder. Hos flera författare återkommer tanken att GTs skilsmässolagar
i själva verket är ett försvar för kvinnorna.

Sverker hävdar att Jesus säger helt nej till skilsmässa för kristna människor
(undantaget är om en icke-kristen make begär det). Orsaken är att den kristne
befinner sig i Guds rike och följer Guds ursprungliga intentioner. Samma krav
kan inte ställas på en icke-kristen som enligt Sverker ”styrs av det hårda hjär-
tat”.

När majoriteten av författarna ändå medger skilsmässa argumenterar de i de
flesta fall utifrån tanken att välja det minst onda av två onda ting. Frågan om
giltiga och ogiltiga skäl verkar vara nästan helt avförd ur diskussionen. En för-
fattare talar mer positivt om att skilsmässa kan vara en konsekvens av kärleks-
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budet (skilsmässa är det som i den konkreta situationen mest är till gagn för
människor och Guds rike).110  Synsättet ligger nära det som framförs av den
SMF-pastor som talar om att skilsmässan också, mitt i all smärta, kan ses som
en evangeliets nådegåva till nystart för den enskilde.111  Även Sverker verkar i
slutänden acceptera att skilsmässa i vissa situationer är oundviklig även för kristna
människor.

Omgifte

Inom SMF-traditionen upprepas tidigare besked (från Wennfors och framåt) att
omgifte är möjligt.

I ÖM-traditionen säger man ja men med större återhållsamhet. Diskussionen
om olika bemötande av skyldig respektive oskyldig part har försvunnit. Enligt
Sverker tycks Jesus och Paulus ha tänkt sig försoning eller ogift situation efter
en skilsmässa. Men utifrån nådesperspektivet bör ett kristet synsätt medge om-
gifte efter viss prövning. En annan ÖM-pastor uttrycker det försiktigt med or-
den att Bibeln tycks öppna dörren för omgifte när äktenskapet upphört.112  Även
under denna period uttrycks dock på MBs insändarsida invändningar mot en
accepterande hållning.113

Wern talar om att det inte finns något säkert bibelstöd för omgifte, men att det
är ”i evangeliets anda” att säga ja till ett nytt äktenskap för den frånskilde.

Sammanfattande slutsatser

Denna genomgång uppvisar såväl kontinuitet som förändring, såväl enhet som
mångfald i den frikyrkliga reflektionen kring äktenskap, skilsmässa och om-
gifte.

Allmänt kan iakttas att det i samfundstidningarna skrivs mer och mer kring
dessa frågor, och diskussionen blir allt öppnare. Olika synsätt kommer till ut-
tryck; detta gäller SMF-traditionen i högre utsträckning än ÖM-traditionen som
verkar ha varit mer enhetlig.114

Jag menar att man övergripande kan beskriva utvecklingen på följande sätt: I
periodens början är institutionen äktenskap – i vilken man ingår genom vigseln –
en närmast självklar utgångspunkt för talet om kristen parsamlevnad. I slutet av
perioden börjar man istället ofta sina reflektioner i samlevnaden mellan männis-
kor; ståndpunkterna skiftar sedan mellan om institutionen äktenskap är den sam-
levnadsform som bör rekommenderas eller krävas.

Sannolikt är detta en spegel av en djupgående förändring i tänkandet i samhäl-
let som kanske kan uttryckas så här: Under periodens första del talar man om
äktenskapet och ser sexualiteten som en del av det. Efter de stora förändring-
arna i synen på sexualiteten främst under 1960-talet tenderar man att tala om
sexualitet och se parsamlevnaden i äktenskap eller samboende i dess ljus. Start-
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punkten är alltså annorlunda.
Nu ska jag sammanfatta resultatet av genomgången. Som jag nämnde i början

av detta kapitel speglar jag här själva sakfrågorna. Frågor om teologisk referens-
ram, bibelbruk, argumentation mm behandlas i senare kapitel av avhandlingen.
En jämförelse med synsätt i samhället och Svenska kyrkan görs i kapitel tio.

Äktenskap och samboende

Hur ser man då på syftet med äktenskapet (parsamlevnaden)? Egentligen sker
inga stora förändringar på denna punkt. Man talar om livslång gemenskap och
stöd för varandra, respekt, kärlek, tjänst, stöd för varandras personliga utveck-
ling samt uppdraget att fostra och föra släktet vidare. Förändringarna ligger
mest i att innehållsfrågorna betonas starkare när institutionen äktenskap ifråga-
sätts och att tanken på den personliga utvecklingen för båda parter betonas
starkare.

Äktenskapet ses också från början som den enda riktiga platsen för sexualli-
vet, en övertygelse som dominerar i hela materialet även om det, särskilt i SMF-
traditionen, framförs alternativa synsätt från ca 1970 och framåt. Att som ÖM-
pastorn Björk runt 1940 framhålla att ett av äktenskapets syften är att undvika
otukt är ett ovanligt sätt att framställa saken.

Vilken ”status” har då ett ingånget äktenskap? Här varierar uttrycken, men
innebörden tenderar till att det är något oupplösligt. SMF-aren John Ronnås är
typisk när han talar om en Guds ordning som konstitueras av något utanför
människan, och SMF-pastorn Gösta Wärnbäcks ord om att äktenskapet har en
objektiv karaktär i det att människors subjektiva känslor blir bundna av något
objektivt speglar samma grundtanke. Även om man inte uttryckte det med hjälp
av sådana begrepp kan nog orden från den amerikanske etikern Lewis Smedes
(vars bok Samliv gavs ut av Libris) vara en god sammanfattning av hur många
frikyrkliga tänkt: ”någonstans mellan den romantiska, frivilliga, individualistiska
äktenskapsmodellen och den ontologiska, transpersonliga äktenskapsmodellen
måste nog Guds syn på äktenskapet ligga”.115  Klart är att man ansett att äkten-
skapet är något mer än ett kontrakt med två personers överenskommelse om att
leva samman. Genomgående används uttrycket ”skapelseordning” för detta, och
man anser att detta är en ordning som gäller alla människor (jag skriver mer om
det senare). Även när institutionen äktenskap under 1970-talet ifrågasätts häv-
das att parsamlevnaden är uttryck för någon form av gudagiven ordning. Däre-
mot kallas inte äktenskapet för sakrament.

Äktenskapet ses alltså som något som har med Gud att göra; det är instiftat
av honom. För den kristna människan tillkommer dessutom att det är en del av
lärjungaskapet och efterföljelsen av Jesus Kristus. Vid några tillfällen relateras
till bibliska bilder om äktenskap i GT och NT.

Hur ser man då på förhållandet mellan ”inre verklighet” och ”yttre form”? De
frikyrkliga värjer sig mot en privatisering av samlevnaden, en privatisering med
innebörden att detta bara är något som berör makarna. Man stryker under att
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parsamlevnaden ingår i ett större sammanhang, och att det är viktigt att det finns
någon form av offentlig dimension i den ingångna relationen. Ibland hänvisas till
att det i de flesta kulturer finns former för detta. Man är alltså sällan villig att
konstruera någon grundläggande motsats mellan inre verklighet och yttre form.

Synen på samboende hänger samman med detta. I början av den period jag
studerat finns inga diskussioner kring samboende och frågan verkar inte vara
aktuell. När diskussionerna sedan blir hörbara på 1960-talet är frikyrkorna van-
ligtvis kritiska till den privatisering av samlevnaden som man uppfattar detta
vara uttryck för, även om en viss öppenhet finns för ”äktenskapsliknande
samlevnadsformer”. Samverkansorganet SFR hävdar i sina remissvar att det är
viktigt att man från samhällets sida genom lagstiftning värnar tryggheten även i
sambo-relationerna.

Att kristna människor väljer samboende istället för vigsel och äktenskap är
något som man i ÖM-traditionen har mycket svårt att acceptera. SMF-arna är
något mer öppna för saken; SMF-läraren och pastorn Egon Onerup menar till
exempel att man måste söka förstå de skäl som motiverar människor att värja
sig mot äktenskapet och Rune Forsbeck kommenterar saken på ett liknande
sätt. Jag menar att medan man inom ÖM-traditionen fördjupar äktenskapsetiken
utan att ifrågasätta de yttre formerna tenderar delar av SMF-traditionen att vara
mer förstående inför alternativa samlevnadsformer.

Det bör dock noteras att ett eventuellt bejakande av samboende endast gäller
de situationer där förhållandet är grundat i ”stort personligt allvar”. Något
bejakande av samboende som ett sätt att pröva en relation finns inte.116

Frågan om samboende berör också vad som konstituerar ett äktenskap.
Frikyrkorna har under hela perioden varit överens om att makarnas konsensus-
förklaring är en viktig del av äktenskapets konstituering. I periodens början är
man allmänt mycket bestämd på att denna konsensusförklaring ska äga rum
offentligt i vigselns form (vigseln var självklar). Även de som under perioden
runt 1970 ifrågasätter vigselns konstitutiva roll (exempelvis Lorentzi) hävdar att
någon form av offentligt tillkännagivande krävs för samhällets skull, även om
det inte är nödvändigt för äktenskapet i strikt mening (det är makarnas inbördes
överlåtelse som är avgörande). Huvudlinjen i den frikyrkliga argumentationen är
dock hela tiden att den rättsliga processen i samhället är en del av ett äktenskaps
konstituering.

Det finns samtidigt i den frikyrkliga miljön en diskussion huruvida det finns
flera konstituerande faktorer, till exempel kopplas även samlaget av vissa till
konstitueringen. 117  I pingsttraditionen finns flera exempel på att samlaget görs
till den avgörande tidpunkt då ”ett kött” formas och från vilken det egentligen
inte finns någon återvändo.118

Under lång tid drev frikyrkorna tanken på obligatoriskt civiläktenskap, dvs
att ingående av och registrering av äktenskap är samhällets sak och inte kyr-
kans. Idén var att den som så önskar kan ha en kyrklig välsignelseakt men att
denna inte har någon rättslig verkan. Denna diskussion tycks i stort ha avstannat
i och med religionsfrihetslagen 1951 då även frikyrkliga pastorer fick vigselrätt.
Den enda gång som saken direkt berörs i mitt material är i ett remissvar från
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SFR 1981 (och som bakgrund till resonemangen hos Lorentzi). Frågan verkar
alltså inte vara aktuell.119  Istället är det så att man här och var möter åsikten att
frikyrkliga kristna borde låta vigseln äga rum i församlingens mitt istället för
som en separat vigselgudstjänst.

I frikyrkligheten finns från början ett avståndstagande från äktenskap med
icke-troende. Det är starkast i ÖM-traditionen medan SMF-arna inte markerar
lika tydligt i frågan. Detta motstånd mildras med tiden (”man kan inte uttala sig
kategoriskt”) men enstaka exempel på avståndstagande finns inom ÖM in på
1970-talet. I fortsättningen är det snarare så att man avråder och visar på de
svårigheter som uppstår när personerna har olika livsåskådning.

Skilsmässa

Grundtanken är alltså att äktenskapet är livsvarigt. Samstämmigt hävdas att skils-
mässa i princip är mot Guds vilja och utgör en synd (men inte alltid för den
svikna parten). Försoning och förlåtelse bör eftersträvas.

Ett äktenskap upplöses enligt frikyrklig syn egentligen endast i och med ma-
kens död. Ingen diskussion förekommer om upphävande av äktenskap genom
nullitetsförklaring. Däremot kan det ibland i tidiga texter hävdas att äktenskapet
upphört att existera när maken varit otrogen.120  Det tycks som att man är rela-
tivt ense om att äktenskapet kan sönderbrytas och upplösas trots att det i teorin
är oupplösligt.

Kunde man då acceptera skilsmässa? Svaret är ja, i vissa fall. Främst i början
av den period jag studerar diskuteras giltiga skäl för skilsmässa. Partnerns otukt
är det ena giltiga skälet, att den icke-kristna parten begärt skilsmässa är det
andra; båda ligger väl i linje med äldre protestantisk tradition. SMF-traditionen är
dock redan från början beredd att lägga till alkoholism, psykisk sjukdom, råhet,
träta, könssjukdom och några ytterligare skäl. Inom ÖM-traditionen dröjer det
några decennier innan dessa skäl, som inte direkt kan beläggas i bibelordet,
accepteras.

Acceptansen av skilsmässa ökar gradvis under perioden och diskussionerna
kring giltiga skäl upphör i stort under 1970-talet. Till detta samverkar även den
vidgade innebörden i begreppet otrohet (mer än sexuell otrohet) som lanseras.
Innebörden i den så kallade porneia-satsen diskuteras och flera olika ståndpunk-
ter intas. Samtidigt är de flesta medvetna om osäkerheten i tolkningen och ver-
kar därför inte vilja dra alltför definitiva slutsatser ur dessa texter. Överhuvud
kan man lätt iaktta att resonemangen blir allt mindre ”juridiskt” färgade. Huvud-
argumentet för en mindre sträng praxis är att man förordar det mindre onda av
två onda ting (senare i avhandlingen diskuterar jag argumentationen mer utför-
ligt).

Från början är den frikyrkliga traditionen avvisande till att en kristen tar initia-
tiv till skilsmässa (undantaget är om partnern varit otrogen). I stället bör man
härda ut och räkna med Guds kraft. I SMF-traditionen finner man relativt tidigt
uttalanden om att den kristna själavårdaren ibland bör rekommendera skilsmässa.
Bejakandet av att även kristna människor kan få skilsmässa ökar med tiden.
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Omgifte

Det finns inga belägg i det frikyrkliga materialet för tanken att omgifte är helt
oacceptabelt. Från början hävdas dock att omgifte enligt Bibeln är uteslutet så
länge den andra parten är i livet (”den som gifter sig med en frånskild begår
äktenskapsbrott”). Makarna är nämligen bundna av sitt löfte till varandra och
den enhet som bildats. Det enda som anses möjligt är separation med förhopp-
ning om försoning. När maken dött är omgifte emellertid tillåtet. Det enda un-
dantaget tycks vara att den som övergivits av sin make har rätt till omgifte.121

Redan på 1940-talet börjar man emellertid diskutera detta ställningstagande.
Gunnar Lindblad frågar om den oskyldige parten verkligen ska betraktas som
frånskild och därmed vara förbjuden att gifta om sig. O L Björk byter stånd-
punkt i frågan mellan första (1938) och andra (1944) upplagan av sin bok. Ett
decennium senare hävdar John Ronnås att den otrogne parten gett upp sitt äk-
tenskap och är att betrakta som död vilket medger möjlighet till omgifte för den
övergivna. Detta och liknande resonemang finns kvar inom pingsttraditionen
fram till 1970-talet. En svårighet är naturligtvis att bedöma vem som är oskyl-
dig.

Inom SMF-traditionen börjar man dock från mitten av 1950-talet medge
omgifte även av andra skäl (ånger, prövning inför Gud, given förlåtelse). I mitt
ÖM-material finns dock ingen som under samma tid ger klartecken för sådan
praxis.

Med tiden – när diskussionerna om skyldig respektive oskyldig part hade
upphört och man inte längre diskuterar giltiga skäl – hänskjuts avgörandena
allmänt till själavården, och där är det enligt samstämmig uppfattning omöjligt
att sätta upp några generella regler. Den rekommenderade praxisen är dock inom
ÖM fortfarande ganska strikt; omgifte ska enligt Per-Axel Sverker inte anses
som något självklart. Inom SMF verkar man dock anse möjligheten till omgifte
vara en nästan självklar del av evangeliets erbjudande om upprättelse och nystart
för en människa som misslyckats.
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Inledning

Frikyrkliga människor har inte bara diskuterat frågorna om äktenskap, skils-
mässa och omgifte. På en mängd andra områden har man också reflekterat
över vad som är gott och rätt, eller – uttryckt på annat sätt – vad rätt livsstil
för en Jesu efterföljare innebär. Vad är det som den kristna människan förvän-
tas ha som riktlinje?

Redan i de inledande citaten i kapitel ett finns glimtar av svar på den frågan.
Detta femte kapitel ska närmare återge hur mina informanter beskriver hur de
själva (och deras vänner) resonerat kring ett antal etiska situationer. Ett antal
områden nämndes i intervjuerna, och informanterna fick fritt tala om hur de
tänkte eller tänker. De områden som nämndes är sådana som innefattar viktiga
delar av det mänskliga livet eller som ofta associerats med det som kallats
”syndakatalogen” (termen ”syndakatalogen” förklaras i kapitel sju).1

I föregående kapitel redovisades framställningar som ofta var utförliga och
genomreflekterade. I detta kapitel handlar det mer om spontana reaktioner
och reflektioner kring de olika frågorna, vilket gör att ställningstagandena och
argumentationen kan uppfattas som fragmentarisk och ofullständig.2  Jag kom-
mer att redovisa informanternas svar och i många fall även de motiveringar
som anges för den föreskrivna eller förbjudna handlingen. Som avslutning
visar jag på likheter och skillnader mellan äldre och yngre informanter och
mellan informanter från olika samfund.

Samlevnadsfrågor

Sexuellt samliv

I kapitel fyra drar jag efter min genomgång slutsatsen att de frikyrkliga förfat-
tarna länge konsekvent hävdar att det sexuella samlivet hör hemma inom äk-
tenskapet. ”Den sexuella lösaktigheten” är en ofta förekommande måltavla för
kritik. Fram till runt år 1970 finns flera exempel i texterna på att man talar
positivt om sublimering.3

Sådana resonemang avtar efterhand, och med tiden börjar vissa att uttrycka
sig annorlunda. Sexuallivet knyts till ”fasta relationer”, och SMF-pastorn Rune
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Forsbeck kan försiktigt ge uttryck för att ordningen mellan vigsel och samlag
inte är den viktigaste frågan (ett sätt att uttrycka sig som knappast har varit
gångbart i ÖM-traditionen, och inte heller hos alla i SMF). Man bör dock lägga
märke till att det aldrig är tal om någon sexuell ”lösaktighet” eller ”sex för vänskaps
skull”. Men förhållandet till de yttre ordningarna nyanseras. Även om det före-
kommer en hel del förmaningar om att vänta med sexuellt samliv till efter vig-
seln, är de inte lika definitiva som tidigare. Däremot framhålls hela tiden konse-
kvent att sexualiteten inte är något som ska prövas; den ska utvecklas inom
ramen för överlåten gemenskap.

I intervjuerna finns en samstämmighet i övertygelsen att samlaget hör hemma
inom äktenskapet. I alla tre åldersgrupperna framhålls detta. Många säger att
ämnet sex var tabu, någon undervisning gavs inte och man talade aldrig eller
ytterst sällan om det i församlingen. Ändå menar informanterna att alla var väl
medvetna om vad som ansågs vara riktigt. I de äldre och medelålders grupperna
kopplas denna kunskap av några till erfarenheter av hur personer som blivit med
barn före vigseln fått be om förlåtelse eller blivit uteslutna ur församlingen.

I den äldre gruppen är följande citat representativt: ”Sex talade man inte om
offentligt. Skamligt att tala om. Först när något felsteg blev synligt tog man tag
i det.”4

Också enligt mellangruppen var det i församlingen tyst om sex: ”det pratade
man aldrig om”.5  Någon kommenterar att frågorna berördes på läger6  eller ge-
nom att man fick böcker att läsa.7  Man pratade också med sina jämnåriga.8  Ett
typiskt citat för gruppen är: ”Tyst i församlingen. Jag hörde ingen undervisning
före jag var 20. Vi killkompisar pratade. Visste ändå vad som var rätt och fel.”9

I den yngre gruppen anges också hos de flesta att samlaget hör hemma inom
äktenskapet (en enda person modifierar detta och talar om ”en stabil relation”).10

Några talar om att det är svårt att sätta klara gränser; tanken är att sexualitet
innebär mer än fullbordade samlag.11  Hos en person finns dock ett litet fråge-
tecken om hur enhetlig synen egentligen är:

För P är det självklart att sex hör hemma inom äktenskapet. I diskussionen bland
vänner har P inte diskuterat detta så mycket. Har man som kristen en annan åsikt
så går man inte så tydligt ut med den eftersom man vet att den allmänna uppfatt-
ningen i kyrkan är att sex hör hemma inom äktenskapet.12

Hur motiveras då denna syn? Tyvärr är det inte många av informanterna som
motiverar sitt ställningstagande (anses det självklart)? I mellangruppen är det en
som hänvisar till Bibeln.13  I den yngre gruppen hänvisas till flera skäl: att Bibeln
lär så,14  att avhållsamhet före äktenskapet kan hjälpa en att inse att en relation
inte bara bygger på sex,15  att det är en gudomlig regel16  och att Gud har skapat
sexualiteten för att binda samman människor på ett speciellt sätt.17

Abort

Förhållandet till abort är alldeles uppenbart en generationsfråga. I den äldre ge-
nerationen verkar frågan i stort inte ha varit aktuell. En enda person säger att det
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var förbjudet,18  övriga har inte svarat eller säger att man inte hörde talas om
saken. De allra flesta i mellangruppen svarar att frågan inte diskuterades.19  De
som ger mer utförliga svar menar för det mesta att abort är moraliskt orätt. En
menar att undantag ibland måste göras i en fallen värld,20  en annan att man
måste se till individerna i varje situation.21  I två fall hänvisas till upprop i frå-
gan.22  De som kommenterat frågan hör till de yngre i mellangruppen.

Annorlunda blir det när vi möter den yngsta gruppen. Här är svaren mer
utförliga. Samtidigt som man säger att abort i princip är fel23  talar flera om att
frågan är svår och att man måste ta hänsyn till situationen. Nästan alla anger
exemplet våldtäkt som undantag,24  vissa talar även om unga tonårstjejer.25  Många
säger att abort inte får vara ett preventivmedel,26  och tycks alltså utgå från att så
är fallet. Rimligen kan skillnaden i svar delvis bero på att abort är mer synligt i
samhället idag (den nuvarande abortlagen är från 1974) och att flera kanske
känner någon som gjort abort. Ett representativt citat är följande:

Jag vet inte. Jag tycker att det är jättestort. Som princip tycker jag det är fel. Men
man kan inte vara absolut. Om någon har blivit våldtagen eller så, kan man inte
bara säga vad som är rätt och fel. Jag kan förstå att man tar abort.27

De motiv som i mellangruppen anges mot abort är att livet startar vid
befruktningen28  och människans okränkbarhet.29  I den yngre gruppen nämns,
förutom hänsynen till kvinnan, flera olika motiv: att folk borde tänka efter innan,30

att barnet är ett fullvärdigt liv,31  att det är ett liv man tar32  och att det är fel att
döda.33

Man kan sammanfattningsvis konstatera att frågan från att ha varit helt
inaktuell (eller dold?) blivit en fråga som är relevant för den unga generationen.
Det finns inga avläsningsbara skillnader som har att göra med vilket samfund
personerna hör hemma i.

Kvinnor och män

När det gäller synen på kvinnor och män verkar det som om informanternas
erfarenheter stämmer väl överens med vad som tycks ha varit rådande förhål-
landen och synsätt i samhället. För den äldre gruppen och mellangruppen är
följande citat representativt:

Kvinnorna var för det mesta hemma och skötte hemmen – hennes mamma började
inte arbeta förrän P var 13 år – medan det var männens uppgift att försörja familjen.
I församlingen var det ofta männen som var ledare i de olika grupperna. Det fanns
ingen kvinna i styrelsen vad hon kan komma ihåg, men hon betonar att det kanske
bara var en tillfällighet att det var så. Hon tror att det berodde på att kvinnorna inte
var intresserade av att vara med. De var ofta mer aktiva i det praktiska arbetet med
städning och kyrkkaffe osv.34

Flera personer kommenterar att kvinnorna var välkomna som evangelister och
ungdomsledare och fick stort förtroende på missionsfälten. I styrelserna fanns
de dock inte med.35  I något fall talas i den äldre gruppen om att det inte var
någon större skillnad.36

Även mellangruppen tycks domineras av ”traditionella roller”. Två personer
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från FA respektive HF talar dock om sina samfund som föregångare när det
gäller att lyfta fram kvinnorna som förkunnare och församlingsledare.37  Att
könsrollerna satt djupt omvittnas av den kvinna som berättar att hon och hennes
syster fick städa medan bröderna fick leka.38  Ett kuriosaexempel som ger en
social förklaring till olika roller är följande:

I kyrkan gjorde alla lika, sådan var SMU-scoutingandan. När jag var 19–20 år
gjorde vi en scout-sommarby på västkusten. Killarna ville göra allt det tyngre
jobbet. Det tyckte jag var konstigt. Sedan förstod jag varför: många av killarna var
bönder och uppfostrade med att det skulle vara så.39

I den yngre gruppen är bilden splittrad. Å ena sidan tycks det som om alla
tycker att jämställdhet är självklar. Samtidigt uttalar flera kritik av
”kvinnosakskvinnor” som går för långt,40  och av några uttrycks uppfattningen
att mannen är kvinnans huvud.41  Det verkar inte finnas någon självklar uppfatt-
ning om vad som är ansvar eller förmåga hos män respektive kvinnor.42

Sammanfattningsvis kan vi bland informanterna se en förändring från rela-
tivt givna könsroller till en mer mångfaldig bild. Den svenska jämställdheten har
kanske blivit självklar, men hos vissa i den yngre gruppen finns kritik mot ten-
denser till likformighet.

Sammanfattning av avsnittet Samlevnadsfrågor

På samlevnadsområdet är alla generationer överens om att äktenskapet är den
samlevnadsform som är den rätta. För den äldre gruppen och mellangruppen
var samboende knappast aktuellt, däremot märks i intervjuerna från den yngre
gruppen att det finns en växande tveksamhet till att kategoriskt avvisa sam-
boendet. Det medför också en viss diskussion om när samlag är legitimt. Prin-
cipiellt håller man fast vid att samlaget hör till äktenskapet. Men i och med att
gränsen för vad som konstituerar ett fast förhållande blir mindre entydig blir
också gränsen för när samlag kan godkännas mindre säker. Huvudlinjen rakt
över generationerna är dock att samlag och äktenskap hör samman.43

Abortfrågan är enligt intervjuerna inte aktuell i den äldre gruppen och i stort
inte diskuterad i mellangruppen. I den yngre gruppen är huvudlinjen att abort är
fel men att man måste ta hänsyn till den enskilda situationen (särskilt är det
våldtäktsfall som omnämns).

När det gäller förhållandet mellan kvinnor och män återspeglar den äldre grup-
pens svar relativt givna könsroller, mellangruppen talar om mångfald medan
jämställdhet för den yngre gruppen antingen inte längre är en given sak eller är
så självklart att ”kvinnosakskvinnorna” kan ifrågasättas.

Inga skillnader beroende på samfundstillhörighet kan beläggas i mitt material
när det gäller synen på abort samt kvinnligt och manligt.
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Kultur, underhållning, nöjen och medier

I kapitel sex kommer jag att diskutera förhållandet till ”världen”. Underhållning
och nöjesliv är områden där detta förhållande synliggjordes mycket tydligt i
tidigare generationer. Det är också ett område där man kan se betydande skillna-
der mellan generationerna men också ibland mellan samfunden. En genomgång
av ståndpunkter i ett antal frågor på detta område illustrerar detta.

Bio och film

En man i SMF (f 1961) berättar:
Bio var ett gränsfall. Mamma och pappa gick aldrig på bio, möjligen på Sound of
Music. Jag frågade om jag fick gå på bio, ibland blev det ja och ibland nej. Det
berodde på vilken film och veckodag, söndag var en omöjlig dag. Så var det
ungefär för alla mina kristna kompisar.44

Han illustrerar en typisk övergångsfas.
I den äldre generationen var biobesök länge en omöjlighet, det var syndigt och

hörde till ”världen”.45  De äldre informanterna vittnar enstämmigt om att det
uppfattades som ogudaktigt att gå på bio. Där fick man syndiga intryck,46  där
man kunde bli påverkad och ta intryck till exempel av kärleksfilmer,47  och man
skulle inte sitta där bespottare sitter.48  En man (f 1926) berättar om hur FA
skulle visa evangelisk film i hans barndom. Visningen fick dock inte äga rum i
missionshuset utan skedde i skolan.49  Ett enda undantag från avståndstagandet
från biolokalen omnämns av en SMF-kvinna (f 1932) vars föräldrar tog med
henne på barnfilm (Snövit och Pinoccio).50

I mellangenerationen är det inte lika entydigt. Här finns såväl vittnesbörd om
att inte få gå på bio51  som erfarenheter av att det var helt tillåtet:52

Hon gick på bio första gången när hon var 17 år gammal och såg filmen Sound of
Music. Efteråt hade hon så dåligt samvete att hon inte sov en blund på hela
natten. Det var alltså inte bra att som kristen gå på bio, inte om man kom från
(namnet utelämnat). När P träffade sin man som kom från (namnet utelämnat)
mötte hon en annan syn på det. Där brukade ungdomarna i kyrkan träffas för att
gå på bio någon gång ibland. Hon tror att det var själva lokalen som var syndig,
inte filmen i sig. Hon berättar om en kompis på högstadiet som var pingstvän och
som när skolan skulle gå till en biograf och titta på en film inte kunde följa med.
Hade det varit i skolans aula hade det gått bra, men att gå till biografen var inte
tillåtet.53

Det är intressant att lägga märke till att filmen Sound of Music i flera intervjuer
omnämns som den första film som man såg på bio, likaså att visningen av
filmen Mannen från Nasaret innebar ett första biobesök för en del frikyrkliga.54

I den yngre gruppen är frågan överhuvud inte aktuell, antagligen tack vare att
TV fört filmerna rakt in i vardagsrummet vilket medfört att frågorna fokuseras
på innehållet snarare än mediet.
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Teater och konserter

Motsvarande som för bio gäller för teater. I den äldre generationen och i mellan-
gruppen var det oftast inte accepterat. Många gånger fanns inte heller någon
teater i den geografiska närheten.55  Avståndstagandet motiverades till exempel
med att teater visar omoraliska stycken och ofta innehåller svordomar vilket
innebär att man åberopade djävulen.56  Grundfelet var alltså att teatern spred fel
budskap.57  I mellangruppen finns dock några som gick på teatern.58  I den yngre
gruppen tycks frågan ställas.59

När det gällde konserter fanns det en något större öppenhet även hos de äldre.
Konserter var enligt en ÖM-man (f 1920) tveksamma om än inte totalt tabu.60

Dans

Deltagande i dans var totalt förbjudet för den äldsta gruppen. En kvinna (f 1919)
från PR är troligen representativ då hon berättar att hon inte ens på skol-
gymnastiken fick delta i dans.61  I mellangruppen var avståndstagandet fortfa-
rande det normala. Det finns några undantag (ofta gäller det klassfester med
dans eller skoldans),62  och intervjuerna vittnar om att diskussioner pågår; PR
verkar hålla gränsen allra tydligast. I den yngre gruppen finns ytterst lite tvek-
samhet. Det är egentligen bara en person som säger sig ha svårt att delta i
danstillställningar typ disko eller pardans63  och en annan som berättar om samtal
med föräldrarna inför skoldans.64

Vad var då orsaken till denna tydliga gränssättning? I den äldre gruppen hän-
visas till dansbanans faror (superi) samt till att dansen är sexuellt uppeggande.

Dans var syndigt, för kropparna kom så nära varandra och det kunde bli uppeg-
gande. Dansbanan var syndens näste för där hände mycket som var omoraliskt
och det söps där.65

Samma motiveringar återkommer i mellangruppen66  tillsammans med oron för
att man via dansen skulle hitta umgänge som inte delade den kristna tron.67  En
kvinna berättar om att hon trodde sig bli kolsvart i själen om hon tittade in på
dansbanan eftersom det var så syndigt därinne.68  I den yngre gruppen yttras
egentligen bara tveksamhet till för mycket sexuella anspelningar69  och till ”ragg-
dans”.70

Kortspel

Kortspel är en annan umgängesform som tidigare var en markör men som för-
lorat denna innebörd. I den äldre gruppen tar alla avstånd från kortspel, vissa
inkluderar även Svarte Petter och liknande. I mellangruppen berättar en kvinna
(f 1950) från SAM att hon inte deltog i kompisarnas kortspelande på tåget på
hemväg från skolan.71

I den yngre gruppen finns dock mycket lite av sådant avståndstagande.72  Den
enda invändningen är mot spel om pengar.73  Men korten i sig är inte längre
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pestsmittade. En kvinna berättar om hur klagomål hördes från äldre medlemmar
i början av 80-talet när ungdomar spelade kort på församlingens sommargård.74

Också här är det associationer med oönskat beteende som finns i bakgrunden
som motiveringar. Det gäller framförallt att kortspel hör samman med alkohol,
svordomar och spel om pengar.75  Ofta berättas om hur personer spelat bort
stora summor pengar, ibland till och med hus och hem. Men kopplingar görs
även till djävulen76  och att spel om pengar sker ”ute i världen”.77

Litteratur och profana veckotidningar

För litteratur och profana veckotidningar är inställningen inte lika negativ, och
förändringen kommer snarare mellan den äldre gruppen och mellangruppen.
Ingen tveksamhet uttrycks mot läsning av litteratur i sig på samma sätt som
sker beträffande film och bio.

I den äldre gruppen är det ”romaner” som är den stora faran. Ibland ledde
detta till starkt avståndstagande: ”All profan litteratur var tabubelagd. Ordet ro-
man var besmittat. Det enda som accepterades var böcker och litteratur skrivna
av predikanter. Då kallades de berättelser.”78

Flera andra betonar dock att man gärna fick läsa mycket,79  men det skulle
vara anständig och andlig litteratur. Även här, liksom för film och teater, var det
svordomar och osedlighet som var fiender.80  Här finns även några som medve-
tet bröt mot den negativa hållningen till romanerna.81  ”Man fick läsa bara man
såg upp med dålig litteratur. I Ps hem lästes mycket. Ofta förekom varningar för
skräplitteraturen från predikstolen.”82

I mellangruppen finns egentligen inga restriktioner alls inför läsning av någon
slags litteratur.83  Noteras kan även att flera i den äldre gruppen och mellan-
gruppen nämner om att församlingen eller söndagsskolan hade ett eget bibliotek
där böcker lånades ut. Detta får väl ses som ett tecken på att man i vissa för-
samlingar ansåg läsning som något viktigt, vilket inte minst kan förstås utifrån
vittnesbörd att tillgången till böcker i hemmet växlade betydligt.84

I den yngre gruppen talas gott om bokläsning. Några talar om att läsa med
urskiljning.85  Här finns även exempel på att läsningen ses som något mycket
viktigt: ”Tillhör allmänbildningen. Men man ska naturligtvis låta bli dåliga böcker.
Men bra skönlitteratur är bra att läsa, det hindrar oss i frikyrkan att få ett alltför
torftigt språk.”86

Inställningen till profana veckotidningar är växlande i alla tre åldersgrupperna.
Den följer inte heller samfundsgränserna. Också här tycks det avgörande krite-
riet vara i vad mån som läsningen uppfattas som nyttig och uppbygglig eller
nedbrytande och osedlig.

Även på denna punkt drar en del personer i den äldre gruppen en gräns mot
noveller och romaner.87  Hos vissa är den gränsen tydlig,88  andra tycks mer
bedöma efter innehållet. En ÖM-are berättar hur någon i ett församlingsmöte
under 1930-talet bekänt att personen blivit fångad av att läsa Det Bästa. Bak-
grunden var tanken att den läsningen tog tid från den mer önskvärda läsningen
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av Bibeln.89  Vissa kunde köpa och läsa Husmodern,90  en person godtog Allers91

medan en annan ansåg den som ett exempel på en dålig tidning.92  En HF-man (f
1919) berättar: ”Jag köpte Se någon gång ibland, men det var inte något jag
direkt skyltade med.”93

I mellangruppen handlade diskussionen mer om flicktidningar och ungdoms-
tidningar typ Starlet, Mitt Livs Novell och Bildjournalen. Dessa var inte alltid
accepterade i hemmen utan de fick läsas i smyg.94  En annan berättar att hon fick
sätta upp de idolbilder som ofta följde med tidningarna.95  Föräldragenerationen
läste Husmodern, ICA-kuriren och damtidningar, och få invändningar tycks ha
funnits mot det.96

Den innehållsligt mest kritiska gruppen är de yngre informanterna. Några
kritiserar starkt människosynen och samlevnadssynen i vissa tidningar (Vecko-
revyn, Hänt i Veckan, Amelia omnämns).97  Även i dessa fall talas om att läsa
med urskiljning.98  Vissa läser sällan eller aldrig, andra läser som tidsfördriv eller
i frisersalongen.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att litteratur och profana vecko-
tidningar huvudsakligen bedöms utifrån innehållsliga kriterier. Några undantag
finns där företeelsen i sig fått ”peststämpel” (ursprungligen troligen just av
innehållsskäl).

Radio och TV

Debatterna kring radion ligger i tid före min undersökning. Därför finns det
knappast några invändningar mot den i mitt intervjumaterial. TV har däremot
diskuterats, och den så kallade Anebykampanjen 1972 – då ett stort antal kristna
sade upp abonnemanget och ställde in TVn i garderoben under en period – var
ett uttryck just för kritik av TVs innehåll.99  Kritiken har även på detta område
främst varit innehållslig, men efter en övergångstid tycks alla ha accepterat att
TV hör till utrustningen i hemmet.

Radion är alltså helt accepterad. De enda invändningar som finns i materialet
är att man inte skulle lyssna på dansmusik,100  att sporten inte var riktigt accep-
terad,101  att en viss skepsis fanns mot skvalradion, och att svensktoppen kolli-
derade med gudstjänsten.102  Detta är dock spridda röster i en för övrigt helt
bejakande inställning.

Liksom radion möttes emellertid TV i sin början av misstänksamhet. Enligt
personer i den äldre gruppen varnade samfundstidningarna för allt snusk som
förekom i TV och många väntade länge med att köpa TV.103  I mellangruppen
beskrivs hur TV gjorde sitt intåg i hemmen utan några större protester.

I den yngre gruppen är TV en självklarhet.104  Här gäller diskussionen mer
vilka program man ska se på och hur mycket tid som ska läggas på TV-tittande
(även TV-spel och dataspel nämns).105  ”Man ska vara noggrann med vad man
tar in. Dansbandsmusiken påverkar moral, såpoperor rätt liv i kärlek och skils-
mässor. Det är inte synd i sig men synd att missbruka sin tid.”106

Det är betecknande att bio, TV och video bakas ihop till samma problemkom-
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plex i den yngre generationen; lokalerna har alltså förlorat sin betydelse och det
är innehållet som är det avgörande.

Sammanfattning av avsnittet
Kultur, underhållning, nöjen och medier

Sammanfattningsvis kan konstateras att det på detta område finns en radikal
skillnad mellan generationerna i tänkandet (och troligen även beteendemönst-
ret). I den äldre gruppen och i mellangruppen förväntades man markera avstånd
genom att inte delta i vissa aktiviteter: bio, dans, nöjesliv, kortspel. Även teater
och konserter var ibland ifrågasatta eller oönskade. Gränsen mot det man kal-
lade nöjesliv var klar. I den yngre generationen är denna gräns i stort sett helt
borta och har ersatts av vad man kanske kan kalla ”deltagande med urskiljning”;
här finns en innehållsmässig kritik. Man kan även möta kommentarer i stil med
att det är viktigt att kristna människor deltar med ickekristna i deras fester,107  ett
sätt att tänka som i de allra flesta fall verkar vara omöjligt i den äldre gruppen.

Orsakerna kan i regel härledas till att de ovannämnda aktiviteterna fick oönskade
konsekvenser. En ÖM-are (f 1923) sammanfattar: ”Nöjesplatser var ett syndens
näste, fyllda av slagsmål, fylla och buskis.”108

Men det fanns också ett annat perspektiv: Nöjen var världens sätt att roa sig
och som kristen ansågs man ha ”djupare värden”. I den tidiga väckelsen hade
många ”blivit fria” just från nöjeslivet.109

Av materialet kan man dra slutsatsen att detta länge gällde samfunden överlag.
Bland mina informanter tycks de från pingsttraditionen ha hållit fast vid sitt
avståndstagande något längre än de som hör hemma i de äldre samfunden.

Droger

Tobak och snus

En man (f 1919) i SMF berättar att han från sin barndom minns att gubbarna
stod utanför kyrkan och bolmade. Piprökning var vanligt. Däremot rökte man
inte inomhus. Med tiden blev dock tobaken enligt honom mindre önskvärd, och
från 1940-1950-talen försvann rökningen från frikyrkan.110  I några andra inter-
vjuer framkommer på liknande sätt att det fanns äldre män som snusade i smyg,
till och med att pastorn gjorde det.111

Om denna mer tillåtande attityd var dominerande framgår inte av intervju-
erna.112  Däremot är det alldeles tydligt att den ovannämnda förändringen från
1940-talet och framåt stämmer med övriga intervjuer. En ÖM-are (f 1926) av-
slöjar andan när han berättar om hur han och brodern hittade en grannpojkes
pipa, slog sönder den mot en sten och tyckte de gjort något bra.113  I flera inter-
vjuer i den äldre gruppen berättas om hur man tar avstånd från bruk av tobak
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och snus. En kvinna (f 1912) berättar om ett vanligt omvändelsemönster: ”Man-
nen var kedjerökare men slängde tobaken direkt i samband med omvändelsen.”114

Man skulle ”bli fri” från detta, även om församlingen kunde acceptera en över-
gångsperiod för nyfrälsta.115

De motiv som framförs gällde att tobaksbruket bryter ner kroppen och man
ska inte förstöra Guds Andes tempel.116  En person berättar att det förekom
undervisning i församlingen om tobakens skadeverkningar.117  En motivering av
lite udda slag och ett utslag av folklig retorik/humor är det väl när man tog
avstånd från rökning med följande motivering: ”Det som går in genom munnen
har sin naturliga utgång. Om Gud tänkt man skulle röka, hade han skapat oss
med skorsten på huvudet.”118

I mellangruppen är inställningen mer definitivt avvisande. ”Det var självklart
att man inte skulle röka eller snusa som kristen. När någon kom till tro bad man
för dem att de skulle bli fria.”119 Att det fanns förståelse för dem som brottades
med frågorna visar dock följande citat från en pingstvän (f 1961):

Att leva utan alkohol, tobak och snus var en självklarhet. Men vi hade alkoholis-
ter i församlingen som inte var fria från beroende. Så det var aldrig något fördö-
mande mot dem som kom på mötet och luktade rök.120

I den yngre gruppen tar man i allmänhet avstånd från rökning och snusning, inte
för att det skulle vara syndigt utan för att det är ohälsosamt och dyrt.121  Flera
talar om att den som röker måste ta hänsyn till att andra kan skadas av det, i ett
fall gällde det även snusning.122  Inställningen är allmänt att man bör vara rädd
om sin kropp.

Sammanfattningsvis kan sägas att avståndstagandet från rökning och snus-
ning tycks ha blivit starkare under 1930–40-talen och att det då blev en tydlig
markör för en frikyrkomedlem. Rökning ansågs vara synd, vilket framgår av
mellangruppen. I den yngre gruppen ses det som en hälsofråga och karaktären
av religiös gränsmarkör har försvunnit.

Alkohol och nykterhet

Synen på bruk av alkohol har gått en annan väg: från absolut avståndstagande till
ett bejakande så länge man inte dricker sig berusad. Inte heller här kan man se
några tydliga skillnader som är samfundsberoende; möjligen kan man se att
personerna från PR är mer restriktiva, vilket väl troligen kan förklaras av den
större förekomsten av omvända missbrukare i pingstförsamlingarna.

En man (f 1935), uppvuxen i PR, är representativ för den äldre gruppen:
Man skulle vara absolutist, detta fick man inte ifrågasätta. Har ofta undrat över
argumenten men fick aldrig några. Allmänt sa man att man skulle vara nykter och
skötsam, man skulle inte ta till konstgjorda medel. Det hörde inte hemma i en
kristen församling.123

Det tycks även som om det handlade om total absolutism/helnykterhet, dvs inte
ens bruk av lättöl.124  Ett undantag är en ÖM-are som berättar om att det före-
kom svagdricka vid högtider.125

Även i mellangruppen är nykterheten självklar.126  En viss diskussion om lättöl
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verkar ha förekommit.127

I den yngre gruppen är nykterheten inte alls självklar. Några finns visserligen
som fortfarande håller fast vid nykterheten,128  men mer än hälften säger sig
nyttja starkare drycker än lättöl och cider. En kvinna (f 1975) och SMF-are
argumenterar för en ganska vanlig hållning (förutom att hon själv inte dricker):

Det är inte fel med en lättöl, cider och sådant med lite alkohol i. Men det är fel att
bli berusad, dock inte att till exempel dricka ett glas vin. Själv dricker jag inte
alkoholhaltiga drycker. Jag smakar inte dem utan undviker dem för att en del kan
smaka gott och då finns det risk att man fortsätter. Dessutom är det skadligt för
kroppen och därför bör man inte dricka.129

Två personer har likartad kommentar: ”Skillnaderna mellan kompisarna ligger
mest i om man ska vara helnykterist eller om det är OK att dricka vin till ma-
ten.”130  Det viktiga anses genomgående vara att man inte dricker sig berusad
utan behåller kontrollen.131

Motiven att avstå är likartade i alla tre grupperna. Det handlar om hänvisning
till kroppen som Guds tempel,132  att man själv kan riskera att bli alkoholist,133

det konkreta bibelordet att man inte ska dricka sig berusad,134  att det är nedbry-
tande för samhället,135  att man bör visa hänsyn till medmänniskan,136  att man vill
vara ett föredöme137  och att man tappar kontrollen och gör sådant man inte
vill.138

Sammanfattning av avsnittet Droger

Sammanfattningsvis kan sägas att förhållandet till rökning, snusning och alko-
hol delvis gått åt olika håll. Ett allt starkare avståndstagande från rökning och
snusning ledde till att det för mellangruppen ansågs vara synd. I den yngre
gruppen ses det som en hälsofråga, det är valfritt hur man vill göra. I den äldre
gruppen var avståndstagandet till alkoholbruk självklart men det uppluckras med
tiden: ett måttligt bruk av alkohol är acceptabelt för många i den yngre gruppen.

Materialet ger inte möjlighet att bedöma skillnader beroende på samfunds-
tillhörighet.

Socialetiska frågor

Politiskt engagemang och medlemskap i facket

Mina intervjuer speglar i stort ett positivt förhållande till politiskt engagemang.
Detta gäller alla tre åldersgrupperna. Det konkreta engagemanget verkar dock
vara klart lägst bland de yngre.

En ÖM-are (f 1923) sammanfattar:
Det är viktigt att vara med och strida för de kristna värderingarna. Många folkpartis-
ter av födsel och ohejdad vana, fanns även aktiva politiker i församlingen. Broder-
skapsrörelsen gav belägg för att man kunde påverka. Viktigt med församlings-
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annons både i (fp)- och (s)-tidning. Pastorn skulle också ha prenumeration på
båda. Bara man inte var kommunist för då var man ju ateist.139

Flera vittnar om att deras föräldrar eller andra församlingsmedlemmar var aktiva
politiker.140  Folkpartiet var populärast, och att vara kommunist ansågs alltså
otänkbart. En viss skillnad i inställningen till politiskt arbete kan dock iakttas
mellan samfunden. Bland SMF-arna finns inga invändningar. Reaktionerna bland
ÖM-arna och pingstvännerna är delade, och här betonas samtidigt att man främst
ska satsa på församlingen (hos några informanter uttrycks tanken att politik
egentligen inte var andligt).141

Några uttalanden finns om medlemskap i fackförening. Enligt en person var
det synd.142  En person nämner att många var med i facket för att det var lättare
att få arbete då.143

I mellangruppen finns såväl positivt engagerade som avvaktande eller av-
ståndstagande personer. Även här berättas om många som hade konkret poli-
tiskt engagemang.144  Spännvidden kan illustreras av följande tre citat:

VPK-are fick man inte vara. I församlingen hade vi kommunalrådet och halva (fp):s
lokalstyrelse. Detta medförde att det var totalt accepterat. Att vara fackligt enga-
gerad eller att vara socialdemokrat var helt OK.145

Diskuterades aldrig. Inga pingstvänner engagerade. Vet inte heller om några var
fackligt engagerade. Men arbetarna på fabriken var fackligt anslutna.146

FA har varit rädd för att engagera sig politiskt. Ordet politik har lite negativ klang.
Föräldrarna har själva engagerat sig politiskt under en tid. Det ligger lite outtalat
att det finns viktigare saker att göra.147

Situationen i den yngre åldersgruppen kan enkelt sammanfattas på följande sätt:
bejakande men oengagerade. En kvinna (f 1975) från PR sammanfattar mångas
åsikt i orden: Det är bra om man orkar engagera sig.148  En man (f 1973) som
sitter i kommunfullmäktige är det enda undantaget.149  Ingen av de unga männis-
korna säger något om facket (frågan ställdes inte direkt till någon av åldersgrup-
perna, men till skillnad från några personer i både i den äldre gruppen och i
mellangruppen är det ingen av de yngre som associerar dit).

Sammanfattningsvis gäller att medan övertygelsen i ord om att politiskt
engagemang är viktigt för kristna människor har ökat, tycks det konkreta enga-
gemanget ha minskat.

Värnplikt med eller utan vapen

Frågan om att göra värnplikt som vapenbärare eller vapenfri har varit aktuell för
de flesta manliga frikyrkoungdomar. På detta område finns det ingen skillnad
mellan åldersgrupperna: hela perioden accepteras båda synsätten som legitima;
det är vad Göran Bexell kallar en ”välgrundad moralisk oenighet”.150  Åsikterna
är inte heller knutna till vissa samfund utan tycks mer höra ihop med attityd-
skaparna i de enskilda församlingarna.151  Bland mina informanter är de som
förordar eller berättar om vapenfritt i majoritet.

Några citat från den äldre gruppen: ”Församlingen tog aldrig någon officiell
ståndpunkt. Men P:s storebror var den förste som var samvetsöm vilket många
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ungdomar sedan följde.”152   ”Det var lite olika i olika kyrkor. Det var inte mot-
sättningar, pojkarna i pingstkyrkan gjorde oftast vapenfri, men man fick välja
själv.”153

I den yngre gruppen går tongångarna på samma sätt.

Rättvisefrågor i världen och enkel livsstil

Frågorna om rättvisa i världen och enkel livsstil hörde starkt ihop under 1960-
och 1970-talets diskussioner. I mitt intervjumaterial framkommer dock inte detta
i någon högre grad.

I den äldre gruppen är det inte någon dominerande församlingsfråga. Istället
omtalas ett visst praktiskt engagemang: ”Församlingen bedrev social mission:
man hjälpte änkor och ensamstående som hade det svårt.”154

Vid missionsoffren till Afrika togs fram ojämlikhet och sjukvård osv. Man hade
detta rätt så klart för sig att det var ojämlikt, och man kände för det. Satsade på
tredje världen. Det handlade mest om andra länder som man tyckte och engage-
rade sig i, inte vårt eget samhälle.155

Även i mellangruppen associeras dessa frågor främst till missionen.
Fick höra mycket genom missionsföredrag. Har fått en fin syn på rättvisa, solida-
ritet, hjälp. Det var mycket mission, missionärer i församlingen. Kändes som en
helhet budskap-liv. Motivering knöts alltid till Bibeln, missionsbefallningen mm.156

För övrigt tycks diskussionerna inte ha varit omfattande157 , bortsett från i FA
som på grund av sitt starka sociala engagemang ger frågorna stor plats.158  En
hänvisning finns till att frågorna aktualiserades inom SMU under 1970-talet.159

Liksom när det gäller politiskt engagemang är den genomgående attityden i
den yngre åldersgruppen att frågorna är viktiga; få engagerar sig dock i prakti-
ken.160  Intressant att lägga märke till är att många av de yngre uttrycker rättvisa
med orden ”alla ska må bra” (ett samtida uttryckssätt).161  Här görs faktiskt bara
en enda referens till missionen162  vilket är klart annorlunda än hos de äldre och i
mellangruppen.

Enkel livsstil är inte något ideal som odlas bland de unga: ”Det är inget som jag
och mina kompisar tänker oss. Det är klart att det beror lite på vilket jobb man
har och så. Men nej, det är inget man siktar på.”163

Flera talar istället om att det inte är något fel att tjäna pengar och vara rik.164

Andra är mer självkritiska och uttrycker en känsla av att man inte ska slösa och
att gott om pengar kan föra med sig bekymmer.165  Mest radikalt formuleras det
av en man (f 1971) från PR:

Det är en av nycklarna till en trovärdig kyrka. Som kristen ska man leva enkelt.
Men det är inte ett krav utan ett råd. Ett råd är att meditera dagligen över: gå och
sälj allt vad du har och ge det till det fattiga.166

Sammanfattningsvis kan konstateras att rättvisefrågorna inte är något domi-
nerande tema. Många i de två äldre åldersgrupperna refererar dock till missio-
nens arbete. Alla är allmänt positiva till rättvisa men det konkreta engagemanget
och insikten om hur det i praktiken bör ta sig uttryck tycks vara låg, särskilt i
den yngre gruppen.
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Miljöfrågor

Frågan om ansvaret för miljön ställdes bara till den yngre gruppen. Här finns en
övertygelse om att miljön ska värnas; det är Guds skapelse vi förvaltar å hans
vägnar. Flera talar om sopsortering och kompostering.167  En kvinna (f 1972)
från SMF är upprörd:

P tycker hon är dålig på att ta hand om miljön. Vi har fått som uppgift från Gud att
råda över jorden men vi bryr oss inte särskilt mycket. Frågan diskuteras nästan
inte alls längre i kristna kretsar men P blir ganska störd på att hennes församling
använder engångsartiklar vid kyrkkaffet. Vi som kristna, inkl P, måste skärpa oss
när det gäller vårt ansvar för miljön.168

Sammanfattning av avsnittet Socialetiska frågor

Öppenheten för politiskt och fackligt engagemang är likartad i alla åldersgrup-
perna även om det konkreta engagemanget verkar minska med tiden. Även om
vapenfri tjänst tycks föredras av majoriteten i alla generationer är respekten för
den som väljer att göra vapentjänst odelad. Rättvisefrågorna anges som viktiga i
alla generationer men engagemanget verkar inte heller här vara så stort. En skill-
nad är att de båda äldre grupperna starkare än den yngre kopplar denna fråga till
missionen utomlands.

Här kan man se en skillnad beroende på samfundstillhörighet. Medan det i de
äldre samfunden hela tiden finns en öppenhet för politiskt arbete sätts det i den
äldre pingsttraditionen frågetecken för det. När det gäller värnplikt och rättvise-
frågor kan ingen motsvarande skillnad utläsas ur mitt material.

Övrigt

Idrott

Hur skulle man då förhålla sig till den snabbt framväxande idrottsrörelsen?
En SMF-are (f 1919) svarar: ”Det gick väl bra, bara man inte spelade till

exempel fotboll på en söndag. Men problemet var att eftersom folk jobbade hårt
i veckan var det vanligast med sport på söndagen.”169

Svaret visar vad som var det stora problemet: konkurrensen med församling-
ens möten på söndagarna. I de flesta av den äldre gruppens svar framkommer
detta. Hos SMF-arna ledde det till att idrott var OK så länge den inte utövades på
söndagarna,170  hos pingstvännerna till ett avståndstagande från deltagande i idrot-
ten överhuvud. En man (f 1926) och uppvuxen såväl i ÖM-sammanhang som i
en bygd där SMF dominerade berättar om skillnaden: inom SMF var aktiv idrott
accepterad, men när han kom på läger inom ÖM var idrotten helt frånvarande.171

Vittnesbörden från ÖM-arna är växlande: en man (f 1920) berättar att pasto-
rerna hade olika åsikt. Han var själv aktiv idrottsman och det accepterades sam-
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tidigt som det var känsligt med tävlingar på söndagar.172

I mellangruppen, när idrottsrörelsen blivit mer etablerad och självklar i sam-
hället, är det betydligt fler av informanterna som själva idrottar. En man (f 1961)
är representativ:

Mamma och pappa neutrala. De intresserade sig inte för idrott. 2–3 gånger i veckan
körde de mig ändå in till (namnet utelämnat) för hockeyträningar. Mina kompisar
i ÖM-församlingen fick inte spela fotboll på söndagar, i missionsförsamlingen var
det OK. Det enda mamma och pappa hade mot fotboll var att det ibland var
matcher på söndagar. Men jag fick ändå spela.173

Även i mellangruppen säger dock flera att det inte var lämpligt att idrotta under
gudstjänsttid på söndagar.174  Problemet tycks inte vara söndagen som vilodag
utan just att det kolliderar med församlingens möten. En man (f 1961) och
uppvuxen i PR säger:

Helt OK att idrotta själv. Att gå på sportevenemang var ungefär lika som med
andra nöjen. I tonåren spelade jag handboll. Det var inte så uppskattat av pappa.
Att idrotta på söndagarna var helt otänkbart.175

En annan SMF-are (f 1955) berättar: ”Talesättet att SMU är volleyboll och fika
stämmer delvis. Vi hade volleybollklubb. Spelade i cuper på söndagar. De äldre
protesterade. Jag minns inte hur konflikten löstes.”176

I den yngre gruppen är inställningen snarast att idrott är önskvärt. En man (f
1973) med HF-bakgrund säger: ”Jag är allmänt intresserad av idrott. Tycker det
är OK att både se på och utöva idrott, så länge det inte går till överdrift.”177

En man (f 1972) från PR menar:
Idrott anser jag vara väldigt nyttigt, det är alls inte skadligt. Idrottsrörelsen bidrar
positivt till samhället och är mycket bra. Idrott är även bra i ditt engagemang för
Gud. ... Alltför stort engagemang kan bli en avgud, men det är snarare en större
risk att folk i kyrkan blir tjocka och feta än att de idrottar för mycket. Det är heller
inga problem med att spela matcher på söndagar.178

Varningsord om att idrotten kan ta för mycket tid och bli en avgud framförs av
några av de yngre.179  Allmänt är man dock alltså positiv.180

Förutom konkurrensen om tid på söndagen har några andra skäl anförts mot
deltagande i idrotten. Det har handlat om att det överhuvud tagit tid från det
viktigare engagemanget i församlingen,181  att idrotten inte bedrevs i kristen regi
och att den hade ogudaktiga ledare.182  Skälet kunde också vara att man riske-
rade att bli andra till fall:

Motion var inte farligt, men kampsporter ex fotboll. En spark på smalbenet kunde
leda till en svordom och var jag då kristen som hade gett sparken så var jag ett led
i att någon annan hade syndat.183

Relationen till idrottsvärlden ser alltså olika ut i olika tider och samfund. I den
yngre gruppen är idrotten självklar på ett sätt som den inte var hos de äldre. I
den yngre gruppen kan man inte iaktta några samfundsskillnader, i den äldre
gruppen är det tydligt skillnad mellan positiva SMF-are och negativa pingstvän-
ner/HF-are (ÖM-arna finns i båda grupperna). Problemet är hela tiden konkur-
rensen med församlingens söndagsmöten (det tycks inte främst vara tanken på
söndagen som vilodag som aktualiseras), även om det i den yngre gruppen inte
längre är riktigt lika entydigt. Konkurrensförhållandet har alltså tonats ner.184
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Klädsel, hår

Den frikyrkokristnes utseende har under vissa perioder varit en gränsmarkör.
Vilka regler som gällt har dock växlat. En kvinna (f 1929) från PR berättar:

En kvinna skulle inte ha långbyxor. K som varit evangelist berättade att det kunde
skilja från plats till plats gällande håruppsättningar. När hon åkte långt upp i norr
som evangelist så var hon tvungen att sätta upp sitt hår stramare än vad hon
behövt innan, inget hårstrå fick vara löst. Man fick inte ha kortklippt hår. Det
skulle vara hatt om man ville vara med och sjunga. När det gällde klänningar var
det långärm som gällde sommar som vinter. Även skjortärmar för herrarna. Vissa
ansåg till och med att det var synd att bära galoscher. Smycken var uteslutet. Fick
inte heller måla sig.185

Denna kvinna är ovanligt detaljerad i sin beskrivning. Hos de allra flesta finns
dock regler om hur främst kvinnor skulle vara klädda och, inte minst, hur håret
skulle vara format. Smink, örhängen och andra smycken var inte heller accep-
terat eller ansågs som mindre önskvärt och inte heller att kvinnor var kortklippta
eller hade permanentat håret.186  En man i ÖM (f 1923) berättar:

När Ps fru klippte håret i slutet av 1940-talet fick hon kommentaren: det trodde jag
aldrig om dig. Smycken och kavajnäsdukar var inte bra. Uppsatt hår var ett sig-
num som gav tillfälle till vittnesbörd.187

Enligt en kvinna (f 1912) var idealet att inte väcka uppmärksamhet; man skulle
varken vara för elegant eller för tarvligt klädd.188  Några personer från SMF och
SB vittnar dock om att det inte fanns samma föreskrifter i deras församlingar.189

De klara bestämmelserna togs direkt från bibelord som talade om att kvinnors
prydnad inte ska vara utvärtes och att det är en skam för en kvinna att klippa sitt
hår.190  Man uppfattade att det handlade om att vara trogen Bibeln.

I mellangruppen är friheten betydligt större. Flera berättar att de följde mo-
det191  och att de äldre knorrade192  men att de sällan sade något offentligt. Det
som tycks ha väckt diskussion var de kortkorta kjolarna.193  Bland pingstvännerna
dröjde sig dock hattarna kvar längre än hos övriga. En kvinna (f 1955) berättar:

Ingen skillnad, jag hade till exempel kortkort klänning. När jag var tolv år var jag på
gemensamt tältmöte för missionsförsamlingen och pingstförsamlingen. Flickorna
från pingstförsamlingen hade hatt, det tyckte vi var mycket konstigt.194

Informanterna i den yngre gruppen talar om stor frihet: man får klä sig som man
vill.195  Flera talar dock om att man bör anpassa sin klädsel till sammanhanget196

och inte heller klä sig för utmanade.197  Här finns också någon som kritiserar att
man i kyrkan bedöms efter sin klädsel.198  Frågorna om hår, smycken och lik-
nande är överhuvud inte omnämnda i denna åldersgrupp.

Sammanfattningsvis kan sägas att attityden går från en relativt hård regle-
ring till full frihet att själv välja hur man vill klä sig.

Vilodagen

Slutligen ska vi se på hur man förhöll sig till budet om att helga vilodagen.I såväl
den äldre gruppen som i mellangruppen är det uppenbart att söndagen anses
som annorlunda än andra dagar. En man (f 1933) uppvuxen i SB berättar:
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 Vilodagen hölls ganska strängt, man fick t ex inte handarbeta då. Vilodagen var en
verklig vilodag! P upplevde det som en skön dag, och familjen brukade göra
mycket tillsammans.199

Denna positiva inställning till vilodagen återkommer i flera intervjuer. Dagen
skulle ägnas åt vila, gudstjänst och gemenskap. Man berättar att detta samtidigt
innebar mer eller mindre tydliga förbud; lek, handarbete, tvätt är exempel på
sådant som inte ansågs lämpligt.200  En viss flexibilitet omvittnas av några, dock
var lek under gudstjänsttid inte acceptabelt.201  Jag ger ytterligare ett vittnesbörd
ur den äldre gruppen: ”Då skulle vi ta det lugnt, fick till exempel inte meta eller
spela fotboll. Men senare blev det allt oftare fritidsintressenas dag.”202

Situationen beskrevs alltså i stort sett likadant i mellangruppen. Det fanns
förväntningar om att man inte skulle arbeta med sådant som hör till vardagen.
En kvinna (f 1941) berättar från sin barndomsmiljö i PR på en mindre ort:

Ja, då fick man inte skala potatis. Det skulle helst göras dagen innan. Fast vi
gjorde det inte alltid. Men kött och sånt till middagen skulle vara färdigt och bara
värmas. Vi fick inte sticka, vi fick inte sy, vi fick inte hoppa hage, vi fick inte göra
nånting på söndagen. Då skulle man sitta still. (Intervjuaren: Vad gjorde ni då?)
Ja, vad gjorde man? Lekte, tyst och... Man gjorde ingenting egentligen. (Inter-
vjuaren: Var ni i Pingstkyrkan avvikande i förhållande till samhället i stort på
den punkten?) Nej, det tycker jag inte. Jag kan inte säga att jag kände: Varför får
inte jag var ute när dom är ute. Men det kan ju bero på att jag och min tvillingsyster
alltid hade varandra.203

En kvinna hänvisar till att ”i enlighet med Guds ord fick arbete ej utföras”.204  Det
tycks vara ungefär samma saker som inte bör ske som för den äldre gruppen:
handarbete, trädgårdsarbete, städning, tvätt.205  Gudstjänstbesök var däremot
självklart och gärna även besök i naturen.

Några personer i den yngre gruppen har kvar en tanke på söndagen som
vilodag. De verkar dock inte uppfatta det som en lag att man ska hålla den fri
från arbete, snarare som en möjlighet till vila.

Min mamma var ju strikt uppfostrad så hon fick inte göra någonting, inte ens
lyssna på radion, mormor lagade till och med maten på lördagen. Jag undviker att
göra riktiga kraftansträngningar, men har jag bara tvättid då så är det klart att jag
tvättar. Men jag tycker söndagen skall användas för att umgås med släkt och
vänner, man går till kyrkan, tar det lugnt och har det skönt.206

För andra är söndagen en dag som alla andra: ”Det tänker jag nog inte så mycket
på utan jag pluggar och sportar som vilken annan dag som helst. Jag jobbar på
söndagen också, till exempel skulle jag kunna tänka mig att klippa gräset.”207  En
person kommenterar tanken på vilodagen på följande sätt: ”Måste det vara sön-
dagen? Det är viktigt med vila. Men jag kan inte se att det är förbjudet att göra
någonting speciellt på vilodagen. Det viktiga är att man mår bra och har kul.”208

På detta område kan vi alltså iaktta en förändring. I den äldre gruppen är
söndagen en speciell dag som markeras genom att man avstår från vissa aktivi-
teter, särskilt sådant som har med vardagen att göra. Mycket av detta förekom-
mer fortfarande i mellangruppen. Den yngre gruppen har däremot i stort tappat
tanken på att söndagen har en annan karaktär än övriga dagar. Man tar emot
möjligheten till vila men känner sig inte bunden av några regler för vad som bör
göras eller inte bör göras på vilodagen.
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Sammanfattning av avsnittet Övrigt

Inställningen till idrott har delvis förändrats från en blandad reaktion i den äldre
åldersgruppen till ett positivt förhållande i de båda andra. När det gäller kläder,
smycken och hår sker en förändring från att reglerna för de äldre var mycket
tydliga till en total frihet för de yngre. Enligt de äldre ansågs söndagen vara en
särskild dag då man inte arbetade. Mycket av det finns kvar även i mellan-
gruppen medan den hos de yngre förlorat mycket av sin förbudskaraktär.

En iakttagelse är att de personer som tillhör pingstsamfunden, särskilt PR,
haft en strängare syn såväl i förhållande till idrotten som när det gäller kläder,
smycken och hår. Det gäller båda de äldre generationerna. När det gäller vilodagen
går det inte att utläsa några tydliga samfundsskillnader bland mina informanter.

Likheter och skillnader

Denna genomgång ger upphov till en hel mängd reflektioner av olika slag. Det
gäller eventuella likheter och skillnader mellan samfunden och mellan generatio-
nerna. Av detta och föregående kapitel har framgått att synen på vad som är
önskvärt beteende i olika frågor uppvisar såväl konstans som förändringar. En
summerande genomgång ger följande resultat (jag påminner om att mitt material
inte ger möjlighet till några generaliseringar; jag talar hela tiden egentligen bara
om mina konkreta informanter).

Mellan generationerna

Flera av de mest uppenbara skillnaderna mellan generationerna hör till vad man
kan kalla nöjes- och kultursektorn. Det gäller besök i biografer och teatrar, dans,
kortspel, litteratur och medier. På dessa områden försvinner de förbud som
fanns i den äldre generationen och som började omprövas i mellangruppen.
Snabbast tycks det ha gått när det gäller avståndstagandet från teater och film
som börjar uppluckras i mellangruppen. Här försvinner också förbudet att läsa
romaner och noveller i böcker eller profana veckotidningar. Tveksamheten till
dans tycks ha funnits kvar något längre att döma av svaren från mellangruppen,
där dans fortfarande genomgående anses vara fel. Samma sak gäller kortspel. I
mellangruppen förekommer diskussioner när TV börjar införas, men i den yngre
gruppen är TV, liksom telefon, radio, datorer och annan teknisk utrustning,
sådant som man ska ha ett urskiljande förhållande till snarare än helt avstå från.

Klädsel, hår och smycken är ett annat område där synsätten förändrats. Här
sker en successiv förändring från ett mycket bestämt beteende till en frihet att
följa mode och smycka sig som man vill.

Tanken på söndagen som en dag som ska iakttas annorlunda än andra dagar
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är tydlig i de två äldre grupperna men har bland de yngre förlorat sin karaktär av
en dag med särskilda regler.

Redan tidigt sker en förändring av förhållandet till idrotten. I de två yngre
grupperna finns sällan någon tveksamhet till idrottsutövande; den enda invänd-
ningen är eventuella kollisioner med församlingens gudstjänster (men inte heller
det tycks vara avgörande hos de yngsta).

Inställningen till politiskt och fackligt arbete, till värnplikt och rättvisefrågor
och enkel livsstil uppvisar inga stora skillnader mellan generationerna. Av vissa
kommentarer framgår ändå att de yngre verkar vara mindre praktiskt engage-
rade i frågorna utom när det gäller miljöfrågorna (men dessa var ju å andra sidan
inte så aktuella i tidigare generationers barndom).

Intressant är att lägga märke till hur inställningen till tobak, snus och alkohol
har förändrats. Här äger en liberalisering rum som öppnar för ökat bruk i den
yngre generationen. Detta gäller särskilt alkohol; det är mer osäkert när det
gäller tobaksbruk som många avstår ifrån av hälsoskäl. Rökningen förlorar sin
stämpel som syndig.

När det gäller samlevnadsfrågorna är alla tre generationerna överens om att
äktenskapet är den plats där samlag hör hemma.

Mellan samfunden

Som jag tidigare framhållit går skiljelinjerna såväl mellan som inom samfunden
när det gäller ståndpunkter i olika frågor. Jag kan inte generalisera om samfun-
den i stort och entydigt kategorisera vissa samfund som strängare än andra.
Utifrån mitt material kan dock följande sägas:

När det gäller förhållandet till nöjen och kultur, dvs bio och film, teater och
konserter, dans, kortspel, litteratur och radio/TV, går det inte i mitt material att
utläsa några tydliga skillnader som kan knytas till vilket samfund personen kom-
mer från. Det enda som kan sägas är att det avståndstagande som finns från
dans är mer betonat hos personer som hör hemma inom PR. Däremot är det
klart att den tid när det fanns en tydlig syn på vad som är lämpligt när det gäller
hår, smycken och kläder fanns denna i högre grad hos personer som kommer
från något av pingstsamfunden (det gäller särskilt PR).

För många blev det en konflikt mellan idrotten och kyrkan. I den äldre grup-
pen löser SMF-arna det vanligtvis genom att inte idrotta på söndagen. Pingst-
vännerna tar däremot helt avstånd från idrotten. Denna skillnad gäller dock främst
den äldre gruppen, inte de senare. I den äldre gruppen finns också en skillnad
när det gäller politiskt och fackligt arbete: hos personer som representerar de
äldre samfunden är detta bejakat, inom de yngre finns en skepsis mot detta.
Synen på vapenfri eller vapenbärande värnplikt går rakt genom samfunden.

Däremot är det inte möjligt att ur mitt material utläsa skillnader i synen på
abort samt kvinnligt och manligt. Situationen är densamma när det gäller förhål-
landet till tobak, snus, alkohol och vilodagen.
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Kapitelsammanfattning

Som vi har sett kan innehållet i det som ibland kallas ”syndakatalogen” växla.209

Traditionellt har den i sin äldre svenska frikyrkoversion uppfattats föreskriva
bland annat följande beteenden: avståndstagande från rökning, snusande och
alkohol, inget deltagande i dans, teater, bio eller kortspel, helgande av söndagen.
Ibland ingick regler om klädsel och annat; ”följ knutarna till Smyrna” var ett
uttryck som på ett skämtsamt sätt talade om att man kunde hitta till Pingst-
kyrkan genom att följa de kvinnliga pingstvännerna som hade håret uppsatt i
knut i nacken. På samlevnadsområdet gällde att man inte skulle ha samlag före
äktenskapet och inte tillämpa samboende.

Min genomgång av och jämförelse mellan olika åldersgrupper och samfund
visar att synen på vad som är önskvärt beteende i olika frågor uppvisar såväl
konstans som förändringar. Flera av de mest uppenbara skillnaderna mellan ge-
nerationerna hör till vad man kan kalla nöjes- och kultursektorn. På dessa områ-
den har de förbud som finns i den äldre generationen och som börjar omprövas
i mellangruppen försvunnit. Snabbast går det när det gäller teater och film, läs-
ning av romaner och noveller. Tveksamheten till dans finns kvar längre. När det
gäller klädsel, hår och smycken sker förändringen från krav på ett bestämt
beteende till stor frihet. Söndagen förlorar sin karaktär som påbjuden vilodag.
Idrotten verkar numera vara en naturlig del av en frikyrklig människas liv från
att tidigare hos många ha setts som en konkurrent till församlingen. Inställ-
ningen till politiskt och fackligt arbete, till värnplikt och rättvisefrågor och enkel
livsstil uppvisar inga stora skillnader mellan generationerna. Bruket av tobak,
snus och alkohol förlorar sin syndstämpel och nyttjandet av alkohol ökar. Alla
tre generationerna menar att äktenskapet är den rätta samlevnadsformen och
den plats där samlag hör hemma.

Materialet visar också vissa skillnader mellan samfunden. När det gäller för-
hållandet till nöjen och kultur går det inte att i mitt material utläsa några tydliga
skillnader förutom att avståndstagandet till dans är mer betonat hos mina
informanter från PR. Däremot är det klart att synen på vad som är lämpligt när
det gäller hår, smycken och kläder enligt mina informanter varit strängare i de
yngre samfunden, särskilt PR. Gränsen mot idrott och politiskt och fackligt
arbete är också mycket tydligare hos informanterna från de yngre samfunden.
Synen på vapenfri eller vapenbärande värnplikt går rakt igenom samfunden. Det
är inte möjligt att ur mitt material utläsa samfundsskillnader när det gäller synen
på abort, kvinnligt och manligt, tobak, snus, alkohol och vilodagen.

Motiveringarna till påbuden och förbuden är olika. Ofta hänvisas till konkreta
bibelord eller att en viss sak hör till ”världen”. Nöjen, teater och dans tillhör
denna tidsålders väsende, och avskildhet från världsliga nöjen stärker det and-
liga livet. Idrott kan anses som en konkurrent om den tid man bör ägna åt
församlingens verksamhet. Ibland är den enda motivering som en undrande och
tvivlande ung människa får: ”Det bara är så!”210
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I del två av avhandlingen har jag presenterat två typer av empiriskt material.
Uppgiften i denna tredje del är att ge perspektiv åt dessa resultat. Som jag
angav i kapitel två gör jag det genom att belysa sammanhanget när jag fokuse-
rar teologiska och andra motiveringar till det som sägs och genom att tolka
materialet när jag undersöker tematiken i det. Huvuduppgiften är alltså teolo-
gisk-etisk. De frågor som kommer att diskuteras är en kombination av sådant
som växer fram ur den teologiska referensram som är förhanden i den fri-
kyrkliga miljön och sådant som tillhör etikens principiella frågor.

Jag har i kapitel tre hävdat att tanken på församlingsgemenskap grundad på
personlig tro på Jesus Kristus är en central övertygelse i frikyrkomiljön. Den
utgör en avgörande del av frikyrkofolkets symboliska universum. I denna del
av avhandlingen handlar det om hur detta påverkar etiken. Jag ska visa vilka
frågor som blir viktiga och vilka resonemang som blir följden.

Framställningen samlas i fyra teman/områden som behandlas i var sitt kapi-
tel. Dessa teman går naturligtvis in i och påverkar varandra vilket ofrånkom-
ligt medför vissa upprepningar. I slutet av varje kapitel kommer jag att reflek-
tera över en eller flera viktiga frågor i ljuset av det frikyrkliga materialet.

Uppläggningen framgår av följande skiss:
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Inledning

I inledningen till denna avhandling (s15) citeras bland annat från en kvinna
född 1972. Hon berättar att hon vuxit upp på en mindre ort där hon levt sitt liv
i kyrkan. Hon talar om att det var en tydlig ”vi–och–dom”-känsla mellan kristna
och icke-kristna. Sedan hon flyttat till en större stad har hon mer än tidigare
konfronterats med utmaningen att ”leva i världen men inte av den”. Hon kän-
ner sig obekväm och tycker det är svårt att vara naturlig i ”världsliga sam-
manhang”. Samtidigt säger hon att hon ”längtar mycket efter att kunna leva
tillsammans med icke-kristna på deras egna villkor och ändå ha kvar min egen
tydliga bekännelse.”1

Förhållandet till andra

I den frikyrkliga teologiska referensram som jag beskrivit i kapitel tre ingår
tanken på ”personligt troende människor”. Den som vill vara en kristen för-
väntas ta ett eget medvetet och personligt beslut. För den nyomvände innebär
detta ofta att man lämnar något bakom sig för att istället tillhöra Kristus: det
finns en kontrast mellan ett ”då” och ett ”nu”. Det leder i sin tur till att man
inte längre är ”utanför” utan ”innanför” och är ”en av oss i församlingen”.2

Det finns många teologiska motiv som spelar roll på denna punkt och som
bidrar till att skapa en gruppidentitet. Dit hör tanken på att tillhöra det utvalda
släkte (1Petr 2:9–10) som Gud samlar i sin församling, ett gudsfolk med allt
vad det innebär av särskild identitet och missionsuppdrag.

När församlingen alltså är en ur vissa synpunkter avskild grupp (ett ”heligt
folk”) blir frågan naturlig om hur den (och den enskilde kristne) ska förhålla
sig till det eller dem som finns utanför gruppen. Detta kapitel ska belysa fri-
kyrklig reflektion kring detta, med primärt syfte att närmare beskriva hur det
påverkar etiken.

Lämna världen?

Vad innebär det att leva som Jesu efterföljare? Kvinnan ovan berättar om en
konflikt hon upplever när hon vill ”leva tillsammans med icke-kristna på deras
villkor” och ändå ha kvar sin egen tydliga bekännelse som kristen.
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Enligt en annan av de personer som jag citerar i avhandlingens inledning – en
man född 1923 – ska en kristen emellertid inte alls vara med icke-kristna: ”Man
skulle inte vara tillsammans med icke-troende, de kunde dra en ut i synden och
världen”.3

Här och var sjunger man i frikyrkliga möten (ofta dopförrättningar):
Jag har beslutat att följa Jesus, och aldrig mer tillbaka gå. Om andra tvekar, vill jag
dock följa, och aldrig mer tillbaka gå. Jag följer korset och lämnar världen, och
ingen väg tillbaka går.4

När någon i ett väckelsemöte ”lämnat sig åt Gud” stämde man dessutom gärna
upp: ”Synd och värld, farväl för evigt. Aldrig får du mig igen.”5

”Jag följer korset och lämnar världen” är alltså en del av ett proklamerat svar
på frågan om förhållandet till omvärlden. Att inte umgås med icke-troende är en
annan del av svaret. Kontrasten uttrycks – mer i mitt tidigare material än i det
senare – även med orden att man lämnar ”det världsliga livet” för att istället hålla
sig till Jesus och leva som han lär.

Samtidigt kan frikyrkomedlemmen emellertid i många fall vara aktiv i det
omgivande samhället genom politiskt eller annat ideellt arbete och genom detta
och annat vara respekterad på orten. Hur stark kontrasten till ”världen” därmed
var och var gränsen drogs skiftar mellan samfund, tider och regioner.

Hur ska detta förstås? Hur kan man både lämna världen och ta del i dess liv?

”I världen men inte av världen”

I kristna sammanhang – vilket också citatet från kvinnan född 1972 anger – kan
man få höra att en kristen människa bör ”leva i världen men inte av världen”.
Orden finns inte direkt i Bibeln men går tillbaka bland annat till Jesu överste-
prästerliga förbön, återgiven i Johannes evangelium 17:11 och 17:14. Orden
tycks handla om att i någon form bejaka livet i ”världen” samtidigt som man
markerar en gräns i tillhörighet och lojalitet till ”världen”. ”Världen” kan alltså
beskrivas både som en arena för kristnas verksamma liv (där det kristna livet
ska gestaltas och evangeliets goda nyheter spridas) och som ett hot (”världen”
riskerar att förleda och locka människan att inte söka Gud och vara Gud tro-
gen). Förhållandet blir därmed spänningsfyllt. Gärna och ofta citeras Paulus
brev till församlingen i Rom där författaren börjar ”brevets etikdel” med orden:
Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av
era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar
honom och är fullkomligt.6

Ibland har kristna talat om att en kristen människa är ”medborgare i två värl-
dar”, ofta uttytt som Guds rike respektive den egna nationen/tillvaron här på
jorden. En flerfaldig användning av begreppet ”världen” finns redan i de bibliska
skrifterna (se nedan), och sättet att förstå detta har under kyrkans långa historia
lett till olika hållningar hos kristna människor.

Mycket förenklat kan sägas att vissa – enskilda och grupper – utifrån kristna
värderingar aktivt har engagerat sig direkt i samhällets olika frågor och försökt
påverka och ändra dess strukturer. I dessa fall har ”världen” framförallt setts
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som en arena för den kristnes insats och inte som något som ska undvikas.
Andra har menat att den kristne i sitt liv ska prioritera församlingen och evang-
eliets spridande, åt att föra enskilda människor till tro och sedan i den kristna
gemenskapen undervisa dem om kristet liv. Då är ”världen” framförallt något
som hotar människors eviga väl, gränsen görs tydlig och man tänker att den
kristne påverkar världen främst genom sitt exempel. Som en bland flera möjliga
konsekvenser av detta senare har vissa människor radikalt dragit sig undan ”värl-
den” in i ett asketiskt och kontemplativt liv. Naturligtvis finns alla möjliga mellan-
positioner.

Också i den frikyrkliga historien i Sverige finns detta. Vissa frikyrkliga har
klart markerat gränser mot sådant som ligger utanför församlingens livsområde.
Det kan gälla mot idrottsrörelse, mot politiskt engagemang eller mot vissa andra
företeelser i ”världen”. Samtidigt finns hos andra exempel på ett starkt engage-
mang i samhället, såväl socialt som politiskt. Att man alltså ska ta ansvar för det
gemensamma livet även utanför församlingen har för denna senare grupp av
frikyrkomänniskor varit en självklar del av den kristnes livsuppdrag. Självklart
finns också här alla möjliga varierande positioner.

Här väcks principiellt viktiga och intressanta frågor om hur en enskild och en
grupp med särskilda övertygelser ska förhålla sig till sin omgivning. Det gäller
frågan om i hur hög grad man ska skapa egna avgränsade gemenskaper för att
få möjlighet att mer ostört odla sin egenart och därmed kunna vara ett exempel
för andra att se på och ta intryck av. Alternativet är att ge sig in i det ”vanliga”
livet och där tillsammans med andra – ofta genom samförståndets kompromis-
ser – forma samhället men samtidigt riskera utslätning av sina övertygelser.
Frågan gäller också i hur hög grad omgivningen utgör ett hot som måste undvi-
kas; kan en särpräglad grupp undgå att assimileras i en pluralistisk miljö? Vidare
gäller diskussionen om det överhuvud är möjligt att i den egna gruppen undvika
”världen innanför”, dvs det som är destruktivt och hotande för de egna idealen;
blir inte all mänsklig gemenskap fylld av gott och ont, av kompromisser och
felsteg? Kortfattat uttryckt i kristen kontext: Hur ska uppdraget att ”göra alla
folk till lärjungar” (Matt 28:19) utföras? Hur ska man vara ”jordens salt” och
”världens ljus” på ett sätt som bidrar till det som Gud vill med denna värld och
dess människor?

Ett sätt att grafiskt skissera frågan om hur relationen till ”världen” ser ut görs
synligt av följande figur:

Församlingen kan beskrivas som den inre cirkeln som befinner sig i den yttre
cirkeln som representerar ”världen”. Frågan är: Hur perforerad ska församling-
ens omkretslinje vara? Hur starkt betonade ska dess gränser vara?7

(figur 2)
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Kapitlets strukturerande frågor och disposition

Uppgiften här är emellertid inte att grundligt analysera möjliga förhållanden mel-
lan kyrka och värld, kyrka och kultur eller hur svensk frikyrklighet förhåller sig
till olika modeller som presenterats för detta.8  Inte heller handlar det om att
diskutera grundläggande ecklesiologifrågor.9  Med tanke på att detta är en av-
handling i etik måste detta kapitel få en mer avgränsad inriktning.

Som tydligt framgår i kapitel fem bekräftar informanterna att begreppet ”värl-
den” spelat en viktig roll i frikyrklig etisk argumentation och livsförståelse. ”Världs-
lighet” i olika former har uppfattats som ett hot mot det kristna livet, och ibland
kontrasteras en ”andligt sinnad människa” och en ”världsmänniska”. Det som
hör till ”världen” har därmed fungerat som en tydlig gränsmarkör. Frågan är
dock var gränsen placeras och hur den motiveras.

För att närmare belysa frikyrklig etik ska jag beskriva, belysa och diskutera
frikyrkliga resonemang kring förhållandet till ”världen”. Jag ger först ett referat
av hur begreppet ”världen” används i Bibeln. Det följs av ett avsnitt där jag kort
beskriver hur frikyrkliga engagerat sig i sitt samhälles angelägenheter. Därefter
tar jag fram frikyrkliga exempel på en negativ hållning till ”världen”. Detta följs
av ett försök att visa hur synen på ”världen” diskuterats och förändrats inom
svensk frikyrklighet. Jag avslutar med ett avsnitt där jag med hjälp av frikyrklig
diskussion reflekterar över den spänning som blir synlig genom den dubbla inne-
börden i begreppet ”världen” och tanken på ”dubbelt medborgarskap”.

”Världen” som bibliskt begrepp

Att förhållandet till ”världen” är komplext för kristna människor är inte så märk-
ligt. Dubbelheten finns nämligen redan i de bibliska texterna, ett faktum som
naturligt får konsekvenser i en bibelpräglad miljö som svensk frikyrklighet. Om
vi håller oss till begreppet ”världen” kan vi se att det används på olika sätt i
Bibeln.10

Världen är Guds goda skapelse

Det kan positivt betyda den av Gud skapade världen. I denna bemärkelse är
”världen” hela mänskligheten, hela Guds skapelse, inklusive dess goda ordningar.
Världen har skapats genom Kristus (Joh 1:3, Hebr 1:21) och det är platsen där
Gud är verksam (Ps 104, Joh 3:16). Det är också platsen där människans jorde-
liv ska levas med ansvar för medmänniskan. Världen anses då ren och god
(1Mos 1, Matt 15:11, Rom 14:14, 1Tim 4:4). Denna övertygelse utgör Bibelns
grundsyn på tillvaron.
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Världen är ett hot

Parallellt med denna positiva hållning finns dock en betydligt mer negativ syn på
”världen”. ”Världen” står då, på grund av syndafallet, i motsatsställning till Gud
och hans vilja. Det kommer särskilt till uttryck i de johanneiska texterna men
finns också hos Paulus och i Jakobs brev. Gud sände sin Son till världen men
världen tog inte emot honom (Joh 1:10–12) och den står nu under Guds dom
(Rom 3:19). De troende har tagits från världen och tillhör den inte längre, de har
dött bort från den (Joh 17:6,14, Gal 6:14, Kol 2:20).

För den troende är det därför orimligt att älska världen: ”Älska inte världen
och det som finns i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek
i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad
högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och
världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt.”
(1Joh 2:15–17). Eftersom ”…hela världen ligger i den Ondes våld” (1Joh 5:19)
och ”… denna världens vishet är dårskap i Guds ögon” (1Kor 3:19) uppfattas
världen som något hotande som man bör värja sig emot.

Hur ska då kristna leva? I Jakobs brev är svaret bland annat: ”Men att söka
upp faderlösa och änkor i deras nöd och hålla sig själv obesmittad av världen,
det är en fromhet som är ren och fläckfri inför vår Gud och fader” (Jak 1:27).
Även Paulus är inne på samma spår i sitt brev till Titus: ”Ty Guds nåd har blivit
synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst
liv och denna världens begär och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den
tid som nu är.” (Tit 2:11–14).11

Här finns alltså starka varningar till den kristne att undvika att besmittas av
”världen” och leva på ”världens vis” (Ef 2:2).

Parallellt med detta stryks det under att Jesu lärjungar ska gå ut i världen, för
att predika evangeliet (Matt 28:19) och vara ljus och salt (Matt 5:13–16). Såsom
Fadern har sänt Jesus, så har Jesus nämligen sänt sina lärjungar (Joh 20:21). De
kristna ska dock vara beredda på att världen bjuder motstånd mot evangeliet;
lidande och förföljelse ska inte komma oväntat (Joh 15:18–25). Djupast kan
lärjungen dock bäras av vissheten att Jesus har besegrat världen (Joh 16:33).

Det är väl troligt att just denna dubbelhet – att den kristne är sänd in i världen
samtidigt som han/hon ska värja sig från negativt inflytande associerat till värl-
den – ligger bakom uttrycket ”leva i världen men inte av världen”.

Hur ska då detta omsättas i livet, enligt den frikyrkliga undervisningen? Efter
ett avsnitt där jag framhåller och exemplifierar att frikyrkliga människor engage-
rat sig i sitt samhälle ger jag, relativt okommenterat, ett antal exempel ur mitt
material på hur ”världen” – i linje med det senare bibelmaterialet ovan – fungerar
som en markör för det som är negativt. Jag försöker också visa syftet med de
gränser som markeras genom hänvisningen till ”världen”. I resten av kapitlet
diskuterar jag sedan resultaten.
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Positivt om delaktighet i omvärlden

Genom forskningen vet vi att frikyrkliga människor i stor utsträckning engage-
rat sig i samhället. Omfattande insatser har gjorts såväl genom sociala stöd-
insatser som i politiskt arbete, nykterhetsarbete och delvis även fackligt arbete.
Att man på detta sätt ska leva i världen och ta ansvar för livet där har för många
varit en självklar del av den kristnes livsuppdrag. Jag ger några exempel ur mitt
eget och näraliggande material.

Positiva vardagskontakter

I några av mina intervjuer påpekas att gränserna mellan de frikyrkliga och övriga
människor inte alltid var så markerade. Istället fanns ofta en närhet till andra
människors liv. Det gäller särskilt på landsbygden. ”Församlingen hade goda
relationer till de ”icke-kristna”, man levde inte avskärmade från världen.”12

Kapellet var samlingsplatsen i bygden. Församlingen har alltid haft goda relatio-
ner till bygden. Kanske var det därför som undervisningen inte handlade så mycket
om ”akta er för världen”.13

En kvinnlig SMF-are (f 1941) säger:
Det var överhuvud hög moral på den lilla orten och i trakten runt omkring. Någon
direkt eller avgörande skillnad fanns inte. Budorden och andra bibliska moral-
regler följdes relativt bra.14

I denna positiva grundsyn ingick alltså att man kunde ha goda förtroendefulla
relationer till ”utomstående”, dvs människor utanför församlingen, ty  – för att
citera SMF-läraren Sven Hemrin – ”man var inte så ogudaktig där heller”.15

Engagemang i andra rörelser

Hos mina informanter finns inte några större skillnader mellan generationerna
när det gäller synen på politiskt och fackligt engagemang; på dessa punkter
finns en allmänt positiv grundsyn (även om det konkreta engagemanget i den
yngre gruppen verkar vara lägre). För många är engagemanget mycket natur-
ligt.

ÖM-ledaren Freddy Götestams far sa till honom angående fackföreningen:
”Om jag vill njuta av förmånerna ska jag också vara med och hjälpa till i kam-
pen.”16

Sven Nilsson (tidigare ledare i FA i Sverige) ger ett annat exempel:
Speciellt vid Brosågen i Vansbro synes frälsningssoldater ha låtit sig engageras i
fackföreningsarbetet. Under flera år var huvudparten av styrelsen frälsnings-
soldater. Gamla protokoll avslöjar hur de försökte omsätta sin kristna tro i prak-
tiska åtgärder för arbetarna och deras familjer. De ivrade för bildandet av sjuk- och
begravningskassa, kooperativ affärsrörelse, en sjukbesöksorganisation och
insamlingsaktiviteter för olycksdrabbade arbetare på olika platser i landet. Att
samarbetet fungerade visar bland annat att Arméns musikkår som regel spelade
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vid arbetarbegravningar. Det fanns aldrig några motsättningar mellan troende och
icke-troende inom arbetarkadern. Alla levde under samma villkor och var solida-
riska mot varandra. 17

Mina intervjuer vittnar om att det funnits frikyrkliga människor som haft poli-
tiska förtroendeuppdrag. Församlingsmedlemmar har varit engagerade i kom-
munalpolitik och haft ansvarsfulla förtroendeposter, och det var inte ovanligt att
församlingsordföranden också var en ledande man i kommunalnämnden.18  En
stor grupp riksdagsledamöter har hört hemma inom frikyrkligheten.19  Det före-
kom även att man upplät missionshusen för valmöten.20

I Frikyrkosverige, en livsstilsstudie 1977 framkommer statistiskt att
frikyrkofolk då var medlemmar i politiska föreningar i dubbelt så stor omfatt-
ning som svenskar i övrigt. Även för partipolitiskt engagemang är siffrorna
höga. Här finns dock samfundsskillnader: engagemanget är starkast inom SMF
och SB medan ÖM och FA ligger lägst.21

Social hjälpverksamhet och skolor

Ett aktivt förhållningssätt till situationen i samhället uttrycks också genom social
hjälpverksamhet. Många frikyrkoförsamlingar har eller har haft en särskild so-
cial kassa med vars hjälp man har gett stöd till människor i nöd. Man kan också
nämna Hela Människan (tidigare kallat DKSN) och de många RIA-byråer som
bedrivs samt LP-stiftelsen, för att se att engagemanget funnits och kanaliserats
in i gemensamma insatser.22  Engagemanget i arbetet för utslagna människor och
andra som haft det svårt har för det mesta varit självklart.

Till detta bör läggas att många skolprojekt har sin upprinnelse hos
frikyrkomänniskor eller i frikyrkliga församlingar. Det gäller såväl söndagsskolor
som vardagsskolor (bland annat ett flertal folkhögskolor).

Diskussioner, kontakter och engagemang

Vid de allmänna frikyrkomötena från 1905 och framåt diskuterade man ivrigt
och utförligt sin samtids olika frågor, motiverade till engagemang och tog ställ-
ning. Det handlade då bland annat om rösträtten, nykterheten, arbetslösheten,
religionsfriheten och skolan.23  Ett ivrigt remisskrivande i ett stort antal frågor
speglar också viljan att vara med och forma samhället.24

När Ansgar Eeg-Olofsson, SMF-are och under många år en ledande
frikyrkoman, 1973 gör en tillbakablick menar han att nödvändigheten av sam-
hällsansvar var så självklar att den inte behövde diskuteras.25

SMFs socialsekreterare Einar Rimmerfors berättar i en memoarbok att den
blivande missionsföreståndaren i SMF Richard Larsson redan på 1940-talet tog
initiativ till överläggningar med arbetsmarknadens parter.26  Rimmerfors nämner
också hur han själv under sin pastorstid i Falun år 1949 tog initiativ till en ungdoms-
utställning i vilken många ungdomsföreningar i staden medverkade (utställningen
uppmärksammades nationellt).27  ÖM-pastorn Freddy Götestam har berättat för
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mig hur han under sin pastorstid i Borlänge i början av 1950-talet tog initiativ till
en kontaktkonferens mellan frikyrkorörelsen och arbetarrörelsen, en konferens
där talare från båda hållen medverkade och som sedan följdes upp i mindre
samtalsgrupper.28

Samhället och ”världen”

Liknande exempel på positivt engagemang skulle kunna ges i stor omfattning.
Många frikyrkomedlemmar har tagit del i samhällsbyggandet, genom diakonalt
eller politiskt arbete. ”Det är bättre att göra något än att bara sitta och tycka” kan
sägas ha varit en ledstjärna hos människor och församlingar som präglats av
verksamhetslusta och aktivitet. Det har funnits en vilja att vara med och ta
ansvar. Till det som räknats upp ovan kan även läggas det stora internationella
engagemang som missionen innebär och den fostran i globalt tänkande som
blivit följden.

Frågan är dock om detta positiva samhällsengagemang benämns som enga-
gemang i ”världen”. Jag har inte kunnat utröna ett säkert och entydigt svar på
detta i mitt material. Konstateras kan dock att det sällan förekommer sådana
kopplingar. Jag återkommer till detta faktum senare i kapitlet.

”Världen” som ett hot

I inledningen till detta kapitel citerar jag den sångvers i vilken den kristne i och
med sin omvändelse säger sig ”följa korset och lämna världen”. Korset och
världen framstår här som två motpoler, två alternativa lojaliteter.

Det är också helt tydligt att ”världen” i mycket av mitt material är ett begrepp
som ger negativa associationer. Detta stämmer väl med vad Owe Kennerberg
anger i sin avhandling Innanför eller utanför: en vanlig motivering till uteslut-
ning ur församlingen är att personen ”fattat kärlek till världen”. ”Världen” är
något hotande som man bör avgränsa sig mot.29

Hur har man i dessa fall förstått innebörden i ”världen” och det man ska ta
avstånd ifrån? Jag ger ett antal exempel:

”Världsmänniskan”

Den troende människan kontrasteras mot ”världsmänniskan”.
När ÖM-pastorn O L Björk skriver om äktenskap, skilsmässa och omgifte

avslutas boken med att han, med hänvisning till 2Kor 6:14–16, varnar ogifta
kristna för att överväga giftermål med icke-kristna. Motiveringen är att Gud
självklart inte kan sammanfoga två personer som är så vitt skilda i uppfattning
och sinnestillstånd som ”en troende kristen och en världsmänniska”.30
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Vad är då en ”världsmänniska”? Seminarieläraren David Hedegård uttrycker
kontrasten med följande ord om den kristne:

Han måste gå mot strömmen, ty hans mål är motsatt världsmänniskornas mål.
Hans mål är själens bärgning.31

I Frälsningsarméns handledning Kallad till soldat definieras det på följande sätt:
Frälsningssoldaten måste vara på sin vakt mot världens ande, som också med
rätta kallas världslighet, och de uttryck denna tar sig. Upproret mot Gud kan
demonstreras öppet. Brutalt och med förakt, eller i form av förfinad ”neutralitet”,
kultiverad ”tolerans”, religion utan Gud, kristendom utan Kristus och på många
andra sätt. En världslig person är en som är upptagen av sig själv och tillämpar en
falsk värdeskala, som inte har samband med Guds vilja.32

”Världsmänniskan” är alltså den människa som inte söker frälsning hos Gud och
söker leva efter Guds vilja. Benämningen kunde därför användas relativt allmänt
för den person som lever på ett sätt som inte uppfattas stämma med kristen
livsstil.

Beskrivningen förekommer inte bara i frikyrkokretsar utan även i andra kristnas
resonemang, till exempel hos Olov Hartman.33

En kristen ska alltså enligt denna syn ha så lite som möjligt av nära relationer
till icke-kristna. Owe Kennerberg hävdar att avståndstagandet från äktenskap
mellan en troende och en icketroende är typiskt för äldre frikyrklighet.34  Inom
de pingstorienterade samfunden blev man ofta utesluten ur församlingen av detta
skäl långt in på 1950-talet.35

Det var absolut förbud mot sällskap med ofrälst. Det blev församlingssak av det.
Om man inte ville be församlingen om förlåtelse och var villig att ändra på sig så
blev det uteslutning. Gränsen mot ”världen” var tydligt markerad.36

Och även när praxisen blir mindre hård och man inte längre utesluter så avråder
man: när ÖM-pastorn Bernt Axelsson får svara på frågan i MB 1975 hävdar han
att det trots allt handlar om två naturer och att det ofta blir svårigheter när det
gäller gemensamt böneliv, visionen och kallelsen för livet samt barnuppfostran.37

I mitt material finns rekommendationer att man inte ska umgås med ”utom-
stående”, ”världens ungdom”38  eller ”otroende”39  (beteckningarna växlar i inter-
vjuerna). Det är ”på gränsen till synd” att umgås med otroende, och man byter
ofta en stor del av bekantskapskretsen när man blir kristen.40

Många berättar om en stark motsats mellan ”vi och de”. Frikyrkofolket skulle
vara ”ett annorlunda folk”. En ledare inom SAM berättar om en pingstledare i
hans hembygd (Vetlandatrakten) som till och med varnar sina församlingsmedlem-
mar för att gå på bröllop där den ene av kontrahenterna inte är kristen.41

Jag ger ytterligare några exempel ur mina intervjuer: ”Avfällingar hälsade man
inte på och man umgicks överhuvud taget inte med människor utanför kyr-
kan.”42 . ”Icke-kristna var utomstående som skulle vinnas för Gud. Samtidigt
skulle man inte umgås alltför mycket med dem.”43

Icke-kristna kallade man för ”utomstående”, och man såg det som ”dom och vi”.
Man gjorde aldrig något tillsammans trots att det var ett litet samhälle. Var och en
hade sina egna arrangemang och det fanns inget intresse från något håll att
samarbeta eller utbyta idéer eller gemenskap.44
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Mer än en frikyrklig människa har dessutom berättat för mig hur detta ledde till
att man knappast umgicks med sin egen släkt. Istället prioriterades församling-
ens möten och medlemmar.

Av dessa exempel är det tydligt att man uppfattar världen som människor som
finns utanför den kristna gemenskapen och som den kristne ur vissa aspekter
lämnat bakom sig när han/hon blev medlem i församlingen. Gemenskap med en
”världsmänniska” bör alltså undvikas.

”Världsliga aktiviteter”

Av sammanställningen i kapitel fem framgår att ”världslighet” kan yttra sig i
vissa yttre beteenden (rökning, alkoholdrickande, ”gnola på världsliga visor”45

etc) men också genom närvaro och deltagande i vissa aktiviteter på vissa platser
(delar av kulturlivet hör dit: dans, film, teater, viss litteratur, nöjen och populär-
musik).

För en nu medelålders man (uppvuxen i ÖM under 1950-talet) var världen det
som ägde rum utanför församlingen och den kristna gemenskapen. Det innebar
för honom bland annat att inte fortsätta med idrott, ett farväl och ett avståndsta-
gande från gamla kompisar som skapade en oöverstiglig mur. ”Det var så själv-
klart att jag inte ens frågade.”46

Ibland försöker man också aktivt förhindra utbredningen av nöjeslivet i sam-
hället. Från min barndom minns jag till exempel att en ledande frikyrkoman
köpte ett visst markområde vid en sjö för att undvika att där anlades en dans-
bana.

En illustration till hur det kunde gå till ges i boken I tredje led. Det är SMF-
aren Adrian Wennström som i mitten av 1930-talet beskriver hur en frikyrklig
man markerar mot vad han anser vara felaktiga vanor:

Anders Björks fader hade varit med i ledningen för missionsförsamlingen, och
från barnaåren hade han insupit mycket av misstro mot kyrkans folk. På frikyrkligt
håll ansågos de allt för frigjorda i förhållande till världen. De tilläto sig en del –
särskilt när det gällde nöjeslivet – som man i frikyrkliga kretsar tog avstånd ifrån.
Anders kom ihåg från sin barndom särskilt en händelse vid ett bröllop. Sådana
högtider blevo i hans hembygd till väldiga fester, då släkt och vänner inbjödos att
deltaga. Då man var släkt med halva byn och god vän även med den andra hälften,
så innebar det att ett par hundra personer kunde bli inbjudna vid sådana tillfällen.
En gång var Anders med sina föräldrar på ett sådant storbröllop i en granngård.
Först ägde vigseln rum och sedan kom förplägnaden. Vin förekom till desserten,
men fadern tog givetvis inte emot, utan han avvisade det ganska demonstrativt.
Litet längre fram började skolläraren i byn att ordna med sittlekar bland ungdo-
men, men då steg den myndige frikyrklige bonden upp, lämnade gästabudet och
följdes av en hel rad människor, som voro av samma mening som han. Det var att
”inte sitta där bespottare sitta”, och Anders tyckte att det var stil på det hela.47

Slutligen citerar jag även den sång som under lång tid sjungits i söndagsskolan
(inte bara av frikyrkobarn) och som associerar världen både till dåliga vanor och
dåliga vänner:

Jag älskar söndagsskolan och villigt skyndar dit, att där bland barnen sjunga och
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lära med all flit.   Jag vill ej dagen spilla i lättja, synd och lek, jag skyr den onda
världen och falska vänners svek.48

”Världsliga tänkesätt”

Man oroar sig också mycket över samhällets moraliska förfall. I mitt material
om äktenskap, skilsmässa och omgifte framkommer detta på flera sätt. Jag ger
några exempel:

Ellen Keys kärleksfilosofi tillsammans med Bertrand Russels tal om kamrat-
äktenskap och en friare sexualitet är exempel på läror som anses gå emot skapelse-
ordningen.49  En annan fiende är Freuds psykoanalytiska läror som populariseras
av olika författare. Detta innebär enligt debattörerna att felaktiga ideal sprids
under benämningen ”den naturliga etiken/moralen”.50

När biskopsbrevet i sexualfrågan 1951 kommenteras i MB hävdar skribenten:
Klyftan är tydligen stor mellan den kristna synen på dessa frågor och den, som
mer och mer blivit förhärskande bland stora skikt av vårt folk. Det svenska folket
håller på att spaltas upp i två läger och man ser på en av våra största livsfrågor
utifrån helt olika utgångspunkter. Det är ingen idé att försöka dölja detta. De
kristna normerna håller alltmer på att förlora sin giltighet för många av vår tids
människor.51

På 1950-talet menar baptisten Bert Franzén att man har
anledning beklaga, att den naturliga moralens synpunkter presenterats för den
stora allmänheten som en vetenskaplig livssyn... Ofta har dess idéer spritts i en
förvrängd och idealiserande form, som i hög grad duperat en lättledd ungdoms-
front. Denna felinriktade och ansvarslösa upplysningsverksamhet har framför allt
bedrivits genom undermålig litteratur, andefattig veckopress och erotiskt
genomsyrad film.52

När SMF-aren och seminarieläraren Ivar Wennfors i sin bok 1956 öppnar för en
mindre hård inställning till skilsmässa och omgifte gör han det likväl med ett
klart avståndstagande till ”den moderna skilsmässomentaliteten”.53

År 1962 kommenteras en TV-debatt kring moralfrågor i MB. Författaren
menar att den nya moralen visar att Sveriges folk ”är på glid bort från den
kristna etik, som dock varit ryggraden i vår kultur”.54

”Världen” som onda gudsfientliga makter

”Världen” kan också utgöras av onda makter som är fientliga mot Gud. En
kvinna som i mitten av 1930-talet funderar på om hon skulle gifta sig med den
icke-kristne man hon sällskapar med förmanas av pastorn med orden: ”Du ska
väl inte ta Satan till svärfar?”55

En pingstvän (f 1941) berättar om att hon aldrig besökte dansställen under sin
uppväxt:

Undantaget var när sångarna fick sjunga i pausen. ”Då minns jag så väl att när
man gick ut därifrån sa de flesta så här: O, vad mycket onda andar det var därinne.
Usch, vad hemskt det var!” (Intervjuaren: Hur läste man av det?) ”Det vet jag
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inte. Jag tror att det var de som var mest gudfruktiga som skulle kunna avgöra
det.”56

I en artikel i MB i mitten av 1980-talet om de många familjekriserna hävdar ÖM-
pastorn Bo Wettéus att ondskans makter är i verksamhet:

Just här står den avgörande kampen mellan gott och ont, mellan Guds helhet och
den sataniska splittringen, mellan försoningens krafter och söndringens... Djävu-
len och hans demoner har sina koger fyllda av splittringens, oförsonlighetens och
trolöshetens pilar... 57

I MB kritiserar ÖM-ledaren Linné Eriksson år 1968 vissa studentkretsar som
talar ”tvetydigt i dessa frågor och på ett ytligt sätt söker göra föräktenskapliga
förbindelser legitima och berättigade.”58  Det följs upp av ett uttalande samma år
i vilket ÖMs styrelse anser det vara ”ytterst allvarligt om man även på kristet håll
anpassar sig till hedniska och primitiva samlevnadsformer för äktenskap och
familj”.59  Och på ledarplats i MB hävdar signaturen S S:

De som vänder sig mot äktenskapet och familjeinstitutionen tror emellertid varken
på Bibeln eller på Gud. Hela resonemanget riktat mot de gudomliga förordninga-
rna är ingenting annat än ett återupplivande av antikens sexualkult och astarte-
dyrkan. Det visar bara hur långt bort från Gud och kristen livssyn vi kommit.60

Förfallet i världen kopplas gärna till apokalyptiskt färgade beskrivningar av den
yttersta tiden. Ett exempel: Pastor Harry Frödin diskuterar i en artikel förhållan-
dena i Stockholm där hälften av alla äktenskap då upplöstes. Enligt Frödin beror
det inte på bostadsbristen (som vissa anser) utan bör förstås i ljuset av 2Tim
3:1–3 om avfall i den yttersta tiden.61

Ett sista exempel hämtar jag från Kennerbergs avhandling som återger ett
församlingsprotokoll där det berättas att församlingen tvingats utesluta två kvin-
nor ”som av satan snärjts och dragits ut i världen”.62

Sammanfattning av avsnittet
”Världen” som ett hot samt en slutkommentar

Sammanfattningsvis kan vi alltså iaktta i materialet att ”världen”, negativt tänkt,
har såväl individuella som kollektiva dimensioner. Vi kan konstatera att de
bibeltexter som ser världen som något hotande har starkt genomslag i den fri-
kyrkliga miljö som mitt material representerar och beskriver. Främst gäller detta
de båda äldre grupperna.

Det finns alltså tänkesätt och beteenden som uppfattas vara emot kristen
livsstil och som en kristen därför bör undvika. Det finns belägg för att vissa
lokaler/platser anses vara mer påverkade av ”världen” än andra (dansbanan och
biolokalen är mer hotande än hemmet och kyrkan).

Samhällets moraliska förfall är ett uppenbart uttryck för den världslighet man
bör motarbeta. Under hela den studerade perioden klagar frikyrkokristna över
samhällets sekularisering, och det omgivande samhällets moraliska förfall kom-
menteras regelbundet.63  Här och var framkommer tankar om att det är onda och
gudsfientliga makter som driver denna utveckling.

När ”världen” används i negativ betydelse är associationerna alltså oftast till
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tron, moralen och kultursektorn. En ”världsmänniska” synes ha varit den män-
niska som inte tror på Gud och som låter sig styras av sådant som ”hör denna
världen till”.

Som en liten kuriosa-detalj i denna exempelsamling återger jag till sist vad en
äldre frikyrkoman berättar: Hans farmor hade en gång på radion fått höra att
Filadelfias symfoniorkester skulle spela. Hon menade att det då var legitimt att
lyssna, och blev djupt besviken när hon efter en stund förstod att orkestern inte
kom från Filadelfia (pingstförsamlingen i Stockholm) utan Philadelphia (staden i
USA).64

Gränsernas innebörd

Att gränser sätts är inget märkligt. Alla människor sätter själva eller accepterar
gränser för sig själva och bidrar till att sätta gränser för sin omgivning. All
mänsklig samvaro styrs av olika former av konventioner, och sociologisk teori
lär oss om roller och samspel i olika grupper.

Gränser kan vara personligt genomreflekterade eller bara övertagna från sam-
tiden eller tidigare generationer. Det handlar om identitetsskapande beteende-
kulturer som synliggör grundläggande värderingar och som utvecklas, upprätt-
hålls och modifieras över tid. Att gränser finns är alltså något naturligt. Frågan
är mer om vilka de ska vara, hur de motiveras, vem som ansvarar för att de
efterlevs och i vilken utsträckning enskilda individer eller grupper har/ges möj-
lighet att avvika från dem.

Relationen till ”världen” kan ha med gränssättning att göra. Ett sådant bruk
dominerar förståelsen och användningen av begreppet i svensk frikyrklighet.65

Hur kan man då förstå de gränser som satts inom frikyrkligheten? Vilka motiv
framhålls uttryckligen och vilka finns underliggande? Vid sidan om naturlig hän-
visning till att terminologin är biblisk kan en systematisering av motiven ge föl-
jande resultat:

Gränser formar och synliggör den egna identiteten

Den frikyrkliga grundsynen med talet om omvändelse till personlig tro handlar
om att medvetet ta ställning och byta lojalitet. En kvinna (f 1950) och uppvuxen
inom SAM berättar en i denna åldersgrupp inte ovanlig berättelse:

I församlingen och i de sammanhang som P var med i talades det mycket om
omvändelse och att göra ”avgöranden”. P själv säger att hon växte in i tron och
att hon egentligen alltid trodde. Men vid 13 års ålder kände hon sig mer eller
mindre tvungen att ta steget och ”avgöra sig”. Det skedde på ett barnmöte som
man hade i kyrkan. Efteråt gjorde man väldigt stor affär av det i församlingen, och
på nästa gudstjänst berättades det för alla att en av församlingens ungdomar
hade blivit frälst. Det tyckte hon kändes lite jobbigt för egentligen hade hon inte
upplevt något speciellt då utan det var mer som ett gensvar på den undervisning
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som hon hört. Men samtidigt säger hon att det kanske varit bra att ha en tidpunkt
att referera till senare i livet.66

Detta steg och dess konsekvenser förväntas enligt väckelseförkunnelsen vara
empiriskt konstaterbara.67  Den omvända människan är räddad och ”tagen ut ur
världen”, hon har blivit medborgare i ett annat rike som åtminstone på vissa
punkter har andra värderingar än det omgivande samhället. Inte minst där pre-
millenialismen dominerat har en apokalyptiskt färgad uppfattning att vara ett
utkallat folk varit stark.68

För många nyomvända har det säkerligen också varit fråga om en sådan djupt
personlig övergång från världen till Gud. En tydlig markering kunde då stödja
omvändelsen:

Våren kom och många blev frälsta. De kom direkt utifrån världen. De slängde
cigaretterna och brände upp dem, det var alltså radikala omvändelser. Människor
hade syndanöd.69

Ur intervjun med kvinnan född 1950 (ovan nämnd) citerar jag vidare:
I de sammanhang som hon var med var det vanligt med väckelsemöten och man
hade ofta besök av olika förkunnare som berättade om sina liv innan de blev
kristna, då de levt i synd och suttit i fängelse eller varit beroende av sprit osv. I
den undervisningen fanns det ju mycket moralundervisning inbyggd. Man sa att
man inte skulle dricka alkohol och eftersom det hört till livet före de kom till tro,
förstod man ju att det var synd. Sådan undervisning var det gott om.70

En samfundsledare kommenterar i samtal med mig:
Det skulle vara en tydlig skillnad mellan världens barn och Guds barn. Skillnaden
var förklarlig i en tid då den officiella kyrkan omfattade 100% av Sveriges invånare
och man var tvungen att göra någon distinktion, men för svensk frikyrklighet har
det varit en ganska ödesdigert klar gränsdragning.71

Frälsningen ska alltså ha en tydligt etisk innebörd. Den egna identiteten formas/
förstärks genom avståndstagande: ”vi är inte som de” och ”jag är inte längre
som jag var förut”. Och de som inte är församlingsmedlemmar betecknas alltså
som ”utomstående”.

Förutom att vara vägledande har dessa beteenderegler alltså ibland fungerat
som gränsmarkörer. Fler än en kan vittna om tankar likt detta citat: ”Jag såg en
målning med välkända teologer samlade och jag frågade mig själv: Hur kan en så
stor gudsman som (namnet) vara rökare?”72

Gränser minskar risken för förförelse

När hotet från världens förvillelser upplevs starkt kan en klar och tydlig gräns
mot världen innebära mindre risk för förförelse och försvåra att man blir påver-
kad i fel riktning.

Jag har redan i inledningen citerat en man (f 1923) som återger synsättet att
en kristen inte skulle ”vara tillsammans med icke-troende, de kunde dra en ut i
synden och världen”.73  För många föräldrar var det ett hot att barnen genom
kamrater skulle dras bort från församlingen och därmed riskera att tappa sin tro
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och gå evigt förlorade.
Några andra exempel ur mina intervjuer är följande: ”Föräldrarna sa: håll dig

borta från dem som svär och stökar, lyssna inte ens på dem.”74

Reglerna sågs som staket en bit från stupet: till exempel kunde dansen vara en
frestelse till sex och dåligt sällskap. Grundtanken var: inte så nära världen som
möjligt utan så nära Jesus som möjligt.75

”Aneby-aktionen” 1972, då ett antal kristna som protest mot nedbrytande TV-
program ställde undan TV-n under en period, är ett exempel på en markering
mot det som ansågs vara destruktivt. Det utfärdades också varningar mot häftig
musik som kan dra världen in i kyrkan. I mitt material finns dessutom varningar
för hur ”en farlig löslighet börjat insmyga sig också i kristna kretsar.”76

Gränser visar vad som bör prioriteras

Gränssättningen görs ibland utifrån frågan om vad som bör prioriteras, vad som
anses vara viktigast att lägga sin tid på. En sådan prioritering får extra mycket
stöd när den kombineras med övertygelsen om att Jesus snart kommer åter och
att uppdraget att föra ut evangeliet kallar.

Aktivt idrottsliv fordrar mycket tid av träning, och man kan argumentera för
att den tiden istället ska läggas på församlingsarbetet.77  Pingstledaren Olof
Djurfeldt berättar om sin barndoms värld: ”Idrott var också tabu i betydelsen
tävlingsidrott; man ansåg helt enkelt inte att det fanns tid för en varm kristen att
engagera sig i idrotten.”78

Den kristna människan ska leva troget efter Guds vilja. För en kristen gäller
det då att söka det som befrämjar den andliga tillväxten. Kärnan i frikyrklig etik
kan därför anges som

…de troendes starka önskan att leva Herren till behag (helgelse). Man har, medve-
tet eller till en viss del omedvetet, uppfattat det så att detta att följa Herren och
vara hans lärjunge för med sig ett liv i avskildhet från det tidigare ”syndaliv” i
vilket man levde.79

Freddy Götestam uttrycker det så här: ”Avskildhet från världsliga nöjen stärkte
det andliga livet.... Helgelse innebar ofta att man avstod från saker och ting.”80

Gränser leder till framgång för Guds verk

Framgång för Guds verk anses delvis bero på församlingens trohet och renhet.
När O L Björk till exempel betonar vikten av att kristna inte ingår äktenskap med
icke-troende visar han med en rad exempel ur GT att det går illa och leder till
avfall.81  Att den enskildes moral därmed angår hela församlingen blir en naturlig
följd. Det bör dock noteras att i den mån äktenskap redan ingåtts med en icke-
kristen (eller att personen blir kristen efter det att sådant äktenskap ingåtts) är
troheten i äktenskapet det överordnade värdet så länge som den icke-kristne
maken vill fortsätta samlevnaden.
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Gränser markerar ”sann kristendom”

Gränsen mot vissa ”världsliga beteenden och tänkesätt” kan också markera en
strävan att återvända till eller hålla fast vid ”sann kristendom”. Eftersom jag tror
att detta på ett avgörande sätt präglat frikyrklig etik ger jag lite mer utrymme till
att utveckla detta motiv och tar även in en del material från annan forskning.

Beteckningarna blir här värdeladdade. Vissa talar om att återvända till ”sann
urkristendom”, andra om ”bibliskt församlingsliv”, åter andra om ”apostolisk
kristendom”. Ibland kallas det att söka ”en högre andlighet”, ”en djupare andlig-
het” eller ”ett mer överlåtet kristenliv”. Vad det djupast handlar om är att man
uppfattar att kyrkan och/eller andra kristna inte tar det kristna livet och/eller
Guds ord på tillräckligt allvar, något som är typiskt för väckelse- och
reformationsrörelser i alla tider. Markeringar görs mot ”namnkristendom”.

Saken gäller för frikyrkornas del såväl i förhållande till SvK som för ett
samfunds förhållande till andra samfund. Det gäller ju också för en enskild
frikyrkomedlem, som riskerar att inte vara nog andlig.

Förhållandet frikyrkliga - Svenska kyrkan

För att belysa bakgrunden till förhållandet mellan SvK och frikyrkorna bör vi gå
till den svenska folkväckelsen. Lennart Molin talar om att denna åstadkom en
andlig segregering i svenskt kristet liv:

I enlighet med det pietistiska mönstret sorterades kyrkfolket i dem som var väckta
och inte väckta, vanetroende och sant troende eller namnkristna och personligt
kristna. Det fanns samtidigt en prästkritik som delade in prästerna i två tydligt
urskiljbara grupper: troende och icke-troende präster. Den väckte eller sant tro-
ende rekommenderades att undvika icke-troende präst och istället söka sig till
kyrkor, där en troende präst predikade, även om det kunde innebära långa och
tidskrävande resor.82

En historisk process leder alltså med tiden till att församlingar bildas vid sidan av
SvK, församlingar som förenar sig i olika frikyrkosamfund.

Innan jag går vidare ska det påpekas att det hela tiden funnits och finns
frikyrkomänniskor som haft dubbelt medlemskap och alltså varit aktiva även i
SvK (även som ledamöter och ordförande i kyrkoråd). I vissa trakter har man
samlats i kyrkan på förmiddagen och i missionshuset på eftermiddagen. Detta
gäller framförallt de samfund som växer fram i nära relation till SvK, nämligen
SMF och SAM (samt det inomkyrkliga EFS).83  De ”väckelsepräster” som fun-
nits har här spelat en brobyggande roll. Övriga samfund har inte haft denna
relation i samma utsträckning. Lewi Pethrus karakteriserade dock vid ett tillfälle
PR som en väckelserörelse inom SvK, ett uttalande som gett upphov till skilda
tolkningar.84

Parallellt med denna positiva hållning framträdde förespråkare för en mer
kritisk distans till SvK. Flera av frikyrkornas tidiga ledare – till exempel A Fern-
holm, E J Ekman, A Wiberg, C J A Kihlstedt – hade varit präster i SvK. De och
andra blivande väckelseledare hade ofta mött stort motstånd från SvKs präster-
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skap. Detta, och den principiella synen att SvK som statskyrka egentligen var en
obiblisk företeelse – dessutom med medlemmar som bara var formellt kristna,
medverkade till att det hos många frikyrkliga fanns en stor tveksamhet till sam-
röre med ”statskyrkans” folk (”statskyrkan” är en term med vanligtvis negativa
associationer).

Frikyrkofolket upplevde dessutom att präster och andra hade en nedlåtande
syn på dem när man anklagande karakteriserade deras församlingar som
”föreningskristendom”. Går man till vissa citat i Klefbecks bok är det inte svårt
att finna belägg för att en sådan hållning även fanns i akademiska kretsar:

Så småningom utbildar sig med amerikanarens sinne för det praktiska och enkla i
förening en ibland ganska raffinerad väckelsemetodik, vari ett betänkligt drag är
en magisk-mekanisk användning av bönen, vilket låter väl förena sig med den
massiva biblicism, som utmärker de mera obildade och okunniga bland väckelse-
ledarna.85

Till detta kom att frikyrkofolket ofta ansåg att kristenlivet i Svenska kyrkan var
förslappat och att moralens allvar inte hölls uppe. Detta gjorde att frikyrkofolket
minsann ”inte ville vara som de”! HF-författaren Sven Kårbrant menar att det på
denna punkt ofta finns en markerad skillnad mellan troendeförsamlingens erfa-
renheter och SvKs som gör det svårt för lutheraner att förstå dessa frikyrkliga
reaktioner:

Innanför eller utanför skapade en markerad skillnad som inte finns i lutherskt
sammanhang.86

Man menade alltså att gränsen mot ”världens eländiga inflytande” inte hölls tyd-
lig i SvK vilket ledde till att Guds rike inte hade framgång. Även om man inte
ville hävda att den hörde till ”världen”, kunde SvK beskrivas som ”förvärldsli-
gad”.

Den underliggande tanken är kanske att en folkkyrka lättare tar upp det omgi-
vande samhällets värderingar, och när överheten inte följer Guds goda lagar har
den anpassade kyrkan mindre kraft att sätta emot. De frikyrkliga som genom
yttre beteenden försökte visa vad de menade vara ”sant kristenliv” kunde antas
ta sin tro på större allvar.

Förhållandet mellan olika frikyrkliga

Det var dock inte bara SvK som kunde uppfattas som ett uttryck för ”lägre”
andlighet. Även inom samfunden och mellan dem kunde spänningar uttryckas
med dessa ord. PRs folk (liksom övriga pingstorienterade samfund) hade ofta
bilden av att de var mer andliga än ”missionarna” (SMF-arna) och ”stockholms-
baptisterna” (SB-arna).87

För ett barn i Pingstkyrkan kunde det vara förbjudet att delta i scouterna i
Allianskyrkan.88  Ett liknande tänkande återspeglas i ett vittnesbörd från en kvinna
(f 1941):

När jag började sällskapa med min blivande man ringde jag hem och berättade för
min mamma, frågade hon: Är han frälst.? Ja, han tillhör ÖM, sa jag. Jag frågade inte
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vad han tillhör, jag frågade om han är frälst, var kommentaren från mamma. Hade
jag sagt att han tillhör pingstförsamlingen hade aldrig den frågan kommit.89

Tidigare medlemmar i ÖMs styrelse har berättat för mig om återkommande
spänningar inom styrelsen mellan en ”andlig linje” och en som ansågs vara mind-
re andlig. Andlighet bedömdes då utifrån ställningstaganden till ”världen”: ju mer
andlig, desto mer avgränsad från världen.

Inte minst under 1930-talet finns en tydlig kritik mot de gamla samfundens
allt öppnare hållning mot kultur och samhälle; de kritiseras för att ha övergått
från omvändelse- och väckelseförkunnelse till ungdomsverksamhet och
”uppfostringskristendom”.90

Frågan är om moralen även fått fungera som ett kyrkopolitiskt instrument när
PR velat samla ”de andligt sinnade”. Flera frikyrkoledare i andra samfund har i
samtal med mig uttryckt tanken att yttre beteenden (”syndakatalogen”) blev
kvar som gränsmarkörer betydligt längre även inom dessa samfund eftersom
man inte ville riskera att bli bedömd som ”mindre andlig”. En pastor inom ÖM
beskrev en gång för mig en diskussion kring skilsmässa och omgifte i ett pastors-
möte med orden: ”Genom att vara hårda ville vi visa hur renläriga vi är.”91

Ett förekommande påstående när det gäller frågan om andlighet och moral är
dessutom att de som gjorde anspråk på högre andlighet ofta var de som var
hårdast i sin bedömning av andra.92

Förhållandet till ekumeniken

Den ”andliga halten” kunde även bedömas efter den ställning man intog till de
ekumeniska strävandena. De pingstorienterade samfunden bedrev under 1930-
talen en stark kampanj mot ekumeniska kontakter; ett resultat blev splittringen
mellan ÖM och SB. Kamp bedrevs även mot den ”nyteologi” som ekumeniken
ansågs vara ett uttryck för, inte bara från pingstsamfunden utan också från mer
väckelseorienterade kretsar inom SMF. På denna punkt fanns spänningar, efter-
som några av de ledande personerna inom FKS var starkt engagerade i ekume-
niken medan vissa av samfundsledarna tog avstånd.

SvK, RKK och ekumeniken framställdes i viss frikyrklig argumentation som
”den stora skökan”.93  Det gäller att undvika närkontakt med den värld vars
inflytande man borde akta sig för. Från PR talade man även om att FSK symbo-
liserade ett ”förkyrkligande och en förkvävning” av frikyrkornas andliga liv.94

Gränser som kommer till eller förstärks på grund av förföljelse

Till sist bör konstateras att gränserna också kan bli en följd av något man själv
inte valt. Sådant tenderar att förstärka känslan av utanförskap och den egna
avskilda identiteten. I den avskilda gruppen förstärks känslan av främlingskap,
en känsla som understöds av det särskilt i sångerna odlade pilgrimsmotivet. Man
upplevde att världen och dess myndigheter, och tidigare även SvK, var fientliga
mot Guds folk, precis som man uppfattade att bibeltexterna förutsäger. Ett ex-
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empel på det är den massmediala förföljelse som inte minst PR utsattes för.95

Här har säkert också sånger likt den som ofta sjungits vid dopförrättningar
påverkat förväntningar och skapat bilder:

Har du mod att följa Jesus, vad det än må kosta dig,  har du mod när världen hånar,
och till motstånd reser sig?96

Sammanfattning av avsnittet Gränsernas innebörd

De gränser som sätts kan alltså ha olika men samverkande innebörd. Det kan
handla om att synliggöra den egna identiteten, att minska risken för förförelse
och avfall och att betona vad som bör prioriteras. Gränserna kan också använ-
das som markörer för vad som kallas ”sann kristendom”.

Det är tydligt att såväl teologiska som sociala aspekter spelar in när gränserna
sätts. Gränsmarkörerna kan ses både som resultat av egna övertygelser och
som markeringar gentemot eller från andra. Tanken på att den ”annorlunda”
identiteten ska synas i beteende är en slutsats av framställningen: den ”andliga
halten” kan avläsas i hur man väljer att leva.

Debatt och förändring

En slutsats av framställningen så här långt är att frågorna om hur ”världen” bör
uppfattas och var en eventuell gräns mot den ska dras har föranlett många och
ibland heta diskussioner. Spänningarna har ofta varit starka inom och mellan
olika frikyrkor och även i förhållande till (olika grupper inom) SvK.

Hittills har jag i detta kapitel varit relativt a-historisk. För klarhetens skull har
jag systematiserat ett antal sätt att tänka och ta ställning utan att närmare disku-
tera om de förekommer mer i vissa åldersgrupper eller samfund och om de
förändras under den period jag studerar. Nu är det emellertid dags att anlägga ett
sådant jämförande perspektiv på utvecklingen. Jag ska nu belysa frågorna mer
historiskt och samtidigt peka på skillnader mellan samfunden.

Ett inledande exempel

Jag tar min utgångspunkt i det som berättas av den man som jag intervjuade
först av alla i mitt avhandlingsarbete. Han beskriver de församlingsmiljöer han
varit delaktig i:

Han föddes 1926 på Gotland där baptistförsamlingen som han kom att tillhöra
präglades av en tydlig skillnad mellan värld och församling (”syndakatalogen”
markerade gränsen).    Han flyttade sedan till en mindre ort utanför Jönköping.
Där fanns ingen tydlig religiös gränssättning, bygden var präglad av SAM/SMF-
församlingen och även de som inte var församlingsmedlemmar var ”ganska
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fromma”. Församlingsordföranden hade dessutom kommunala uppdrag.   Nästa
anhalt var en ÖM-församling i närheten. Där var gränsen tydlig mellan försam-
lingen och ”världen” och det var ”syndakatalogen” som gällde (ex dans, nöjes-
liv, bio). Det ansågs att man borde lägga sin tid på församlingen och missionen
snarare än på aktivt samhällsengagemang.    Slutligen flyttade han till en storstad
där ÖM-församlingen präglades av en starkt pietistisk grundhållning med samma
”syndakatalog” som i Småland bortsett från en större öppenhet för seriös kul-
tur.97

Denne person är ett gott exempel på hur situationerna kan växla beroende på
var församlingen befinner sig geografiskt och i vilket samfund den hör hemma.
I den lilla baptistförsamlingen på Gotland var det viktigt att hålla en tydlig iden-
titet med klara gränser; här är församlingen en minoritet. Gränserna var inte lika
tydliga i den småländska ort där de flesta omfattade någon form av kristen
livsstil och där det fanns många naturliga kontakter mellan församlingsmedlem-
mar och andra.98

Så verkar inte vara fallet i de båda senare exemplen. Där handlade det om
ÖM-församlingar som hade tydliga gränser utifrån en relativt given ”synda-
katalog”. En viss skillnad fanns dock; möjligen kan den förklaras av att försam-
lingen i det senare fallet befinner sig i en storstad där det allmänna kulturutbudet
och anonymiteten är större än i den mindre staden i Småland. Alternativt kanske
denna skillnad också speglar en allmän förändring mot en större öppenhet för
kulturen.

Här tycks vidare finnas en skillnad mellan SMF-församlingens goda
grannskapsrelationer och ÖM-församlingarnas mer slutna värld. Men även detta
kan ges en alternativ tolkning: att ÖM-församlingen uppfattas som annorlunda
kan bero på att även de som inte var medlemmar i SMF-församlingen på den
mindre orten följde den livsstil som ”syndakatalogen” föreskrev och att det där-
för inte märktes några större skillnader som markerade gränser.

Naturligtvis varken kan eller bör man generalisera utifrån ett enda exempel.
Det är också värt att notera att iakttagelserna kan ges olika tolkning. Det går
alltså inte att dra några entydiga slutsatser att ett samfund eller en åldersgrupp är
på ett visst sätt och ett annat samfund eller en annan åldersgrupp är på ett annat
sätt. Ett sådant konstaterande bekräftas av följande informant: ”Jag har varit
med i många olika församlingar inom pingst, och variationerna har varit stora.”99

Men vissa tendenser kan dock skönjas både när det gäller skillnader mellan
samfund och mellan olika tidsperioder.

”Världen” och beteendefrågorna

Av kapitel fyra framgår att synen på äktenskap, skilsmässa och omgifte har
inslag både av kontinuitet och av förändring samt att vissa skillnader kan iakttas
mellan samfunden. Den period jag studerat uppvisar en hel del diskussioner där
olika synsätt kommer fram. Min slutsats är att en förändring sker med tiden från
absolut avståndstagande (ÖM) och stor tveksamhet (SMF) till en större accep-
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tans hos båda, dock fortfarande med större restriktion i ÖM-materialet. ÖM-
traditionen är mer enhetlig än SMF-traditionen och även mindre bejakande av
skilsmässa och omgifte.

I kapitel fem har jag visat såväl konstans som skillnader över tid och mellan
personer från olika samfund när det gäller synen vad som är rätt och gott bete-
ende. Flera av de mest uppenbara skillnaderna mellan generationerna hör till vad
jag kallar nöjes- och kultursektorn. Här har de förbud som fanns i den äldre
gruppen och som började omprövas i mellangruppen försvunnit när vi kommer
till den yngre gruppen. Skillnader i samfundstillhörighet syns huvudsakligen i att
avståndstagandet till dans liksom bestämda synsätt om vad som är lämpligt när
det gäller hår, kläder och smycken är mer betonat hos personer med tillhörighet
till de yngre samfunden. Där är också gränsen mot idrott och politiskt och
fackligt arbete mer tydlig. De skilda uppfattningarna om vapenfri eller vapenbä-
rande värnplikt går däremot rakt igenom samfunden.

Finns det då något samband mellan dessa ståndpunkter och synen på förhål-
landet till ”världen”? Ett sätt att ta reda på det är att undersöka i vilken mån
hänvisningar görs till ”världen”.

Hänvisningar till ”världen”

I intervjuerna är det lätt att märka skillnader mellan samfunden och mellan ål-
dersgrupperna. Erfarenheter av allmänna förmaningar till avskildhet från ”värl-
den” är främst åldersbetingade: de är vanliga i den äldre gruppen, de finns här
och var i medelåldersgruppen och nästan inte alls bland de yngre.100  Men här
finns också skillnader mellan personerna från olika samfund: inom pingst-
samfunden betonas gränsen under längre tid, inom de äldre samfunden talas
oftare om naturliga kontakter i samhället.101

ÖM-ledaren Freddy Götestam menar:
Skillnaderna är mer tidsbundna än geografiska. Också beroende av pastorn. I
(namnet utelämnat) var alla lite trångsynta (ett arv från tidigare pastorer), i (nam-
net utelämnat) var det föreståndaren och en mindre grupp... SMF låg i allmänhet
tio år före ÖM.102

Det verkar som att gränserna mot ”världen” varit hårdare i de sammanhang där
man hade större möjligheter till social kontroll, dvs ofta på mindre orter eller
mindre församlingar.103  Flera av de yngre informanterna menar att de vuxit upp
i en relativt sluten miljö med liten frihet att avvika; en sådan beskrivning gäller
alltså inte bara den äldre gruppen och mellangruppen. Samtidigt kan resultatet
vara en följd av att en stor del av informanterna (även de yngre) eventuellt
kommer just från mindre församlingar (materialet ger inte klar information på
denna punkt.

Olika i olika tider

Av mina intervjuer att döma tycks det som om ”syndakatalogen” spelat en rela-
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tivt stor roll fram till 1960-talet. HF-historikern Sven Kårbrant menar att grän-
serna mot världen inom HF inte var så hårda före 1920 och att det sedan finns
en period med hårdare gränser från 1930-talet fram till 1960-talet. Orsaker till
detta är enligt Kårbrant dels att man då började bilda egna församlingar och ville
värna det egna, dels inflytandet från pingsttraditionen.104

Flera av mina äldre informanter ger bilden av att situationen före 1920 –
samtidigt som där fanns ett renlevnadsideal – inte var så avvisande när det gällde
bruk av tobak, snus och alkohol.105  Den ökade strängheten sammanfaller i tid
med PRs framväxt, och man kan undra om det finns ett kausalt samband (dvs
ställer anspråk på ”högre andlighet” krav på tydliga yttre markörer?).106

Under en period som inleds i mitten av 1940-talet drevs frågan om avstånds-
tagande från ”världsligt beteende” särskilt starkt inom PR. Lewi Pethrus bok
Idag lek, imorgon tårar, som utkom 1943, är ett brett angrepp på ”världsväsen-
det” i form av smycken, dans, bio, dålig litteratur etc. Denna betoning fullföljdes
sedan inom Maranata-rörelsen från slutet av 1950-talet, då PR själv drabbades
av samma anklagelse för ”förvärldsligande”.107

Även i förhållande till kulturen och dess yttringar i form av teater, film, opera
har förändring inträffat. I början av perioden drogs tydliga gränser gentemot
den ”smutslitteratur” som fanns. Roman är ett negativt laddat ord, och film och
teater var mer eller mindre förbjudna eftersom de hörde till ”världen”. Även på
denna punkt fanns dock röster som försökte nyansera: redan 1939 talade SMF-
pastorn Erland Sundström om att man bör bedöma dessa kulturyttringar
innehållsligt istället för att dra alla över en kam.108

Ur mitt material kring äktenskap, skilsmässa och omgifte kan vi lätt iaktta den
återkommande kritiken av ”världens” sexual- och äktenskapssyn. Den lösaktig-
het som Ellen Key, Elise Ottosen-Jensen och andra ansågs förespråka sågs som
en farlig fiende. För den kristne är kamratäktenskap och fritt könsumgänge en
omöjlighet. ”Världens” sätt karakteriseras som hustrubyten och otrohet, den
kristnes som trohet.

Äktenskap med icke-troende var den stora frågan i församlingstukten kring
sekelskiftet.109  Även på 1940-talet var det så gott som förbjudet (”man kan inte
förena kristet och icke-kristet i en äktenskapsrelation”). Med tiden nyanserades
ställningstagandena så att man mer avrådde från att ingå ett sådant förbund än
uteslöt den som tog detta steg.

När det gäller synen på sexualiteten bejakades ökad upplysning. Den bör dock
inte vara neutral utan istället framhålla värdet av trohet och att sexuallivet hör
hemma inom äktenskapet. Den ökade toleransen mot ungdomssexualiteten i sam-
hället kritiseras starkt.110

Som vi sett överges från början av 1970-talet många av de traditionella
beteenderegler som associeras med ”syndakatalogen”.111  Förändringen kom-
mer tidigare i de äldre samfunden än i de yngre. Det verkar uppenbart att ut-
vecklingen på denna punkt under perioden 1940–1970 påverkats av de frikyrk-
liga akademikerna som hade forum för samtal och debatt inom FKS och dess
tidskrift Frikyrklig Ungdom/Kristet Forum samt det år 1947 bildade FS.112
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Sammanfattning

Sammanfattningsvis konstaterar jag att det föreligger ett samband mellan en
negativ framställning av ”världen” och ett omfattande av en form av ”synda-
katalog” som innefattar avståndstagande framförallt från kultur- och nöjessektorn.
Vi kan också se att dessa två fenomen samtidigt minskar i frekvens. Materialet
leder också till slutsatsen att avståndstagande från ”världslighet”, fasthållande
vid ”syndakatalogen” och en stark kritik av samhällets sekularisering accentu-
eras när en ”högre andlighet” ska gestaltas.

”Världen” och förhållandet till samhället

Som framgått tidigare uppvisar mina informanter i olika åldersgrupper inga större
skillnader när det gäller inställningen till politiskt och fackligt arbete eller till
värnplikt/vapenfri tjänst. När det gäller vapenfri tjänst eller inte går åsikterna
rakt igenom samfunden. Man kan urskilja en viss skillnad mellan samfunden:
mina informanter från de yngre samfunden är mindre positiva till fackligt och
politiskt arbete än de från de äldre samfunden, något som stämmer väl med
andra undersökningar som gjorts.113

Min undersökning ger tyvärr inte så mycket mer material när det gäller en
eventuell positiv syn på ”världen”. Som jag skrivit ovan verkar det inte vara
vanligt att använda beteckningen ”världen” i de sammanhang där man talar om
samhällsengagemang genom fackligt och politiskt arbete, nykterhetsarbete eller
vardaglig social omsorg. Något mer behöver sägas som underlag för min fort-
satta diskussion, och jag får då kortfattat referera något av tidigare forskning.
Tyvärr finns det betydligt mindre av forskning från senare tid på dessa områ-
den; till exempel vore en grundlig genomgång av frikyrklig diskussion om
samhällsengagemangets mål och metoder önskvärd.114  Något kan dock sägas:

Klefbeck om två epoker

Alarik Klefbeck menar i sin belysning av tiden före 1930 att man kan tala om två
epoker i de troendes förhållande till ”världen” (gränsen går enligt honom runt år
1880). Perioden före 1880 kan karakteriseras med orden principiell negativism
och indifferens: man ska gå ut ur världen. Abraham ses som en förebild, och
kristna varnas för att likt Lots hustru se sig tillbaka. Man ska inte heller sam-
manblanda andligt och världsligt, till exempel inte ha statskyrka.

Från ca 1880 förändras detta till vad Klefbeck kallar en ”relativ negativism”
och ett arbete på kristnande av världens ordningar. Orsakerna till förändringen
ser Klefbeck främst i frikyrkofolkets nya sociala ställning, ett amerikanskt infly-
tande (där utvecklingen mot samhällsengagemang gått längre) och en ny förstå-
else av vissa bibelord (”ge kejsaren vad kejsaren tillhör”). SMF-ledaren
P Waldenström talar för att världen ska förbättras och att de kristna ska vara salt
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i förruttnelsen. Det finns dock hela tiden enligt Klefbeck en minoritet som var-
nar och kritiserar förändringen och söker den skarpa gränsen.115

Ytterligare historieskrivning

Historikern Sven Lundkvists genomgång av perioden 1880–1920 visar att
Klefbeck har rätt i att det finns ett stort frikyrkligt engagemang och arbete med
samhällsfrågor under denna tid. SB och MK går före men även inom SMF finns
många engagerade. Lundkvist nämner att de frikyrkliga 1911 erövrar sin högsta
andel av antalet ledamöter i andra kammaren, sammanlagt 22%. Därefter sjun-
ker antalet frikyrkliga riksdagsmän.116  Torsten Bergsten har i sin bok Frikyrkor
i samverkan visat hur det funnits en stor öppenhet för politiskt ansvarstagande,
på kommunal, nationell och internationell nivå. Det dokumenteras inte minst i
frikyrkomötenas intensiva diskussioner om olika samhällsfrågor samt i delta-
gandet i politiska sammanhang.117

I de yngre samfunden fanns dock under lång tid ofta en skepsis inför politiskt
arbete. Man arbetade däremot gärna diakonalt och sökte tillfällen till opinions-
bildning på olika sätt.118  Från mitten av 1950-talet skedde en omsvängning till
större öppenhet för politiskt engagemang. Namninsamlingen för kristendoms-
ämnets bevarande i gymnasieskolan år 1963 ingår i en större omprövning inom
PR som ledde till bildandet av Kristen Demokratisk Samling år 1964.119   ÖM
fick sin första riksdagsledamot Matteus Berglund först år 1957 och PR fick
Filip Fridolfsson (svärson till Lewi Pethrus) år 1965.120  Det vore intressant att
veta i vilken mån de yngre samfunden varit representerade på kommunal nivå
och landstingsnivå; att det förekom framgår av olika källor.121

På centralt frikyrkohåll utvecklades från och med slutet av 1960-talet inom
SFRs ram ett allt närmare samarbete med staten även när det gällde förmedling
av statliga bidrag. Denna nya möjlighet föranledde många diskussioner inom
samfunden kring hur man skulle ställa sig till statliga ekonomiska bidrag till
verksamheten.122

Kan då utvecklingen för de yngre samfunden under de senaste femtio åren
kan ses som en parallell till den utveckling som Klefbeck visade? En tolknings-
möjlighet är att – liksom Klefbeck – förstå utvecklingen i ljuset av Troeltschs
utvecklingsschema sekt-kyrka (se nästa avsnitt). Alternativt kan man beskriva
det så att spänningar hela tiden funnits inom frikyrkan som helhet och att det
mer handlar om svag resp stark tendens. Här finns ett intressant forskningsfält!

Förhållandet till andra folkrörelser

För förhållandet till fackföreningsrörelsen är bristen tydlig när det gäller forsk-
ning för perioden efter 1920. Sociologen Irving Palm undersökte i sin avhand-
ling frikyrkornas förhållande till arbetarrörelsen under åren runt sekelskiftet.
Han kom till slutsatsen att troende arbetare då ofta deltog i fackföreningen och
strejkerna medan samfundsledarna var mer tveksamma. Det fanns ett samar-
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bete kring kampen för allmän rösträtt och i nykterhetsarbetet. Man framförde
dessutom en gemensam kritik av statskyrkan. De troende arbetarna befann sig,
enligt Palm, under tryck från två håll: ledarskiktet i frikyrkorna motarbetade
socialismen, från socialistiskt håll vädjade man till arbetarnas klasskänsla och
solidaritet.123  Tyvärr saknas alltså undersökningar av senare tidsperioder.

Med nykterhetsrörelsen har frikyrkorna en till stor del gemensam historia.
Många frikyrkliga var under frikyrkornas tidiga historia samtidigt aktiva i nyk-
terhetsarbetet.124  När vi kommer in i den period min studie omfattar är situatio-
nen inte på samma sätt genomforskad. Jag noterar att det bland mina informanter
finns sådana som själva varit eller är aktiva i olika nykterhetsföreningar men
också sådana som berättar om svårigheter beroende på inslag i nykterhetslogernas
verksamhet:

Föräldrarna var första generationen kristna i släkten. Farföräldrarna stod i spetsen
för nykterhetslogen i (namnet utelämnat). Fadern aktiv, tog över ledningen efter
sin far. Träffade sedan P:s blivande mor som hade SMF-bakgrund. Före giftermå-
let blev fadern kristen. Med tiden tyckte han det blev svårare och svårare att
förena sin kristna tro med dans/teater mm som var nykterhetslogens verksamhe-
ter. Lyckades inte få till stånd samarbete mellan kristna och nykterister. Lämnade
den verksamheten i slutet av 1920-talet. Stor bitterhet och många hårda ord mellan
fadern och farmodern som tyckte han svek (”de kristna var svärmare”).125

Sammanfattning

Mitt eget material visar att det funnits olika förhållningssätt till engagemang ut-
anför församlingen. Med hjälp av detta och annan forskning kan jag konstatera
att det inom de äldre samfunden vanligtvis har varit självklart att politiskt enga-
gemang i samhället är önskvärt och angeläget. I de yngre samfunden har det
skett en förändring från avståndstagande/tveksamhet till en mer positiv hållning.
I den tidigare delen av perioden är det svårt att belägga att man i dessa samman-
hang talat om engagemang i ”världen”, snarare är det så att ”världen” inte an-
vänds som begrepp på detta område.126

Förändrad syn på ”världen”

Vi har sett att begreppet ”världen” i mitt frikyrkliga material under lång tid mest
förbinds med det som är negativt. Ytterst sällan används ”världen” för att be-
teckna sådant som är neutralt eller positivt. Det är alltså tydligt att begreppet mer
betecknar något hotfullt än beskriver en neutral arena för den kristnes liv.

Förhållandet kan också uttryckas på följande sätt: när den frikyrkokristne
fram till 1960-talet talar om ”världen” tänkte han/hon sällan på skapelsen, famil-
jen, arbetslivet eller samhället. Istället handlar det om sådant som hotar det kristna
livet och de kristna värdena och som är fientligt mot Guds verk. På denna punkt
ligger man nära Bibelns negativa bruk av ordet ”värld” och använder det sällan i
positiv betydelse.

Vi har också kunnat se att innebörden i ”världen” har förändrats. Det har
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förekommit diskussion kring och förskjutningar i vad som egentligen ska be-
tecknas som ”världsligt”. Mycket av det som hör till kultur- och nöjessekto-
rerna är sådant som var förbjudet i den äldre gruppen och mellangruppen medan
den yngre gruppen informanter vanligtvis deltar i det utan samvetsbetänklighe-
ter. Världslighet anses inte längre kunna avläsas via bruk eller icke-bruk av viss
klädsel, hår eller smycken. Dans, teater och tobak, som tidigare var tecken på
att personen avfallit från lärjungagemenskapen och dess ideal, anses inte längre
som sådana gränsmarkörer. Numera är det inte heller vanligt att finna någon
frikyrklig person som talar om ”världsmänniskor” och som förmanar kristna att
inte umgås med otroende.

Det är också värt att lägga märke till att begreppet ”världen” som sådant inte
tycks ha en lika dominerande plats i etiskt tänkande hos den yngre gruppen av
informanter. Många av dem har uppenbara svårigheter att reda ut det hela när de
ombeds reflektera över satsen ”i världen men inte av världen”.

Allt detta leder till slutsatsen att begreppet ”världen” inte är lika aktuellt i se-
nare frikyrklig etik som i den tidigare delen av den period jag studerar. Världen
uppfattas inte längre som en fiende.

Är då detta en alltigenom positiv utveckling? Alla mina informanter är inte
övertygade om att så är fallet. Jag ska ta upp den diskussionen i kapitlets sista
avsnitt. Innan dess ska jag vidga diskussionen.

Kyrkan – världen i några bilder/begrepp

Kristenhetens förhållande till världen, som ovanstående diskussion belyser, har
under 1900-talet ofta diskuterats med hjälp av begreppsparet kyrka och sekt.
Som en övergång till kapitlets sista avsnitt vill jag här kort referera något från
denna diskussion.

Som sociologiska begrepp går kyrka och sekt främst tillbaka på de båda tys-
karna Max Weber och Ernst Troeltsch.

Enligt Troeltsch karakteriseras kyrkan av kompromiss med världen. Den har
institutionell karaktär, fungerar som en stöttepelare för den sociala ordningen
och har en konserverande funktion. Den vill innesluta alla och tillåter värden
som omfattas i breda befolkningslager och ställer därför minimala krav på med-
lemmarna. Det är nåden och sakramenten som betonas, inte lagen. Sekten är
däremot en proteströrelse vars medlemmar ofta rekryteras bland de under-
privilegierade. Den förkastar kyrkans kompromissande, är exklusiv, voluntaris-
tisk, egalitär, asketisk och ofta totalitär. Dessa typologier bör enligt Troeltsch
ses som idealtypiska konstruktioner (ytterligheter på ett kontinuum).

Amerikanen Richard Niebuhr, som arbetat vidare med dessa kategorier men
inte har Troeltschs tyska kontext med stora folkkyrkor att utgå från, lägger till
en mellanform som han kallar denomination. Det är fråga om en gemenskap
med en organisationsform som liknar kyrkans men som inte strävar efter att
dominera samhället; hos denominationen finns till exempel utrymme för att er-
känna andra trossamfund. Niebuhr menar att de flesta större samfund i den
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amerikanska miljön snarast är att likna vid denominationer. Senare sociologisk
diskussion har vidareutvecklat olika mellanformer.127

Svensk frikyrklighet har ofta beskrivits i relation till SvK (begreppet ”fri-
kyrka” anspelar ju på den kontrasten). Det är vanligt att kategorierna kyrka-sekt
använts för att beskriva den kyrkliga situationen i Sverige. Ofta har det skett
utifrån vad som skulle kunna kallas ”ett lutherskt enhetssamhälles ovanifrån-
perspektiv”.128  Alarik Klefbeck är enligt min mening ett gott exempel på detta.
Han använder i sin analys av den frikyrkliga etiken i hög grad kategorierna från
Weber och Troeltsch och beskriver frikyrkorna enligt sektens kategorier. Även
om detta i vissa fall kan gagna diskussionen, visar det sig i författarens fram-
ställning av förhållandet mellan stat och kyrka att de inte stämmer på materialet.
Som även Arvid Runestam påpekar i sin recension av avhandlingen visar det sig
nämligen att Klefbecks teoribygge (i kapitel fyra) inte stämmer med hans empiri
(i kapitel åtta); de frikyrkliga visar sig i empirin vara mer samhällstillvända än
vad de borde ha varit enligt sektkategorin.129

Sven Halvardson har utifrån religionssociologiskt angreppssätt i sin avhand-
ling diskuterat SMF. Han menar att SMF kan betecknas som en typisk
denomination:

Denominationer har man kallat religiösa institutioner som visserligen har en mer
komplex organisatorisk struktur än sekten men inte lika mycket som kyrkan; som
är mindre exklusiva än sekten men inte lika inklusiva som kyrkan; som inte är lika
avogt inställda till samhällets värden som sekten men som för den skull inte når
upp till kyrkans acceptansnivå.130

Halvardsons bestämning av SMF som denomination stämmer in på Klefbecks
empiriska material och även på mina egna iakttagelser i det material jag tagit del
av. Däremot kan det enligt min mening med fog hävdas att de pingstorienterade
samfunden under vissa tider och i viss utsträckning har visat sektkarakteristiska
drag när de markerat en hållning av främlingskap inför världen.

Ett annat sätt att resonera kring förhållandet mellan kyrkan och världen skulle
vara att tala om samhällets kaplan och samhällets profet. En kaplan kan sägas
verka inifrån i sitt sammanhang (ungefär som en militärpräst ingår i armén och
har en särskild funktion i helheten). En profet står vanligtvis utanför det etable-
rade sammanhang han/hon adresserar. ÖM-pastorn Gösta Rosén kallar sin bok
Sverige i farozonen år 1953 för ”ett väckelserop från muren” vilket antyder ett
sådant perspektiv. Uppfattar man sig själv som ett utkallat folk är det troligen
lättare att anta profetrollen än kaplanskapet.

Ett tredje sätt att beskriva förhållandet mellan kyrkan och världen kan hämtas
från några bibliska bilder. Å ena sidan kan man tala om staden på berget eller
ljuset i lyktan: man lyser i mörkret eller ger en bild av något. Detta synsätt har
profilerats till exempel inom anabaptismen. Här handlar det om att kyrkan vittnar
för världen.

Inom reformert kristendomstolkning har man å andra sidan tydligare talat om
penetrering; man har tagit fasta på bilden av saltet som sprids ut, det salt som
behövs för att hindra förruttnelse. Det förutsätter ett aktivt liv i världen och ett
ansvarstagande där. ÖM-pastorn Freddy Götestam berättar:
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När jag kom med i församlingen 1925 kom vice församlingsföreståndaren, en gju-
tare, och sa: ”Nu ska du inte vara tillsammans med dina gamla kamrater längre, de
som du hade därute i världen, nu ska du bara umgås med dem som tillhör försam-
lingen.” Jag följde inte det rådet. Min pappa sa: ”Var ska saltet vara om inte i det
som ska saltas?”131

Sammanfattning av avsnittet Debatt och förändring

Sammanfattningsvis kan sägas att gränsen mot ”världen” år 1940 var tydlig i
form av beteenden och utseende men att den femtio år senare är mer otydlig,
möjligen kan den sägas handla om attityder. Det finns en huvudlinje som handlar
om en utveckling till en förstärkt positiv hållning till världen och en avvisande
hållning till traditionella bedömningar av beteenden.

Skillnader mellan samfund och generationer kvarstår i viss mån. En eventuell
avvisande hållning till exempelvis bruk av tobak och alkohol har nu dock en
annan social signifikans: det uppfattas inte längre som en frälsningsmarkör utan
hänvisning sker till den personliga hälsan.

Inom dagens frikyrklighet frågar man sig här och var om detta är en enbart
positiv utveckling: äldre informanter kan med oro fråga efter tydlighet och varna
för förflackning samtidigt som yngre människor tycker att det hela blivit
”flummigt” och efterfrågar ”raka besked”.

Dubbelt medborgarskap – en viktig spänning

I början av detta kapitel citerar jag en ung kvinna som berättar om sina frågor
inför vad det innebär att ”leva i världen men inte av världen”. Hon beskriver sin
osäkerhet att leva naturligt i ”världsliga sammanhang”, en svårighet som hon
relaterar till sin uppväxt i en isolerad frikyrkomiljö med stark ”vi-och-dom-känsla”.
Hon säger sig längta efter att leva tillsammans med icke-kristna på deras villkor
och samtidigt ha kvar sin kristna bekännelse.132

Detta sätt att beskriva utmaningen åskådliggör hur situationen ser ut idag.
Den kan perspektiveras på olika sätt. Flera av de äldre frikyrkomänniskor, vilkas
ståndpunkter refereras i detta kapitel, markerar en mycket klarare distans till
”världen” och skulle knappast sett det som ett mål att leva naturligt i ”världsliga
sammanhang” på icke-kristnas villkor. Andra, särskilt de som nu är i medelål-
dern och vuxit upp i frikyrkan, anger uppgörelsen med avgränsningen mot ”värl-
den” som en viktig del av uppbrottet från det de beskriver som en snäv, instängd
och isolerad syn på vad kristet/mänskligt liv innebär.

Här finns också de frikyrkliga människor som hela tiden kunnat förena ett
engagemang i samhället med en distansering från sådant som ansetts bryta ner
det mänskliga livet (antingen det kallats ”världsligt” eller inte). Förmodligen finns
dessutom en grupp för vilken frågan om förhållandet till ”världen” varit och är
mer oklart.
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Jag har sammanfattande beskrivit det så att utvecklingen gått från skarpa
gränser mot ”världen” till att världen inte längre uppfattas som något fientligt.
Referenser till ”världen” spelar inte längre någon avgörande roll i de etiska reso-
nemangen, åtminstone inte på det sätt som de ofta gjorde förr.

Uppgiften i detta avslutande huvudavsnitt är att i ljuset av den ovan beskrivna
frikyrkliga historien och de teologiska betoningarna reflektera något över kapit-
lets rubrik Den egna gruppen och ”världen”. Jag avgränsar mig till att kort
diskutera två frågor. Först gäller det hur ”världen” fungerar som etiskt begrepp
idag. Därefter reflekterar jag något om vilka fördelar och nackdelar som kan
finnas med klara gränser runt den egna församlingsgruppen i arbetet med mis-
sion och lärjungabyggande.

En ansatspunkt

I inledningen till en intressant bok om mennonitisk identitet citeras den ameri-
kanske teologen Edwin Aubrey. I boken Secularism A Myth skriver han om
kyrkans pendling mellan att dra sig in i sig själv för att bevara sin identitet och att
söka sig ut i kulturen och världen för att leva sitt liv i dialog med andra. Han
använder de båda begreppen diastole (då kyrkan söker sig ut i kulturen för att ta
upp element som kan användas i formandet av kyrkans liv och tänkande) och
systole (då kyrkan drar sig inom sig själv för att utesluta utifrån kommande
impulser och söker återvinna sin unikhet). Enligt Aubrey karakteriseras kyrkans
historia av ett dialektiskt förhållande mellan dessa positioner.133

Min avhandling visar hur frikyrkomänniskor i troendeförsamlingsmiljö sökt
förstå hur en livsstil enligt det kristna evangeliet bör se ut. I detta kapitel har det
framförallt handlat om resonemang kring ”världen”, fler och andra aspekter i
den etiska reflektionen kommer att belysas i följande kapitel.

I det uppdrag som troendeförsamlingen anser sig vara bärare av ingår att göra
alla människor till lärjungar. Målet är att enskilda individer ska ta emot den fräls-
ning som erbjuds genom Jesus och sedan leva som hans efterföljare. Att detta
även ska påverka samhället uppfattas som naturligt, även om det finns olika
uppfattningar om hur mycket samhället kan förändras/förbättras.

Resonemanget från Aubrey bör ses mot bakgrund av de risker som en kristen
gemenskap löper.

Det gäller å ena sidan den risk för assimilering som varje rörelse som uppträ-
der i en delvis främmande kontext står inför. Värderingar, livsstil och övertygel-
ser påverkas när man möter andra människor. Troendeförsamlingens missions-
uppgift innebär att gå ut i hela världen och möta människor som är präglade av
andra uppfattningar än de som odlas i den egna församlingen och som uppfattas
vara ett uttryck för Guds vilja. Dessa alternativa uppfattningar kan vara näralig-
gande eller uttryck för värderingar som är motsatta de egna. I det senare fallet
kan de utgöra hot mot den egna gemenskapens liv i trohet mot Gud.

Men det gäller å andra sidan risken för isolering och försnävning. Den finns
när församlingen tror sig vara bärare av en slags ”transkulturell” kristendom
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och inte är medveten om att dess sätt att beskriva tron och det kristna livet är
präglat av en viss kulturell och språklig form som behöver utmanas av kontakt
med andra kulturbestämda former. Det senare blir tydligt inte minst i missionens
sammanhang. Det finns också en uppenbar risk att fokus blir på gränsmarkö-
rerna, vem som är ”innanför” och vem som är ”utanför”.

I båda fallen krävs medveten reflektion för att församlingen inte ska förvan-
ska evangeliet.

”Världen” som etiskt begrepp

”Världen” har alltså i Bibeln både positiva och negativa referenser. Min under-
sökning visar att begreppet i frikyrkomiljön i början av den studerade perioden
främst är negativt laddat och i slutet av perioden får en mer neutral eller positiv
koppling. Denna utveckling kan även beläggas i viss frikyrklig litteratur:

Några frikyrkliga dokument

År 1958 gav ÖM-pastorn Erik Sollerman ut boken Kyrkan i världen och värl-
den i kyrkan. Han brottas där med frågan om hur den kristna församlingen kan
leva sitt liv i men inte av världen och hans tankar påminner om Aubreys. Enligt
Sollerman ska det finnas en spänning mellan församling och värld. Teologiskt
hör spänningen samman med eskatologin och församlingens delaktighet i den
tillkommande världen.134  Samtidigt betonar han att kyrkan är sänd in i världen
med evangeliet och inte får leva på avstånd från världen, annat än tillfälligtvis:

Även ifråga om församlingens förhållande till världen gäller lagen om distans och
närhet, skilsmässa och gemenskap. Det finns en nödvändig trosisolering likaväl
som en oriktig och farlig isolering. Att kyrkan under vissa förhållanden isolerar
sig är detsamma som att hon håller klart för sig vad hon är och inte är. Isolering i
detta sammanhang är detsamma som koncentration på sin religiösa egenart.135

Liknande tankegångar finns i Gemensam väg, ett tio år senare skrivet
frikyrkoekumeniskt dokument:

Församlingen är någonting annat än världen. Den lever visserligen i världen och
står därmed i relation till de ickekristna. Men den är icke av världen. Det innebär,
att den är genomträngd av en annan anda, har andra värderingar och en annan
livstolkning. När församlingen lever centralt kristet, är samlad kring sin Herre och
lever för honom, uppleves detta av de ickekristna som något främmande… Denna
motsats är konstitutionellt betingad och kan icke undanröjas genom anpassning
från församlingens sida… Församlingen har… att genom förkunnelse, försam-
lingsvård och församlingstukt bekämpa världsligheten i församlingen. Uraktlåtes
detta, sviker församlingen sin uppgift och upphör så småningom att vara
församling…För den kristna församlingen gäller det alltså att med Kristi hjälp och
Andens vapen föra striden mot ondskans andemakter vidare. Inom församlingen
skall Kristi herradöme förverkligas, och inför den av ondskan behärskade världen
skall Kristi seger över demonerna proklameras som ett löfte och en möjlighet till
befrielse redan här och nu, men också som ett hopp om slutgiltig seger över
ondskans alla andemakter.136
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Också här markeras alltså en spänning mellan församlingen och världen, även
om det här refererade stycket föregås av en hänvisning till en positiv grundsyn
på Guds skapade värld.137

Den teologiska och samhälleliga utvecklingen under 1960- och 1970-talen
ledde till att nya perspektiv fördes in och att frågorna om gränserna kom att
förskjutas. I Fria kristna riksmötet i Jönköping 1976 var temat ”Så älskade Gud
världen”. Sociala och politiska frågor hade som vanligt en stor plats.138  I detta
sammanhang höll SMF-teologen Sven Hemrin ett föredrag där han tog upp frå-
gan om vart den enligt honom pågående omvärderingen av kyrka och värld lett.
Han visar hur motsatsen mellan Gud och kyrkan respektive djävulen och värl-
den länge varit en utgångspunkt i tänkandet (synligt inte minst i många sånger).
Vad som hänt under de radikala 1960- och 1970-talen är enligt Hemrin en
perspektivförändring: världen har kommit att bli huvudintresset snarare än kyr-
kan. Kyrkan beskrivs som hopplöst konservativ, och man anser att den kristne
bör vara Guds medarbetare i arbetet för världens förnyelse snarare än kyr-
kans.139  Hemrin stryker i sitt anförande under tanken att världen är skapad god
men menar samtidigt att man inte får förbise det ondas realitet även i skapelsen.
Hans kritik riktar sig mot att det finns risk för en ny ensidighet: tidigare var man
avvisande till världen, nu ser man inte farorna som finns där. Hemrin avslutar:

Det är en angelägen uppgift att söka arbeta fram en teologi som tillvaratar de
bibliskt lödiga tankarna om att Gud har skapat världen, uppehåller den och älskar
den – en teologi som kan inspirera till tålmodigt vardagsslit likaväl som till hero-
iska insatser här och nu, i denna värld, men som samtidigt undviker en ny ensidig-
het och bevarar kristendomens identitet.140

Hemrin varnar här alltså för en utveckling där synen på världen blir så positiv att
den spänning som finns inbyggd i Bibelns dubbla användning av begreppet ”värld”
riskerar att gå förlorad.

Nitton år senare (1995) utkom skriften Gemensam Tro. Det är ett samtals-
dokument från Metodistkyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Mis-
sionsförbundet. Perspektivet har nu ytterligare förändrats. I denna skrift accen-
tueras att ”världen är Guds goda skapelse och inte en ond värld, fientlig mot
Gud”. Skriften talar om krafter som är fientliga mot Gud och att kyrkan är
kallad att manifestera Guds närvaro i världen. Att det skulle finnas en konstitu-
tionell motsättning mellan världen och kyrkan är inget som lyfts fram. Snarare
talas om att församlingen inte ska dra gränser mot ”världen”.141

Owe Kennerberg, som pekar på denna utveckling i avslutningskapitlet i sin
avhandling Innanför eller utanför, kommenterar på följande sätt:

Vi kan sammanfattningsvis konstatera att begreppet ”världen” som den negativa
motpolen till församlingen, som det genomgångsland den kristne pilgrimen under
betryck, motstånd och lidande har att passera på vägen mot de saligas land, har
ersatts av en långt mer positiv syn på det omgivande samhället och skapelsen i
stort. ”Världen” är idag det av Gud skapade goda kosmos.142

Det är endast de tre äldre samfunden MK, SB och SMF som står bakom Ge-
mensam tro. Jag menar dock att mitt material pekar på att Kennerbergs sam-
manfattning även gäller övriga frikyrkosamfund.
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”Världen” i församlingen

En annan vinkling av talet om ”världen” är frågan var världen finns. Jag visar i
kapitlets inledning på att frikyrkomänniskor kunde sjunga ”Synd och värld far-
väl för evigt” och ”Jag följer korset och lämnar världen”. Sådana sångtexter
anknyter till en närmast rumslig förståelse av var ”världen” befinner sig, i detta
fall något som man lämnar när man lämnar vissa ”världsliga sammanhang” och
går över till Kristus och in i församlingen. Situationen kan ytterligare belysas av
en annan sång som kontrasterar Herrens hus med ”världen”:

Hur ljuvt det är att komma till Herrens tempelgård, där trogna själar blommar som
liljor i hans vård… Där ute lever flärden så glädjelös och tom. Ack ringa fröjd ger
världen emot Guds helgedom.143

ÖM-pastorn Erik Sollerman konstaterar i den ovannämnda boken Kyrkan i värl-
den och världen i kyrkan att synden och ”världen” inte bara finns utanför för-
samlingen utan även mitt i den och att församlingen därför behöver bekämpa
”världen” även i sin egen mitt.144

Sollerman ger här uttryck för en övertygelse som ligger djupt i det mer reflek-
terade material jag undersökt: den kristna människan kallas till ett heligt liv men
kommer inte att i detta liv bli helt fri från synden. ”Världslighet” kan inte avgrän-
sas i tid och rum. Däremot förväntas hon med hjälp av kraft från Gud kämpa
emot och övervinna det onda. Jag menar att det på detta område i den frikyrkliga
förkunnelsen i tal och sång ibland funnits en oklarhet om i vilken mån en kristen
kan frigöra sig från det som står emot Guds vilja (mer om det i kapitel åtta).

En diskussion

Min undersökning har visat hur begreppet ”världen” eller ”världsligt” fungerat
som ett samlingsnamn för sådant som inte anses tillhöra en kristen livsstil eller
sann kristendom. Jag har också visat att många frikyrkligt kristna varit aktivt
engagerade såväl i politiskt som diakonalt arbete. Det verkar dock inte vara
förrän under de senare decennierna som ett sådant engagemang förknippas med
termen ”världen”. Detta har skett samtidigt som den etiskt avgränsande inne-
börden i ”världen” till stor del tonat bort.

I Bibeln används alltså begreppet ”världen” både i en positiv/neutral bemär-
kelse och i en negativ. Man skulle kunna hävda att frikyrkligheten på denna
punkt gått från den ena ytterligheten till den andra. För en rörelse som betonar
omvändelse, personlig tro, helgelse och troendeförsamlingens betydelse bör detta
konstaterande innebära att ett antal frågor ställs om denna utveckling.

Förskjutningen till en mer positiv syn på ”världen” kan bedömas som uttryck
för en starkare betoning av Gud som skapare. Den skulle kunna vittna om att de
frikyrkokristna – lite tillspetsat – inte tänker sig att missionsuppdraget handlar
om ”raider in på fientligt territorium” utan om inkarnatorisk närvaro i världen.
Men det skulle också kunna tolkas som ett uttryck för frikyrklighetens anpass-
ning till det rådande samhället. Rannsakande frågor behöver då ställas om ett
nära samröre med makten riskerar att leda till alltför många kompromisser när
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det gäller den profetiska uppgiften att vara en trogen gemenskap där Guds rikes
värderingar råder.

Man kan fråga om det radikala missionsuppdraget att kalla människor till
omvändelse, personlig tro på Kristus och aktivt församlingsliv riskerar att tonas
ner när ”världen” inte längre ses som en fiende. Innebär nedtoning av ”världen”
som motståndare att kampen mot det onda också tonas ner? Blir fienden mer
otydlig? Eller är det bara fråga om att använda andra begrepp än ”världen” när
församlingen ska beskriva det onda som står emot Gud (som verkar vara fallet
till exempel i Gemensam tro)?

Hur skulle hänvisningar till hotet från ”världen” kunna fungera i dagens svenska
frikyrklighet? Min bild från undersökningen är att ”världen” som teologiskt-
etiskt begrepp är mycket svåranvänt i stora delar av frikyrkligheten. Alltför
mycket associeras det med en snäv ”syndakatalog” innehållande avståndsta-
gande från nöjesliv och kultur. När begreppet ”världen” numera någon gång
används sker det närmast med ironisk grundton, särskilt av människor i medel-
åldern. Karaktären av att vara gränsmarkör är stark. Den yngre gruppen har
möjligen inte samma historiska belastning.

Frågan är om den dubbla innebörden går att återvinna i de generationer som
har svårt att tala om ”världen” utan att bli ironiska. Kanske gör författarna bakom
Gemensam tro det enda möjliga i dagens svenska frikyrklighet när de talar om
innehållet i det som anses som fientligt och ett hot mot Guds vilja istället för att
beteckna det med begreppet ”världen”. Hos mina äldre informanter finns dock
en oro för att man på detta sätt tonar ner den konstitutiva separation mellan
församling och ”värld” som uppfattas som en del av troendeförsamlingens grund-
läggande teologi.

För frikyrkokristna är frågan alltså om det går att återvinna ett riktigt tal om
”världen”. Alternativet är ju att söka något annat samlande begrepp för att för-
samlingen är annorlunda och att den kristne är medborgare i två sammanhang
som lever både i samröre och spänning. Svårigheten visar sig när man samtidigt
ska adressera människor i olika generationer som är präglade av olika historier.

Ur det dubbla medborgarskapets perspektiv är det viktigt att inte förlora den
spänning som finns inbyggd i själva språkbruket i bibeltexterna. Det innebär
både diastole och systole, både att församlingen befinner sig positivt i världen
och att församlingen drar sig undan för att inifrån sitt eget centrum bedöma
”världen” och därigenom i ljuset av de bibliska texterna påminnas om att den
både är en boplats för och ett hot mot den som vill vara Jesu lärjunge.

Tydliga gränser runt den egna gruppen?

Min framställning har illustrerat hur man inom svensk frikyrklighet har diskute-
rat vilka normer som ska gälla för dem som är medlemmar. Detta är naturligt:
alla rörelser sätter sina gränser, gränser som – förhoppningsvis – är naturliga i
förhållande till det som är rörelsens samlande idé.

Frågan är samtidigt hur viktigt det är att ha tydliga gränser för en grupp. Hur
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viktig är gränsen för identiteten? Hur avgörande är det att kunna tala om ”vi här
inne” och ”de utanför”, om den egna gruppen och de andra? Applicerat på
frikyrkoförsamlingen: hur perforerad ska gränsen mellan församlingen och världen
vara (jfr figuren i kapitlets inledning)?

Reaktionen på utvecklingen är blandad hos mina informanter. Många uttrycker
en tacksamhet över att de skarpa motsättningarna är borta. Det vanliga vardag-
liga livet utanför församlingen ses mer positivt. Man uppfattar inte längre lika
starka markeringar mellan ”oss innanför” och ”de utanför”. Det är möjligt att
detta också påverkas av en ökad insikt och övertygelse om Guds verksamhet
utanför församlingen, alltså en fördjupad skapelseteologi. Samtidigt ställs frågan
om församlingen förlorat sin tydlighet i denna process.

Frågorna kan bli många och berör en mängd områden. Här ska jag dock
begränsa mig till reflektioner kring problemet vilken roll gränserna kan spela när
det gäller troendeförsamlingens syfte och uppdrag.

En viktig fråga att ställa för en troendeförsamling är hur dess missionsuppdrag
utförs på bästa sätt. Sker detta genom att församlingen lever sitt liv som ”ett ljus
på berget” eller som ”salt i förruttnelsen”, som profet som utifrån förmanar eller
som kaplan som inifrån söker påverka? Historiskt är det förmodligen omöjligt
att belägga att det ena eller andra sättet alltid skulle vara riktigare.

Fördelar med församlingen som en avskild grupp

Vilka fördelar kan då finnas med att församlingen ser sin identitet framförallt
utifrån tanken på att vara ”ett ljus inför världen”?

Jag har tidigare visat att de gränser som sattes upp motiverades på ett antal
sätt. Det handlar om att markera den kristna identiteten tydligt, att sätta upp ett
skydd mot sådant som kan förleda människor från Guds väg, att visa på vad
som bör prioriteras, att utgöra en markör för vad sann kristendom innebär. Det
är självklart lättare för en tätt sammanhållen grupp att våga avvika från omgiv-
ningen än det är för en enskild individ. Allt sådant kan uppfattas vara till gagn för
den som vill ta sin tro på allvar och genom församlingen arbeta för att missions-
uppdraget ska uppfyllas.

Men det kan också handla om att man uppriktigt tror att missionsuppdraget
uppfylls på bästa sätt när församlingen lever ett avskilt liv. När det i frikyrkomiljön
talas om att man ”inte ska gå i ok med icke-troende” är det ett exempel på
avskiljning. Jag tror det är riktigt att hävda att många av de försök till gräns-
sättning som gjorts har varit motiverade utifrån viljan att vara ett exempel ”inför
världen”.

Ur synvinkeln att vilja försöka vara ”ett ljus för världen” kan avståndstagan-
det till världen tolkas positivt. Det är då inte främst ett reaktionsfenomen, att det
är av rädsla för inflytande från samhällets förändringar eller av ovilja till föränd-
ringar som man avskärmar sig. Det kan lika gärna förstås som ett sätt att för-
söka bygga en subkultur i vilken människor lever troget sina ideal som lärjungar.
Genom ett medvetet avståndstagande från impulser som man anser förstör och
bryter sönder och genom odlande av andra ideal kan gemenskapen i försam-
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lingen aktivt påverka människor till en annorlunda livsstil och därmed även influ-
era samhället.145  I de fall där kontrasten mot det omgivande samhällets värde-
ringar är stor förvandlas denna subkultur till en tydlig motkultur.

Nackdelar med församlingen som en avskild grupp

Men det finns också risker och nackdelar med en tydlig gränssättning. En sådan
är risken för att de som är innanför får en felaktig bild av världen utanför.
”Världen” är kanske inte så glädjelös och tom som sången ger intryck av utan
snarare fylld av Guds och människors verksamma kärlek och handlingar. Den
som upplever en kallelse att aktivt arbeta i samhället kan ju lätt uppleva ett främ-
lingskap inför det okända. Flera av mina informanter berättar om erfarenheter
av typen att inte få leka med andra barn och hur deras egna barn har en helt
annan vi-känsla med sina klasskamrater än vad de själva hade.

Man kan också mena att församlingen faktiskt når längre genom att vara
delaktig, att vara ”salt”. En del av den kritik som mött den frikyrkliga
gränssättningen har varit att den satt gränser på fel ställen. Teater, dans och
alkohol leder inte med nödvändighet människor bort från gemenskapen med
Gud och församlingen och ut ur uppdraget att vara Guds medarbetare i missions-
uppdraget i vid bemärkelse. Somliga anser att den kristne genom att leva mitt i
världen tillsammans med andra människor egentligen når längre, penetrering
kan ske och Guds rike växer. Troheten kräver inte fysisk isolering utan snarare
en kamp genom attityder och värderingar. Ett sådant resonemang innebär att
man bejakar en gränssättning men vill hålla öppet var gränserna ska placeras.

En tredje svårighet som dyker upp i det frikyrkliga materialet är att följsamheten
till ”syndakatalogen” blir en markör för graden av sann andlighet eller personlig
kristendom. Tanken att det utifrån iakttagelser av en människas beteende går att
avgöra hans/hennes andliga halt rymmer många svårigheter och leder till be-
kymmer, inte minst när man upptäcker att ”världsligheten” också finns innanför
församlingens väggar. I mitt material förekommer också vittnesbörd om hur
detta sätt att dra gränser förhindrar samtal om vad kristen livsstil bör innebära
när situationen i samhället eller församlingen förändras.

En diskussion

Ingen gemenskap med innehåll konstitueras bara av ett centrum. Det finns också
ståndpunkter och handlingar som befinner sig vid sidan av de övertygelser som
gemenskapen bärs av. För varje kristen gemenskap finns det därför tillfällen då
den ska vara avvikande om den vill följa Guds vilja.

En slutsats är att samtal om gränserna ständigt behöver pågå i en kristen
gemenskap. Uttryckt med andra ord: en församling måste alltid vara medveten
både om (med Troeltschs terminologi) kyrkans och sektens faror: kyrkan som
anpassar sig till vad majoriteten anser och aldrig utmanar gängse värderingar,
sekten som isolerar sig och gärna blir exklusiv och sluten.
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Detta stödjer Sollermans synsätt att det är viktigt att församlingens liv och
verksamhet (med Aubreys termer) präglas såväl av systole som av diastole.
Varken assimilering eller isolering är rimliga alternativ utan istället en tredje form
där man kontinuerligt lever med en spänning mellan dessa båda poler. Det hand-
lar till exempel om att vara annorlunda utan att för den skull anse sig vara mer
moraliskt högtstående.

Avslutning

Hur lever man då med dubbelt medborgarskap? Svaren har varit och är olika
inom frikyrkligheten. Ett resonemang utifrån frikyrklig teologi skulle kunna inne-
fatta följande:

Tidigare i detta kapitel berättade jag om mannen som fick lämna idrotten för
att den tog för mycket tid från församlingslivet. Han är ett exempel på en för-
väntan om medveten prioritering, en prioritering utifrån synen att församlingens
liv och verksamhet är viktigare än engagemang i politik, kultur och idrott. Till-
hörigheten till ett annorlunda folk har första prioritet.

På denna punkt lever den kristne i ett spänningstillstånd. Även om skapelsen
bejakas som god, kan en stark koncentration på livet i församlingen leda till
distansering och att livet i världen skjuts i bakgrunden. Men det är inte säkert att
det ska tolkas som ett avståndstagande från världen. Samhällsintresse och
församlingscentrering behöver inte motsäga varandra. Många frikyrkliga skulle
argumentera för att samhällets framgång bäst gagnas av att individer omvänds
och blir människor som söker och följer Guds vilja. I så fall ska vägvalet för den
kristne mer förstås som en fråga om prioritering än som ett avståndstagande,
målet är inte att vara annorlunda utan att vara fokuserad på att följa Guds vilja.
Den frikyrkligt kristne är med och bygger samhället men hans/hennes insats har
alltid ett drag av reservation: det viktigaste ligger bortom det som görs här i
världen.

Ur denna synvinkel kan församlingstillhörigheten anses som primär. Medlem-
men i troendeförsamlingen lyssnar på synpunkter och kritik från ”världen”, ef-
tersom han/hon vet att församlingen alltid behöver reformeras. Samtidigt är
han/hon en stolt och trogen medlem av sin församling. Hon tror att det är utifrån
församlingen som ”världen” ska bedömas och att det är församlingens
prioriteringar som sätter agendan för hennes liv, inte ”världens”. Vad som bör
anses som ”normalt” är mer beroende av församlingens värderingar än av vad
”världen” hävdar.

Utifrån frikyrklig teologisk referensram skulle en slutsats kunna vara att kristna
människor ibland behöver påminnas om att världen är platsen för deras tjänst
för Gud och medmänniskor, och att de vid andra tillfällen behöver påminnas om
att deras yttersta lojalitet är till ett annat rikes Herre och värderingar. Vissa skulle
tala om behovet av människor med urskiljningsförmåga. Här finns ett spän-
ningsfält som idag – i ljuset av den här beskrivna utvecklingen – kanske behöver
återerövras inom svensk frikyrklighet.
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Inledning

I denna avhandlings början citerar jag bland andra en frikyrklig man (f 1923)
som ger följande vittnesbörd:

Javisst förväntades frikyrkomedlemmars moral vara annorlunda än andras. Man
skulle inte vara tillsammans med icke-troende, de kunde dra en ut i synden och
världen. Det ledde till isolering. Det är klart att det har varit perioder, de kalla
åren under krigsåren 39-40 och sedan tio år framåt, då upplevdes ju det här med
otrohet och krigsänkor/beredskapsänkor. Och då kanske det här formella skulle
vara ett stöd för att man skulle stå rycken i de här påfrestande tiderna. Om det
hade den effekten vet jag inte. Men det var ju då vi upplevde de här
uteslutningarna. De var väldigt jobbiga, när man uteslöts för att det blev känt
ryktesvis att några av församlingens ungdomar hade gått på bio. Gammelkristna
kunde förstora upp det här: betedde man sig på det sättet var man inte en
kristen: såg man svansen visste man att där fanns en räv. De uteslöts.  Ända
in på 1950-talet gick gränsen vid beteenden. Sedan kom en riktigare betoning på
andra saker: lögn, förtal, inre karaktär.  En ny syndakatalog uppträdde i slutet
av 60-talet. Då skulle man inte äga hus, ej klä sig prydligt, ej vara materiellt
bunden eller ha flotta bilar. Jag diskuterade det ur förvaltarskapssynpunkt med
ungdomar som ifrågasatte.   Man anpassade sig till ett förväntat yttre bete-
ende. Samtidigt kunde man gå på bio eller teater när man var okänd på en annan
plats.1

Citatet gäller tiden från ungefär 1940 till ungefär 1970 och återger ytterst sett
naturligtvis endast personens erfarenheter och tankar. Bland mina informanter
finns dock flera som yttrar sig på liknande sätt vilket gör att man kan dra
slutsatsen att mannen inte är ensam om att uppfatta sakerna på det sätt han
gör.2

Man kan i detta vittnesbörd göra flera intressanta iakttagelser. Om man
följer citatets ordning kan följande saker noteras (jag skriver här i imperfekt
eftersom informanten själv talar på det sättet): (1) Den frikyrkokristnes moral
skulle vara annorlunda än andras. (2) Gränssättningen innebar samtidigt en
isolering av den egna gruppen. (3) Syftet med reglerna var att ge stöd i
valsituationer och på så sätt skydda från felsteg. (4) En människas beteende
var grund för bedömning om personen var kristen eller inte. (5) Försam-
lingen hade en kontrollerande funktion för hur individen efterlevde det som
ansågs vara rätt. (6) Vad som föreskrevs eller förbjöds har växlat. (7)
Regelsättningen inbjöd till dubbelmoral, dvs man kunde göra något ”otillåtet”
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– gå på bio eller något annat – bara man gjorde det så att andra inte fick reda på
det.

Dessa iakttagelser kommenteras och belyses på olika sätt i denna tredje del av
avhandlingen. Punkterna (1) och (2) har jag behandlat i föregående kapitel, punk-
terna (4), (5) och (7) kommer att belysas och diskuteras i kapitel åtta. I detta
kapitel ska jag uppehålla mig främst vid punkterna (3) och (6), alltså det som
gäller innehållet i den kristna livsstilen och syftet med de många föreskrifter/
regler som finns eller fanns.

Sammanhang, begrepp och frågor

Det hör till livsåskådningarnas väsen att ge svar på vad som är livets mening och
vad det betyder att leva i vårt universum. Däri ingår bland annat att ange vad
som är moraliskt gott och rätt för en människa, vad som bör karaktärisera
hennes liv och handlingar. Svaren formuleras utifrån övertygelser, individuella
och kollektiva erfarenheter, sociala och ekonomiska omständigheter och mycket
annat.3  Detta leder över i eller ger motivation till faktiskt existerande uttalade
eller outtalade sedvänjor/regler som ska efterlevas eller bidrar till att nya sådana
skapas. De är av olika karaktär och har olika tyngd och kan variera över tid.

Så förhåller det sig naturligtvis även i kristna sammanhang. Kristna kyrkors
traditioner innesluter bilder av hur kristna och andra människor bör vara och
handla. I troendeförsamlingen i frikyrklig tappning förväntas att de människor
som där utifrån personlig tro lever tillsammans som lärjungar söker manifestera
detta i sina liv. Betoningen på mission och efterföljelse i gemenskapen kombine-
ras med uppmuntran till helgelse och likhet med Kristus, allt för att ära Gud och
bidra till ett trovärdigt vittnesbörd inför omgivningen. Det kan förstärkas av ett
ivrigt läsande av Bibeln, i vilken det ju finns ett stort antal texter med konkreta
föreskrifter om önskvärt eller inte önskvärt beteende och handlingar att utföra
eller undvika.

Avhandlingens källmaterial visar på att det funnits åtskilliga bestämda stånd-
punkter om vad som utgör rätta handlingar. Genomgången har också bekräftat
att vad som föreskrivits eller förbjudits delvis växlat.

Värden, dygder och normer

När man inom etiken ska diskutera frågor om handlingars moraliska status talar
man gärna om värden som ska eftersträvas, om dygder som bör prägla en
människa och om normer som ska följas. Enligt boken Teologisk etik av de båda
professorerna Göran Bexell och Carl-Henric Grenholm – den senaste läroboken
i teologisk etik i svensk universitetskontext – kan dessa begrepp beskrivas på
följande sätt:

Ett värde är ”en egenskap eller kvalitet som finns hos eller tillskrivs ting,
människor, attityder, situationer etc.” Man skiljer mellan olika slags värden, till
exempel estetiska, ekonomiska och religiösa. Som exempel på etiska värden
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nämns godhet, frihet, gemenskap och självförverkligande. Man skiljer vanligen
också på sådant som är värdefullt i sig (har egenvärde) och sådant som är
värdefullt som medel (har instrumentellt värde).4

Med dygd avses ”en förvärvad mänsklig karaktärsegenskap som är önsk-
värd, disponerar människor till att utföra rätta handlingar och gör dem skickade
för det mänskliga livet som helhet.”5

Begreppet norm avser ”en föreskrift för mänskligt handlande…Normer kan
vara av två slag: regler anger att en viss typ av handlingar är rätta eller orätta,
medan principer anger vad som överhuvud kännetecknar sådana handlingar som
är rätta eller orätta.”6

Frågor om samband

Mycket av frikyrklig etisk reflektion verkar – som vi sett i kapitel fyra och fem
– vara regler som ska följas. Även om så är fallet (det diskuteras nedan) och det
därmed finns ett fokus på normer (handlingsprinciper och handlingsregler), kan
man ju tänka sig att det finns ett samband mellan dessa och olika värden och
dygder.

Inom etikens historia finner man flera exempel på etiker som menat att regler-
nas roll inom etisk reflektion ska vara underordnad. Istället ska man prioritera
dygd/sinnelag, utgå från vissa värden som ska värnas eller uppnås, eller huvud-
sakligen ta hjälp av vissa principer.7  En intressant fråga är om det finns sådana
resonemang även i mitt frikyrkomaterial.

Frågorna kan alltså ställas: Går dessa frikyrkliga regler tillbaka på värden som
man söker skydda eller främja? Vilka är i så fall dessa värden? I vilken mån
återkommer de i diskussionen när man försöker förklara, förstå och lära ut
regeln? Blir fokus satt på regeln eller det värde den söker värna? Resonerar man
deontologiskt (regeletiskt) eller teleologiskt (konsekvensetiskt) när man motive-
rar sina ståndpunkter? Vilken roll spelar tanken på hurdan den kristna människan
är, det som har med dygderna att göra (sinnelagsetik)? Dessa frågor kommer att
behandlas i detta kapitel.

Det bör redan här i början sägas att en sådan analys ofta inte är enkel att
genomföra. Begreppet ”kärlek” kan illustrera detta (och mer kommer att framgå
av den fortsatta framställningen). Kärlek kan ses som ett etiskt värde som är
värt att främja och söka uppnå. De handlingar som befrämjar kärlek är då rätta
(ett konsekvensetiskt resonemang). Samtidigt kan kärleksbudet ses som en norm:
handla så att kärleken främjas (vilket är ett regeletiskt sätt att resonera). En
vanlig argumentation när det gäller synen på omgifte är att man av kärlek bör
medge det. I detta fall är kärlek inte ett värde utan en norm av mer övergripande
principiell art. En person kan dessutom vara präglad av kärlek och då är det
snarast tal om en dygd eller karaktär. I det dagliga livet blandas dessa sätt att
använda ett och samma ord vilket kan orsaka svårigheter för den som söker
göra en mer precis analys av resonemangen.8  Jag ska, väl medveten om detta,
ändå försöka.
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Först ska emellertid något sägas om ”syndakatalogen”, ett begrepp som så
här långt förekommit några gånger i avhandlingen.

”Syndakatalogen”

Begreppet ”syndakatalogen” har använts för att sammanfatta den ibland ned-
skrivna men oftare oskrivna regelsamling som anger vad som är eller varit oönskat/
förbjudet beteende.9  Här handlar det alltså inte om positiva rekommendationer
utan om sådant som ska undvikas. Eftersom det kallas ”syndakatalog” förmed-
las också direkt religiösa associationer, dvs brott mot den innebär att personen
ifråga begår synd.

SAM-teologen Paul Wern skildrar sin uppväxt i den lilla orten Björköby i Småland
på följande sätt:

Det var mycket som betecknades som världslighet eller rentav bar stämpeln  synd.
”Är det synd att…” var en vanlig frågeställning inte minst bland tonåringar. Den
förutsätter ett slags syndakatalog och den fanns naturligtvis, även om jag inte har
något minne av att just detta ord användes.10

Listor på handlingar som betecknas som moraliskt orätta är kända från de flesta
mänskliga sammanhang. Sådana finns ju även i Bibeln (till exempel ”lastkatalogen”
i Gal 5:19–21 och andra). Inom föreningar ställs som regel villkor när det gäller
sådant man får eller inte får göra som medlem: medlemskap i en nykterhetsför-
ening innebär att man ska avstå från eller vara restriktiv med alkohol, deltagande
i ett politiskt parti utgår från att man är solidarisk med dess ideologi och verk-
samhet. Fenomenet som sådant är inget märkligt.

Däremot är det oklart hur begreppet ”syndakatalogen” uppstått och när och
var det först användes.11  Kanske hänger det samman just med det religiösa
sammanhanget: vissa beteenden stämplas som synd. Min bild är att beteck-
ningen huvudsakligen används i negativ eller ironisk bemärkelse, dvs när man
uttrycker avståndstagande till eller avsky för en viss samling beteenderegler eller
skämtar kring dem (jag har aldrig hört eller sett någon hänvisa till ”syndakatalogen”
för att positivt visa på kristen livsstil). Begreppet tycks alltså vara negativt lad-
dat.

Hur klart dessa föreskrifter och förbud varit uttalade och nedskrivna har va-
rierat. Somliga har varit baserade på grundliga studier och genomtänkta ställ-
ningstaganden, andra mer uttryck för sedvänjor av olika slag som varit svårare
att ge klara skäl till när motivering efterfrågats.

En del av dessa riktlinjer kan ha kommit från överläggningar i samfund och
frikyrkomöten. I de allmänna frikyrkomötena liksom i FSK och dess efterföljare
har frikyrkofolk formulerat ståndpunkter om vad frikyrkorna anser i olika frå-
gor. Dessa uttalanden har dock inte haft karaktären av bindande kyrkliga före-
skrifter och sällan relaterats till ”syndakatalogen”.

Inom SMF har man varit mån om att betona den enskildes frihet. Samfundet
har i sina årskonferenser ibland antagit uttalanden som ansetts som vägledande.
Församlingstukten (se kapitel åtta) på lokalnivå i församlingarna visar dock att
friheten inte varit total. Inom baptismen finns motsvarande situation. Inom MK
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utvecklades tidigt en form av ganska detaljerade allmänna regler som anger hur
en metodist ska uppföra sig.12  I de så kallade ”sociala principerna” sammanfat-
tas MKs syn på ett stort antal etikfrågor.13  Även FA hade och har en sådan lista
som är gällande för varje soldat och som individen genom att underteckna ett
papper får lova att följa.14

Listorna från MK och FA är mycket konkreta. Här finns positiva rekommen-
dationer att sköta sin kropp, att be och läsa Bibeln regelbundet, att stödja sina
kristna trossyskon, att delta i församlingens möten etc. Men listorna/normerna
sätter också, likt tio Guds bud, gränser för utrymmet för handlingar. Här före-
skrivs till exempel hur man ska förhålla sig till alkohol och dans liksom under
vilka omständigheter som omgifte efter skilsmässa kan vara möjligt.15

Liknande ”listor” fanns även till exempel i den lutherska pietismen: August
Hermann Francke gav riktlinjer om vad den omvände skulle ta avstånd ifrån,
inkluderande bland annat nöjen, världsligt umgänge, dans, teater och kortspel.16

Kapitlets frågor och disposition

Först kommer jag att redovisa vilka värden som lyfts fram som eftersträvans-
värda i materialet om äktenskap, skilsmässa och omgifte samt i intervjuerna. Jag
ska visa på hur värdekollisioner ibland kan uppstå och hur innebörden i ett visst
värde kan förändras. Därefter beskriver jag de förskjutningar i värdehierarki
som jag tycker mig se i materialet och diskuterar kortfattat hur de förhåller sig
till förskjutningar i vad som betonas i teologin.

Därefter redovisar jag vilka dygder som framhävs och vilken typ av etisk
teori som verkar dominera resonemangen. I följande avsnitt analyserar jag i
vilken mån mitt material ser dessa värden, dygder och handlingsnormer som
gällande för alla människor, inte bara för kristna. Jag klargör också hur man
menar att samhällets lagstiftning bör förhålla sig till dessa kristna normer.

Som avslutning på kapitlet diskuterar jag – i ljuset av frikyrkliga erfarenheter
och övertygelser – möjliga fördelar och nackdelar med regler när det gäller
formandet av kristna lärjungar.

Material

När det gäller frågan om äktenskap, skilsmässa och omgifte är det sakfrågan
som står i centrum mer än frågan om det kristna livet som helhet. I intervjuerna
finns många ställningstaganden i olika sakfrågor men också en del andra syn-
punkter. Betoningen ligger mer på vad människan ska göra än på hurdan hon bör
vara. På grund av materialets karaktär kommer min diskussion i detta kapitel att
ha sin tyngdpunkt i handlingsnormer, dvs framställningar av hur man förväntas
handla.

Jag söker analysmaterial på två sätt. Ett sätt att komma åt det etiska resone-
manget är att undersöka mer allmänna kommentarer eller svar på frågor som
finns i intervjumaterialet. Det finns liknande mer övergripande resonemang i en
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del av materialet om äktenskap, skilsmässa och omgifte. Jag redovisar detta.
Ett annat sätt att närma sig frågan är att undersöka de resonemang som finns

i samband med de ställningstaganden som görs, analysera dem och dra slutsat-
ser. Hur motiverar man sina ställningstaganden, de enskilda buden och förbu-
den?

Det bör direkt noteras att förekomsten av motiveringar varierar. I materialet
om äktenskap, skilsmässa och omgifte ingår såväl böcker som längre eller kor-
tare artiklar. Där finns ofta motiveringar med. När det gäller de frågor som
redovisas i kapitel fem var informanterna ombedda att ange såväl synsätt som
motiveringar. I flera fall saknas dock motiveringarna i de utskrivna intervjuerna.
De motiveringar som återges i det följande får därför ses som exempel på hur
man resonerat, exempel vars förekomst bekräftas av min egen och andra läsa-
res erfarenhet.17  Tystnaden, att motiveringar inte alltid finns med, kan säkerli-
gen ofta bero på en oklarhet om vilka argumenten egentligen var eller är.

Värden som bör eftersträvas

Ett värde är alltså enligt Bexell & Grenholm ”en egenskap eller kvalitet som finns
hos eller tillskrivs ting, människor, attityder, situationer etc.” Författarna skiljer
i boken mellan olika slags värden, till exempel estetiska, ekonomiska och reli-
giösa. Som exempel på etiska värden nämns godhet, frihet, gemenskap och
självförverkligande. De skriver vidare att man inom etisk analys vanligen skiljer
på sådant som är värdefullt i sig (har egenvärde) och sådant som är värdefullt
som medel (har instrumentellt värde). Diskussionen om vad som utgör ett värde
är svår och det finns ingen entydig definition.18

Det är heller inte helt enkelt att precisera innebörden i ett visst etiskt värde.
Vad som menas till exempel med rättvisa, frihet eller lycka finns det inom etiken
olika teorier om. Är till exempel rättvisa att alla får lika mycket, att man får efter
behov eller att man får efter förtjänst? Ska frihet definieras negativt, dvs att man
inte tvingas till vissa saker, eller positivt, dvs att man har förmåga att göra vissa
saker som man själv vill och väljer? Är lycka något som har med känslan att
göra eller bör det i aristotelisk anda kopplas till en viss uppfattning om vad som
är människans mål?19  I sin vardagsanvändning kan ett visst begrepp dessutom
ibland vara lite oprecist; kanske kan det beskrivas så att det har en viss betydelse-
kärna eller ger associationer till ett ”betydelsefält” snarare än utgör en preciserad
definition.

I ett kristet sammanhang framstår naturligt nog gudsgemenskap som ett över-
gripande (religiöst) värde. Förutom de fyra etiska värden som ges som exempel
ovan är kärlek, rättvisa, solidaritet, trohet, barmhärtighet, sanning, respekt och
lycka sådant som ofta nämns som värden att eftersträva.20  Det bör noteras att
frikyrkofolket, särskilt baptisterna, varit mycket måna om att betona respekten
för individens samvete, och att såväl samvetsfrihet som religionsfrihet därför
varit värden som kontinuerligt har förts fram i samhällsdebatten.21  Tilläggas bör
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också att bibeltrohet varit en viktig utgångspunkt: jag är dock osäker på om det
kan kallas värde i den här använda bemärkelsen.

Nu ska jag redovisa en undersökning med syfte att se om det går att ur mitt
material avläsa huruvida vissa värden har värnats och vilka dessa i så fall är. En
andra fråga blir om betoningen på dessa (ovanstående och andra värden) varit
konstant eller om man kan iaktta en förskjutning i vilka värden som getts högst
prioritet eller bara funnits med. Man kan ju här nämligen tänka sig flera möjlig-
heter. En är att de förändringar i förväntat beteende jag visat i kapitel fyra och
fem avspeglar värdeförskjutningar. En annan är att värdena är desamma men
tillämpas på olika sätt i olika tider.22

Uppgiften är alltså att, med hjälp av motiveringar och resonemang från mitt
material, försöka besvara frågan vilka värden som uttrycks explicit eller verkar
finnas implicit i de frikyrkliga ståndpunkter jag redovisat ovan i avhandlingens
andra del.

Värden som ska främjas och värnas i parsamlevnaden

Bakgrunden för det följande är de stora förändringar i synen på samlevnad som
skett i samhället under de senaste sextio åren. Det handlar om en utveckling i
riktning mot friare samlevnadsmönster, grundad bland annat på nya preventiv-
metoder, synliggjord i bejakandet av ungdomssexualiteten och sex-liberalismen
under 1960-talet, det ökade antalet skilsmässor och separationer samt normali-
seringen av samboendet. Allt detta utmanar de frikyrkliga till motstånd och till
fördjupning av sin syn på parsamlevnad.

Den frikyrkliga undervisningen på detta område motiveras utifrån åtminstone
tre olika aspekter: bibeltexter, skapelseordningen och olika värden. Undersöker
man argumentationen närmare kan man ofta upptäcka att det, vid sidan av hän-
visningar till skapelseordningen och till regler från direkta bibelord, finns moti-
veringar som knyter an till vissa värden. Vilka värden är det då som par-
samlevnaden – enligt undervisningen om äktenskap, skilsmässa och omgifte –
vill skydda och befrämja?

Perioden runt 1950

När ÖM-pastorn O L Björk tidigt i perioden skriver om äktenskapets syfte talar
han om att makarna ska vara varandra till hjälp och uppmuntran, att de ska
skapa ett kristet hem för barnen och att otukt ska undvikas. De två sista punk-
terna utvecklas mest och i en starkt polemisk ton mot ”s k fri samlevnad mellan
könen”, dvs de som bara vill njuta av könsumgänget utan att ta ansvar för
följderna. Björk uttrycker vikten av den trohet mot Gud, Bibeln och maken som
innebär att personen stannar kvar i äktenskapet. En konsekvens av det blir hans
starka avståndstagande från skilsmässa och omgifte.

Hos de flesta andra referenspersonerna förekommer mer utvecklade resone-
mang om innehållet i äktenskapet.
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Enligt SMF-pastorn Einar Rimmerfors i boken Är hemmet ur räkningen?,
utkommen år 1955, är hemmets förnyelse ”en av de viktigaste vägarna till inre
styrka i vårt folk”.23  SMF-läraren Ivar Wennfors betonar att äktenskapet bör
vara livsvaraktigt med tanke på tryggheten och fastheten i familjelivet. Det är
”en Guds gåva till personlig glädje och innerlig gemenskap mellan makarna,
liksom för hela familjen” och dess uppgift är att främja lyckan och människans
bestämmelse att vara Guds avbild.24  Han talar vidare om kärlek, trohet, ömsesi-
dig tjänst, ansvar och förlåtelse som viktiga värden att värna.25  ÖM-pastorn
Erik Sollerman skriver i MB att det bakom ”själavård och församlingstukt måste
finnas kärlek, hänsyn, förståelse och vilja att hjälpa vederbörande till rätta”.26

Man kan i dessa och andra uttalanden från 1950-talet, i det som av författarna
själva benämns ”traditionell kristen samlevnadsetik”, se hänvisningar till guds-
gemenskap, kärlek, trygghet, trohet, god miljö för det uppväxande släktet, ge-
menskap, respekt, förlåtelse och tjänst för varandra. I kontrast till ”den naturliga
moralens lösaktighet”, skilsmässomentalitet och synen att äktenskapet är ett
kontrakt som kan upplösas när man vill, betonas alltså att det mänskliga livet bör
kännetecknas av strävan efter de nämnda värdena.

Perioden runt 1970

Samma värden återkommer under 1960- och 1970-talen i argumentationen. SFR
argumenterar i sitt remissvar på Familj och äktenskap I (SOU 1972:41) för
betänketid i skilsmässoprocessen för att öka tryggheten.27

I en ledarartikel i MB varnas för att samhället är på väg att bli ett nytto-
samhälle där man ställer krav, vilket gör att det riskerar att förlora sin religiösa
dimension av tjänst.28  I en annan ledarartikel talas om att sexualiteten inte får
frigöras från ansvar och kärlek, dvs äktenskaplig trohet. Kommentaren är att de
människor som lever så knappast blir lyckligare därigenom.29

I ett av ÖMs predikantmöten betonas i en diskussion om själavård kring sam-
levnadsfrågor vikten av att komma ihåg den kristliga barmhärtigheten.30  Enligt
missionsföreståndaren i ÖM Freddy Götestam söker Jesus individens, famil-
jens, samhällets och nationens bästa, och han vill ge varje människa som miss-
lyckas en ny chans och en ny möjlighet till ett lyckligt och meningsfullt liv.31  I en
debatt menar en insändarskribent att man i samband med skilsmässor ska hålla
mer på den förlåtande kärleken än på rättvisekravet.32

Även hos SMF-arna finns motsvarande betoningar. Redan i titeln på pastor
Bengt Lorentzis bok Trohet och kärlek från år 1970 karakteriseras innehållet och
i förordet sammanfattar han sin grundsyn:

Den livsstil som fördjupar gudsgemenskapen och förbättrar våra relationer till
människor är i enlighet med Guds vilja. Denna grundprincip leder inte till något
bestämt och alltid gällande beteende... Den måste sättas i relation till konkreta
livssituationer och därigenom få ett bestämt innehåll.33

Senare i samma bok beskriver han kristen etik och menar att man bör använda
de begrepp som alla ryms inom kärleken, såsom medmänsklighet, tolerans, hän-
syn, rättvisa och solidaritet... Den inrymmer en grundton av ansvarstagande och
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vilja till aktiv tjänst... Utgivande kärlek är Guds kännetecken. Om en kristen försö-
ker följa denna linje i livet får det långtgående konsekvenser i fråga om offer,
osjälviskhet och vilja till tjänst.34

För Lorentzi är det människans bästa som ska stå i centrum.35  Han talar vidare
om kärlekens gränslösa beredskap till förlåtelse.36

Rune Forsbeck talar om hur Jesus bröt många av sin tids konventioner. Lag-
lydnad var för Jesus inget självändamål. Forsbeck skriver: ”Han visade, att la-
gen skulle tolkas, förstås och efterlevas i enlighet med det som var dess syfte:
barmhärtighet.”37

Samlevnadens innehåll är alltså viktigt i argumentationen. Inte minst under
1970-talets debatter är detta viktigt då man får ger skäl i debatterna mot dem
som gisslar ”den stela institutionen äktenskap”. Då är det viktigt att inte bara
hänvisa till skapelseordning och bibelargument utan också visa på värden som
kan bejakas från andra utgångspunkter.

En viss förskjutning sker i och med att makarnas personliga utveckling un-
derstryks allt starkare med tiden. När ÖM-rektorn Sigfrid Deminger i mitten av
1970-talet skriver om äktenskapet nämner han om tre faror: en ytlig kärlek som
lätt kan bli egoistisk, ett alltför starkt beroende av varandra och att sexualiteten
kan komma för mycket i centrum. Han betonar att äktenskapet ska vara en plats
för båda individernas tillväxt och ett uttryck för gemenskap på alla plan. Äkten-
skapet ska förklaras inom ramen för allmän undervisning om det som ska prägla
medmänskliga relationer, nämligen kärlek, ödmjukhet och tjänande.38

Liknande betoningar av att makarna inte får förkväva varandras personlighe-
ter finns hos några själavårdare inom SMF som svarar på brev i Svensk Vecko-
tidning.39

Perioden runt 1990

Går vi fram till 1980- och 1990-talen förekommer också här hänvisningar till
värden som samlevnaden ska gagna. Etiska normer är enligt SMF-ledaren Gösta
Hedberg för människans och livets skull.40  SAM-läraren Paul Wern hävdar att
skilsmässa är acceptabelt om fortsatt äktenskap riskerar att skada eller förstöra
den ena eller båda kontrahenterna och barnen.41  HF-aren Per-Axel Sverker me-
nar att en skilsmässa visserligen är synd men att detta onda inte ska tillåtas att
förstöra en människa.42  Det förekommer också ofta påståenden i stil med att
Jesus alltid satte människan framför religiösa och moraliska principer43  och att
Jesus alltid står på människans sida.44  Här möter också hänvisningar till vår
egen och andras välfärd och hänsyn till gudsrikets kommande på jorden.45  Om
omgifte sägs:

När de inblandade personerna skulle få det avsevärt mycket bättre och Guds rike
främjas på ett bättre sätt genom ett omgifte, då bjuder kärleksbudet att omgifte kan
och bör äga rum.46

När SMU-sekreteraren Eva Reimers argumenterar kring äktenskapet gör hon
det utifrån ledstjärnorna kärlek och respekt, trohet och ärlighet.47



FRIKYRKLIG  ETIK160

Form och innehåll

Av kapitel fyra framgår att man under hela den period jag studerat har hänvisat
till att äktenskapet är en gudagiven skapelseordning för samlevnaden mellan
man och kvinna. Äktenskapet spelar – särskilt i de tidiga framställningarna – en
så central roll att man nästan kan få uppfattningen att det har ett egenvärde. I
mitt material från perioden runt 1950 finns ingen som ifrågasätter att äktenskap
är den rätta samlevnadsformen; att det skulle kunna bli någon motsättning mel-
lan form och innehåll verkar inte uppta författarnas tankar.

Annat blir det när samboendet ökar under 1960-talet och äktenskapet som
samlevnadsform blir ifrågasatt. De frikyrkliga värjer sig då mot den privatise-
ring som samboende anses innebära samtidigt som det hos vissa finns en förstå-
else för sammanboende grundat på ”djupt personligt allvar”. Det finns alltså en
viss öppenhet för att diskutera olika samlevnadsformer. Klarast formuleras det
under 1970-talet av SMF-pastorn Rune Forsbeck som, samtidigt som han själv
förordar vigseln, skriver:

Ingen samlevnadsform är i sig bättre än någon annan. Var och en av dem måste
bedömas utifrån det sätt den fungerar i kärlekens tjänst och sammanhang.48

Här finns alltså villighet att argumentera för och emot hur vigsel/äktenskap fung-
erar i jämförelse med samboende.

Mitt intryck är att det i periodens slut inte längre är ovanligt med frikyrkliga
sammanboende, samtidigt som det i undervisningen fortfarande uttrycks oro
för att detta innebär att man inte tar relationen på samma allvar som en vigsel
skulle innebära. Det vore dock fel att hävda att sambo-formen är allmänt accep-
terad. Snarare är det så, vilket framgår av intervjuerna, att man rekommenderar
vigsel och äktenskap samtidigt som man uttrycker en viss acceptans för män-
niskor som valt att leva som samboende.

Sammanfattningsvis menar jag att man från början inte såg någon motsätt-
ning mellan form och innehåll. När diskussionerna om samlevnadsformer tog
fart argumenterar man för äktenskapet som en traditionell men viktig och an-
vändbar form för att nå vissa värden som det ska skydda. Äktenskapet ger
parsamlevnaden en offentlig karaktär vilket man menar är viktigt både för ma-
karna själva och för samhället. Institutionen äktenskap inklusive vigsel uppfattas
som ett försvar för trohetsidealet. Min bild är att de frikyrkliga opinionsbildarna
oftare tolkar tveksamheten till vigsel som uttryck för upplösning av viktiga vär-
den än som frigörelse från osunda förtryckande former.

En delsummering

Summerar man hela perioden kan man se att vissa värden hela tiden omnämns:
gudsgemenskap, kärlek, trohet, respekt, gemenskap, trygghet och tjänst för
varandra är eftersträvansvärda värden som man menar gagnas av den livshåll-
ning som den frikyrkliga etiken argumenterar för. I ett gott hem kan såväl ma-
karna som det uppväxande släktet få möta detta. Den kontrast som utmålas
utgörs av ”sexuell lösaktighet”, utnyttjande av motparten, otrohet, synen att
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relationer inte ska vara livsvariga, själviskhet, dåligt ansvarstagande för den egna
familjen mm.

Denna uppräkning av goda värden kan problematiseras. Jag ska göra det
genom att belysa dels situationen när olika värden ställs emot varandra, dels
förändringen av förståelsen av ett visst värde.

När värdena ställs mot varandra

I texterna möter vi resonemang där två eller flera värden ställs mot varandra.
SMF-läraren Egon Onerup talar om hur samboende kan leda till att den svagare
parten drabbas i den skenbara frihetens namn.49  En äldre ÖM-pastor skriver:
”Som gammal församlingsföreståndare vet jag hur oändligt svårt det är att vara
både rättfärdig och barmhärtig...”50

I SFRs remissvar på Familjelagsakkunnigas förslag till ny äktenskapsbalk (SOU
1981:85) skriver man:

Samtidigt som frikyrkorådet betonar att äktenskapet är den grundläggande
samlevnadsformen har rådet alltifrån sin tillkomst arbetat för människors sam-
vetsfrihet.    Det är dock väsentligt, att individens valfrihet inte hävdas ensidigt på
bekostnad av gemensamt ansvar och solidaritet. En fast ram, som förstärker hän-
syns- och ansvarstagande, är ofta en nödvändig förutsättning för att kärlekens
liv med dess ömsesidiga, djupgående och personliga relationer ska fördjupas.
Frikyrkorådet delar därför familjelagsakkunnigas kritiska analys av neutralitets-
tanken och slutsatsen, att det vaga talet om samhällelig neutralitet till
samlevnadsformerna inte kan användas som principiellt underlag för reformer.51

Konflikterna mellan olika värden blir också synliga när det gäller skilsmässa och
omgifte. Vad innebär det att eftersträva kärlek, gemenskap, respekt och godhet
när parförhållandet är sargat eller inte fungerar? Finns det situationer där indivi-
dens frihet och självförverkligande är viktigare än troheten mot maken/makan
och barnen och de löften man gett inför Gud?

När man i de frikyrkliga resonemangen accepterar skilsmässa utgår man från
att det handlar om en krissituation och att det handlar om att välja det minst onda
alternativet. De värden som då hänvisas till är att skilsmässan accepteras utifrån
barmhärtighet eller godhet. Om kärleken försvunnit ur relationen och inte kan
väckas till liv igen är det förståeligt att äktenskapet upphör. Om fysisk eller
psykisk misshandel förekommit eller den ena parten av annan anledning behöver
skydd anses detta vara skäl nog för skilsmässa.

När omgifte med tiden bejakas i allt högre grad sker det på motsvarande sätt
utifrån tanken på människans behov av gemenskap och möjlighet att utvecklas
tillsammans med en annan människa samt att Jesus alltid är beredd att ge en
människa en ny chans.

När den innehållsliga betydelsen i ett värde förskjuts

Även när ett visst värde förekommer mer eller mindre hela tiden kan dess
”betydelsefält” vara otydligt och kanske förändras. Ett närmare studium av vär-
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det trohet kan illustrera detta.
Trohet återkommer hela tiden som ett nyckelbegrepp. I flera böcker (frikyrk-

liga, men även svensk-kyrkliga, till exempel av Stig Hellsten) värnas vad man
kallar ”trohetslinjen”. När man i samhället på 1960-1970-talen börjar ifrågasätta
vigseln reagerar större delen av frikyrkligheten negativt, huvudsakligen för att
man menar att stödet för troheten därmed minskar. När en viss förståelse för
äktenskapsliknande samlevnadsformer (samboende) uttrycks under 1970-talet,
betonas samtidigt att detta inte får ses som ett uppgivande av trohetskravet.52

Innebörden i trohet kan dock diskuteras. Frågan är vem man ska vara trogen
mot, dvs i vilken mån gäller troheten motparten, Gud, den egna personen, famil-
jen etc. På denna punkt menar jag att man kan se en förskjutning i synen på
trohet i äktenskapet under den studerade perioden.53

I periodens början är det självklart att man ska se äktenskapet som en livsupp-
gift. ÖM-pastorn O L Björk skriver i sin bok att man ska förbli i äktenskapet
även om det är svårt; man ska vara trogen sina löften i vigseln och man ska vara
trogen mot Gud genom att inte bryta hans bud.54

Allteftersom tiden går blir dock betoningen på att äktenskapet ska vara till
gagn för individen allt starkare. Tanken att man ska uthärda ett mindre lyckat
äktenskap är inte lika stark som tidigare. Det sammanhänger med (eller för med
sig?) att de accepterade skälen för skilsmässa blir allt fler. Man börjar föra reso-
nemang med innebörden att även annan otrohet än den sexuella kan vara ett
legitimt skäl för äktenskapets upplösning. Bejakandet av möjlighet till omgifte
blir också allt större, för vem bör förmenas lyckan att dela gemenskap med en
partner?

Detta kan säkert beskrivas på olika sätt. Man kan hävda att troheten (som
relationsbegrepp) får stå tillbaka för tanken på individens egen lycka och själv-
förverkligande. Men det skulle också kunna sägas att vikten av att vara trogen
(mer än tidigare) kommer att inkludera den egna personens utveckling.

Sammanfattning

Genomgången av synen på äktenskap, skilsmässa och omgifte leder alltså till
slutsatsen att man – oftast genom att förorda äktenskapet – söker värna ett antal
värden som man menar är eftersträvansvärda: kärlek, trohet, gemenskap, res-
pekt, trygghet mm. Jag har också uppmärksammat att man är medveten om att
värdena kan befinna sig i konflikt med varandra och genom studiet av värdet
trohet visat att innebörden i ett värde kan förskjutas över en tidsperiod.

Jag fortsätter denna diskussion längre fram i kapitlet. Först ska vi se vad som
kan avläsas om olika värden i en analys av intervjuerna.

Intervjuerna om värden

De äldre och medelålders informanterna fick inga direkta frågor som leder in på
svar om värden och dygder. Förmodligen är detta orsaken till att så få positiva
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värden nämns.55  I några få av intervjuerna finns värden angivna. Sålunda berät-
tar en kvinna i mellangruppen att hennes pappa ”fokuserade de större sakerna:
generositet, människosyn, den gyllene regeln, jämlikhet mm”.56  I andra talas om
ärlighet, sanning.57

Hos de yngre finns något utförligare svar eftersom deras intervjuformulär
innehöll frågor om kristen livsstil och vad det betyder att leva i världen men inte
av den.58  Flera talar om relationen till Gud/Jesus, alltså värdet av gudsgemen-
skap.59  Här nämns vidare allmänt om respekt för och omsorg om med-
människan.60

Den övergripande bild intervjuerna ger är dock att de positiva värdena sällan
artikuleras. Istället är det ofta genom avgränsning från sådant man anser vara
negativt som de positiva värdena görs synliga. Att så är fallet beror troligen på
vilka ämnen som aktualiserades i intervjuerna (andra frågor hade möjligen gett
tydligare resultat). Det är därför svårt att av intervjuerna få fram någon tydlig
bild av de positiva värden som man kan tänka sig att informanterna har. Men
ändå, vad kan vi se, eller ana, om vi går bakom det man avgränsar sig mot?61

Värden som värnas enligt intervjuerna

Gemenskapen med Gud (genom den personliga tron) är det viktigaste av allt.
Det tidigare avståndstagandet från bio, teater och dans motiveras bland annat
med att de drar människor från tron.62  Dans kan vara negativ eftersom man via
den kan hitta sällskap som inte delar den kristna tron.63  På teatern används
dessutom ofta svordomar vilket innebär att man åberopar djävulen.64  Även kortspel
associeras med svordomar. En person i den äldre gruppen minns dessutom att
tveksamhet till idrott motiverades med att man kan förleda en annan person att
svära eftersom det är lätt att sparka varandra på smalbenet i matchens hetta.65

Några yngre talar om att man ska vara försiktig med vilken musik man tar in;
här nämns satanistisk musik eller djävulsmusik som sådant man ska undvika.66

Bakom avståndstagandena från teater, film, bio och romaner kan man också
se värnandet av troheten och fasta relationer. Man ska nämligen inte utsätta
sig för dåligt inflytande på samlevnadsområdet. Hos äldre och medelålders utgör
detta skäl för att man inte ska se på ”omoraliska” filmer och teaterföreställningar
(på bio eller hemma vid TVn) eller läsa sådana berättelser i böcker eller vecko-
tidningar. Här talas om att böckerna innehåller ”smörja”,67  att teatern sprider fel
budskap,68  att man får syndiga intryck på teatern,69  att filmerna underminerar
sexualmoralen,70  att man på bio kan bli påverkad och ta intryck av till exempel
kärleksfilmer71  och att snusket kommer in via TV.72  Även avståndstagandet
från dans hör hemma här; det motiveras med att dans är sexuellt uppeggande
och att mötet på dansbanan riskerar att leda till felaktiga sexuella relationer.73

Kallelsen är att ”leva rent”.74  I den yngre gruppen kan man notera att tveksam-
het till samboende kan motiveras med att ”det blir en prova-och-släng-om-det-
inte-passar-mentalitet”.75

I många fall finns motiveringar som har med hänsyn till andra människors
välbefinnande att göra. Kanske man kan anse att det utgör exempel på solidari-
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tet, kärlek, godhet och hänsyn. En kristen människa ska inte vara andra till
fall.76  En person talar om att undvika snusning av hänsyn till andra77 . För flera
personer motiveras avståndstagandet från alkohol av liknande skäl: man ska
vara ett exempel,78  man avstår att dricka om någon verkar ha bekymmer (pro-
blem med spriten),79  man avstår eftersom man inte vet om någon i ens närhet
riskerar att falla,80  man avstår av hänsyn till alkoholister i församlingen,81  alko-
holen är något ont för samhället.82  En man i den yngre gruppen avstår eftersom
han ”vill ge exempel på drogfri livsstil för fjortonåringar som super skallen av
sig varje helg”.83  På denna punkt skiljer sig inte generationerna åt.

Detta kan också formuleras gällande strukturplanet. Bio, teater och ”dåliga
tidningar” uppfattas i de båda äldre grupperna som arenor där dåliga budskap
sprids. Därför ska man inte stödja sådana institutioner genom att gå dit eller
köpa tidningarna.84  På bio ska man inte gå, eftersom man inte ska sitta där
bespottare sitter.85  På samma sätt är dansbanorna platser som leder till våld,
misshandel och sexuella handlingar i fyllan. På kortbordet spelar man bort peng-
arna som är avsedda för familjens försörjning.86  Därför är det platser som ska
undvikas. ”Nöjesplatser är ett syndens näste, fyllda av slagsmål, fylla och bus-
kis.”87  ”Det gick man inte på. Avståndstagandet berodde på superi, slagsmål
och annat omoraliskt leverne.”88

De som motiverar synpunkter på rättvisefrågorna i de båda äldre grupperna
gör det vanligtvis med hänsyn till allas rätt att höra evangeliet.89  Arbetet för
rättvisa motiveras av några i den yngre gruppen med att alla ska ha det bra.90

Skapelsen (naturen) och miljön återfinns som värden att vårda. Det kan
gälla på det personliga planet: den egna kroppen. Man ska avstå från rökning,
eftersom det bryter ner kroppen.91  Alkohol är skadligt för kroppen.92  Det är
viktigt att vårda sin kropp och hålla den igång.93  Vi har fått skapelsen av Gud att
förvalta94  och det är synd att förstöra Guds natur.95

Framgång för Guds verk ses av vissa informanter som ett värde. För att få
goda relationer med arbetskamrater är det enligt en kvinna i den yngre gruppen
viktigt att följa med på de ickekristnas fester.96  Även om man är positiv till
politiskt arbete ligger det enligt en kvinna i mellangruppen ”lite outtalat” att det
finns viktigare saker att syssla med än politik.97  Argumenten att man inte ska
vara till anstöt (se nedan) innebär att man ska vara ett gott vittnesbörd för Gud
och inte agera på sätt som motverkar Guds verk.

Konflikter mellan värden och i tillämpningen av värdena

Också här blir konflikter synliga. Det kan till exempel gälla förhållandet till idrot-
ten. Det blir spänningar mellan närvaro i de sammanhangen, lojaliteten med för-
samlingens möten och behovet av motion. I de båda äldre åldersgrupperna är
det klart att detta oftast leder till att idrotten uppfattas som en konkurrent.98  Man
kan också iaktta skillnader i bedömningen av hur idrottsrörelsen fungerar när
det gäller gemenskap och solidaritet. Två personer i den unga gruppen har mot-
satt uppfattning om detta. Den ene menar att idrottsrörelsen positivt bidrar till
samhället,99  den andre att idrottsrörelsen har tappat moral när den övergått från
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att vara helnykter folkrörelse till att bli ett sammanhang där utslagning sker och
där det sups på fotbollsfester.100

En tolkning av konstans och förskjutningar i värdena

I två avsnitt har jag nu försökt tydliggöra de värden som, uttalat eller outtalat,
anses som viktiga av de frikyrkomänniskor som min undersökning omfattar.

En jämförelse mellan mina båda materialgrupper visar stora likheter mellan
dem. I båda fallen är gudsgemenskap, trohet, kärlek, hänsyn, respekt och an-
svar för sig själv och andra värden som präglar tänkandet. Som framgår av
framställningen och kapitel fem relateras de dock delvis till olika saker. Att hän-
visning till personlig utveckling, förlåtelse och gemenskap saknas i samman-
ställningen av intervjuerna beror nog snarast på att frågorna som ställs inte leder
tankarna åt det hållet. Att det å andra sidan i materialet om äktenskap, skilsmässa
och omgifte saknas omnämnande av rättvisa beror säkerligen på att detta värde
inte är det första man tänker på i det sammanhanget.

Innebär då detta att de värden som präglat frikyrklig etik i huvudsak varit och
är konstanta och att inga förändringar skett under den studerade perioden? En
sådan slutsats tror jag är felaktig.

Jag har tidigare i detta avsnitt uppvisat vissa spänningar i en skilsmässosituation
mellan trohet och barmhärtighet (vilket ska vara överordnat?) och även visat att
den innebörd som ges värdet trohet kan variera (hur ska troheten till Gud, med-
människan och personen själv avvägas?). Här finns alltså variationer som behö-
ver belysas och tolkas.

Här är det tillfälle att relatera till de resultat som redovisas i kapitel fem. Där
framgår bland annat att den tydligaste förskjutningen mellan generationerna när
det gäller ståndpunkter hör samman med kultur- och nöjessektorn. De äldre tar
överlag avstånd från nöjen i form av bio, dans, romanläsning, teater etc. I flera
fall finns även tveksamhet till mer ”institutionaliserad finkultur” (dvs teater, kon-
serter mm). Hos de yngre finns inte alls motsvarande negativa hållning.

En möjlig förklaring till denna förändring är att man blev befriad från regler
som lades på utifrån. Dagens unga människor är på ett helt annat sätt än tidigare
generationer fria att själva ta ställning till olika alternativ och välja mer självstän-
digt utifrån innehåll än med hänsyn till att vissa platser eller kommunikations-
redskap skulle vara negativa. När dessutom gränsen mot ”världen” är mindre
markerad och avskildhet inte ett dominerande tema är det naturligt för männis-
kor att också ta del i de verksamheter som äger rum utanför församlingen.

Båda dessa förklaringar har säkert en viss sanning i sig. Jag menar dock att
förändringarna går djupare än så.

”En kristen har djupare värden”

En kvinna i medelåldern säger om nöjen, teater och dans: ”Det var världens sätt
att roa sig och som kristen så ansågs man ha djupare värden.”101
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Detta citat är enligt min mening något av en nyckel till förståelsen av frikyrk-
lig etik så som den framkommer i mellangruppen och den äldre gruppen. Vid en
jämförelse med de yngre blir en förändring synlig vilket kommer att framgå av
det följande.

Att roa sig är inte något som en äldre eller medelålders frikyrkokristen skulle
prioritera. Två skäl anges: många av dessa verksamheter bidrar inte till en posi-
tiv idealbildning (snarare tvärtom) och de är slöseri med tid.

Att de inte anses bidra till en positiv idealbildning har jag kommenterat ovan.
Tvärtom speglas ju genom filmer och teaterstycken mycket av sådant som en-
ligt frikyrklig uppfattning går helt emot Guds vilja (det gäller ju särskilt samlev-
nadsfrågor). Genom sitt avståndstagande från mycket av nöjeslivet klargör
frikyrkofolket vilka värden man vill värna: trohet, omsorg om nästan, framgång
för Guds verk.

Att man inte ska slösa bort sin tid på nöjen bör förstås utifrån iakttagelsen att
äldre frikyrkliga i min undersökning till stor del präglas av ett nyttotänkande: det
man gör och deltar i ska vara till nytta och då särskilt för Guds verk. I uttrycket
”man ska verka tills natten kommer” sammanfattas en påtaglig arbetsiver. Man
bars av en övertygelse om att man som disciplinerad människa ska använda den
tid och de gåvor som Gud gett för goda ändamål. Jag gissar att detta också är
orsaken till att avståndstagandet till nöjesliv varit så markant medan det hela
tiden i de flesta frikyrkliga sammanhang funnits en positiv inställning till sam-
hällsengagemang.

Detta fokus på att delta i Guds verk leder i sin tur ofta till en koncentration på
församlingens verksamhet där man ju på ett särskilt sätt anser sig delta i Guds
mission att rädda världen. På denna punkt finns ett samband med övertygelsen
om medlemskap i troendeförsamlingen som enligt sin grundsyn är sänd in i
världen med evangeliet. När uppgiften är att genom förkunnelse och handlingar
hjälpa människor att ta ställning för Kristus (”rädda själar för evigheten”) skapar
detta en stark drivkraft för kristet arbete och verksamhet i olika former. Till
detta läggs övertygelsen att en kristen ska göra rätt för sig i arbetslivet för att
därigenom ge ett gott vittnesbörd om Gud.

Kanske man skulle kunna beskriva hållningen med orden: nytta är bättre än
njutning. Detta kan i så fall illustreras med uppfattningen om offer. När kollekt
samlas in i frikyrkosamlingar kallas det ibland (kanske mer förr) för offer
(ibland har man ”offergång” då alla går fram och lämnar sin gåva i lämpligt kärl
längst fram i kyrkan). Här har tanken inte bara varit att det skulle motsvara offer
i gammaltestamentlig bemärkelse utan också att det är ett uttryck för att man
ger ”så att det känns” och innebär en uppoffring. Man kunde också lägga sitt
barn ”på missionens altare”, dvs ge som offer att ens barn skulle åka till annat
land som missionär. Det finns en ström av tankar att livet innebär offer snarare
än njutning.

När man så småningom slutade ta avstånd från dans, teater och andra nöjen
kunde det lätt uppfattas som att man övergav ”offrandets princip”. När Lewi
Pethrus år 1955 i Dagen klagar över att en underhållnings- och nöjesmentalitet



VÄRDEN, DYGDER OCH NORMER 167

vunnit inträde i (de äldre) frikyrkorna som försvårar samarbetet mellan dem och
PR skriver han:

Det artar sig till en öppen brytning mellan de två riktningarna, de som vill hålla sig
till de enkla bibliska formerna för den enskildes livsföring och församlingarnas
verksamhetsformer, och dessa som menar att Bibeln inte ger några riktlinjer i detta
avseende. De biograf- och teaterbesökande predikanterna med sina anhängare
borde ju få ha sin verksamhet för sig själva.102

På denna punkt finns det en likhet mellan de äldre frikyrkornas första generatio-
ner och PR vid denna tid. Klefbeck hade iakttagit att det bland frikyrkomänniskor
under den tid han undersökte ofta fanns negativa varningar mot nöjen, även
oskyldiga sådana. Istället borde man eftersträva en andlig karaktär på all gemen-
skap.103  Det är tydligt att något liknande föresvävar Pethrus i hans uttalande från
1950-talet.

På denna punkt uppvisar den yngre generationen idag ett delvis annat synsätt.
Hos den, och numera ofta även hos deras föräldrar, finns sällan denna skepsis
mot nöjesliv och tanken på att det skulle vara onyttigt. Här finns inte samma
varningar som förr för risken att bli nöjeslysten, inte heller varnas – för att välja
ett annat område: frågan om klädsel och smycken – för risken att bli fåfäng när
det gäller utseendet. Här gäller det mycket mer att ha roligt! Snarare verkar de
unga anse att kulturen ingår i det goda som livet ger och att den bör tas emot
med glädje, dock – vilket ska betonas – ändå med viss urskiljning. Frågan är om
det inte även i den äldre generationen – med allt TV-tittande – skett en motsva-
rande förskjutning i synen på nytta och nöje?

De informanter som hör till den yngre gruppen talar om att de tycker att
politiskt och fackligt arbete är viktigt och riktigt men att de själva sällan är
praktiskt engagerade i det. Det skulle kunna vara en ytterligare indikation på
denna utveckling till mindre arbete och mer nöje.

Det är dock viktigt att notera att detta inte lett till allmän relativism. Även de
unga värnar värden. Man dricker kanske alkohol men dricker sig inte berusad,
man går på dans men inte med tanken att detta ska sluta i en sexuell relation.

En värdeförskjutning?

Vill man tolka detta vidare kan man kanske relatera förändringarna till synen på
det mänskliga livet i allmänhet.

Den förändring i frikyrkliga synsätt på skilsmässa och omgifte som skett
skulle kunna förklaras med en förskjutning i synen på det mänskliga livets me-
ning och mål: från en större betoning av tjänst till en starkare accentuering av
självförverkligande. Det asketiska drag som funnits i den frikyrkliga traditionen
har sjunkit i bakgrunden.104  Frikyrkliga kristna bejakar det skapelsegivna, inkl
sexualiteten, på ett tydligare sätt. Man betonar starkare äktenskapets kvalitet
och innehåll: det ska gagna ens liv. Då blir det en naturlig slutsats att uppfatta
omgiftet som en Guds gåva: ”Misslyckas jag i mitt äktenskap vill Gud självklart
ge mig en ny möjlighet till lycka och glädje.” Och då står man långt ifrån den
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restriktiva hållning till omgifte som länge präglat stora delar av frikyrklig under-
visning. Man närmar sig ett tänkande som mer utgår från rättigheter än från
skyldigheter.

Även de förändrade synsätt som framkommer i intervjuerna kan förstås på
liknande sätt. Om de övergripande värdena för den äldre generationen var att
tjäna i familjen och församlingen har motsvarande värden för de yngre förskju-
tits mot att själva vara lyckliga och toleranta. Tendensen är att troheten mot den
egna personen växer i betydelse på bekostnad av osjälvisk tjänst för nästan.
Kanske detta kan uttryckas så att självförverkligande är ett värde som blivit mer
framträdande.

Min uppfattning är dock – och det bör betonas – att materialet inte ger vid
handen att tanken på tjänst för nästan försvunnit. Snarare är det så att tanken på
uppoffrande tjänst utmanas av tanken på självförverkligande och spänningen
dem emellan blir starkare.

Värdena och teologin

Ett sätt att synliggöra de värden som är bärande eller prioriteras i en viss livs-
förståelse är att undersöka synen på livets mening. Detta klargörs ofta när man
lyssnar till de berättelser som ger referensram och styrning till en persons eller
en grupps livshållning.

I den frikyrkliga teologiska referensramen ingår tanken att den kristne är Jesu
lärjunge här i världen. Lärjungen har ett uppdrag att samverka med Gud i hans
mission att frälsa världen, och som ett led i detta ska den kristne leva värdigt
evangeliet.

När det gäller sökandet efter meningen med livet och förståelsen av vad ett
gott liv innebär, förläggs därmed bedömningsgrunden på ett sätt utanför det
egna subjektet. Det är inte främst vad individen själv anser vara gott eller till-
fredsställande som utgör kriterier för det goda livet. Det goda är istället att det
egna livet samverkar med det som uppfattas som Guds vilja för världen. Det
som då bör vara viktigt för den enskilde kristnes liv är att samverka med den
kristna församlingens mål som kan sägas vara tillbedjan, vittnesbörd och goda
gärningar.

I referensramen finns även tanken att lärjungaskapet kan innebära motstånd
och förföljelse enligt Jesusordet: ”I världen får ni lida, men var inte oroliga, jag
har besegrat världen” (Joh 16:33). I det ljuset är lärjungaskapet alltså främst en
fråga om trohet där resultatet egentligen inte kan bedömas med hjälp av jordiska
kriterier för framgång.

Värdet gudsgemenskap är levande bland mina informanter. Den syns också
här och var i mitt material om äktenskap, skilsmässa och omgifte. Här finns
alltså kontinuitet.

Hur kan då denna förskjutning från nytta till nöje förstås? Jag ska senare i
kapitel elva mer utförligt diskutera möjliga orsaker till de förändringar som kan
iakttas. Här vill jag peka på en enda faktor, nämligen den nedtoning av eskatologin
som äger rum parallellt med dessa förändringar och de konsekvenser den får.
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Nedtoning av eskatologin

Det är enligt min mening rimligt att tro att det finns ett samband mellan den
värdeförskjutning jag beskrivit och den nedtoning av eskatologin och förväntan
på Jesu snara återkomst till jorden som inträffat i svensk frikyrklighet under
1900-talets senare decennier. Den förkunnelsen hörde ihop med en stark foku-
sering på att ”rädda människor för evigheten”, med följden att mission fick en
central plats. Framgång för Guds rike blir i sådana sammanhang ett viktigt – i
många fall överordnat – värde för livet.

I det ljuset är nyttotanken förståelig liksom tveksamheten till den egna njut-
ningen och nöjeslivet. Särskilt i äldre tider, när övertygelsen är stark att tiden är
knapp, leder detta till att vikten av att använda sin tid väl betonas. Exempel på
detta ur mitt material är tanken att läsningen av profana veckotidningar tar tid
från den viktigare läsningen av Bibeln105  och att idrotten blir en konkurrent till
verksamheten i församlingen. Då kan man också tänka att det inte är någon idé
att gifta sig eftersom Jesus snart kommer tillbaka.106

Man skulle kunna uttrycka det så att rummet blivit viktigare än tiden. Så länge
som referensramen var att man var en pilgrim på väg till en annan plats, var
tillvaron här i världen inte så viktig. Med den utgångspunkten är det lättare att
möta svårigheter och acceptera prioriteringar som innebar offer för det egna
välbefinnandet. Men när tillvaron bortom döden försvinner i fjärran och livet här
i världen blir det överskuggande intresset, skärps kraven på att livet här ska vara
intressant och meningsfullt.

Det kan naturligtvis tolkas på olika sätt. Det kan bedömas som en konsekvens
av negativ sekularisering och att det egna jaget och dess behov tar större plats
på bekostnad av uppdragsgivaren Gud och uppdraget som givits. Men det kan
ju också uppfattas som en riktig och sund breddning av uppdraget att vara
kristen människa. Uppdraget är på detta sätt delvis omdefinierat; om det är till
det bättre eller sämre kan man ha olika uppfattning om.

Sammanfattning av avsnittet Värden som bör eftersträvas

Frikyrklig livsstil har ofta beskrivits med hjälp av handlingsnormer (”synda-
katalogen” är ett exempel). I detta avsnitt har jag försökt gå bakom dessa nor-
mer för att se vilka värden som de försöker främja och skydda. Jag har under-
sökt de resonemang som finns i materialet om äktenskap, skilsmässa och om-
gifte samt de motiveringar till olika ställningstaganden som finns i intervju-
materialet.

Min analys pekar på att gudsgemenskap och framgång för Guds verk är
viktiga övergripande (religiösa) värden. Bland etiska värden framstår trohet,
kärlek, godhet och hänsyn som viktiga liksom (i intervjumaterialet) rättvisa och
omsorg om skapelsen. Jag har också hävdat att diskussionerna kring samlevnads-
frågorna kan förstås som att innebörden i värdet trohet förskjuts till att större
tonvikt läggs på att troheten också ska omfatta personlig välgång.

Slutsatsen blir alltså att man kan urskilja en grundläggande förskjutning på
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värdeplanet där den tidigare dominerande nyttan kompletterats med ett bejakande
av nöjet/njutningen. Man kanske också kan uttrycka det med orden att tanken
på uppoffrande tjänst utmanas av tanken på eget självförverkligande. I tid sam-
manfaller dessa förändringar bland annat med en nedtoning av det eskatologiska
perspektivet inom teologin.

Dygder som anses önskvärda

Det finns i dagens etikdebatt (både internationellt och i Sverige) ett förnyat in-
tresse för dygdens roll i etiken. Frågan som står i centrum är då, kortfattat, inte
främst vilka handlingar en människa bör utföra utan vilka mänskliga karaktärs-
egenskaper som är önskvärda. En tes inom dygdetiken är att bäraren av sådana
positiva och goda karaktärsegenskaper (dygder) naturligt handlar utifrån dem
och att det som anses vara gott därmed sker.107

Jag ska här inte ge mig in i någon djupare diskussion kring dygdetikens inne-
håll, dess fördelar och svagheter eller dess relation till mer handlingsorienterade
teorier (dvs konsekvensetik och pliktetik).108  Mitt syfte är här att undersöka mitt
källmaterial för att se om där finns hänvisningar till sådant som kan beskrivas
som eftersträvansvärda dygder och – för att se till motsatsen – vad som beteck-
nas som laster som bör undvikas.

Utan närmare diskussion utgår jag därmed från den definition av dygd som
ges av Bexell & Grenholm: ”Begreppet dygd kan sålunda sammanfattningsvis
definieras som en förvärvad mänsklig karaktärsegenskap som är önskvärd, dis-
ponerar människor till att utföra rätta handlingar och gör dem skickade för det
mänskliga livet som helhet.”109

I frikyrkan har man ofta talat om att bli lik Jesus eller att vara kristuslik.110

Men vad innebär det? Ibland kan det nog uppfattas som opreciserat och lite
flytande; det är ju inte så alldeles givet vad det innebär att flytta över livsstilen
och karaktären hos en jude i Palestina till en svensk person nästan tvåtusen år
senare. Vilka dygder/karaktärsegenskaper ska då en frikyrkomänniska präglas
av?

Materialet om äktenskap, skilsmässa och omgifte
om dygder och laster

Materialet om äktenskap, skilsmässa och omgifte handlar inte direkt om frå-
gorna om eftersträvansvärda dygder och förkastliga laster. Här och var finns
ändå sådant som pekar på hur man tänkt.

Bland lasterna är det främst själviskheten som utpekas. Det gäller den själv-
iskhet som sätter sina egna önskemål främst och inte ser makens/makans be-
hov. Det kan också handla om (främst riktat till män) att inte vara beredd att
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vänta med sexuallivet till äktenskapet eller (till båda parter) att inte på detta om-
råde se motpartens behov och situation inom äktenskapet.111

Trohet och trofasthet mot maken och familjen är något som ofta framkom-
mer som viktigt och som kan karakteriseras som dygd i den här använda bemär-
kelsen.112  Sådant som jag tidigare benämnt värden eller handlingsnormer (kär-
lek, godhet, ödmjukhet, ansvar, respekt, förlåtelse) kan ju också ses som dyg-
der som människor bör präglas av.113  Villighet att förlåta är en god dygd, och på
1940-talet förekom följande kommentar i MB:

Att det inte förekommit fler skilsmässor bland de frikyrkliga, får väl tillskrivas den
kristna storsinthet, varmed kränkta makar av båda könen, ofta genom
undertryckandet av sina sublimaste känslor, vetat att förlåta de felande för att inte
orsaka offentlig skandal.114

När man undervisar om fungerande hem talas om gudfruktighet som ett viktigt
karaktärsdrag.115  Enligt SMF-läraren Ivar Wennfors är överlåtelse till och lyd-
nad för Guds vilja också ett viktigt kännetecken.116  En god karaktär sägs vara
ett viktigt motståndsvapen mot sexuell upplösning, och ÖM-teologen Erik Sol-
lerman skriver om vikten av karaktärsdaning: ”Lev hälsosamt och fyll ditt liv
och ditt sinne med goda ting.”117

Intervjuerna om dygder och laster

Bortsett från övertygelsen om att en kristen människa bör vara ärlig och hederlig
är det svårt att hitta några dygder som informanter i alla åldersgrupperna näm-
ner. På punkten ärlighet är synen emellertid gemensam och formuleras typiskt
av en kvinna på följande sätt: ”Man ska tala sanning och stå för det som är sant
och rätt.”118  Tanken att en kristen ska vara hederlig kommer fram till exempel i
följande citat: ”Det viktigaste som jag fick lära mig var att skilja på ditt och
mitt”.119

I den äldre åldersgruppen förekommer även hänvisningar till att vara tro-
gen120  och till att inte väcka uppmärksamhet (=måttfullhet?)121  Här talas vidare
om ”nöd för syndares frälsning” vilket uppfattas som en viktig hållning hos
kristna människor (som saknas och efterlyses idag).122

I mellangruppen nämns inget om nöd för syndares frälsning eller om måttfull-
het. Däremot finns enstaka exempel på annat som kan betecknas som goda
dygder: vara artig,123  självständig,124  inte lova annat än vad man kan hålla,125

vara ödmjuk,126  vara generös127  och vara ansvarig.128  Man ska inte vara slav
under ”syndigt begär”.129  Dessutom talas om några dygder som också nämns i
den yngre gruppen: kärleksfull,130  tolerant,131  göra rätt för sig132  och förlåtande.133

I den yngre gruppen talas om att en kristen bör vara omtänksam,134  frimodig
och våga stå för sin tro,135  inte skada eller döma andra136  och inte vara själv-
isk.137

Man bör inte dra alltför långtgående slutsatser av en genomgång som denna.
Att en kristen ska vara sann och hederlig är dock en gemensam övertygelse för
alla åldersgrupperna.
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En kort belysning

Mitt äldre material stämmer väl överens med den karakteristik som ges av för-
fattaren Mauritz Edström i hans bok I min Faders hus. Där skriver han om sin
uppväxt i PR: man skulle göra så gott som man kunde, vara hel och ren och inte
fika efter världslig grannlåt, tvivelaktiga nöjen och prål.138  Översatt till andra ord
och med några tillägg skulle man kunna säga att idealet är att vara god och
kärleksfull mot andra, flitig och skötsam när det gäller liv och ägodelar, ointres-
serad av/negativ till materiellt överflöd, intresserad av att förkovra sig, pålitlig
och hederlig samt ha god självkontroll.139

Att en sådan karaktär kan ta sig uttryck i handling omvittnas på följande sätt:
”En av mina kamrater vägrade att på arbetstid handla sprit- och tobaksvaror till
företagets chef. Hellre avsked än dagtinga med samvetet.”140

Det tog sig också uttryck i att man vårdade sina hem. Enligt SMF-teologen
Sven Hemrin var ”städningen nästan en moralisk fråga” för frikyrkliga männis-
kor.141  Det finns fler vittnesbörd om målet att ha ett putsat, städat och prydligt
hem.

I kapitel tio ska jag göra en jämförelse med samtiden och peka på att det finns
stora likheter mellan många av dessa ideal och dem som förespråkades i det
framväxande folkhemmet. Jag vill också påminna om de ideal som omfattades
av Oxfordgrupprörelsen som under 1930- och 1940-talen påverkade delar av
svensk frikyrklighet, särskilt de frikyrkliga akademikerna. Här talade man om
fyra absoluter: absolut ärlighet, absolut renhet, absolut osjälviskhet och absolut
kärlek.142  Att detta var ideal som entusiasmerade intygas av flera av mina
informanter.143

När man talar om dygder är det också naturligt att hänvisa till Paulus ord i Gal
5:22–23: ”Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet,
trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning.” Dessa ord har spelat en viktig roll
som vägledare för det gemensamma livet i troendeförsamlingen. Ibland har de
säkerligen lett till en överbetoning på snällhet och beskedlighet, och
frikyrkomänniskor har dolt både vrede och upprördhet istället för att reagera
och agera.144

Om motiveringen ”att inte väcka anstöt”

Bland motiveringarna till den frikyrkliga livsstilen finns som vi sett en hel del
hänvisningar till konkreta bibelord och till Bibeln i allmänhet samt till marke-
ringen mot ”världen”. Men det talas även om att ”inte vara till anstöt”.

Det är en motivering som kan tillämpas på en rad olika områden; i själva
verket är det få frågor i samband med vilka denna referens inte uppfattats som
ett argument. För att inte vara till anstöt ska en kristen inte gå på bio, inte klippa
gräset eller spela fotboll på söndagen, inte ljuga eller svära inför sina arbetskamrater
etc.145  Poängen tycks vara att alltid uppträda på ett sådant sätt att man motsva-
rar förväntningarna hos den som bedömer. Det kan gälla inåt i församlingen och
inför människorna utanför församlingen.146  Inte minst har många pastorsbarn
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upplevt hur de för sin pappas/mammas goda ryktes skull fått vara noga med att
följa det som förväntades av väluppfostrade frikyrkobarn.

Som bakgrund till detta sätt att argumentera hänvisas ibland till 1Kor 8-10 där
aposteln Paulus diskuterar hänsyn till somligas svagare samveten.147  Vad det
förmodligen ofta handlar om är att en persons rykte och förtroende (i försam-
lingen, i samhället eller i rörelsen) beror på hur väl han/hon och barnen anpassat
sig till vad som anses rätt och därmed förväntas. Det kan naturligtvis även
handla om en hel grupps rykte. Ytterst tror jag att många uppfattade det så att
evangeliet stod på spel; förkunnelsens och församlingens auktoritet påverkades
av om man blev till anstöt för omvärlden.

Det är intressant att lägga märke till att begreppet så vitt jag funnit inte an-
vänts tvärtom. Man kunde ju annars tänka sig att det kunde anses positivt att likt
Jesus faktiskt vara till anstöt i vissa sammanhang.148

Sammanfattning av avsnittet Dygder som anses önskvärda

Sammanfattande kan sägas att det i mitt material framkommer att en äldre eller
medelålders frikyrkomänniska förväntades vara god och kärleksfull mot andra,
flitig och skötsam om sitt liv och sina ägodelar, intresserad av att förkovra sig,
pålitlig och hederlig samt ha god självkontroll. Hon skulle dessutom inte vara till
”anstöt för andra”. Det är inte helt tydligt om även de yngre omfattar detta helt.
Alla är dock ense om att man bör vara en förebild och ett gott föredöme för
andra när det gäller hederlighet och ärlighet.149

Typ av etisk teori

Enligt Bexell & Grenholm finns det åtminstone tre olika svar på frågan om vad
som gör en handling moraliskt rätt eller orätt: (1) Handlingens konsekvenser och
en moralisk bedömning av dem avgör handlingens moraliska status (teleologisk
etik). (2) Handlingen i sig, dvs också andra egenskaper hos handlingen än dess
konsekvenser, avgör handlingens moraliska status (deontologisk etik). (3) Det
handlande subjektets moraliska status avgör handlingens moraliska status (dygd-
etik).150

Teleologisk etik kallas ibland konsekvensetik, deontologisk etik kallas regel-
etik och dygdetik benämns sinnelagsetik. Även andra begrepp används. Situations-
etik är till exempel ett sådant begrepp som var mycket populärt inte minst under
1960-talet i samband med den amerikanske etikern Joseph Fletcher. För honom
handlade etik om att i den konkreta situationen vara vägledd av kärleken.151

Någon entydig innebörd finns dock inte i begreppet situationsetik.
Av diskussionerna kring dessa modeller uppfattar jag att man i få etiska reso-

nemang renodlat använder en av dem. Bexell & Grenholm menar att en välgrun-
dad etisk teori besvarar både frågan om vilka egenskaper som är goda och vad
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som gör en handling rätt. Den tredje teorin som talar om goda egenskaper kom-
pletterar därför de två första som mer är inriktade på hur konkreta beslut ska
tas.152  Likväl är det intressant att fråga sig var betoningen läggs (det handlar
också om vilken bild man har av hur tillväxt i moralisk beslutskapacitet sker).

Hur kan den frikyrkliga etik som syns i mitt material karakteriseras?

En etik för lärjungar

Allmänt kan sägas att man hela tiden inom frikyrkligheten lägger en stor vikt vid
det etiska subjektet. Förmaningarna riktas främst till människor som bekänner
sig som Jesu lärjungar. Det uttrycks en tilltro till att dessa människor ska upp-
visa egenskaper som bidrar till att handlingarna blir positiva. Tanken på tillväxt
till likhet med Herren Jesus Kristus är grundläggande. Ett dygdetiskt sätt att
resonera spelar alltså en viktig roll.

Ett exempel på detta är SMF-pastorn Gösta Wärnbäck. I sin bok På rätt väg
från 1953 utvecklar han kristen etik mer principiellt. Enligt honom är kristen etik
framförallt sinnelagsetik: det handlar om hjärtats inställning. Kristen etik är etik
för kristna människor. Den innehåller en gåva (”sinnet har förändrats”) och en
uppmaning (”var så till sinnes som Herren Jesus var”, Fil 2:5).153  Wärnbäcks
karakteristik är typisk för det allra mesta av den frikyrkliga etik som framkom-
mer i mitt material, kanske tydligast i den första hälften av min period.

Jag återkommer i kapitel åtta till frågan om synen på den kristnes förmåga att
leva rätt.

Mitt källmaterial

När det gäller äktenskap, skilsmässa och omgifte framgår det av mitt material
att man länge uppfattar att ett antal bibliska regler styr hur man ska handla.
Reglerna förbjuder omgifte efter skilsmässa, med undantag för de situationer
där otukt kan anges vara orsaken till skilsmässan.

Med tiden kan man märka hur teleologiska resonemang blir alltmer förekom-
mande; man resonerar utifrån vad som kan vara bäst för de inblandade parterna,
särskilt den svagare eller utsatta parten. Här finns en uppenbar spänning mellan
å ena sidan ståndpunkter som bygger på sökandet efter vissa värden och där-
med teleologiska resonemang och å andra sidan fasthållandet vid regler, oftast
härledda direkt ur bibelord.154

Intervjuerna vittnar om hur det funnits en hel del regler om vad man skulle
göra och inte göra. I vissa fall handlar det om vad man uppfattar vara bibliska
bud. Det gäller till exempel att sex utanför äktenskapet är orätt och att man inte
ska stjäla. Men det kan också gälla regler om håruppsättningar och smycken.
Andra bud eller förbud har varit sådant som vuxit fram ur intresset att skydda
människor från dåliga konsekvenser; det gäller till exempel avståndstagandet
från dans, tobak och en absolutistisk hållning till alkoholen.

Det är intressant att lägga märke till att den äldre gruppen – och faktiskt
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likadant för mellangruppen – säger att de sällan fick någon motivering för reg-
lerna vid sidan av att de är Bibelns bud, ”de hör till världen” eller att ”det bara är
så”. Den yngre generationen omvittnar inte något liknande.

En möjlig tolkning

Mitt material stöder vad SMF-teologen Sven Hemrin sa i ett samtal: Frikyrkoetiken
har förändrats från att ha haft en relativt tydlig förankring i sinnelagsetik parad
med regeletik (”kraven var ju så självklara att de egentligen inte behövde motive-
ras”) till en tyngdpunkt på sinnelagsetik parad med konsekvensetik. Reglerna
finns möjligen kvar men sättet att resonera är snarare konsekvensetiskt. Hemrin
antar att detta hänger samman med större krav på tydlig argumentation.155  Tro-
ligen är det så att övergången till konsekvensetik också skapat möjligheter för en
diskussion av vilka värden som egentligen är viktigast, en diskussion som inte
aktualiserades så länge man uppfattade sig bunden av vissa regler.

Sammanfattning av avsnittet Typ av etisk teori

Under perioden har det skett en förändring av sättet att resonera. Från början
hade etiken en relativt tydlig förankring i sinnelagsetik parad med regeletik. Med
tiden har detta förändrats till en tyngdpunkt i sinnelagsetik kombinerad med
konsekvensetik. Det etiska subjektet har hela tiden betonats.

Jag menar att den troliga orsaken till denna förändring är att ökade krav på
motiveringar bidragit till att man klarare än tidigare tvingats ange de värden man
velat försvara och att därvid konsekvensresonemang blivit en naturlig följd.

Etikens giltighetsområde

I framställningen hittills har frikyrkligt färgade tankar presenterats om hur kristna
människor bör leva. Att detta förstås som Guds goda vilja för de människor som
samlas i troendeförsamlingen är helt klart. Förväntningarna på kristen livsstil
gäller människor som funnit tron på Jesus Kristus och inlemmats i hans försam-
ling och därmed fått del av det nya livet i Kristus med dess nyskapande krafter.

Men hur är det med människor som inte funnit personlig tro på Jesus? Säger
mitt material något om vad som förväntas av dem? Gäller buden också deras
liv?

En andra fråga som aktualiseras är om kyrkorna ska ta staten till hjälp i arbetet
för att det som man uppfattar som Guds goda vilja också ska bli det som efter-
följs i samhället. Ska statlig lagstiftning formas utifrån kristna övertygelser och
därmed eventuellt påtvingas även människor som inte delar kristen tro?

Jag ska i detta avsnitt belysa ståndpunkter och diskussion kring dessa frågor.
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Förhållandet till allmän etik

I svensk teologi har under stora delar av detta sekel pågått en debatt om förhål-
landet mellan human och kristen etik.156  Frågan accentueras naturligtvis av att
det svenska samhället blir alltmer pluralistiskt. Det finns frikyrkliga inlägg i denna
debatt men de ligger till största delen vid sidan av mitt material.157  Här får jag i
huvudsak begränsa mig till att kortfattat redovisa de synpunkter som framkom-
mer i mitt källmaterial.

Jag noterar först att uttrycket ”naturlig moral” i mitt material inte hänvisar
till någon allmänmänsklig human etik. Istället är termen negativt belastad. Be-
teckningen användes nämligen i det omgivande samhället för att beteckna en
friare syn på sexualitet och samlevnad än den som kyrkorna stod för. Hos de
frikyrkliga återkommer därför en stark kritik av ”den naturliga moralen”. Jag
har redan gett exempel på detta.

En skapelseordning

I diskussionerna kring äktenskapet kan vi se att anspråk görs på att undervis-
ningen inte bara gäller den kristna församlingens människor. Det har framgått av
mitt källmaterial att svensk frikyrklighet (liksom andra kyrkor) hela tiden velat
värna äktenskapet. Detta har ofta motiverats av grundsynen att äktenskapet är
en ”objektiv skapelseordning”. Med det avses att den är giltig för alla människor
och att den på något sätt hör till Guds ursprungstanke med skapelsen.

Här tycker jag visserligen att man ibland inte riktigt håller isär äktenskapet
som kulturbunden form och parsamlevnaden i stort. Man skulle kunna hävda att
det är parsamlevnaden som är en skapelseordning, inte äktenskapet. Ibland när-
mar man sig visserligen den typen av resonemang – främst i material från perio-
den runt 1970 när vigseln inte är självklar – men oftast är det äktenskapet som
avses när man använder begreppet skapelseordning.

I frågan om äktenskap är det alltså samma överlåtelse och grundsyn som
förväntas av alla människor. Den enda skillnaden mellan kristna och icke-kristna
berör valet av äktenskapspartner; den tveksamhet inför äktenskap med icke-
kristna som finns framförallt i periodens början är självklart relevant endast för
kristna.

Bör man begära mer av kristna?

I kapitlets inledande citat ur intervju nr 4 sägs bland annat: ”Javisst förväntades
frikyrkomedlemmars moral vara annorlunda än andras.”158

Detta är ett typiskt påstående. En läsning av de utskrivna intervjuerna visar
nämligen att det nästan genomgående är så att informanterna själva anser att
församlingsmedlemmars moral förväntas vara annorlunda än andras.159

I de båda äldre åldersgrupperna knyts ”det annorlunda” i moralen framförallt
till sådant som associeras med innehållet i ”syndakatalogen”: dans, bio, klädsel
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etc. En man (f 1961) och uppvuxen i PR säger: ”Vi skulle ha en högre moral.
Min bror sa att vi är de som inte gör en massa saker.”160

I den yngre åldersgruppen nämner man däremot sådant som vanligtvis asso-
cieras till ”god allmänmoral”: hålla sitt ord, leva rättfärdigt, göra gott mot med-
människorna (antagligen finns detta med outsagt även hos de äldre). Tanken
verkar alltså vara att även om inte andra följer det som anses vara rätt och gott
ska åtminstone de kristna göra det! Här verkar det inte vara tal om att kristna
innehållsmässigt står under andra bud än icke-kristna, snarare att man som kris-
ten människa förväntas vara mer motiverad att följa buden.

Frågan klargör inte tydligt vems förväntan det handlar om. Av svaren kan
man dock dra slutsatsen att det huvudsakligen är gemensamma förväntningar
hos dem som är innanför och dem utanför församlingen.161  Det är heller inte
riktigt utsagt att dessa förväntningar är från Gud, och meningarna på denna
punkt verkar vara delade. Här och var finns kommentarer om att enskilda kristna
”anpassade sig” till vad församlingen ansåg. Det är möjligt att sådana kommen-
tarer innebär att personerna inte var övertygade om att det var Guds vilja de
följde, när de till exempel inte gick på teatern.

Skilsmässa och omgifte?

Hur är det då med skilsmässa och omgifte? Står kristna och icke-kristna under
samma ”lag” när det gäller äktenskapets upplösning och eventuellt nytt äkten-
skap?

ÖM-pastorn O L Björk svarar mycket tydligt ja på denna fråga:
Äktenskapet är instiftat av Gud, och den som inträder i detsamma är förpliktad att
iaktta alla fordringar som Gud ställer på de gifta människorna, vare sig de äro
frälsta eller icke.162

I mina övriga ”huvudtexter” är tanken genomgående att det bästa för alla män-
niskor är att följa de normer som är nedlagda i skapelseordningen; det är en
gudomlig ordning som gäller för alla. Som ideal gäller avvisandet av skilsmässa
alltså alla: ”I praktiken är både samhället och den enskilda människan bäst be-
tjänta av en tillämpning av Jesu syn på äktenskapet...”.163  På grund av ”det
hårda hjärtat” kan man emellertid inte stifta lagar som förbjuder skilsmässa och
omgifte.

I materialet finns dock på flera håll en markering att kristna människor egent-
ligen inte förväntas använda sig av denna möjlighet. Per-Axel Sverker formule-
rar det mer precist än många andra, men grundtonen är ändå representativ:

(1) Idealet är alltid att äktenskapet är en oupplöslig förening mellan två människor.
(2) Principen måste tillämpas olika på olika människor. Det finns två
´skilsmässolagar´ i Bibeln: en för kristna som i Guds rike följer Guds ursprungliga
intentioner, och en för icke-kristna som styrs av det hårda hjärtat. (a) En kristen är
inte tillåten att skilja sig och gifta om sig medan däremot ´separation´ (utan om-
gifte och med vilja till försoning) kan vara möjlig. (b) En kristen och en icke-kristen
får skiljas om den icke-kristne tar initiativet. Den kristne är då fri till omgifte. (c)
Två icke-kristna får skiljas och kan också gifta om sig.164
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Tanken är alltså att man inte kan ställa kristet-etiska krav på människor som
saknar kristen tro.

Bakom resonemangen ligger en uppfattning om bergspredikan som man också
relativt ofta hänvisar till i sina resonemang. Hur denna ska förstås är en vanlig
fråga inom kristen etik.165  I mitt material ses den allmänt som en etik för lär-
jungar, en etik som enligt till exempel SMF-pastorn Gösta Wärnbäck inte får
skiljas från laggivaren Jesus och ska läsas i korsets och uppståndelsens ljus.166

Liknande tankar framförs både av Rune Forsbeck och Per-Axel Sverker. Den
ska alltså inte påtvingas människor men bejakas av den kristne och är en lag som
förutsätter ett nytt samhälle. Rune Forsbeck skriver: ”Det är orimligt att för-
kunna dess äktenskapssyn utan förbindelse med evangelium om pånyttfödelsen
och återlösningen i Jesus Kristus.”167

En möjlig tolkning

Jag ska på nytt citera Sven Hemrin. Han menar att man under hans uppväxt kan
tala om tre ”nivåer” inom frikyrklig etik: allmänmänsklig etik, bergspredikan och
en lokal faktor. Hans tanke är att en stor del av etiken såväl på principplanet som
på tillämpningsplanet varit gemensam för frikyrkliga och andra människor.

Det finns en gemensam etik i samhället, nämligen vad man lite slagordsmässigt
brukar kalla ”tio Guds bud”: hederlighet, ärlighet, pålitlighet, att tala sanning, vara
flitig, helst inte ligga andra till last men gärna bistå dem som behöver hjälp, med
andra ord att vara plikttrogen och godhjärtad. Men i frikyrklig etik krävs ofta en
strängare tillämpning, att verkligen leva upp till kraven. I det sammanhanget kom-
mer också bergspredikan med sin radikalisering eller fördjupning av de gamla
kraven att spela en stor roll.168   Åtminstone för den som vill vara Jesu lärjunge
borde väl bergspredikan gälla, även om dess krav tycks vara svåra eller rentav
omöjliga att förena med vardagsliv och samhällsliv, som till exempel vad Jesus
säger om äktenskap och skilsmässa. Slutligen finns det lokala variationer på grund
av kulturellt betingade olikheter i uppfattningar, beteenden och sedvänjor eller
påverkan av inflytelserika personer eller grupper.169

Skillnaden mellan kristna och icke-kristna ligger alltså enligt Hemrin inte i att de
båda står under olika bud utan snarare i deras villighet och förmåga att förverk-
liga dem. Över frikyrkofolket vilar dels tanken att de lärt känna Gud och därmed
är intresserade att följa hans vägledning, dels tron att de ska förkroppsliga och
vara exempel på Guds vilja i världen.170  Jag menar att Hemrins tolkning är rimlig
i ljuset av mitt material.

En ”högre etik” för vissa?

I vissa former av kristen etik har det utvecklats tankar om att det finns två
nivåer av kristet lärjungaskap: en för ”vanligt folk” och en för präster/pastorer/
munkar/nunnor eller andra som på ett särskilt sätt går in i Jesu efterföljd. Verkar
något sådant finnas även i frikyrklig reflektion?

Ovan nämnde jag att det verkar vara en vanlig uppfattning att kristna männis-
kors moral skulle vara annorlunda. Enligt alla generationerna innebar det att



VÄRDEN, DYGDER OCH NORMER 179

kristna verkligen skulle hålla buden och att det för de två äldre generationerna
också inkluderade de bud som finns ”syndakatalogen”. Min bild är inte att man
ansåg att dessa bud var särskilt för kristna utan egentligen gäller alla människor.
Innehållsligt är det därför knappast tal om olika nivåer av etik.

Däremot kan kristna människor säkert ha upplevt större krav på sig just på
grund av förväntningarna att leva ett liv i enlighet med buden. Inom äktenskaps-
undervisningen beskrivs kallelsen till exempel från början som att härda ut även
i dåliga relationer och ”gå korsets väg”. Hela tiden finns förmaningar om att inte
ta lätt på möjligheten till skilsmässa utan verkligen pröva om försoning kan åstad-
kommas, och även i senare texter uttrycks att omgifte inte bör ses som något
självklart.

Förväntas då något mer av församlingsledare? Frågan berörs inte mer än vid
några tillfällen i mitt material. Såväl den amerikanske förkunnaren Jamie Buck-
ingham i en artikel i MB som SMF-ledaren Gösta Hedberg i SVT talar om att det
enligt vissa nytestamentliga texter ställs högre krav på församlingsledare. Båda
betonar dock – när det gäller skilsmässa och omgifte – att även församlings-
ledare bör kunna få förlåtelse och upprättelse. De står alltså inte under någon
särskild lag men deras ställning i församlingen påverkas av det skedda.171

Förhållandet till samhällets lagstiftning

Ska då kristna arbeta för att samhällets lagstiftning ordnas efter kristna etiska
ståndpunkter?

Torsten Bergsten visar i sin bok Frikyrkor i samverkan att det i svensk fri-
kyrklighet skrivits ett stort antal remisser på statliga utredningar.172  Kristna riks-
dagsledamöter har också sökt påverka att lagstiftningen står för sådant som de
ansett vara riktigt och gott. Också genom opinionsbildning i olika former har
frikyrkliga försökt påverka samhället.

Samtidigt har frikyrkliga människor kontinuerligt hävdat att åsikter och vär-
deringar inte får tvingas på människor. Samvets- och religionsfriheten är vik-
tig.173  Detta har understrukits inte minst i SFRs olika remissyttranden.

Frågan berörs inte i mitt intervjumaterial. När äktenskap, skilsmässa och
omgifte diskuteras i mitt källmaterial kan man se att det med växande styrka
framhålls att de kristna buden inte kan läggas till grund för statlig lagstiftning.
Saken utläggs på lite olika sätt, men vanligtvis handlar det om att man måste
skilja på gudsrikets värderingar och samhällets. Man hävdar att Jesus inte syf-
tade till att ge regler för samhällets lagstiftning utan ge vägledning för kristna
människors moraliska handlande. Per- Axel Sverker skriver:

Man kan därför inte på ett okomplicerat sätt utgå från att Jesu ord i Bergspredikan
också ska gälla som lag i det judiska samhället, mycket mindre i en modern stat.
Hänvisningen till den ursprungliga ordningen kan naturligtvis beaktas i
lagstiftningsarbetet, exempelvis vad gäller fördelarna med livslång monogami.
Samtidigt måste statens lagar utgå från det som är praktiskt genomförbart och då
räkna med ´hjärtats hårdhet´.174

En viss kritik uttrycks över att kyrkan med maktmedel försökt göra bergspredi-
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kans lärjungaundervisning till samhällslag.175  Kyrkans uppgift är, sammanfattad
av SMF-pastorn Lars Lindberg, istället att tala om glädjen och kärleken i livet
och ge vägledning, inte att genom yttre lagar medverka till att lägga bördor på
människor.176

Samtidigt uttrycks en oro för lösaktighet och skilsmässomentalitet i samhället
och man vill att samhället ska stödja en god äktenskapssyn och ge positiva
riktlinjer för sexuallivets utövande.

Jag menar att det finns en spänning mellan dessa båda positioner och att
accenten läggs olika hos de frikyrkliga som uttalar sig.177

Sammanfattning av avsnittet Etikens giltighetsområde

I frikyrkligt material finns en övertygelse att Guds vilja är det bästa för alla
människor. Gud har därför inte en vilja för kristna människor och en annan för
andra; ytterst är det samma bud som gäller för alla.

Man är övertygad om att det är svårt att begära av icke-kristna att de på
samma sätt som kristna ska vara motiverade att lyda buden. Hos såväl kristna
som icke-kristna finns enligt mitt material en förväntan på att kristna människor
verkligen ska följa buden i den kristna etiken. Bergspredikan uppfattas, där sa-
ken kommenteras, som en etik för lärjungar, normer som kristna människor
förväntas leva efter.

I materialet finns dessutom grundtanken att människors samveten ska res-
pekteras när det gäller olika frågor. Samtidigt som frikyrkliga på olika sätt och i
alla möjliga sammanhang med stor iver argumenterat för det man uppfattar vara
rätt, kräver man därför inte att samhällets lagstiftning ska ordnas efter kristen
etik.

Etik i ljuset av frikyrkliga erfarenheter

I insändare i frikyrkliga tidningar kan man då och då läsa en fråga med ungefär
följande lydelse: ”Varför är idag allt tillåtet som tidigare var förbjudet?” Frågan
vittnar om en oro för att frikyrkan inte längre står för det som tidigare ansågs
vara självklar livsstil för en omvänd människa, och den är naturlig i en tid av
många och stora förändringar.

Framställningen så här långt har visat att frikyrklig etik kan analyseras från
olika infallsvinklar. Regler har spelat en roll. Men jag har också visat att hänvis-
ningar till vissa värden och dygder har funnits i undervisningen och reflektio-
nen, liksom att det bakom många regler – uttalat eller outtalat – funnits värden
man velat främja eller skydda. Jag hävdade ovan att det verkar ha blivit färre
regler och fler konsekvensetiska resonemang, vilket innebär att resonemang
utifrån värden alltså blivit vanligare.

Detta aktualiserar en för etiken och moralen principiellt intressant fråga: Vilka
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fördelar och nackdelar har fokus på regler, fokus på värden och fokus på dyg-
der när det gäller att uppnå klarhet i tanken och god moral hos enskilda och
grupper? Eller för att uttrycka det i en kristen kontext: Hur påverkar dessa olika
betoningar ett kristet lärjungaskap?

Frågan är en av de mest diskuterade i etikens historia, och läroböcker i etik
har vanligtvis resonemang kring detta.178  Jag ska inte upprepa dem här. Istället
vill jag belysa frågan utifrån mitt eget källmaterial och dess kontext. Jag vill
strukturerat spegla den diskussionen och lyfta fram de erfarenheter som kom-
mer till uttryck i mitt material. En diskussion kring denna fråga kan förhopp-
ningsvis också bidra till samtalet om vad som är fast och vad som är föränder-
ligt i kristen etik och hur man utifrån en grundläggande vision i olika tider kan
tydliggöra vad som är kristen livsstil utan att fixera detta i en regelkatalog som
riskerar att bli överspelad.

Eftersom många anser att reglerna haft en dominerande plats formulerar jag
frågan på följande sätt: Hur fungerar regler (i sig) när det gäller formandet av
kristna lärjungar? När frågan formuleras så gäller den alltså både etisk klarhet
och moralisk tillväxt.

Jag diskuterar här utifrån den teologiska referensram som jag hela tiden pre-
senterat som grundläggande och som kan sammanfattas enligt följande: En hu-
vudfråga för frikyrkliga människor är hur man lever som en Jesu lärjunge. Över-
tygelsen att Gud ger den omvända människan kraft till efterföljelse är viktig
tillsammans med missionstanken att andra människor ska komma till tro genom
ens vittnesbörd. Troendeförsamlingen ska dessutom utgöra ett synligt tecken
på vad Gud vill göra i och med människor. Allt detta bidrar till övertygelsen att
det är viktigt hur man lever sitt liv.

Innan vi närmare undersöker vad som sägs om reglerna ska en annan fråga
belysas. Den gäller om de förändringar vi sett ska förstås som uppror mot regler
eller som förändringar av värden.

Reaktion mot reglerna eller förändring av värdena?

Att alla inte har haft samma syn på vad rätt kristen livsstil innebär har framgått
av min redovisning så här långt. Jag har visat att det skett förändringar i de
beteenden man föreskrivit och förskjutningar i synen på vilka värden man velat
stå för. Diskussioner har pågått vilket är naturligt i en gemenskap av människor.

Ibland talas det om att människor lämnar frikyrkan därför att de många buden
skapat olust inför att dela livet i den frikyrkliga gemenskapen. I mina intervjuer
framkommer många negativa reaktioner mot den livsstil som lärdes ut. Redan i
inledningen av detta kapitel skrev jag att ”syndakatalogen” är något som både
frikyrkofolk och andra talat negativt om. Man kan ibland få en känsla av att
reglerna varit så många och så tydliga att man velat göra sig av med allt vad
regler som funnits. Det kan te sig som om det handlar om en avvisande hållning
till den tydlighet som regler i sig förmedlar.

Men är detta fallet? Det vore intressant att veta hur mycket av förändringarna
som beror på förändrade betoningar bland värdena och vad som utgör en upp-
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görelse med tanken på fasta regler i sig. Eller med andra ord: tar man avstånd
från reglerna och ”syndakatalogen” som fenomen (dvs tanken på regler som
hjälpmedel för lärjungaskapet) eller tar man avstånd från sådant man upplever
som försnävande begränsningar i livet, till exempel negativ hållning till kulturen?
Det finns knappast något enhetligt svar på den frågan.

Exemplet dans

Låt oss ta exemplet dans. Under lång tid, vilket syns i intervjuerna, var dansen
inte accepterad. Det var givet att ”riktiga kristna” inte dansade. Gränsen drogs
förmodligen när människor omvändes till Kristus och hade behov att markera
ett avstånd från sådant som man upplevde ledde till oönskade konsekvenser (se
ovan om dansbanan som plats för fylla, sex och våld). Säkerligen fanns det ofta
giltig orsak till oron; som kommer att framgå av hänvisningen till Jonas Frykmans
bok Dansbaneeländet senare i avhandlingen var de kristna inte heller ensamma
om denna oro. Genom associationen till dansbanan blev dansen i sig ”pest-
stämplad” och tanken att dans kunde äga rum i annan lokal, till exempel kapellet,
var helt omöjlig. Till detta lades argumentet att kroppsnärheten kunde vara sexu-
ellt uppeggande. Frikyrkliga ungdomar avstod därför länge även från dans-
undervisningen i skolgymnastiken.179

Men situationen har förändrats. Även om dans fortfarande sällan förekom-
mer i kyrkolokalerna dansar idag många unga frikyrkomänniskor såväl hemma
som på diskotek och krogar. Ett antal medelålders frikyrkliga går samtidigt på
danskurs för att lära sig det man inte fick göra som unga.

För många är det omprövningen av förhållandet till världen som utgör en
viktig orsak till denna förändring. Att man inte längre drar skarpa gränser mellan
församling och värld, att man talar om att leva i världen, att man ser på samma
filmer som andra och tar del i världens angelägenheter som andra, att det finns
färre yttre kännetecken på den som är sant troende och den som inte är det, allt
sådant är uttryck för att rädslan för att smittas av världen minskat.180

Säkerligen är det också så att den ökade delaktigheten i livet utanför försam-
lingen gör att frågorna ställs på nytt om vilka frågor som är viktiga i livet. Och
då kanske inte längre frågan om dansen väger tungt i förhållande till miljön eller
rättvisefrågorna i världen. Då ligger förändringen snarare på värdeplanet än på
den principiella synen på tydliga regler.

Jag prövar ytterligare ett sätt att beskriva förändringen: När det sker en för-
skjutning på värdeplanet som innebär att den egna lyckan och det egna själv-
förverkligandet ökar i vikt i jämförelse med tjänsten för medmänniskan och
fokus på uppdraget att vinna världen, medför det att reglernas funktion föränd-
ras. Så länge jag har ett uppdrag från Gud att utföra är reglerna en hjälp att göra
det på rätt sätt. När det mer handlar om min egen frihet förvandlas reglerna till
en förtryckande motståndare mot mitt självbestämmande. Upplevelsen av reg-
lerna blir olika beroende på vilka värden eller vilket perspektiv som är styrande.181
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Fördelar och nackdelar med regler

Kritiken mot reglerna har alltså varit hård. Ofta är det så att de som talar illa om
reglerna är mer högljudda än de som inte har dåliga erfarenheter och är brända
av dem. Därför är det viktigt att lyssna även på positiva röster. Jag ska här
strukturerat sammanfatta positiva och negativa synpunkter på regler. Det mesta
återspeglar sådant som framkommer i mitt material.

Fokus på regler har fördelar

En tydlighet och klarhet när det gäller regler har flera fördelar:
(1) I intervjuerna finns ett antal människor som uttrycker tacksamhet för de

tydliga reglerna. Deras bild är att dessa hindrat dem från att ge sig in i sådant
som de i efterhand inser skulle ha varit negativt för dem och som de därför är
glada över att de sluppit. Staket i form av regler kan så att säga utstaka gränsen
för det område där man i frihet kan välja sådant som är positivt.182

(2) Regler underlättar lärjungaskapet. En vägledning i vad lärjungaskapet innebär
kan upplevas vara till hjälp. Vägledningen kan vara i form av kortversioner likt
tio Guds bud och den gyllene regeln. Flera informanter hänvisar till dessa.183

Kortversioner kan vara bra att ha. Men ibland kan man känna behov av ytter-
ligare preciseringar av de mer allmänt hållna buden. Det goda syftet med ”synda-
katalogen” var antagligen just att underlätta lärjungaskapet genom att ge enkla
och tydliga riktlinjer att följa. Detta är den ursprungliga orsaken till de regel-
samlingar som finns inom MK och FA. En tidigare ledare inom FA, kommendör
Sven Nilsson, skriver om detta:

Den första tidens regelverk innehöll i stor utsträckning praktiska råd för det dag-
liga livet som kristen. Många, som inte har förstått den situation som rådde, har
kritiserat detaljrikedomen i fråga om hygien och klädsel. Men för den som saknade
bostad eller var trångbodd och utsatt för smittorisker på grund av dålig hygien
var det nödvändigt att få råd om sådant som vi idag betraktar som självklara
saker.184

Flera av reglerna går alltså tillbaka på vad många ansåg vara sociala missförhål-
landen. Av materialet framgår att motsvarande tankar funnits på andra håll inom
frikyrkligheten.

(3) Tydliga regler skapar trygghet i gruppen. Det är alldeles uppenbart att
enkla regler för många kan både vara till hjälp och skapa trygghet i en social
grupp; alla vet vad som krävs och man behöver inte oroa sig för andras omdö-
men om man följer de uppställda reglerna. Regler kan därför i en grupp med god
social kontroll försvåra tillfällen till felsteg och på så sätt utgöra en positivt
formativ påverkan. Det är viktigt att komma ihåg att troendeförsamlingen för
många människor, trots allt tal om motsatsen, har varit just en sådan kärlekens
och gemenskapens positiva miljö.

Man skulle också kunna lägga till följande (även om det inte direkt framkom-
mer i materialet):

(4) Regler kan vara en nödvändig del i en mognadsprocess. Inte minst för
nyomvända kan sådana givna gränser vara av värde. Man kan här jämföra med



FRIKYRKLIG  ETIK184

hur man uppfostrar barn genom att när de är små ha relativt fasta regler. På
detta sätt är man med och grundlägger goda vanor vilket samtidigt innebär att
forma dygd. När barnet växer får det dels ta mer ansvar själv, dels reflektera
över sin egen livshållning. På ett liknande sätt skulle regler under en inledande
period av lärjungaskapet kunna vara ytterst betydelsefulla medan personen ut-
vecklas från ett givet livsmönster till ett eget och nyanserat.

(5) Regler för vidare vunna erfarenheter. Att syftet varit att fostra en god
människa är uppenbart. Målet var att bli lik Kristus vilket motiveras utifrån teo-
login om helgelse. För senare tiders människor är det viktigt att inte döma ana-
kronistiskt. Det vore fel att generellt misstänkliggöra det goda uppsåtet som
fanns hos de människor som skapade reglerna. De trodde sig värna det som är
viktigt och att de deltog i en viktig formande process av nya människor. Det är
väl också möjligt att de i samhället aktuella tankarna om social ingenjörskonst
och positiv självdisciplin bidragit till att rikta intresset åt detta håll.

Fokus på regler har också nackdelar

Som vi sett har dock flera av mina informanter mycket bestämt tagit avstånd
från vad de kallat ”syndakatalogen”. De negativa associationerna överväger.185

Vissa ”Guds barnbarn” berättar om hur instängt det kändes och hur bestämt
det var hur man skulle uppföra sig och tänka (staketen blev naturligtvis mer
besvärande för dem som ville ”klättra över”). Bilder av slutenhet och instängd-
het återkommer också ibland i den allmänna beskrivningen av frikyrkomänniskor.
Tydligheten har övergått till vad som upplevs som trångsynthet. Detta gäller inte
minst när fokus blev på beteendemönster där motiveringarna (om de alls pre-
senterades) inte visade sig vara övertygande och där ståndpunkterna var svår-
förståeliga för människor i allmänhet.

I den frikyrkliga miljö som källmaterialet speglar kan vi uppfatta att åtmins-
tone fyra olika nackdelar med fokus på regler noteras och diskuteras:

(1) Regler konserverar gärna traditioner och beteenden som kanske var rim-
liga i en viss situation men som med förändrade omständigheter ter sig som
passé eller mindre angelägna. Den typen av diskussion förekommer till exempel
när det gäller sambo, alkoholbruk, dans och kortspel. Man menar att regler som
uppstått i en viss kontext lever kvar även sedan kontexten förändrats; när pro-
blemet försvunnit finns regeln fortfarande där. Från början var regeln såväl väg-
ledare som gränsmarkör, när vägledningen senare inte är motiverad blir den kvar
som markör. Regelns effekt blir därmed annorlunda.

(2) När ett visst resonemang formuleras i regelform förlorar det lätt sina
motiveringar. Det är vanligt att de ursprungliga skälen inte längre är kända eller
förstådda i den tredje generationen. När etiken därför är regelfokuserad leder
den gärna till revolt från den yngre generation som av den äldre förväntas överta
den livsstil som anses vara den rätta och riktiga för Jesu lärjungar. Särskilt
tydligt blir detta när argumenten tryter och det en undrande individ får höra är:
”det bara är så!” Ibland upplevs också de argument som ändå presenteras som
efterhandskonstruktioner utan relevans.
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(3) Regler leder gärna till fokus på det yttre istället för på det inre. Bara man
utåt anpassar sig till vad som förväntas är allt frid och fröjd. I mitt material visas
på flera konsekvenser av detta. Det leder till dubbelmoral: man kan till exempel –
som kapitlets inledande citat talar om – gå på bio i en annan stad där man tror att
ingen lägger märke till det.

Reglerna leder vidare gärna till moralism där enskilda människor och försam-
lingar bedöms utifrån hur de förhåller sig till vissa förväntade sätt att leva vilka
ibland kan ses som tecken på hur djup överlåtelsen till Kristus är och hur långt
helgelsen nått. ÖM-läraren Erik Sollerman kritiserar till exempel de som bedö-
mer andlighet efter mode eller frisyr och glömmer bort att sinnets synder inte är
mindre allvarliga än köttets.186

Reglerna kan därför leda till ett system av social kontroll där det kristna livet
kommer att präglas av tvång snarare än upplevas som ett befriat liv, en situation
som lätt kan gå över i maktmissbruk. Reglerna har då blivit bortstötande.

(4) Regler fungerar dåligt när det gäller att ge tydliga besked i svårbedömda
undantagssituationer. Återkommande hävdas i mitt material om äktenskap, skils-
mässa och omgifte att det inte finns några givna regler som kan följas i enskilda
situationer i själavården utan att man måste ta hänsyn till en mängd olika om-
ständigheter. Det visar sig i det konkreta livet att tillvaron är så mycket mer
komplicerad än vad de enkla reglerna är formulerade för.

Ett grundläggande problem är alltså att regler kan leda till att tillväxten och
mognaden hos lärjungen inte äger rum eftersom fokus blir på det yttre istället
för på inre utveckling och de motiv som finns hos honom/henne. De skapar
också gärna en mentalitet av att man ser faror istället för möjligheter; diskussio-
nerna om TV och dans kan utgöra exempel.

En diskussion

I kommentaren till kapitlets inledande citat konstateras att syftet med reglerna
var att ge stöd i valsituationer och att på detta sätt skydda från felsteg. Har det
blivit så?

Antingen de är positiva eller negativa till reglerna i ”syndakatalogen” kan
frikyrkomänniskor – ibland med bitande ironi eller porlande skratt och ibland
med beklagande – berätta om hur det var. Som till exempel när man talar om
jönköpingsdelen av ”syndakatalogen” (som om den likt telefonkatalogen finns i
olika varianter). Eller om när pianisten i strängmusiken hade en basker liggande
på hatthyllan i kyrkan som hon tog på sig för att täcka huvudet när hon gick in
till gudstjänsten. Eller när en viss person blev utesluten ur församlingen för att
hon sålde snus i sin affär eller hade örhängen.

Risken är att liknande berättelser helt neutraliserar de eventuella värden som
ett fasthållande vid tydliga regler kan ha. Det som sker på områden som med
tiden anses oviktiga förtar den positiva effekten och styrkan av att ha regler på
viktigare områden.

Min intervjuundersökning kan sägas omfatta tre generationer. Det tycks mig
vara uppenbart att de äldre (de som formades under tiden 1925–1940) till stor
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del bejakade det som ingick i ”syndakatalogen” och följde det. Människorna i
mellangruppen, som till stor del växte upp under efterkrigstidens första decen-
nier, levde också kvar i detta bejakande men började successivt att ifrågasätta
och ompröva. Många av dem blev brända under denna process och bär idag sår
och har mer eller mindre svårt för olika typer av beteenderegler och andlighets-
markörer. För de unga, uppvuxna under 1980- och 1990-talen, är ”synda-
katalogen” i dess traditionella form mest historia som de hör om då och då när
deras föräldrageneration skrattar åt eller sörjer över hur det var. De unga växer
upp och suckar över att den föräldrageneration som gjorde upp med reglerna på
grund av sin reaktion mot dem inte klarar av att ge tydlig vägledning till de unga
på deras färd genom livet som Kristi lärjungar. De stödjande och fostrande
strukturerna har samtidigt delvis försvunnit när troendeförsamlingens fostrande
roll tonats ner.

Det är intressant att lägga märke till att flera i den yngre gruppen av informanter
efterlyser en större tydlighet från sin föräldrageneration, vilken i min undersök-
ning motsvaras av mellangruppen. Förväntar sig de yngre regler eller diskussion
av värden? Jag tror att det handlar om det senare. Beror detta på att medelåldern,
som gjorde upp med reglerna, samtidigt tappade bort samtalet om vilka värden
man skulle stå för? Blev friheten från påbud så viktig att man tappade kontakten
med det som reglerna ville skydda? Har medelåldern sprängt gränserna så att de
yngre tvingas famla? Är det så att de regler som mellangruppen i många fall växt
upp med ändå fortsätter att ha en viss formande ”staketfunktion” för dem (sam-
tidigt som de ifrågasätter dem), men att dessa impulser inte gått vidare till de
unga som upplever att de har en frihet utan några skyddande staket?

Man kan också undra om en miljö med många regler framkallar ett större
revoltbehov än en miljö där samtal ständigt pågår. En växande gråzon har kan-
ske både fördelar och nackdelar?

En regelkatalog kan lätt leda till en trovärdighetskris genom att dubbelmoral
uppstår. Också på denna punkt finns kritik från unga människor mot att medel-
åldern inte tydligt klargjort att man lämnat en del gamla bud och inte längre lever
efter dem. De unga vet att de medelålders avviker från tidigare regler och bud
men att de av hänsyn till församlingens äldre inte gör det öppet och inte tar
någon offentlig diskussion kring sakfrågan. Det är möjligt att de har rätt. Men
man kan också fråga om de unga inte förstått vikten av att visa hänsyn mot de
äldre. Vissa kanske anser att det är bättre för gemenskapen, att det pågår en hel
del som de äldre inte vet om?

Resurser i frikyrkomiljön som borde kunna användas

Man kan tycka att fokuseringen på regler inte skulle behöva bli så ödesdiger som
den många gånger har blivit. Det finns ju resurser i den frikyrkliga traditionen
som borde kunna ge förutsättningar för utvecklandet av en lärjungaetik där reg-
ler kan spela sin roll utan att vara så dominerande.187  Några sådana resurser kan
nämnas:
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(1) Fokus på reglerna borde kunna balanseras av frikyrkornas betoning av
vikten att växa till likhet med Jesus Kristus. Genom denna betoning får ju dygd-
etiken spela en viktig roll. Genom att ständigt återkomma till imitationen av
Kristi attityder och egenskaper skapas ett fokus som borde kunna utgöra grun-
den för en kritik av en alltför regelorienterad atmosfär i gemenskapen. Inte minst
kan talet om Kristi förlåtande sinnelag spela en viktig roll i detta sammanhang.188

Frikyrklig etik har betonat växandet i likhet med Jesus. Vad detta konkret
innebär på handlingsplanet är – naturligt nog – inte alltid så klart. Några exempel:
Bibeln talar visserligen aldrig om att Jesus dansade, men han tog inte heller
avstånd från det. Man har diskuterat, utifrån regeln som Paulus ger i Ef 5:18 om
att inte dricka sig berusad, om Jesus verkligen drack alkoholhaltigt vin (eller var
vinet i Kana alkoholfritt?). Utifrån sådana diskussioner har regler och beteenden
formats som kommit och gått.

Detta fokus på Kristuslikhet kan dock sägas vara väsentligt för den som vill
upprätthålla efterföljelsen. Strävanden efter att följa Jesu värdeskala och efter-
likna hans karaktärsegenskaper borde hela tiden utmana regler och kataloger av
olika slag som formuleras.189  Troendeförsamlingen borde kunna vara platsen
både för samtal om och konkreta exempel på hur detta praktiseras.190  Där bör
också finnas möjlighet att diskutera om det även idag finns orsak att varna för
till exempel vissa aspekter av nöjeslivet eller olika former av spel om pengar
(kanske en sanering behövs?).

Man bör också påminna om den resurs som finns i andra bibliska gestalter att
lära känna och efterlikna.

(2) Fokus på reglerna kan också balanseras av fokus på värdena. Källmate-
rialet visar på att regler i vissa sammanhang kan fungera mycket bra som vägle-
dare. Men om regeln med tiden isoleras från det värde den är satt att skydda eller
främja blir den oförståelig och få vill följa den.

Mitt material visar att man i frikyrkomiljön varit mån om att framhålla det som
är centralt för livet: gudsgemenskap, kärlek, godhet, medmänsklighet, offervil-
lighet, trohet, solidaritet, barmhärtighet mm. En förkunnelse där sådana värden
har stort utrymme borde i en miljö där regelbunden undervisning förekommer
kunna genomsyra och påverka människors inriktning och värderingar. På detta
sätt borde reglerna kunna uppfattas som konkretiseringar av viktiga värden.
Samtidigt är det nödvändigt att påminna sig om att dessa värden bör förstås
utifrån de bibliska berättelser som ger dem rätt karaktär.

Aktualisering av värdena borde även kunna motverka konserverande och otids-
enliga mönster. Vad som många gånger tycks ha brustit är att ge förklaringar
och sammanhang åt de regler/riktlinjer man fört fram som vägledande. Detta
tycks särskilt gälla den muntliga traditionen; i till exempel FAs och MKs böcker
är reglerna ofta motiverade och insatta i sammanhang. Det finns annars en risk
att ett fokus på regler gör att intresset förskjuts till perifera frågor istället för att
fokusera de centrala.

(3) Man kan i mitt material iaktta hur viktigt det är att hålla samtalet igång om
vilka värden det är man vill främja. Inte minst bland de unga är detta efterfrågat.
Gemenskapen i troendeförsamlingen borde kunna vara en naturlig plats för så-
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dana samtal som utmanar till och ger hjälp att leva rätt.
Mitt material visar dock att det ofta förekommit brist på etisk reflektion. Flera

av informanterna i mellangruppen pekar på att de känner sig dåligt utrustade för
ett sådant tankearbete. De vittnar om att förkunnelsen sällan handlade om etiska
frågor utan till stor del (och detta gäller främst tiden före 1960) innebar tal om
Jesu försoning, helgelse och Jesu tillkommelse.191  I en sådan miljö blir det ännu
lättare att (uttalat eller outtalat) ange olika mönster som medlemmarna i gruppen
förväntas följa.

Jag har visat att det många gånger bakom reglerna i ”syndakatalogen” fanns
goda avsikter. Det är därför viktigt att klargöra vilka värden man egentligen vill
värna och främja och vad man gör när olika värden kommer i konflikt med
varandra. På så sätt uppövas dessutom individens och gemenskapens förmåga
till urskiljning och bedömning när det gäller att dra konkreta slutsatser i de val-
situationer man ställs. Detta kan ses som ett naturligt sätt att agera på om man
vill ta på allvar att den teologiska övertygelsen att den kristna människan är
kallad att växa och mogna. Det är också ett rimligt sätt att bemästra de risker för
maktmissbruk som finns i varje mänsklig gemenskap.

En avslutande reflektion

Den frikyrkliga erfarenheten kan sägas visa att varje individ behöver göra sådant
som ska fungera som vägledande instruktioner till sina egna personligt tillägnade
regler. Detta övertagande kan bara ske genom en medveten process där regeln
ifrågasätts och sedan formuleras i relation till de värden som anses viktiga att
värna. Individen behöver övertygelsen att en viss regel är värd att följa och att
den hänger ihop med andra regler. Här visar sig också vikten av att förankra
reglerna i vissa övertygelser så att det inte bara blir en lagsamling som förs över.

I en sådan granskande och urskiljande process blir det – mitt i de konflikter
som gärna blir följden – också mer troligt att de regler, som längs vägen för-
vandlats från goda skyddsregler till gränsmarkörer eller grupptillhörighetsmar-
körer, avslöjas så att deras sanna karaktär blir synlig.

Detta förutsätter dock att det finns mer erfarna människor i den kristna ge-
menskapen som för vidare erfarenheter och insikter från tidigare generationer
och som vågar tala öppet och ta ställning trots risken att bli anklagade för mora-
lism.

Hur ska man då förklara för en äldre frikyrkokristen att det som var förbjudet
igår är tillåtet idag? Hur kan man försvara en handling som var helt omöjlig för
tjugo år sedan och knappast önskvärd för tio år sedan? Min genomgång av
frikyrkliga svar på frågan om vad som är rätt och gott och hur etiska resone-
mang bör byggas upp leder till slutsatsen att svaret på frågan måste ingå i en
pågående process där man hela tiden låter dygder, värden och regler stå i ett
samspel. Detta är särskilt viktigt idag när samhället inte längre har några givna
auktoriteter och där människor inte gärna övertar ovanifrån givna regler.

Låter man inte denna process pågå kan man, för att i traditionell frikyrklig
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anda hänvisa till bibelsammanhang, lätt hamna i samma dike där de fariséer
befann sig som av Jesus beskylldes för att sila mygg och svälja kameler.192

Fasthållandet vid vissa bud blir då viktigare än att överta samma attityder som
Jesus och sedan resonera kring, förstå och handla utifrån vad Jesus egentligen
ville. Etik utifrån troendeförsamlingens teologi handlar ändå ytterst om att vara
en lojal lärjunge till Jesus Kristus, inte om att följa några regler eller universella
principer.

Sammanfattningsvis kan konstateras att stora delar av den frikyrkliga ”synda-
katalogen” försvunnit. Själva uttrycket förekommer mest som ett historiskt och
negativt laddat begrepp och termen kan ses som en del av förändringsprocessen.
Man bör dock eftertänksamt fråga sig om det idag finns andra kataloger som vi
på motsvarande sätt om femtio år kommer att analysera och försöka förstå.

Sammanfattning av avsnittet
Etik i ljuset av frikyrkliga erfarenheter

Avslutningsvis har jag diskuterat reglernas plats inom etiken. Frågan kan ställas
om en tydlig regelkatalog på ett positivt sätt bidrar till god etik och moral. Jag
har pekat på att reglernas syfte varit att underlätta för Jesu efterföljare att fatta
riktiga beslut, något som kunde vara till gagn särskilt för nyomvända. Flera
informanter har uttryckt tacksamhet för att dessa staket hindrat dem att göra
sådant som var fel. Andra har talat om hur instängt och trångsynt det varit i den
frikyrkliga miljön, till stor del på grund av de många reglerna som skulle följas.

I min analys har jag skilt på reglernas funktion som vägledare och som gräns-
markörer. Jag har påpekat att ett förkastande av reglerna kan vara ett uttryck för
förskjutning i värdena, vilket jag menar är fallet när det gäller förhållandet till
nöjes- och kulturområdet. Det innebär alltså att det inte är regler i sig som för-
kastas.

Min slutsats blir dock att den frikyrkliga erfarenheten varnar för att bygga
upp en etik som inte på ett tydligt sätt framställer reglernas uppgift: att skydda
och främja vissa värden som är eftersträvansvärda. En etik för lärjungar som
har sin grund i de teologiska övertygelser som jag hävdat måste också på ett
naturligt sätt hela tiden relateras till målet att växa i likhet med Jesus Kristus och
därmed vara inriktad på dygderna. Jag betonar också att det tycks vara viktigt
att varje individ själv får välja de regler som han eller hon anser vara viktiga att
följa.
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Inledning

Inte heller församlingsgemenskapen kändes så trång att jag kände behov av att
göra revolt. Men det är klart att jag visste ganska väl vad man fick göra och inte
fick göra på den tiden.1

Så beskriver en frikyrkomedlem, född i början av 1920-talet, sin uppväxt i
frikyrklig miljö. Han berättar vidare om hur studietiden vidgade hans referens-
ramar från det ibland trånga synsätt som fanns i hans omgivning och ledde
honom in i engagemang i såväl församling och samfund som i samhälle.

I mina intervjuer finns flera liknande exempel på människor som vuxit upp
i frikyrkligt församlingsliv och tycker sig där ha funnit tillräckligt stort livs-
utrymme för att inte känna behov av revolt.2

Men där finns också människor som vittnar om instängdhet och nödvän-
digheten av att göra uppror mot det som upplevdes som förtryck. Inte minst
är det upplevelser av bristande respekt för den egna övertygelsen samt på-
hopp på enskildas synsätt eller livsstil – ibland kombinerat med uteslutningar
ur församlingen – som gjort miljön svår eller outhärdlig.3

I början av kapitel sju återges och analyseras ett utdrag ur en av mina
intervjuer. Den visar på ett antal iakttagelser. Fyra av dem har berörts i de två
föregående kapitlen, de återstående tre kommer att fokuseras här. Det gäller
följande: En människas beteende kunde ligga till grund för bedömning om
personen var kristen eller inte, församlingen hade en kontrollerande funk-
tion av hur individen efterlevde det som ansågs vara rätt, och regelsättningen
ledde ibland till dubbelmoral, dvs man kunde göra en ”otillåten” sak bara man
gjorde det så att andra inte fick reda på det.

I detta kapitel vill jag belysa och diskutera förhållandet mellan individ och
den församling personen är medlem i. Med tanke på denna avhandlings inrikt-
ning gäller diskussionen främst frågor som är relevanta för individen och
församlingen som subjekt i etisk reflektion och moraliskt handlande.

Troendeförsamlingen: individer i ett kollektiv

Det personliga ställningstagandet för Jesus har som tidigare nämnts varit vik-
tigt i frikyrkomiljön. Det talas om den egna vissheten om att vara Guds barn
(”ha frälsningsvisshet”). Kallelsen till omvändelse uppfattas personligt och
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manar till individuellt gensvar: ”Om du med din mun bekänner att Jesus är herre,
och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli
räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till rädd-
ning.”4  Tron ska vara medveten, individuell och personlig.

Det är säkert så att denna betoning förstärktes av att svensk frikyrklighet
växte fram i en tid då individualismen betonades och bland annat tog sig uttryck
i kampen för samvets- och religionsfrihet och att överhetens och SvKs tidigare
så gott som självklara plats ifrågasattes. Även Alarik Klefbeck framhåller att
individualismen är ett viktigt grunddrag som formar frikyrklig livshållning.5

Det ansågs även viktigt att bli medlem i församlingen. Individen gjorde ett
personligt ställningstagande för Jesus men gick sedan samman med andra i
församlingen för att vara Guds folk. Individen blev en del av ett kollektiv, där
uppgiften i gemenskapen var att vägleda och älska varandra.6

Förhållandet mellan individ och kollektiv är en av det mänskliga livets stora
frågor.7  Som människa är man ofrånkomligt delaktig i gemenskaper/kollektiv av
olika slag (familj, samhälle, församling, arbetskamrater, idrottsklubb etc). Frå-
gan blir hur de önskemål, ideal och förpliktelser som hör samman med kollekti-
ven ska förhålla sig till det man själv önskar eller vill stå för. Det gäller frågan om
hur oberoende individen är eller bör vara av kollektivet. Det handlar vidare om
hur prioriteringen ska göras om kollektivets värderingar och önskemål skiljer sig
från individens. Ska kollektivet ingripa i den enskildes liv och i så fall i vilka
frågor och hur? Vilka lojaliteter ska vara primära?

Jag ska strax närmare presentera de frågor som detta kapitel kommer att
beröra och ett analysinstrument jag kommer att använda. Först vill jag emellertid
kortfattat introducera en intressant debatt i amerikansk sociologi, en debatt som
jag i kapitlets avslutning kommer att anknyta till.

Habits of the Heart

1985 gav en grupp amerikanska sociologer under ledning av Robert Bellah ut en
bok som sedan dess har blivit en nästan stående referenspunkt när sociologer
vill diskutera förhållandet individ och kollektiv. Utifrån ett stort antal intervjuer
diskuteras i Habits of the Heart den amerikanska identiteten i nuet och inför
framtiden.8

Författargruppen menar att den amerikanska miljön domineras och formas av
två ”språk”: individualismens och det engagerade åtagandets (det engelska ordet
commitment är svåröversatt; jag använder här växelvis uttrycken ”engagerat
åtagande” och ”överlåtelse”). Författarna hävdar vidare att förhållandet mellan
dessa två kan se olika ut men att de behöver följas åt för att ett gott samhälle ska
byggas.9

Vad menar de då med individualism?10  Enligt författarna värderar individualis-
men oberoende (independence) och självtillit (self-reliance) framför allt annat.11

Till individualism associeras  också individuella rättigheter, autonomi och egen-
intresse.

Vad som är intressant är bland annat att författarna söker karakterisera olika
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former av individualism. De talar om fyra former: biblisk, medborgerlig, utilita-
ristisk och expressiv (biblical, republican/civic, utilitarian and expressive).

I de två första hålls individualismens tendens till fragmentarisering av det
sociala livet i schack genom en överlåtelse till en etisk gemenskap alternativt ett
åtagande om delaktighet i samhällets styre. Samtidigt som man betonar indivi-
dens värdighet och rättigheter argumenteras för att dessa endast kan vidmakt-
hållas genom en överlåtelse till delaktighet i den etiska gemenskapen eller sam-
hället.

I de två senare fallen förloras balansen mellan överlåtelse och individualitet;
framgång definieras utifrån ekonomiska eller materiella mål (den ”hårdare” vari-
anten) alternativt av att man tillfredsställer sina egna personliga önskemål (den
”mjukare” varianten). Här handlar det om att satsa på sig själv, tydligt planera
för sitt eget liv och inte låta sig hindras av hänsyn till andra.12

I boken ställs frågan om den moderna betoningen av individualism mer drar åt
de båda senare formerna än åt de första (författarna menar i introduktionen till
bokens andra upplaga att utvecklingen definitivt gått åt det hållet under de elva år
som förflutit sedan första upplagan gavs ut). Denna förskjutning syns enligt
författarna bland annat i ett antal fenomen i kulturen: en ökande betoning av
jämlikhet, en ökad tro att människor framförallt ska förlita sig på sina egna
beslut snarare än på annan auktoritet, framväxten av ett terapeutiskt ethos som
dominerande ideologi, starka byråkratiska strukturer13 , att fler och fler beslut
lämnas över till experter samt ökade klyftor i samhället. Allt detta både uttrycker
och samverkar till att människors samhörighet med det större sociala samman-
hanget avtar.

Bellah m fl menar att det amerikanska folket är ambivalent i sin strävan både
efter full individualism och sin längtan efter samhörighet.14  Om friheten betonas
starkt som en frihet från beroende av andra, uppmuntras en livshållning där man
har svårare att överlåta sig till gemenskap och engagera sig solidariskt. Då riske-
rar även det sociala kapitalet (till exempel i form av tillit till och förtroende för
andra) att minska vilket leder till ökad isolering. Samtidigt ställs frågan inför
framtiden hur man kan betona individen utan att återvända till det gamla hierarki-
ska samhället.

Kapitlets frågor och analysinstrument

I detta kapitel ska jag alltså belysa ett antal frågor som hänger samman med
frikyrkligas syn på den kristna individen och dennes förhållande till försam-
lingen. Det första huvudavsnittet tar fram några aspekter på frikyrklig männis-
kosyn: jag tar kortfattat upp frågor kring individens förmåga att fatta beslut och
genomföra det hon bestämt sig för. Här kommer frågor om helgelse och even-
tuell dubbelmoral att behandlas.

I två följande huvudavsnitt beskrivs hur ”tillägnandeprocessen” ser ut. Vilken
roll säger individen att församlingen spelar för honom eller henne? Hur diskute-
ras moralfrågor i församlingen och hur överförs värderingar till nykristna och
till barn och ungdomar? Vem eller vilka bestämmer i församlingen? Finns det
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utrymme för mångfald i åsikt och livsstil?
Sedan övergår jag till att beskriva och analysera de situationer där kollektivet

lägger sig i den enskildes livsstil, det som traditionellt kallas församlingstukt. Jag
undersöker dess omfattning, vilka frågor som föranleder ingripande, hur man i
praktiken handlat, vilka resonemang som ligger bakom samt mer normativa på-
ståenden om hur man bör bemöta människor som handlar fel. Jag reflekterar
kring den förändring som successivt skett och som kan iakttas när man jämför
frikyrkligheten under 1940-talet och 1990-talet.

Kapitlet avslutas med att jag återknyter till Bellahs m fl diskussion om olika
former av individualism och diskuterar vad frikyrkliga erfarenheter kan bidra
med när det gäller synen på förhållandet mellan ömsesidighet i ett kollektiv och
en god individualism.

Ett analysinstrument

Jag har hittills använt främst orden individ och kollektiv. Alarik Klefbeck, dis-
kussionerna i Habits of the Heart och annan debatt talar om individualism. Det
är på sin plats att kort diskutera innebörden i dessa ord och hur jag använder
dem.

Med individ avser jag en människa, med kollektiv en grupp människor. Indivi-
dualism definieras i Nationalencyklopedin som den uppfattning som ser indivi-
dens frihet och oberoende som ett högsta värde. Kollektivism är enligt samma
källa en åskådning som sätter de gemensamma intressena före de enskilda
individernas.15  Medan individ och kollektiv alltså närmast anger hur många indi-
vider det handlar om är termerna individualism och kollektivism laddade med
värderingar.

För att utifrån detta i sammanfattningarna ge viss struktur åt min analys före-
slår jag att synsätt på individ och kollektiv och förhållandet dem emellan kan
beskrivas utifrån hur ståndpunkter och handlingar bedöms på en linje mellan två
poler. Eftersom det förmodligen inte finns någon som skulle anse sig höra hemma
enbart i den ena polen är den intressanta frågan var på en tänkt linje mellan dem
som man placerar sig. Det handlar alltså om tendenser mer än renodlingar.

(tabell 4)
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I troendeförsamlingens grundparadigm ingår tron på en verksam Gud. Det inne-
bär att ovanstående diagram får skrivas lite annorlunda. Huvudfrågan kommer
att gälla vilken roll som individen och församlingen spelar eller bör spela när det
gäller att Guds vilja ska komma till uttryck i världen (i denna studie alltså främst
på etikens och moralens område).

I sammanfattningarna av kapitlets olika avsnitt kommer jag att försöka beskriva
var på en tänkt linje mellan dessa poler som mitt materials ståndpunkter hamnar.

Människan som subjekt i etiken och moralen

Här är det inte möjligt att grundläggande analysera den frikyrkliga människosynen
(ett sådant studium förutsätter annat källmaterial och en mer dogmatisk inrikt-
ning på arbetet). Kortfattat kan ändå sägas att där saken nämns i mitt material
framhålls att människan är skapad av Gud samt bestämd till uppdraget att för-
valta denna värld å Guds vägnar och att växa i likhet med Jesus (”till hans
avbild”). Dessa övertygelser ligger under det som sägs också i etikfrågorna.16

Något ska dock sägas om synen på individen som subjekt i etisk reflektion
och moraliskt handlande. Frågorna gäller då individens förutsättningar för etiskt
handlande, dvs förmåga att överväga olika alternativ, välja något av dem och
handla i enlighet med det gjorda valet.

Jag ska senare i detta kapitel redovisa bilder av den traditionsförmedling som
ägt rum. Där konstaterar jag att de tycks förutsätta att den enskilde individen har
förmåga att lyssna till argumentation, överväga olika alternativ och fatta beslut.

(tabell 5)
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Guds kraft och människans vilja

Alarik Klefbeck hävdar att det inom den frikyrklighet han studerat finns en grund-
läggande tro på den kristna människans möjlighet till personlig förbättring och
till insatser för att förändra världen. Man har enligt Klefbeck en positiv tilltro till
Gud, till den kristna människans förmåga och tro på människolivets formbar-
het.17

Liknande tankar finns i mitt källmaterial. Såväl i materialet om äktenskap,
skilsmässa och omgifte som i intervjuerna hävdas att människan genom sina val
formar sin och andras framtid och att hon genom sina val kan – och bör –
påverka denna framtid i positiv riktning. Det är emellertid alldeles uppenbart att
man anser att denna förmåga stärks av relationen till Gud som ger den kraft som
individen behöver.

Några exempel

I materialet om äktenskap, skilsmässa och omgifte blir detta synligt till exempel
när man i svåra äktenskapssituationer betonar den kristna människans (subjektets)
eget ansvar att hålla ihop och arbeta på sitt äktenskap. Man bör härda ut och
försöka vinna tillbaka sin make och vara ett gott exempel i samhället på en
kristen hållning där troheten är central. En insändare i MB med en fråga om hur
elakhet och egensinne hos maka eller make ska bemötas ges ett typiskt svar:
Den troende förmanas att förlita sig på Guds kraft och en levande kristendom
och uthärda till det yttersta för Kristi skull i tron att detta ska förvandla den elake
maken.18  Överhuvud betonas hela tiden individens ansvar att agera på ett riktigt
sätt. I intervjuerna framhålls på ett liknande sätt att en kristen förväntas leva rätt
och ta ansvar för sitt liv.

Att det finns förväntan på att man med stöd av Guds kraft ska kunna leva
enligt Guds vilja framgår av följande citat av i tur och ordning seminarielärarna
Nils Holmstrand (SMF, Teologiska seminariet Lidingö), Per-Axel Sverker (HF,
Örebro Missionsskola) och Paul Wern (SAM, Korteboskolan):

De människor, som erfarit Kristus såsom en makt i sitt liv, får också erfara, huru
Kristi himmelska och osjälviska kärlek gjuter kraft och uthållighet i den stundom
svaga och ovaraktiga jordiska kärleken och bereder en utväg ur svårigheterna.19

Guds vilja kvarstår, ja radikaliseras, men man bör inte uppfatta Jesu ord som
lagregler utan de ger exempel på hur en förvandlad människa handlar…Det gäller
då att positivt peka på det nyskapande som sker genom Kristus. Jesu ord om
skilsmässa/omgifte förutsätter ett liv i hans efterföljd.20

Men nu är gudsrikets krafter verksamma och i Jesu gemenskap är det möjligt att
förverkliga Guds ursprungliga intentioner med äktenskapet.21

Citaten visar övertygelsen att förmågan att följa buden hänger samman med
relationen till Gud. SMF-pastorn Gösta Wärnbäck anger samma övertygelse i
inledningsdelen av sin bok På kristen väg:

I Fil 1:27 skriver Paulus om att föra ´en sådan vandel, som är värdig Kristi evang-
elium´. Det finns en värdig kristen vandel, men den hör tydligen så innerligt ihop
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med evangelium om Kristus, att man nödvändigt måste börja med evangeliet, om
vandeln alls skall kunna kallas kristen. Det går inte att isolera livsföringen från
kraftkällan. Men det felet begår vi ofta, att vi börjar med lagen och beteendet.22

Här illustreras hur man i den frikyrkliga reflektionen försöker hålla samman det
Gud gör i människan med människans eget ansvar.

Ett Guds verk

Citaten speglar den frikyrkliga referensramen med tal om omvändelse, tro och
helgelse som jag skrivit om i kapitel tre. I den ingår alltså övertygelsen att män-
niskan i mötet med Gud får motivering och kraft till förändring av tidigare felak-
tig livsstil.

Jag ska inte här upprepa det som jag skrivit ovan i denna fråga. Ett enda citat
får räcka: SMF-teologen Runar Eldebo har skrivit en avhandling om Frank Mangs.
Mangs är en av 1900-talets stora evangelister inom svensk frikyrklighet och kan
anses vara en typisk representant för frikyrklig väckelseförkunnelse. I avhand-
lingen Den ensamma tron sammanfattar Eldebo Mangs förkunnelse:

Det är Guds sak med människan, och den förvandling som Gud kan åstadkomma
i en människas liv, som karakteriserar innehållet i Mangs predikan. I fokus för hans
kristendomstolkning står vad Gud vill åstadkomma i en människas liv också efter
hennes omvändelse.23

Eldebo menar att Mangs är en typisk representant för pietistiskt färgad predikan
med dess fokus på det autonoma mänskliga subjekt som har att ta ställning till
erbjudandet om frälsning och helgelse.24

En betoning av människans vilja

Samtidigt som det talas om beroendet av Gud läggs i frikyrkomiljön stor vikt vid
människans gensvar och egna beslut vilket är en naturlig följd av att individens
personliga ställningstagande står i fokus. Det gäller såväl vid omvändelsen som
i det fortsätta kristna livet.

Carl-Gustav Carlsson ger i sin dogmatikavhandling Människan, samhället
och Gud en djupare analys av pingstledaren Lewi Pethrus syn på detta, en syn
som enligt min mening inte bara gäller Pethrus utan är representativ för stora
delar av svensk frikyrklighet.

Enligt Pethrus ingår det i människans bestämmelse att vara autonom, att ha
resurser att fatta egna beslut och också vara fri att göra det. Det är Gud som
skapat henne sådan.25  Denna autonomi ska dock inte utövas utan relation till
Gud. Människans kallelse är därför först att säga ja till Gud. Gud tvingar sig
emellertid enligt Pethrus inte på människan, han kallar och manar henne till över-
låtelse. När människan överlåter sig själv till Gud, är det Pethrus´ övertygelse att
Gud sedan bekläder henne med kraft och tar henne i sin tjänst som ett redskap
i världen. Carlsson sammanfattar: ”Viljan är därför inte enbart en förmåga att
fatta beslut utan också en aktivitet som Gud vill använda för att genomföra sin
vilja.” Men förutsättningen är en total överlåtelse till Gud, ibland uttryckt som ett
uppgivande av den egna viljan, ett överlämnande av bestämmanderätten över det
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egna livet. När detta skett, ges människan stora förutsättningar att vara till nytta
som ett Guds instrument och redskap.26

Carlsson återberättar något som är typiskt för frikyrkliga appeller: Lewi Peth-
rus ställdes 1907 av metodisten T B Barratt inför tre frågor: Vill du bli vad som
helst för Jesus? Vill du göra vad som helst för Jesus? samt Vill du gå vart som
helst för Jesus?27  Den radikala överlåtelse till Gud som en sådan appell eftersträ-
var har många gånger efterfrågats från predikstolar i frikyrkokapellen.

Här kommer vad man kan kalla ett voluntaristiskt drag till synes – med volun-
tarism avses en stark betoning på viljans betydelse, framför förnuft och känsla.28

Kanske är det karakteristiskt att SMF-evangelisten John Hedlund skrev sina
memoarer under titeln Med Gud i hågen.29  Jag menar att titeln på ett bra sätt
sammanfattar hållningen hos många frikyrkomänniskor: här finns ett aktivistiskt
drag kombinerat med en positiv förväntan på att Gud är med i de insatser man
gör i vardagslivet.30

Att Oxfordgrupprörelsen med sina fyra absoluta normer fann ett insteg i
delar av svensk frikyrklighet under 1930-talet är sett utifrån betoningen på om-
vändelse/helgelse och aktivitet inte särskilt förvånande. Rörelsen uppstod år 1921
genom ett initiativ av en luthersk präst vid namn Frank Buchman, hade en mycket
vital period under några decennier men förlorade det mesta av sitt inflytande när
den efter andra världskriget förvandlades till MRA (= Moralisk upprustning).
Rörelsen bars av övertygelsen att en människa kunde förändras genom en grundlig
personlig attitydförändring, och syftet var att väcka till kristen avgörelse och till
ett liv efter de fyra absoluta normerna absolut kärlek, absolut sanning, absolut
renhet och absolut osjälviskhet, formulerade efter Matt 5:27–48. I den lilla grup-
pen kunde man tillsammans stödja varandra i den processen.31

Även om Oxfordgrupprörelsens glansperiod i Sverige alltså ligger före denna
avhandlings tid utgör den och dess inflytande en viktig påverkan på frikyrkligheten.
Flera ledande frikyrkomän med anknytning till FKS (bland andra Betelseminariets
rektor baptisten N J Nordström) var starkt påverkade av rörelsens budskap.
Spår av detta syns redan i Frikyrkomötet 1934, och dess budskap kom att
dominera Frikyrkomötet 1939.32  Inom Oxfordgrupprörelsen fanns en kultur-
öppenhet och en betoning på Guds Andes verk som attraherade inte minst
frikyrkoakademiker, och som för vissa innebar att rörelsen blev ett förnyelse-
alternativ till pingstväckelsen och dess mer känsloorienterade uttryckssätt.33

Utan att här kunna utveckla det närmare konstaterar jag alltså sammanfatt-
ningsvis att det – enligt den tidigare forskning jag kortfattat refererat ovan –
inom frikyrklig referensram betonas att den enskilda människan skall ge ett
viljemässigt gensvar på Guds verk. Människan kallas till avgörelse och överlå-
telse åt Gud och uppmanas sedan att leva det kristna livet utrustad med Guds
kraft. De resonemang som bär upp mitt eget material stödjer att en sådan slut-
sats är rimlig.

Ökad förmåga att förverkliga etiken?

Förväntan på individen att fatta riktiga beslut är alltså genomgående stor i mitt
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material. I den frikyrkliga miljö där avgörelse och överlåtelse betonas finns en
stark förväntan på att livet ska levas ”värdigt evangeliet”. Är då detta möjligt?
Räknar man med att inte bara veta vad som är rätt utan också kunna leva rätt?
Och anser man att omvända människor har större förmåga att handla rätt än vad
icke-kristna människor har?

Här är naturligtvis inte möjligt att göra total rättvisa åt de variationer som finns
inom frikyrkligheten. Några huvudsynpunkter kan dock ges.

Synden är fortfarande en reell motståndare

Innan jag diskuterar den kristnes förmåga att leva rätt ska några ord sägas om
synden. Det är nämligen alldeles tydligt att det i det frikyrkomaterial jag studerat
inte alls finns några tankar om att människan – troende eller icke-troende –
skulle kunna undgå en kamp mot synden. Hela tiden finns en insikt om att synda-
fördärvet är djupt och kvarstående och att synden är verksam både hos
frikyrkomänniskor och andra.34  Någon syndfrihetslära är det inte tal om.

De flesta som skriver om skilsmässa hänvisar till exempel till Jesu ord om
hjärtats hårdhet och menar att skilsmässan är en frukt av detta. I diskussionerna
kring omgifte finns hänvisningar till att ”människors svaghet och samhällets
ofullkomlighet” tillåter att man i själavården inom vissa gränser kan medge om-
gifte.35

Relativt ofta förekommer tanken att människan behöver stöd av lagen för att
handla riktigt, något som gäller såväl kristna som icke-kristna.36  Därför anses
det viktigt att samhället har lagar som så långt som möjligt bygger på kristna
värderingar och formar en god karaktärsdanande miljö. När man under 1960-
talet starkt kritiserar ”den nya moralen” och ”sexliberalismen” görs det utifrån
övertygelsen att människan behöver lagar som skyddande stängsel. Därför för-
ordas återkommande att äktenskapet ska värnas.

Långsamt accepteras att sexualundervisning ges i skolan, men protester hörs
också: 1963 skriver ÖMs predikantmöte till ecklesiastikministern och förordar
att preventiv- och samlagsteknik inte ska läras ut i skolan eftersom det väcker
sexuell experimentlusta.37  Skolan ska inte vara värdeneutral utan ta ställning för
trohet och tala positivt om sexuell avhållsamhet före äktenskapet.38  Man menar
alltså att lagarna behövs som återhållande och normbildande faktor i samhället
och som stöd för den autonoma människan.39

Kraft till ”ett segrande liv”

Vid några tillfällen konstaterar mina informanter att även icke-kristna på många
punkter lever ett moraliskt riktigt liv. Något mer utvecklat resonemang kring
detta finns dock inte i materialet.

Istället är det den kristna människans situation som står i fokus (och det är ju
naturligt eftersom det i huvudsak handlar om vägledning för kristna och inte
undervisning om etisk teori eller genomgångar av människosyn ur dogmatisk



FRIKYRKLIG  ETIK200

synvinkel). Vilken bild ges av den kristna människans möjlighet att leva rätt?
Det är ganska genomgående att man – samtidigt som man refererar till hotet

från synden – framför övertygelsen att den kristna människan egentligen inte
behöver falla för dess frestelser. I exemplen ovan återgav jag citat från lärare vid
de frikyrkliga högskolorna. De är typiska för materialet om äktenskap, skils-
mässa och omgifte. Övertygelsen är alltså att Gud kan ge kraft så att den kristne
kan övervinna synden och leva vad som på klassiskt frikyrkospråk kallas ”ett
segrande liv”.

Jag ska ge ytterligare några exempel ur mitt material: ÖM-pastorn O L Björk
talar om att Kristus meddelar oss kraft så att vi kan vandra efter Anden.40

SMF-arna Ivar Wennfors m fl hävdar att
...Jesu evangelium är en proklamation av Guds kärlek till världen och männis-
korna, Joh 3:16, och det förmedlar denna kärleks världsövervinnande och seg-
rande kraft.41 … De människor, som erfarit Kristus såsom en makt i sitt liv, får också
erfara, huru Kristi himmelska och osjälviska kärlek gjuter kraft och uthållighet i
den stundom svaga och ovaraktiga jordiska kärleken och bereder en utväg ur
svårigheterna.42

Boken talar vidare om en process där kärlek, trohet och ansvar kan växa under
daglig överlåtelse åt Gud och lydnad för hans vilja:

Genom makarnas öppenhet för Guds kärlek, genom deras bekännelse av egen
synd och deras mottagande av Guds förlåtelse och kraft i deras svaghet förnyas
deras äktenskap till seger över frestelser, som eljest skulle ödelägga gemenska-
pen.43

För SMF-pastorn Rune Forsbeck kan äktenskapet vara ”ett uttryck för det hopp,
den tillförsikt, glädje, kamplusta och försoning som är oss givna i Jesus Kris-
tus”. Evangeliet är ”en hjälp för ofullkomliga människor i deras kamp”.44  Han
skriver också om att människan är skapad till Guds avbild och samtidigt syn-
dare. I Kristus ger Gud oss möjligheten att återfinna vår förlorade mänsklighet
och se oss som gudsmänniskor och medmänniskor. ”Vi lever i omänskliga för-
hållanden, men i honom är vi fria att resa oss upp ur dem och kämpa för vår
sanna medmänsklighet, 1 Mos 1:27, 1 Tim 6:11–12, 2 Tim 3:17.”45

HF-aren Per-Axel Sverker är inne på liknande tankar:
Det gäller då att positivt peka på det nyskapande som sker genom Kristus. Jesu
ord om skilsmässa/omgifte förutsätter ett liv i hans efterföljd. Det är principiellt
sett ett återställande av det ursprungligt givna tillståndet i skapelsen. Visserligen
dömer dessa ord oss alla, eftersom vi inte kan leva upp till dem, men det måste
ändå vara en uppgift för församlingen att i förlitande på Kristi kraft eftersträva den
ideala rättfärdigheten.   Vi lever också i syndens värld. Vi är fullkomliga i Kristus,
men inte fullkomligt fria från vår gamla människa och denna värld.46

På ett liknande sätt sammanfattar Carl-Gustav Carlsson Lewi Pethrus´ syn i
orden att evangeliet om Kristus inte bara ger människan kunskap om den etiska
fordringen, det ger också hjälp att uppfylla den: ”I åtanke är dels en förstärkning
av kunskapssidan, dels en föreställning om det etiska innehållets ökade realiserbar-
het.”47

Även om man är medveten om att det är en kamp som ska utkämpas talas
alltså om att den kristne i denna kamp kan och bör ”vinna seger” över synden
och – även om det sker på ett ofullkomligt sätt – förverkliga det som är rätt.
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Ett liv i tillväxt i helgelse

Teologiskt kopplas denna övertygelse om ett segrande liv till talet om helgelse.
När en av mina informanter ska beskriva hur det var i hans församling under
1950- och 1960-talen säger han:

Det genomgående temat var helgelsen, som det ofta kallades. Det gällde ju att leva
som kristen och verka för församlingen och evangeliets spridning. Det var det
som det handlade om!48

På denna punkt är det viktigt att komma ihåg att personlig tro betonats. Denna
tro ska fördjupas och påverka livet som helhet. Målet för den kristne är att leva
värdigt evangeliet, synliggjort i ett liv i mission och medmänsklig omsorg.

En allt djupare helgelse uppfattas som medlet för att detta ska äga rum. Refe-
renser görs här till de bibliska förmaningarna att låta sig helgas, dvs avskiljas för
Guds verk, vilket inte bara uppfattas som tjänst för medmänniskan utan främst
som en pågående inre förvandling av individen. Av denna orsak var det inte bara
den församling som citatet ovan berättar om som betonade helgelse. Inom FA
har man varit van vid att ha ”helgelsemöte” på söndag fm och ”väckelsemöte”
på söndag kväll. Ett av frikyrkosamfunden tog i samband med sitt bildande
namnet Helgelseförbundet, och under slutet av 1800-talet och under 1900-talet
har flera helgelserörelser eller ”helgelseväckelser” påverkat svensk frikyrklig-
het. För individer och församlingar har ett vanligt mönster varit att man ”sökt
mer av Gud” och ”blivit förnyade”, inte minst i samband med väckelsekampanjer
eller mötesserier av olika slag.

När HF växte fram formulerades enligt dess historieskrivare Sven Kårbrant
en tydlig kritik av den syndpessimism som man uppfattade att SvK stod för.
Man menade att den lutherska övertygelsen om simul iustus et peccacor (samti-
digt rättfärdig och syndare) riskerar att leda till en mer pessimistisk människo-
syn med en tro att framsteg inte är möjligt.49

Även om här finns variationer tror jag det är riktigt att konstatera att mycken
förkunnelse inom frikyrkorna på denna punkt skiljer sig från traditionell svensk
lutherdom. Det finns en större tilltro till och förväntan på att människan genom
Guds verk kan och ska förändras. Här finns ett samband med förkunnelse om
”djupare liv” och andeuppfyllelse. Det är viktigt att komma ihåg att till exempel
pingstväckelsen har sitt ursprung i wesleyansk helgelserörelse med dess tal om
en andra välsignelse, en erfarenhet som förväntas påverka människans hela livs-
hållning.50  När en människa passerat omvändelsens port, fötts på nytt och lever
det kristna livet inkluderar detta alltså ny kraft både till evangelisation och till att
hålla buden.

Ett tecken på denna mer positiva ansats är kanske att syndabekännelsen i
större delen av frikyrkligheten sällan har varit ett förväntat inslag i början av
gudstjänsten. Man återkommer inte heller ständigt till att människan är en syn-
dare, snarare betonas att hon är född på nytt och helig. Det är dock inte klart om
man av detta kan dra slutsatsen att frikyrkligheten allmänt haft en ljusare män-
niskosyn än lutherdomen.
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Det ”segrande livet” är dock inget självklart och automatiskt. Här finns en
spänning, och övertygelsen syns vara att Guds verk i människan ger henne
resurser att kunna motstå syndens lockelser men att människan själv måste
handla utifrån de kraftresurser och den insikt som Gud ger. Kampen är hård,
och även den kristna människan misslyckas ibland att följa Guds vilja. Insikten
om detta exemplifieras av Frank Mangs. Enligt Runar Eldebo finns hos Mangs
inget mönster av triumfalism. Mangs är tvärtom en predikant med ”stor inkän-
ning i en människas tillkortakommanden” och han utmanar utifrån detta såväl till
omvändelse som till helgelse.51

Detta leder över till två avslutande frågor nämligen om moralism och dubbel-
moral.

Moral och moralism

En relativt vanligt anklagelse mot frikyrkliga (och andra) har varit att de är ”mo-
ralister”. Vad som avses med detta kan skifta, ibland fungerar det kanske mest
som ett skällsord. Vanligtvis tror jag det avser att en enskild eller en grupp män-
niskor har starka och från majoriteten avvikande moralövertygelser kring en
eller flera frågor, övertygelser som de torgför offentligt och sedan utifrån dem
bedömer andra.

Claes-Bertil Ytterberg berättar i sin avhandling Det kosmiska dramat om präs-
ten Olov Hartman och dennes helgelsekamp. Hartman hade vuxit upp inom FA
och fostrats av dess helgelsemöten. Vid en tidpunkt gör han emellertid upp med
tanken på att helgelsen innebär att människan förbättras. Hans ”antimoralism”
motiveras enligt Ytterberg av att han anser att moralismen ger en falsk graderings-
skala och innebär en falsk frälsningsväg. I ett antal romaner, tal och i tre
radiopredikningar på temat ”Är Gud moralisk?” kritiserar han frikyrkligheten
och formulerar sin egen syn.52

Intressant nog tas just denna fråga upp av SMF-aren Gösta Wärnbäck i hans
bok På kristen väg. Wärnbäck formulerar där ett svar till Hartman, ett svar som
jag tror är karakteristiskt för hur frikyrkliga närmar sig frågan. Jag återger ett
längre citat för att riktigt kunna ge en bild av Wärnbäcks argumentation:

Olov Hartman höll tre radiopredikningar under rubriken ´Är Gud moralisk?´ Den
frågan är rätt försåtlig. Man nästan inbjudes att besvara den nekande. Moral
kallas numera ofta något som en viss typ skumma individer på religionens utmarker
håller på med för att vinna Guds bevågenhet, men som Gud inte bekymrar sig
mycket om. Själv besvarar Hartman frågan med att Gud inte är moralisk utan
rättfärdig. Men givetvis är Gud också moralisk. Av hela Bibeln förstår vi hans
intresse av att människorna lever på ett värdigt sätt. Att Guds nåds rikedom skulle
vara så stor att en människa kan förbli i sin gamla livsföring även efter mötet med
Kristus, tar Paulus bestämt avstånd ifrån i Rom 6:1,15. Den som har gjorts fri från
synden, har blivit tjänare under rättfärdigheten, Rom 6:16-19. Profeterna är också
mycket ivriga i att framhålla nödvändigheten av en helig vandel. Se t ex Jer 7:1-7!
Det räcker inte med vetskapen om tempeltjänst och offer. Gud vill också sitt folks
heliga vandel.     Men Gud är inte moralistisk - och det är säkert det som Hartman
menar, fastän hans ordval inte är riktigt korrekt. Med ´moralism´ menar man i
korthet, att någon själv har en viss form för sitt liv och att man utifrån vill tvinga
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denna form på andra människor. Det yttre beteendet anses så viktigt att det rent
av blir frälsningsavgörande. Man tänker mest på den yttre attityden och mindre
på varifrån kraften skall komma till att förverkliga den. På frågan om Gud är mora-
listisk kan man svara ett övertygat nej. Gud är inte nöjd med en yttre form, och han
kräver den inte såsom mänsklig prestation. Gud är moralisk, men han ger själv vad
han kräver. Detta är avgörande.53

Utifrån detta talar sedan Wärnbäck om hur evangeliet går före lagen och hur
Gud påminner folket om den frälsande gärning han utförde innan han gav dem
lagen på Sinai. På samma sätt ska NTs bud uppfattas.

Lagen möter oss alltså aldrig isolerad. Det är då den blir till syndarens död med
alla sina Du skall icke! Och Du skall! Men visst vill Gud vår helgelse och värdiga
vandel. Kravet möter oss emellertid just i evangelium om Kristus: ´Guds nåd
fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla världsliga begärelser och
till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder, som nu är´, Tit
2:12. Det är något annat än moralism, det är här fråga om inre övertygelse och
kraft.54

På denna punkt kan vi se hur den frikyrkliga grundsynen slår igenom. Wärnbäck
värjer sig mot att en betoning av den kristna livsstilen ska uppfattas som mora-
lism. Enligt honom finns på ett teologiskt plan ingen motsättning mellan talet om
rättfärdiggörelse av nåd och kallelsen till ett helgat liv. Det senare är alltid en följd
av det förra. Oron för att de ska blandas ihop är inte lika stor inom frikyrkligt
tänkande som inom lutherskt.

Detta kan också förklara en iakttagelse jag gjort i mitt material om äktenskap,
skilsmässa och omgifte. I de samtida lutherska skrifterna varnas för gärnings-
rättfärdighet: man ska inte tro att uppfyllelsen av budet att inte skiljas eller gifta
om sig leder till rättfärdighet. Sådana varningar och kopplingar till gärnings-
rättfärdighet/egenrättfärdighet saknas helt i mitt frikyrkliga material. Det verkar
alltså som att åtskillnaden mellan rättfärdiggörelsen och helgelsen inom frikyrkan
– så som det speglas i mitt material – är så tydlig att kallelsen till ett liv i Jesu
efterföljd alltid setts som en följd av frälsningen och inte som meriterande för
den. Eller ska det förstås så att dogmatiken och etiken hänger närmare samman
i mycket av frikyrkligt tänkande än i mycket av den lutherska motsvarigheten?

Kanske saken avslutningsvis kan uttryckas genom andra ord med anknytning
till den tidigare framställningen: även ”ett segrande liv” ska uppfattas som en
gåva av nåd från Gud.55

Frågan om ”dubbelmoral”

När jag en gång tidigt i avhandlingsarbetet berättade om mitt projekt sa en med-
elålders frikyrkoman: ”Frikyrkomoral? Du kan fråga mig, jag vet allt. Dessutom
är jag gammal nog att inte hyckla utan kan säga som det är!”56

En sak som gärna tas upp i samband med frikyrklig moral är anklagelsen om
dubbelmoral, att individen och församlingen inte lever som man lär: individer
kunde till exempel gå på bio eller teater under besök på en annan ort där man inte
var känd.57  Det finns också vittnesbörd om hur enskilda personer på andra sätt
inte följt den bekännelse som läpparna gett uttryck för. Några ord bör därför
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sägas även om detta.
I intervjuerna frågas om erfarenheter av ”dubbelmoral” hos frikyrkliga. Sam-

manfattningsvis kan sägas att svaren visar att flera upplevt hur lära och liv inte
stämt överens hos församlingsmedlemmar; visst fanns det människor som hyck-
lade. Samtidigt menar de att man inte får dra alla över en kam och uttala sig
generaliserande. I svaren kan jag inte uppfatta några skillnader beroende på ål-
dersgrupp eller samfundstillhörighet.

Frågan om dubbelmoral kan naturligtvis handla om olika synsätt på vad som
är rätt livsstil. Det kan också handla om att man ser människor som inte orkar
leva upp till den höga bekännelsen och har svårt att medge detta.

Påfallande ofta hänvisar informanterna själva till att människor anpassat sig
till förväntat beteende. ”Synligt följdes de oskrivna lagarna men i hemlighet hände
ett och annat.”58  På denna punkt spelar det roll att man tillhör troendeförsamlingen:
”Det fanns ett starkt gemenskapstryck som gjorde att man skötte sig.”59

Man kan undra om detta betyder att frikyrkomedlemmar egentligen inte var
övertygade om att beteendekatalogen var ett uttryck för Guds vilja? Har enskilda
i det tysta haft en mer tillåtande moral än församlingen? När man till exempel
kunde gå på bio eller teater på en annan ort kanske det var uttryck för hänsyn
mot de andra i församlingen snarare än ett uttryck för övertygelse att handlingen
i sig var fel? Inte minst tror jag utifrån samtal jag haft att detta gäller de i mitt
material som hör till mellangeneration, de som är mellan 45 och 60 år. Även
äldre informanter talar dock om hänsynstagande av detta slag.

Frågan är då om de förändringar som jag beskriver i kapitel fem åtminstone
delvis ska förstås som att man frigör sig från yttre förtryck snarare än omprö-
var sina ståndpunkter.60  Mycket talar för att så är fallet.

Samtidigt kan man undra om en del av det som kallas dubbelmoral vittnar om
att hänsynen till andra varit ett viktigt argument. En i den yngre gruppen av
informanter säger:

Men jag tycker nog inte att det finns dubbelmoral. Ja kanske, med
alkoholdrickandet, fast ändå inte. Om man dricker när man är ensam men inte när
andra ser på. Men det beror på syftet. Om man gör det för att inte skada andra då
är det ju inte dubbelmoral. Som jag vet några som bara dricker då man är bland
kristna. När de är bland icke kristna dricker de inte för om det skulle finnas någon
som har problem med att dricka. Det kan ju först verka lite lustigt, men när de gör
det för att inte skada andra då är det inte fel.61

Sammanfattning av avsnittet
Människan som subjekt i etiken och moralen

Sammanfattningsvis kan sägas att frikyrkliga människor varit övertygade om
behovet av omvändelse och helgelse. Här finns en övertygelse om att människan
inte har några egna meriter inför Gud att bygga sin frälsning på (att känna ”syn-
danöd” hörde till omvändelsemönstret i många församlingar). Den pånyttfödda
och myndiga människan anses visserligen fortfarande vara påverkad av synden.
Men det finns inom frikyrkligheten en positiv övertygelse om att människan
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med stöd av Guds kraft kan fatta beslut i etiska frågor, välja sin väg och ha
förmåga att gå den. Man kan och bör förvänta sig frimodighet och rättrådighet
av en frikyrkokristen! Detta ska inte ses som utslag för moralism i negativ
bemärkelse utan som typiskt för en omvänd människas naturliga liv.

Att detta fungerat som ett ideal är säkert. Huruvida det också varit en realitet
i praktiken har att döma av informanternas vittnesbörd varierat.

Kan då något mer generellt sägas om var på den tänkta linjen mellan ut-
gångspunkten i individen och utgångspunkten i kollektivet som den frikyrkliga
traditionen befinner sig? Jag uppfattar det så att mitt material söker en samsyn
mellan de båda polerna. Å ena sidan är det klart att individen befinner sig i
församlingen och att gemenskapen betyder mycket för viljan och förmågan att
leva ett kristet liv; församlingen är en miljö som stöder detta. Å andra sidan är
det lika klart att det finns ett fokus på att Gud verkar i individen och genom
pånyttfödelsen och helgelsen ger denne kraft att leva rätt. Individens egna beslut
och avgörelser räknas som centrala, och viljan spelar därför en viktig roll.
Förmaningarna riktas ofta till individerna, och kallelsen att ”söka mer av Gud”
för att bli bättre rustad att leva i kärlek enligt Guds vilja uppfattas i högre grad
som uppmaningar till individen än till församlingen. Samtidigt är frågan om man
inte anser att det är i församlingens hägn som helgelsen äger rum. Det är svårt
att iaktta någon entydig förskjutning från ena polen till den andra på detta om-
råde.

Förmedling, argumentation och tillägnande

I missionsuppdraget ligger att göra alla folk till lärjungar och lära dem att hålla
allt vad Jesus befallt (Matt 28:19). Det innebär att den kristna församlingen har
en viktig uppgift i att vägleda människor i livet. Eftersom man tror att budskapet
gäller alla människor är uppdraget omfattande.

Den frikyrkliga tanken om en personlig tro, ett personligt gudsförhållande
och en personlig guds ledning medför en grundläggande övertygelse att det är
individen som ytterst har ansvar för sitt liv och ska fatta beslut hur hon ska leva.
Denna process är dock samtidigt intimt förbunden med gemenskapen i den
kristna församlingen.

Hur har då undervisning och annan reflektion om vad kristen livsstil innebär
sett ut? Som utgångspunkt för en redovisning och diskussion av detta återger
jag vad en man (f 1931) berättar:

Bara för några år sen började jag fundera på det här med alkoholen som ju blivit
vanligt även i frikyrkan. Då kom jag på att jag själv inte funderat ordentligt över
den frågan. Det finns ju ingenstans i Bibeln det står att man inte får dricka alkohol.
Hur kunde de lura mig att tro det under alla dessa år, ända tills jag var 50-55 år? Det
är ganska duktigt av dem att de lyckats med det.” ”Det var så självklart i frikyrkan.
Jag vet inte om det var någon som sa till mig att inte dricka sprit. Hur kunde jag
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komma in i den svängen utan att någon säger det? Det är ganska märkligt. Det var
inga pekfingrar och moralkakor att jag inte fick dricka sprit, röka eller snusa. Jag
vet inte ens om det var nån som sa att jag inte skulle gå på bio. Det var det
allmänna snacket att man inte ska vara på såna där ställen där det är en massa
syndiga människor som svär och gapar och skriker och super och härjar. Ändå
ingöts det så att det sitter så långt inne i en. Kortspel är en annan sådan sak. Och
dans. Och sex. Det var ju aldrig nån som pratade om det heller. Man bara förutsatte
att man inte låg med någon tjej innan man gifte sig med henne.62

Den man som berättar detta ger intryck av att ha övertagit vissa moraluppfatt-
ningar på de områden han talar om utan att han djupare reflekterat över dem
förrän senare i livet. Samtidigt har han i andra sammanhang ifrågasatt den fri-
kyrkliga syndakatalogen och i fyrtioårsåldern lämnat den frikyrkliga församling
han var medlem i.

Jag tror han på ett bra sätt personifierar hur människor livet igenom då och då
reflekterar över vilka värderingar de vill stå för och vad de anser vara rätt livs-
stil. Förvånad kan en person – likt mannen ovan – ibland stanna upp och fundera
över varför man tycker som man gör och samtidigt inse att åsikter många gånger
tagits över som inte självständigt tänkts igenom.

För de flesta frikyrkliga äger en stor del av denna reflektion alltså rum i för-
samlingens sammanhang. I detta avsnitt ska jag, framförallt utifrån intervjuerna,
belysa något av hur detta formande praktiskt äger rum i troendeförsamlingen

Formande gemenskaper

Traditionellt har man karakteriserat en kristen församling med orden vittnes-
börd, gemenskap och tjänst. I frikyrkomiljön har läsandet, mötena,
arbetsgemenskapen varit centrala tillfällen också för undervisning om kristen
livsstil.

Mina äldre informanter talar om mängder av möten. Man möttes till söndags-
förmiddagsmöte, väckelsemöte på söndag kväll samt sångövningar, möte i
ungdomsföreningen och bibelstudium/bönemöte under veckan. Till detta lades
seriemöten/tältmöten och bibelstudieveckor. Mycket av det sociala livet tillbringa-
des i församlingens sammanhang.63

Det framstår alltmer klart att det var en sluten värld. Och det var en annan tid och
andra förutsättningar och värderingar. Samtidigt får man inte fördöma: fördelarna
var stora. Det var en värmestuga.64

Att detta innebär ett starkt socialt formande är närmast självklart. De flesta talar
också mycket varmt om att församlingen betytt och betyder mycket för dem.

Även många av människorna i mellangruppen har upplevt detta livsmönster.
De blev dessutom i många fall ledare i församlingarnas växande barn- och ung-
domsarbete vilket tog ytterligare någon kväll. Deras utvärdering av erfarenhe-
terna av församlingen är mer växlande. De flesta tycker att den varit central och
betydelsefull65  men några berättar om upplevelser av instängdhet.66  Det är tyd-
ligt att ett jämnårigt ungdomsgäng varit betydelsefullt för trivseln i församlingen.67

I den yngre åldersgruppen finns inte dessa erfarenheter av många möten.
Mycket av frikyrkligt liv har under de senaste decennierna koncentrerats till
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söndagsförmiddagens gudstjänst och till olika gruppaktiviteter. De flesta av mina
yngre informanter säger dock att församlingen spelar en viktig roll i deras liv.
Ofta uttrycks det ungefär med orden att det är tryggt att ha en plats där man hör
hemma och upplever gemenskap.68  Noteras kan dock att flera av dem menar att
husgruppen eller bönegruppen är särskilt viktig (detta gäller i högre grad för
dem än i de båda äldre åldersgrupperna).

Informanterna är alltså ense om att församlingen är betydelsefull. I dess ge-
menskap bärs budskapet om Gud och frälsningen i Jesus Kristus vidare till nya
generationer vilkas symboliska universum därmed mer eller mindre präglas av
kristna referenser. Många berättar om livsviktiga upplevelser som hör samman
med det kristna livet (till exempel konkreta bönesvar, upplevelsen av Andens
dop och tungotal mm). I bästa fall upplever individen i församlingen värme och
trygghet och styrks i sin upplevelse av att livet är meningsfullt. På så sätt formas
en allmän livshållning och referensram där etiska övertygelser får sin plats.

Här bör också sägas några ord om förkunnelsen i allmänhet. Jag har tidigare
påpekat att eskatologin spelat en viktig roll i stora delar av frikyrkan. Livet lev-
des mot bakgrund av tron på Jesu återkomst, och detta kunde uppfattas som ett
löfte om befrielse eller som ett hot. Denna förkunnelse blev samtidigt, med sitt
tal om vikten att vara redo, ett viktigt motiv för ett moraliskt liv.

De båda äldre åldersgrupperna vittnar nästan samstämmigt om att många
möten präglades av undervisning om Jesu återkomst och vikten av att vara
omvänd. En man född 1924 och uppvuxen inom SMF beskriver det på följande
sätt:

Nåden predikades mycket - tacksamhet för överlevnad. Leverne och helvete
predikades också mycket - ofta med mycket fantasi. ”Ibland höll sig folk i bänkar
och stolpar.” ”Bättre att bli skrämd in i himlen än lurad in i helvetet.” För ca 50 år
sedan predikades Jesu andra tillkommelse mycket.69

På denna punkt finns det i mellangruppen en tydlig skillnad mellan SMF-arna
och de som hör hemma i pingstsamfunden. De senare talar mer om eskatologin
än de förra som menar att förkunnelsen de hörde mer handlade om medmänsk-
lighet, kärlek och omsorg.70

Det bör också sägas att församlingen förväntas vara mer än en ”informations-
central”. I mitt material om äktenskap, skilsmässa och omgifte talar SMF-aren
Ivar Wennfors om vikten av att församlingen inte bara ger normer utan även
förmedlar evangelium och dess kraft.71  HF-aren Per-Axel Sverker menar att
församlingen har ett gemensamt ansvar för utvecklingen och att skilsmässa i
församlingen därmed är ett gemensamt misslyckande.72

Varifrån kom impulserna?

Vilken roll spelar församlingen då det gäller utvecklandet av mer konkreta och
specifika etiska övertygelser?

Först ska konstateras att de allra flesta av mina informanter – vilket väl knap-
past är överraskande – menar att hemmet spelar en avgörande roll för dem när
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det gäller etik och moral. På denna punkt föreligger inga konstaterbara skillnader
mellan generationerna.

I den äldre generationen menar några att det fanns en samstämmighet mellan
det som sades i hemmet, i skolan och i församlingen, en kommentar som inte
fälls i någon av de andra grupperna.73

Föräldrarna, söndagsskolan och pastorns predikningar anges hos de äldre
som viktiga impulsgivare,74  i mellangruppen är det framför allt föräldrarna som
nämns (i några fall särskilt pappan)75  och pastorer, hos de yngre nämns fler
impulsgivare: föräldrar, ledare, skolan, syskon, kompisar, vänner.

Några av mina äldre informanter nämner särskilt om hur de påverkats av
gästande predikanter, evangelister och missionärer som bodde över i hemmet
när de var på besök på platsen. Dessa kunde berätta om väckelser, pionjär-
insatser på missionsfälten och var dessutom ibland goda föredömen då de hjälpte
till med praktiskt arbete.76

I flera intervjuer med de äldre omtalas en viss ”arbetsfördelning” i moral-
undervisningen. De reseevangelister som fanns predikade lag (som bakgrund till
uppmaningen till omvändelse) och de lokala pastorerna fick stå för den ”mer
barmhärtiga” själavården.77  Vissa övertygelser – inte minst ”syndakatalogen” –
upprätthölls framförallt genom de årligen återkommande bibelveckorna eller
väckelseserierna under vintern alternativt tältmötena under sommaren.78

Böcker fanns till vägledning. När det gäller till exempel samlevnadsfrågor
visar min genomgång om att ett ansenligt antal böcker getts ut. Här finns mer
populärt hållna böcker, till exempel i samband med de samlevnadsprojekt som
ÖM och SMF drev under 1980-talet. Men här finns också ”tyngre beställnings-
arbeten” av typen Är hemmet ur räkningen samt Wennfors´ och Sverkers hand-
ledningar för pastorer och församlingsledare.

Tidningar och böcker nämns också av vissa informanter som impulsgivare,
dock mindre i den yngre gruppen. Såväl samfundstidningar (MB, SVT, Dagen)
som oberoende tidningar (Hemmets Vän, Svenska Journalen och Nytt Liv)
omnämns. I den äldre gruppen anges även tidningar som man fick i söndags-
skolan eller ungdomsarbetet (Ungdomens Veckopost, Bikupan, De Ungas Banér
och Friska Vindar). Liksom tidningsläsandet varierar bokläsandet betydligt mel-
lan individerna och därmed även de impulser man säger sig ha fått från dem.

Det är anmärkningsvärt att informanterna så sällan (det sker nästan inte alls)
säger sig ha hämtat sina etiska övertygelser från diskussioner i samhället. Beror
det på att deras tankar inte går åt det hållet eftersom intervjun till så stor del
handlar om församlingsliv, eller är det faktiskt på det sättet?79

Var och när?

Etiska övertygelser förmedlas alltså genom umgänget i hemmet. Det vardagliga
livet tillsammans ger mängder med tillfällen där frågor om etik och moral kom-
mer upp, genom diskussioner eller regler som barnen övertar från sina föräldrar.

Hur är det då i församlingen? Pastorer och andra predikar i gudstjänster och
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håller bibelstudier och temasamlingar. De äldre talar om de många mötena. En
man talar om ”starka möten med undervisning i barn- och ungdomsarbetet”.80

På lägren har för mellangruppen och den yngre gruppen funnits undervisnings-
tillfällen, ofta om samlevnadsfrågor.81  Det förekom även vissa diskussionskvällar
kring aktuella teman (dock alltför få enligt mina informanter).

Ibland kan man få höra det som brukar kallas ”personligt vittnesbörd”: någon
individ berättar om en erfarenhet av något slag. Det kan gälla svar man fått på
bön till Gud. Påfallande ofta gällde det människor som blivit omvända och som
berättar om detta. Även evangelisterna avgav ofta den typen av egna vittnes-
börd. Jag tror att dessa berättelser – som ofta innehöll skildringar om det tidi-
gare liv ”i synd” som man genom omvändelsen lämnat – starkt bidragit till att
upprätthålla ”syndakatalogen”. På samma sätt har vittnesbörd från omvända
nykterister i LP-stiftelsens sammanhang motiverat till avståndstagande från al-
koholbruk. Ett exempel kan återges:

I de sammanhang som hon var med var det vanligt med väckelsemöten och man
hade ofta besök av olika förkunnare som berättade om sina liv innan de blev
kristna, då de levt i synd och suttit i fängelse eller varit beroende av sprit osv. I
den undervisningen fanns det ju mycket moralundervisning inbyggd. Man sa att
man inte skulle dricka alkohol och eftersom det hört till livet före de kom till tro,
förstod man ju att det var synd. Sådan undervisning var det gott om.82

Här bör också nämnas den kristna sångskattens betydelse för formandet av
värderingar och attityder, en faktor som dock inte framkommer i så hög grad i
min undersökning.83

Ett gott komplement för många frikyrkokristna är den mindre gruppen för
gemenskap, omsorg och bön. Enligt de yngre informanterna är det i första hand
i dessa grupper man samtalar om livets etiska utmaningar.84

Hur?

En omedveten ”insocialisering”

Särskilt i äldre tid var frikyrkomiljön genom den täta gemenskapen och den
omfattande mötesverksamheten alltså en mycket starkt präglande social miljö.
Det är lätt att få bilden att moralen var självklar och sällan diskuterades; man
mer eller mindre socialiserades in i den. Flera berättar om det på det sättet, och
citatet från mannen i detta avsnitts inledning är faktiskt typiskt. Ungefär samma
sak berättar en kvinna (f 1950):

P kan inte minnas att hon blivit undervisad i etik och moral någonstans. Det fanns
bara inbyggt i familj och församling på något sätt och man visste var gränserna
gick. Det var inte uttalat, men i alla resonemang utgick man från att alla visste vad
man skulle göra och vad man inte skulle göra. Det fanns ju dock ofta med i väckelse-
predikan mer eller mindre uttalat. Det var klara gränser i vad som var rätt och fel.
Därför tror P att det inte förekom några diskussioner.85

En kvinna i den äldre gruppen berättar: ”Man bara visste. Man predikade synd
och nåd, inte så mycket direkta syndakatalogsexempel.”86  Och ytterligare en
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säger: ”Moralen liksom bara fanns där.”87  En man berättar: ”Föräldrarna gav
inga raka besked, man pratade ej om sådant, men man förutsatte att man levde
rätt, det var en självklarhet.”88

Man kan av dessa berättelser få intrycket att undervisningen till stor del hand-
lade om omvändelse, tro och helgelse och att individen sedan själv förväntades
dra slutsatser för ställningstaganden i konkreta etiska dilemman. Så var nog
fallet, men samtidigt fanns ett förväntat beteende som man skulle anpassa sig
till. Den ovannämnda kvinnan född 1950 berättar vidare:

I hemmet var det inte en massa förbud, och när hon ser tillbaka tycker hon att hon
nog blev relativt fritt uppfostrad. Hon kommer ihåg att när hon gick på högstadiet
hade de ibland dans på gymnastiklektionerna och då satt hon på bänken och var
inte med. Dans tillhörde ju ”syndakatalogen”. Det var aldrig någon som sagt till
henne att hon inte skulle vara med utan det var hennes eget beslut att inte vara
med. Men idag funderar hon över vad det var som fick henne att välja det.89

Att denna tystnad med inbyggd förväntan på anpassning också finns hos de
yngre omvittnas av följande två citat ur min yngre grupp av informanter:

Föräldrarna har inte sagt så direkt, det har snarare kommit från farföräldrarna. Det
har inneburit att det har legat väldigt outtalat att man inte ska dansa, inte dricka
alkohol, bio, video osv.90

Jag fick egentligen en väldigt inkonsekvent uppfostran. Jag fick aldrig uttalat
”det får du inte”. Utan det var mycket fritt. Det var väldigt jobbigt. Allt var outtalat
vad man fick och inte fick göra. Man kände på sig vad som man skulle göra och
vad man inte skulle göra.91

Å andra sidan kunde man ibland genom sitt sätt att handla utan ord förmedla vad
som ansågs vara rätt: ”Vi hade bönesamlingar för dem som gick på disko…”92

Resonemang och diskussioner

Det finns dock även exempel på resonemang och diskussion. Det var inte alla
föräldrar som bara var ”okommenterade förebilder” för sina barn eller nöjde sig
med att tala om hur det skulle vara. En kvinna (f 1951) berättar:

Min far sa aldrig: Du får inte, du ska inte. Pappa resonerade istället med oss barn
om vad som var rätt och fel. Det gjorde att jag aldrig har behövt reagera på
någonting. Pappa lärde att jag måste tänka själv.93

Eftersom så gott som alla i de båda äldre åldersgrupperna hänvisar till sina för-
äldrar när det gäller påverkan i etiken är det troligt att det åtminstone i viss
utsträckning förekommit samtal där de etiska ställningstagandena diskuterats
även om detta inte sägs tydligt i intervjuerna. Det är dock troligt att här förelig-
ger en skillnad i hur mycket man motiverade det man ansåg som rätt inför sina
barn (och kanske hur mycket barnen frågade). Stilen var säkerligen i allmänhet
mer proklamerande förr.

Detta syns även i informanternas svar på frågan om det förekommit konflik-
ter och debatter kring moralfrågor i församlingen.

I den äldre gruppen är åsikten att det sällan förekommit debatter, åtminstone
offentliga sådana. Visst har det funnits olika åsikter men sällan större konflikter.
Några nämner om diskussioner kring olika ”syndakatalogsfrågor” och om hur
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man skulle hantera brott mot den föreskrivna moralen.94  En man talar om att det
alltid funnits spänningar mellan dem som slagit ner på andra och dem som velat
ha överseende med sådana som felat.95  En man berättar dock om att konflikter
kring hårfrågan gjorde att människor lämnade församlingen.96

Mellangruppens erfarenhet är att det funnits meningsskiljaktigheter och att
diskussioner förts. De värjer sig dock för att använda ordet konflikt. Det verkar
som om diskussionerna varit mer öppna hos SMF-arna i min undersökning. I en
intervju med en kvinna uppvuxen i PR sägs:

P har inget minne av att det fördes några debatter angående moralfrågor. Man
följde snällt de direktiv man hade från Lewi Pethrus. Det var väl ingen som ansåg
sig ha rätt att ifrågasätta den allmänt tagna praxis de fått.97

De konflikter som omnämns gäller inte bara ”syndakatalogsfrågor” utan även
om en människa kan bli fullkomlig och tidens tecken98  och om ungdomar och
barn ska få bära jeans, långt hår och träskor i kyrkan.99

Inte heller i den yngre gruppen vill man tala om några större konflikter. Även
de talar hellre om diskussioner. Sådana har dock förekommit och ofta gällt alko-
holbruk och om samboende är moraliskt rätt.100  Det tycks inte heller här mer än
i undantagsfall vara tal om offentliga diskussioner. De samtal som förts har skett
både med jämnåriga och med äldre som haft synpunkter på de yngres sätt att
leva.

I det mesta av mitt material om äktenskap, skilsmässa och omgifte finns såväl
mer proklamerande som mer diskuterande inslag. Mycket är dock påfallande
resonerande och det finns en uttalad eller outtalad inbjudan till samtal och dialog.
I såväl böcker som i tidningar säger sig författarna hoppas att människor själva
ska samtala om och bearbeta frågeställningarna för att komma till en egen över-
tygelse.101  Frågespalterna i tidningarna är troligen ett uttryck för samma strä-
van. Stilen är därför oftast argumenterande utan alltför stora överord.102

Denna dialogönskan blir särskilt tydligt när man börjar tala om att Bibeln kan
användas förtryckande (”ingen ska slå Bibeln i huvudet på någon annan!”). Att
samfunden initierar och driver samlevnadsprojekt (SMF på 1970-talet, ÖM på
1980-talet) visar också att man inser behovet av undervisning i dialogens form.
Självklart spelar det här roll att människorna i det svenska skolan i allt högre
grad tränas till självständigt tänkande; säkerligen driver samhällsutvecklingen i
sig fram mer dialog.103

En fråga att fundera vidare på är om informanternas vittnesbörd ska tolkas så
att deras församlingsmiljö har präglats av resonerande samtal där olika åsikter
prövats genom diskussion. Är det så att säga ett gemensamt sökande efter det
sanna och det rätta eller fråga om konfrontation mellan redan färdiga åsikter och
övertygelser? Finns det en respekt för människors eget sökande på så sätt att de
inbjuds till samtalet som likvärdiga samtalspartners?

På denna punkt uppvisar materialet skillnader som jag ska redovisa i nästa
avsnitt om eventuell öppenhet för mångfald. Här ska bara konstateras att
informanternas vittnesbörd visar på stor variation.

Jag vill dock nämna ett exempel på avståndstagande från proklamatorisk un-
dervisning. Hos SMF-pastorn Bengt Lorentzi finns ett intressant synsätt på hur
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värderingar bör växa fram hos unga människor. Han menar att ungdomarna
själva borde få komma fram till sina regler – som enligt Lorentzi i slutänden
förmodligen inte skulle skilja sig så mycket från dem som är allmänt vedertagna!
Jag återger ett längre citat:

Som tidigare framhållits är unga människor idag sällan villiga att låta sig ledas av
fasta, i förväg uppställda normer. Det gäller i särskild grad tonåringar, som ofta är
misstänksamma mot absoluta och odiskutabla auktoriteter. Om vi kommer till dem
med färdiga åsikter, fixerade bud och slutgiltiga normer, har vi små möjligheter som
ungdomsledare att vara till hjälp och vägledning. Det hjälper inte, om vi hämtar
normerna, buden från bibeln och hänvisar till deras oföränderlighet. Det är svårt
att se någon annan lösning än att försöka fostra till självständigt intagna stånd-
punkter utifrån motiveringar, som ungdomar kan uppleva som sina egna.     För
etiska frågor leder detta till att vi i många frågor måste acceptera provisoriernas
sviktande underlag. Vi får lämna regeletikens trygga domäner och gå ut på
situationsetikens område. Här har vi att göra med två olika etiska principer, vilka
till en början kan tyckas motsatta. De står dock i ett bestämt förhållande till varan-
dra. I detta sammanhang utgår vi från den regeletik, som på många sätt reglerar
tillvaron. Många upplever behovet av större frihet att utifrån aktuella förhållan-
den avgöra hur man ska handla. De vill pröva situationsetikens möjligheter. Om
sedan vissa situationer upprepar sig gång på gång inövas ett beteendemönster,
som så småningom övergår i en ny regel. Då är vi tillbaka på regeletikens mark:
Under förhållandena så och så ska man handla si och så (ty erfarenheten har lärt
oss, att det är förnuftigt). Vad vi nu bevittnar är inte en slutgiltig förändring av det
etiska mönstret, utan snarare en förskjutning som ingår i en ständig rörelse mellan
de två ytterligheterna - regeletik och situationsetik. På detta sätt kan människor
fortlöpande vara med och utforma etikens mönster. Därmed blir det också möjligt
att solidarisera sig med det... Mycket talar för att man med denna formellt rätt lösa
metod trots allt ska finna, att de normmönster som träder fram inte avviker från
gammal erfarenhet i någon större utsträckning. Men en väsentlig skillnad är, att
det normmönster som kommit fram på detta sätt bygger på värderingar som unga
människor själva står för. Då är det en levande etik till skillnad från den gamla, som
länge känts omöjlig för dem, som inte varit med och utformat den. 104

Detta citat speglar ett mer antiauktoritärt pedagogiskt tänkande under 1970-talet
och är knappast representativt för större delen av mitt material.105

Bibeln och berättelserna

I undervisningen och förkunnelsen till frikyrkofolket använde sig dess lärare
ofta av många hänvisningar till Bibeln. Att bibelanvändningen är omfattande be-
kräftas av intervjuerna.

De mer populärt hållna böckerna består ofta av en blandning av bibel-
hänvisningar, statistik, anekdoter och hänvisningar till auktoriteter av olika slag.
Illustrerande berättelser används flitigt i böckerna, ofta med någon förebild som
kan vara ett föredöme för hur en kristen bör vara.106  Detta är något som även
Alarik Klefbeck noterade: det finns moraliserande berättelser i nästan varje num-
mer av tidningarna under den period han studerade.107  Även berättelser om den
egna rörelsens pionjärer kan spela en motiverande roll.108

Walter Trobischs bok Gifta oss? Just det! är ett typiskt exempel på denna
genre.109  Boken tycks ha haft en stor spridning inom frikyrkligheten (i min un-
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dersökning av ÖM- och SMF-pastorernas kännedom om olika böcker fick den
i båda samfunden flest markeringar i spalten ”tagit intryck av”).110  Boken är en
berättelse i vilken författaren återger en serie undervisningspass i en afrikansk
stad. Undervisningen varvas med berättelser om enskilda människors frågor
och livsöden som han möter under och mellan lektionerna.

Anknytning till aktuell samhällsdiskussion?

En annan iakttagelse är att attityderna till de impulser som kom från samhället
var olika. I flera fall uttrycks kristna ståndpunkter i kontrast till vad man kallar
förfall i samhället. Mest negativ i sin beskrivning är otvetydigt O L Björk. Han
jämför Sverige med Sodom och Gomorra, ger avskräckande exempel från USA
samt talar om annat förfall i Sverige.111

SMF-arna Ivar Wennfors och Gunnar Lindblad kan tala om modern
skilsmässomentalitet och kritisera samtida populära tankar om ”den nya
sexualmoralen” och kamratäktenskap och idealäktenskap.112  Samtidigt försöker
Lindblad tydligt ta vara på det som var positivt i den ökande psykologiska kun-
skapen och nyansera bilden av Freuds läror. I de tillämpande kapitlen i Vad Gud
har sammanfogat finns en gedigen kristen reflektion i dialog med samtiden.113

Bengt Lorentzi och Egon Onerup är mer angelägna om att ta upp det som de
tycker är riktigt i kritiken av kyrkornas samlevnadsundervisning. Lorentzi talar
gott om den nya sexualmoral som växer fram vilket han är relativt ensam om i
frikyrkligheten (han markerar dock tydligt vilka punkter som han håller med om
och tar avstånd från). Samtidigt diskuterar han den aktuella frågan om vigselns
nödvändighet, sexualundervisningen i skolan och aktuell samlevnadslitteratur.

Hos baptisten Bert Franzén kan vi se att han är mån om att relatera sitt mate-
rial till aktuella samhällsföreteelser (befolkningskommissionen, ungdoms-
kommittén). Samma sak gäller övriga medverkande i boken Är hemmet ur räk-
ningen? Även Gunnar Lindblad kommenterar bland annat Kinseyrapporten och
modern skönlitteratur.114  Såväl Bengt Lorentzi som Rune Forsbeck och Sven
Nilsson (ÖM) kommenterar aktuella utredningar och lagstiftning kring äkten-
skap och familj.115

Min slutsats är att de frikyrkliga författarna i allmänhet relaterar till samhällets
aktuella diskussion när de tar upp de samlevnadsfrågor som mitt material bear-
betar. Sättet att presentera uppfattningar i samhället kan dock variera från sak-
ligt refererande till mer fientligt kontrasterande till kristen syn.

Olika åldersgrupper talar på olika sätt

Man kan vidare reflektera över om sättet att argumentera är beroende av den
åldersgrupp man befinner sig i.

När det gäller motiveringarna för eventuellt avståndstagande från de traditio-
nella ”syndakatalogsfrågor” som kapitel fem belyser är det uppenbart att de
yngre i mycket högre utsträckning än de äldre argumenterar utifrån vad vi kan
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kalla ”allmänmänskliga skäl”. Detta stämmer även med slutsatserna i den se-
naste undersökningen från Ansvar som bland annat visar att äldre människor
när det gäller nykterhetsfrågan oftare argumenterar från Bibeln och kristen tro
medan yngre människor vanligtvis använder profana argument.116

Man kan fråga sig om detta är en skillnad i språkbruk eller i sätt att tänka.
Speglar detta att yngre människor i mindre utsträckning än tidigare relaterar sina
etiska övertygelser till uttalade kristna värden? Eller speglar det en övertygelse
att kristen etik i själva verket inte är avvikande från allmänmänsklig?

Ibland stöter man på motsättningar mellan generationerna. Dessa kan handla
om innehållet i förkunnelse och livsstil men troligen även om vilken frihet man
bör ha att tänka annorlunda och sättet att resonera. Såväl Torsten Bergsten som
Nils Kristenson pekar på de tidvis starka spänningarna mellan den framväxande
akademikergruppen samlad inom FKS och den äldre generationen av
frikyrkoledare.117  Lorentzi kommenterar att äldre människor är mer vana vid
påbud och att de tror att det ska vara på det sättet.118

En strukturering

När jag i ett samtal med en grupp frikyrkliga människor presenterade delar av
mitt material ställde jag frågan om hur ”syndakatalogs”-övertygelserna – så länge
de dominerade – förmedlades. Svaret kan utgöra en god strukturering av ovan-
stående när det gäller den tid som den äldre gruppen och mellangruppen repre-
senterar. Fem faktorer nämndes:

(1) De årligt återkommande väckelsekampanjerna med dess förkunnelse om
risken att gå evigt förlorad. Synden kunde då exemplifieras, gärna med hjälp av
beteenden som omfattades av ”syndakatalogen”. Människor kände i dessa sam-
manhang ”syndanöd”, och en uppgörelse med synden var samtidigt ett avstånds-
tagande till sådant som inte ansågs tillhöra det kristna livet. Även i allmän för-
kunnelse och inte minst i bibelstudier kunde dessa frågor utläggas.

(2) Bekännelser i möten om felsteg som en individ begått. Offentliga bekän-
nelser tillhörde ibland och i vissa sammanhang församlingstukten. Under den
period som min undersökning omfattar har också några så kallade
”bekännelseväckelser” förekommit i delar av svensk frikyrklighet.119  Det är lätt
att förstå att människor inför risken att få framträda i sådana sammanhang an-
passar sig till förväntat beteende. Risken för att utsättas för skvaller kunde också
bidra till anpassning.

(3) Iakttagelser av hur andra uppträdde. Det är alldeles uppenbart att den nära
gemenskapen i troendeförsamlingen också innebar att man lärde av varandras
beteenden och övertog värderingar. Berättelserna ovan om hur etik och moral
omedvetet och oreflekterat övertogs är exempel på det. Levde man i en försam-
ling där teaterbesök ansågs felaktiga och kvinnors hår skulle vara uppsatt är det
förståeligt att man övertar sådana synsätt.

(4) Tidningar och böcker var fyllda med berättelser med moraliserande inne-
håll. Från söndagsskoltidningarna och vidare i samfundstidningarna och den
rekommenderade litteraturen genomsyrades frikyrkomänniskor av värderingar
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på dessa områden. Inte minst har det handlat om hur människors felaktiga bete-
ende fått följder både för dem själva och för deras anhöriga.

(5) Direkta föreskrifter förmedlades både av föräldrar och ibland av med-
kristna som anmärkte på utseende eller beteende.

Argumentationen i samhället

Som jag nämnt ovan spelar det omgivande samhället en roll som diskussions-
part. När frikyrkofolket vänder sig till samhället har man dock en annan tyngd-
punkt i argumentationen än man har i församlingen: då förutsätter man inte
tilltro till Bibeln som auktoritet. Min egen genomgång av frikyrkliga remissvar på
statliga utredningar kring medicinsk-etiska frågor visar tydligt att frikyrkornas
folk lägger sig vinn om att argumentera på ett sätt som är så allmänmänskligt
och ”politiskt gångbart” som möjligt.120

I materialet om äktenskap, skilsmässa och omgifte visar det sig dock att de
frikyrkliga remissvaren, mer än i de som rör medicinsk-etiska frågor, refererar
till kristen skapelsesyn, kristen övertygelse om äktenskapet mm. Man kan till
exempel hävda att äktenskapet är

...en ordning i Guds skapelse, ett uttryck för Guds vilja för människors samlevnad
i enlighet med Jesu undervisning. Denna skapelseordning avser inte att gälla
endast kristna bekännare utan människor i allmänhet.121

Det är svårt att veta om detta är en tillfällighet eller om det ligger närmare till
hands att referera till Bibel och kristen tradition i frågor där det finns en längre
kristen reflektion än i medicinsk-etiska frågor. Här skulle behövas ytterligare
analyser av remissvar i andra frågor.

Torsten Bergsten visar i sin bok Frikyrkor i samverkan hur frikyrkofolket i
sina gemensamma möten är angelägna om att delta i debatten kring aktuella
samhällsfrågor. Enligt Bergsten ”arbetade man med sin tids stora frågor och
bemödade sig att besvara dem med argument hämtade från Bibeln, den egna
religiösa övertygelsen och allmänna värderingar i samtiden”.122

Sammanfattning av avsnittet
Förmedling, argumentation och tillägnande

Den frikyrkliga församlingen är en formande gemenskap. Liksom i andra mänskliga
gemenskaper socialiseras människor där in i en viss etik och moral, ofta utan att
riktigt vara medvetna om det. Hemmet spelar en avgörande roll för vilka överty-
gelser en person lägger sig till med.

Enligt informanterna gavs i mötena förr en betydligt mer proklamativ under-
visning. I slutet av perioden finns mer utrymme för samtal och reflektion även
om det fortfarande efterlyses fler tillfällen till sådant. Flera informanter berättar
om att diskussioner om moralfrågor har förekommit i församlingen eller mindre
grupper; de vill dock sällan benämna dem som konflikter.

Undervisningen i församlingen och i litteraturen anses i senare delen av perio-
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den vara mer dialogisk till sin stil än tidigare, och de som talar eller skriver
relaterar ofta positivt och negativt till vad som är på gång i samhället. Pastorerna
sägs ha en stark ställning som normsändare, men i takt med att samhället för-
ändrats och format samhällsmedborgare som är mer ifrågasättande än tidigare
påverkas även pastorernas roll som självklara auktoriteter.

I relation till samhället söker de frikyrkliga argumentera på sätt som är så
allmänmänskliga och politiskt gångbara som möjligt.

Vad kan då ses om vi använder det analysinstrument jag beskrev i kapitlets
början? Också på denna punkt menar jag att det är tal om ett både-och. Å ena
sidan är övertygelsen stark att Gud talar till individen på ett personligt sätt och
att egen reflektion är viktig. Å andra sidan visar materialet tydligt att försam-
lingen i praktiken spelar en avgörande roll för vilka etiska värderingar som indi-
viden anammar och att man också förväntar sig att så ska vara fallet. Den
omprövning som sker av församlingens synsätt verkar vara följden av att indivi-
der reagerar eller opponerar sig. Eller med andra ord: den eventuella gemen-
samma reflektion som förekommer verkar mer vara en följd av individers oppo-
sition än ett uttryck för församlingens gemensamma sökande efter Guds vilja.

Beslutsauktoriteten

Jag ställde i föregående avsnitt frågan om den frikyrkliga församlingsmiljön präg-
lats av resonerande samtal där olika åsikter prövats genom diskussion. Är det så
att säga ett gemensamt sökande efter det sanna och det rätta som det handlar
om, eller är det mötet mellan redan färdiga åsikter och övertygelser? Finns en
respekt för människors eget sökande på ett sådant sätt att de inbjuds som likvär-
diga samtalspartners? Speglar erfarenheterna från praxis det som i teorin är
troendeförsamlingens övertygelse: alla kristnas principiellt lika möjlighet att upp-
fatta Guds röst? Med andra ord: Vilka möjligheter har den enskilde
frikyrkomedlemmen haft att fatta självständiga beslut och respekteras för dem?

Det handlar här om utrymmet för mångfald och hur beslut fattas i gemenska-
pen. Jag börjar med några korta ord om det senare, en sak som här tyvärr blir
ytterst kortfattat behandlad eftersom mitt källmaterial inte djupare belyser frå-
gan.

Beslutsfunktionen i församlingen

Frikyrkorna har i likhet med övriga folkrörelser en demokratisk grundstruktur. I
de beslutande församlingsmötena har varje medlem en röst. Detta är en viktig
grundsyn, inte minst inom baptismen och hör ihop med tanken på det allmänna
prästadömet och den myndiga människan inför Gud.123

I praktiken vittnar dock intervjuerna om att församlingarna enligt
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informanternas mening till stor del styrs av pastorn och styrelsen (vad som i
pingsttraditionen kallas för ”de ledande bröderna”): ”Så småningom insåg man
att det var pastorn och en inre krets av äldstebröder som bestämde.”124

I församlingsstyrelser och äldstegrupper ingick länge huvudsakligen män.
För dessa hade man, liksom för pastorn, ofta stort förtroende men man kunde i
enstaka fall likväl kritisera deras beslut. Detta mönster är mycket genomgående
bland de äldre. En man (f 1935) är representativ:

Demokratin var inte så mycket utbyggd, det mesta var förutbestämt av styrelse
och pastor. Pastorn styrde mest. Mycket stark äldstekår. Detta var inte enbart
negativt, fanns människor som var väldigt duktiga att styra. Man anammade det
mesta som sas från talarstolen.125

Några berättar om diskussioner i församlingsmöten kring olika frågor (se före-
gående avsnitt). Pingstvännen Olof Djurfeldt minns ”många uppriktiga diskus-
sioner i församlingsmötena. Man inte bara accepterade vad äldstebröderna sagt.
Det fanns dock vissa ledargestalter som man respekterade och inte gärna sade
emot”.126

När det gällt bibeltolkning har det enligt informanterna varit pastorns syn som
gällt. De enda undantagen från detta finns i den yngre gruppen:

Rätt tolkning bestämde vi tillsammans. Det kom fram under diskussioner och där
fick vi säga vad vi tänkte. Det kändes som om våra åsikter respekterades och man
tog hänsyn till det.127

Andra har skrivit om hur demokratiskt tänkande fostrats i frikyrkornas
församlingsmöten och om hur frikyrkomänniskor i bibelstudier och församlings-
diskussioner tillsammans sökt Guds vilja.128  Det är mycket möjligt att så varit
fallet. Samtalen i församlingsledningen kan ju ha den karaktären och även dis-
kussionerna i församlingsmötena. Mitt material talar dock bara lite om sådant.
Det går inte heller på denna punkt i mitt material att se några skillnader mellan
samfunden.129

Fungerar då församlingarna som subjekt i etiken, dvs tar ställning i olika frå-
gor? Mina intervjuer visar att man i församlingarna ibland offentligt diskuterar
etiska frågeställningar. Det sker dock i betydligt mindre utsträckning än vad
som efterfrågas. Viss undervisning sker i predikningar och studiekvällar men då
är det ofta huvudsakligen pastorns syn som kommer fram. Någon gång formu-
lerar enskilda församlingar ett offentligt ställningstagande i någon aktuell fråga.
I huvudsak verkar det vara så att församlingar har eller har haft en outtalad syn
på vad som gäller i till exempel moralfrågor, en syn som tidigare synliggjordes i
församlingstukten men som blivit alltmer otydlig.

Inom samfunden finns dock exempel på att årskonferenser tagit ställning i
aktuella samhällsfrågor. I MK och FA finns sociala grundsatser antagna som
riktningsgivande eller förpliktande för samfundets medlemmar. De många utta-
landen som gjorts i frikyrkliga möten samt remisser som skrivits inom ramen
för det frikyrkliga samarbetet vittnar också om ett stort arbete där man försökt
ta ställning. Tillsammans utgör detta ett stort studiematerial för den som vill
undersöka hur frikyrkomänniskor kollektivt fungerat som etiska subjekt. Det
ligger dock utanför gränserna för denna undersökning.
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Utrymmet för mångfald

Har då individen i församlingen fått utrymme för att forma sin egen åsikt och
fått möta respekt för den? Inom SMF har det varit en del av grundövertygelsen
att varje kristen har rätt att under den heliga Andens ledning själv avgöra hur
Bibeln och kristen tro ska förstås. Tron på Andens ledning ger en principiell rätt
att avvika. Samma respekt för människors samvetsövertygelse har präglat bap-
tistiska deklarationer. Hur har det då varit i praktiken? Vad kan vi läsa ut av mitt
material?

När det gäller frågorna kring äktenskap, skilsmässa och omgifte finns i mitt
skriftliga material en stor variation. O L Björk och delar av den tidiga ÖM-
traditionen slår mycket bestämt fast vad som är rätt, och man förväntar sig att
alla medlemmar ska följa detta (tonen i Björks bok är mycket auktoritativ). At-
mosfären i SMF-materialet är annorlunda: där finns ett större utrymme för den
enskilde att själv ta ställning till det som presenteras och också diskussion av
olika möjliga slutsatser av bibelmaterialet. Här kan man jämföra med Owe
Kennerbergs undersökning som kommer till samma slutsats: i pingstförsamling-
arna krävdes en följsamhet i tolkningsfrågor som saknade motsvarighet i
missionsförsamlingarna.130  Det finns flera möjliga förklaringar till detta. En är
att en rörelse med anspråk på att följa Bibelns entydiga syn inte har samma
utrymme för avvikelser. En annan förklaring är att klassammansättningen i SMF
och PR är olika. En tredje förklaring skulle kunna vara att pastorn i
pingstförsamlingarna – till skillnad från i SMF-församlingarna – vanligtvis även
var ordförande i församlingen och därmed styrde församlingsmötena.

Det senare ÖM-materialet innehåller fler öppningar för olika synsätt. Här häv-
das också – liksom i SMF-materialet – att man inte ska döma andra människor
för deras ställningstaganden. Den framväxande övertygelsen att varje själavårds-
situation måste bedömas som unik medger mångfald. På insändarsidorna möter
man flera olika ståndpunkter, vissa mycket kritiska till det som skrevs eller den
praxis som gällde i församlingarna.

Jag tror det är riktigt att hävda att det finns en växande övertygelse om den
enskildes rätt att själv forma sitt liv. SMF-pastorn och terapeuten Ivan Larsson
säger till exempel i slutet av 1974 självkritiskt: ”Vi har tolkat Paulus för snävt. Vi
har haft alltför litet generositet och respekt för den enskilda människans ställ-
ningstagande.”131

De båda äldre grupperna av informanter fick inte någon direkt fråga om det
funnits utrymme att avvika i åsikt eller beteende. Det intryck jag får är att ut-
rymmet varit ganska begränsat. Trycket till anpassning har varit stort. Kanske
skulle man kunna beskriva det som att man haft utrymme för fria beslut men
inom ganska givna ramar. Några vittnar om att man i det tysta tyckt annorlunda.
Det är nog troligt att det funnits en hel del rädsla för att framstå som avvikare
eller stämplas som ”mindre andlig”. Noteras kan dock från min genomgång i
kapitel fem att man i frågan om vapenbruk eller inte under hela perioden har
olika synsätt representerade och att de tydligen lever sida vid sida i en accepte-
rad mångfald.

Den yngre gruppen fick en direkt fråga om i vilken mån de anser att det finns
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utrymme att avvika från det de flesta i församlingen anser vara rätt. Svaren visar
på stora skillnader. Här finns de som anser att utrymmet är litet132  och andra
som tycker att det är alldeles för stort.133  Delvis tycks det hänga samman med
storleken på församlingen: i en större församling är den sociala kontrollen min-
dre och där kan man uppleva ett större utrymme för den som avviker. Det är
också troligt att de yngres erfarenheter speglar att församlingarna i slutet av
perioden är mer öppna mot sin omvärld än de var när tidigare generationer var
unga.

Vad är det då som avgör i vilka frågor man får vara oense? På det ger materia-
let inget entydigt svar. Ett flertal faktorer spelar säkerligen roll: attityden hos
ledarskapet i församling och samfund, förväntningarna i samhället, hur stark
pluralismen i samhället är, hur stark tanken är på en enda biblisk mönsterbild
som ska följas.

Sammanfattning av avsnittet Beslutsauktoriteten

Av källmaterialet framgår att informanterna uppfattar det så att församlingarna
till stor del – trots en demokratisk grundsyn – styrs av pastorer och församlings-
ledning. Pastorerna har i regel haft tolkningsföreträde när det gäller hur Bibeln
ska förstås.

Det skriftliga materialet ger intryck av att mångfald är möjlig medan intervju-
erna med den äldre gruppen och mellangruppen till stor del talar om att mångfal-
den varit begränsad. Utrymmet för att ha avvikande åsikter har successivt ökat,
och förändringen är särskilt påtaglig i pingsttraditionen.

I mitt analysinstrument görs en motsättning mellan individens rätt att fatta
egna beslut och församlingens förväntan att individen inordnar sig och accepte-
rar kollektivets synsätt. Även med en bekännelse till individens rätt att själv
bestämma vittnar informanterna om att utrymmet för att avvika ofta varit be-
gränsat. Församlingstukten (som behandlas längre fram i detta kapitel) sätter ju
dessutom i praktiken – så länge personen vill vara kvar i församlingen – en gräns
för individens rätt att välja själv. Materialet ger dock vid handen att utrymmet
ökat och att det blivit lättare för enskilda individer att vara annorlunda, en ut-
veckling som speglar ett mer pluralistiskt samhälle.

Församlingstukten

Individens förhållande till sin församling aktualiseras också i förmaning och
församlingstukt. Med dessa begrepp avses församlingens fostrande och
disciplinerande verksamhet ifråga om dess medlemmars tro och livsföring.134

I frikyrkorna – liksom i andra kyrkor – ges en sådan fostrande vägledning för
livet på olika sätt. Undervisning sker genom förkunnelse i predikan och bibel-
studier. Medkristna kan diskret förmana varandra när någon handlat fel. I andra
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hand kan av församlingen utsedda ombud (ofta präst eller pastor, i frikyrkorna
ibland någon eller några ur styrelsen/äldstekåren/diakonkåren) gå till den felande
och försöka tala honom/henne tillrätta. Ytterst innebär det ibland att människors
felsteg korrigeras offentligt. Konsekvensen kan då bli någon synlig sanktion:
under 1600-talet fick den felande i Sverige ibland sitta i stocken, under frikyrklig
tid har det mer varit fråga om att personen kan förbjudas att uppträda i guds-
tjänsten, avstängas från deltagande i nattvardsfirande eller bli utesluten ur för-
samlingen.135  Ett mönster för tillvägagångssätt finns redan i Bibeln (Matt 18:15-
17), och det har utvecklats under kyrkans historia.136

En diskussion har dock ofta funnits kring hur detta instrument ska användas
på ett sätt som befrämjar Guds verk och gagnar såväl individ som kollektiv.137

En gemenskap av troende med nära relationer utövar naturligt en starkare social
kontroll över varandra vilket den frikyrkliga historien exemplifierar. Mina inter-
vjuer belägger att offentlig församlingstukt praktiserats långt in i senare delen av
den studerade perioden, om än i avtagande utsträckning.

Owe Kennerberg presenterade 1996 i sin avhandling Innanför eller utanför,
En studie av församlingstukten i nio svenska frikyrkoförsamlingar ett material
som spänner över tiden 1850-1989 och som visar på stora förändringar. Studien
bygger på genomgång av protokoll från SMF-församlingar, SB-församlingar
och PR-församlingar i Stockholm, Sundsvall och Sala. Kennerberg har i en
databas registrerat 13.395 fall av församlingstukt som slutat med att medlem
avförts ur församlingen; han har då noterat vilket eller vilka skäl som anförts.
Siffrorna inbegriper inte de fall då församlingstukten slutat med att personen
gjort bättring och blivit kvar i församlingen eller de fall där hela processen gått
matrikel- och protokollsböcker förbi.138  Viktigt är alltså att se att församlingstukten
troligen både haft en större omfattning än vad siffrorna anger och att den varit
ett uttryck för en positiv omsorg som slutat med upprättelse i många fall.

Jag vill i detta avsnitt belysa omfattningen av församlingstukten, vilka frågor
som föranledde den, hur man motiverade sina ingripanden, vilka som tog del i
processerna och något om hur de genomfördes. Jag vill också ur mitt material
hämta fram mer normativa resonemang om hur det hela bör gå till samt notera
de förändringar som omvittnas. Detta leder sedan över i kapitlets avslutande
reflektioner om förhållandet mellan individ och kollektiv, om ömsesidighet med
bevarad respekt för individen.

Avsnittet bygger på mitt empiriska material men jag kommer naturligt nog att
hänvisa även till Kennerbergs material och resonemang. Min undersökningspe-
riod sammanfaller med den senare tredjedelen av hans. Jag kommer också i
detta avsnitt att använda material från intervjuer jag gjort med fyra församlings-
pastorer (två inom ÖM och två inom SMF).139

Församlingstuktens omfattning

Flera av informanterna i de båda äldre grupperna säger att de själva varit med
om att någon form av offentlig tillrättavisning praktiserats i församlingen. Unge-
fär hälften av de yngre har erfarenhet av det. I mellangruppen finns någon som
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säger sig inte ha varit med om det.140  Att en kvinna som blivit gravid ”i förtid”
under 1970-talet fick be om förlåtelse inför församlingen finns omvittnat i mina
intervjuer, i ett fall även under 1980-talet. Samtliga dessa fyra exempel hör hemma
inom pingsttraditionen.141  HF-pastorn Sven Kårbrant hävdar att det inom HF
förekom uteslutningar in på 1980-talet.142

Enligt Kennerberg bedrevs från början ofta en hård församlingstukt och många
människor som på olika sätt ansågs ha handlat fel avfördes ur församlingarna.143

Enligt hans undersökning döptes till exempel från år 1850 till och med år 1935
inom SB ca 180.000 män och kvinnor. Av dessa avfördes omkring 80.000.144

Han belägger att andelen som avfördes i de tre baptistförsamlingar han under-
sökt under den angivna perioden var 58% av antalet döpta (13% återupptogs
senare vilket ger 45% som inte återkom). Motsvarande siffra för
pingstförsamlingarna är 50%, 13% resp 37%. Kennerberg visar vidare att anta-
let avförda var procentuellt högre i Sundsvall och Sala än i storstaden Stock-
holm.145  Hans undersökning visar också att de högsta siffrorna för SMF och SB
ligger före sekelskiftet,  för PR runt 1920 och att uteslutningar i samband med
församlingstukt sker endast i mindre omfattning efter 1930-talet (SMF), 1950-
talet (SB) respektive 1960-talet (PR).146

Min undersökning omfattar alltså en period när församlingstukten – offentlig
eller inte – enligt Kennerberg redan börjat minska. Även i svaren från mina
informanter förekommer den mera sällan hos dem som hör hemma i äldre sam-
fund än i pingstsamfunden. Intervjuerna stöder också iakttagelsen att uteslut-
ningar oftare praktiserades på landsbygd och mindre orter än i större orters
församlingar.

Församlingstuktens frågor

Enligt mina intervjuer är det klart dominerande motivet för församlingstukt sexuellt
samliv före och utanför äktenskap som lett till graviditet. I flera av intervjuerna
berättas om sådana fall.147  I samtliga fall handlar det om en kvinna; bara ibland
är även mannen närvarande när saken behandlas i församlingen.148

Men även andra samlevnadsfrågor har varit aktuella. Att sällskapa med en
icke-kristen kunde till exempel vara ödesdigert: ”Det räckte med att en av kam-
raterna skaffade sig en icke-kristen pojkvän för att hon skulle bli utesluten.”
(Kvinna, född 1940, PR).149  ”En som blev utesluten sällskapade med en flicka i
församlingen och då blev även hon utesluten eftersom man inte skulle sällskapa
med en icke-troende.” (Man, född 1923, ÖM).150

Under 1980- och 1990-talen blev frågan om samboende alltmer aktuell.
Jag har varit med i en situation då en församlingsmedlem inte fick fortsätta i sin
körledarroll i församlingen eftersom hon levde sambo. Det var svårt, eftersom jag
kände henne så väl. Jag såg mer på personen. Det blev inte uteslutning, men hon
valde att lämna församlingen. (Kvinna. född 1952, SMF).151

Två musikanter i kåren bodde ihop. De fick inte sitta på estraden i uniform på
mötet utan fick sitta i civila kläder i bänken som vilken syndare som helst. Det var
ledarna i församlingen som tog tag i detta. Det är Frälsningsarméns krigsartiklar
som är lagen som ska följas, de är grunden till detta. (Kvinna, född 1957, FA).152
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Men det finns också genom åren andra exempel på orsaker till uteslutningar:
en församlingsmedlem som var i process med en granne om en brunn uteslöts
när de inte kunde komma överens,153  en kvinna som klippte håret blev uteslu-
ten,154  sju personer uteslöts på grund av överdrivet bruk av andliga gåvor,155

flera ungdomar blev uteslutna för att de gått på bio,156  en man blev utesluten på
grund av otrohet.157  Två personer i den äldre gruppen omtalar, utan att de redo-
visar egen erfarenhet av att det faktiskt hänt, att man kunde bli utesluten om
man uppträdde berusad eller gick på fotboll.158  När det gäller övriga frågor som
ingår i den ”syndakatalog” som redovisades i kapitel fem omnämns inte i mitt
material några uteslutningar i samband med dem. Att förmaningar getts genom
tillsägelser av medkristna eller genom samtal med pastorn eller äldste även i
dessa frågor har dock förekommit (se nedan).

De fyra pastorer jag intervjuat är också ense om att ingripanden i första hand
handlat om samlevnadsfrågor. Men en av de båda ÖM-pastorerna ger dessutom
följande exempel: I en församling gick äldstekåren igenom matrikeln och såg
efter hur många uppgifter olika medlemmar hade. ”Vi såg att en del hade onor-
malt många uppgifter. Vi gick in och tog ett samtal om tid och familjeliv.” Ett
annat exempel i samma församling är följande:

En man höll på att trassla till det för sig genom dåliga affärer. Då samtalade vi om
det i äldste och sa att vi måste samtala med honom för fortsätter det så här går det
åt katastrof. Då utsåg vi två stycken som skulle samtala med honom. Han lyss-
nade och fick hjälp; han fick lägga alla papper på bordet. De hjälpte honom att
reda ut den här situationen. I ett annat fall lyssnade inte personen och det gick åt
skogen.159

Kennerberg redovisar olika skäl till att människor avfördes ur församlingen. Ett
eller flera skäl har i protokollen i de flesta fall angivits fram till sekelskiftet;
därefter sjunker det till ca 60% fram till 1950 då siffrorna går ner till ca 20%
(antagligen på grund av att hänsynen till konfidentialitet har blivit allt större).
Noteras bör dock att det i Kennerbergs databas är 41% som helt saknar uppgift,
vilket bör föranleda en försiktighet när det gäller att dra alltför generella slutsat-
ser.

Vilka är då de angivna skälen? En stor del av Kennerbergs avhandling (s103-
233) utgörs av en strukturerad redovisning av detta, fylld med exempel från
protokollen.160  Det kunde handla om vad Kennerberg kallar ”okristen livsföring”
(okristet sinnelag, bruk av alkohol och tobak, nöjesliv och olämplig klädsel mm,
sedlighetsbrott, ekobrott och stöld, olämpligt arbete), lärofrågor, att man bytt
samfund, förlorat tron eller varit frånvarande för mycket. En stor grupp läm-
nade församlingen på egen begäran (18%). De vanligaste skälen var annars
någon form av okristen livsföring (32%), och Kennerberg menar att den siffran
förmodligen – om alla skäl redovisats öppet – skulle varit ännu större.161

Sammanfattningsvis kan konstateras att olika frågor varit aktuella för
församlingstukt i varierande former. Samlevnadsfrågor har hela tiden haft en
framträdande plats. Kennerberg stryker dock under – och jag håller med om det
– att det finns risk att glömma bort att församlingstukten berörde även andra
frågor än vad som traditionellt associerats med ”syndakatalogen”; olika former
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av okristet sinnelag, dvs att inte kontrollera sin vrede, visa hat, oförsonlighet,
lögn etc, var sådant som uppmärksammades.162

Församlingstuktens skäl

Varför var man då så mån om att utöva församlingstukt och eventuellt tvingas
avföra människor ur församlingen?

Kennerberg sammanfattar under sex huvudrubriker de skäl som anges i hans
material:
(1) Man vill vara bibeltrogen. Vissa generella utsagor i Bibeln uppfattas som
krävande en aktiv församlingstukt och vissa enskilda förseelser stämplas i Bi-
beln som synd och kräver därmed församlingstukt.
(2) Man vill vara en ren församling. För att förbli helig och avskild från världen
fordras att all orenhet som vill tränga in bekämpas.
(3) Man vill vara en frisk församling. För att bevara församlingen frisk måste
syndens smitta bekämpas.
(4) Man vill vara en församling där rätt råder. Brott mot Guds lag ska bestraffas.
(5) Uppenbar synd skadar församlingens rykte.
(6) Församlingstukt syftar ytterst till att vara ett medel till upprättelse av den
som försyndar sig.163

Påfallande ofta handlar det enligt Kennerberg om församlingens rykte: svaret
tycks vara ”att ledstjärnan från första början i hög grad utgjordes av det som
upplevdes vara acceptabelt eller oacceptabelt i det omgivande samhällets ögon”.164

De som uteslöts var som regel människor som brutit mot det som i samhället
ansågs vara orätt:

Materialet ger tvärtom vid handen att det kan ha varit så i ett flertal frågor, att så
länge som något fördömdes av den allmänna opinionen var detta ett skäl för
församlingarna att bedriva församlingstukt i detta sammanhang. Men när något
inte längre så kraftigt fördömdes ute i samhället såg sig inte församlingarna längre
tvungna att bedriva denna aktiva tukt.165

I motiven blandas alltså omsorgen om den enskildes eviga väl med tanken att
världen behöver en frisk församling. Kennerberg sammanfattar:

Sett ur den enskilde medlemmens synvinkel kan det ibland vara nödvändigt med
församlingstukt för att göra honom eller henne uppmärksam på den fara som
syndens smitta utgör. Ytterst sett handlar det om att rädda människor från evig
undergång. Sett ur ett vidare perspektiv handlar det om församlingens förmåga att
fullfölja sin kallelse – att vinna människor för Gud. Om den ska ha framgång i detta
arbete krävs att den är levande och vital. Synden i dess olika former är därför inte
bara ett hot mot dess medlemmar utan också visavi en döende värld vars enda
räddning är en missionerande församling.166

Att det funnits ett samband mellan vad som diskuterats i församlingen och vad
som varit aktuellt i samhället är tydligt. Även utanför frikyrkoförsamlingarnas
hägn har det funnits starka opinioner mot till exempel olika klädstilar, musik,
dans, film, i viss mån idrott och annat som traditionellt förknippats med den
frikyrkliga ”syndakatalogen” (se kapitel tio). Kennerberg menar att det endast
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finns en moralfråga där man tydligt kan se att församlingarna hade ett annor-
lunda synsätt än det omgivande samhället: frågan om äktenskap med icke-tro-
ende.167

Hur stämmer då detta med mitt material? I mina intervjuer anges sällan de skäl
som varit aktuella i de omvittnade församlingstuktssituationerna. Av några kom-
mentarer kan man ana att omvärldens syn varit viktig liksom föredömets roll. En
SMF-kvinna (f 1920) berättar om en debatt kring frågan om flickor som blev
gravida före äktenskapet skulle hålla sig undan under graviditeten och/eller om
de skulle uteslutas ur församlingen.168  En annan SMF-are (f 1956) säger:

Jag var gravid när jag gifte mig, vilket min man och jag talade om öppet. I hans
församling (namnet utelämnat) kallade styrelsen honom till samtal och ansåg inte
att han skulle fortsätta att vara ungdomsledare utan ligga lågt.169

Ett annat skäl som återkommer är risken att den som sällskapar med en icke-
kristen får svårt att fortsätta att leva som kristen.170  Ibland talas om smitto-
risken: ”Någon gång hände det att en kristen flicka blev med barn. Hon skulle då
uteslutas även om hon bad om förlåtelse, som en varning för de andra.”171

Hur har man handlat?

Hur har då församlingstukten gått till? I Mauritz Edströms bok I min Faders hus
återges följande händelse:

Mest förbryllade mig ett tillfälle då två yngre medlemmar hade syndat med varann
och mot Gud därför att de inte var gifta. De satt längst fram, ångerfulla och en-
samma, medan pastorn relaterade ärendet för församlingen. Det uppstod en un-
derlig stämning vid mötet. Pastorn berättade att de bekänt sin synd i enskilt
samtal med honom och äldstebröderna och nu skulle lägga fram sitt syndafall för
Guds ansikte och be om förlåtelse. Församlingen kunde då på nytt innesluta dem
i sin gemenskap.172

I mina intervjuer återspeglas liknande situationer. Ofta gäller det PR. En man
född 1961 berättar om följande:

När jag gick i nian var det två jämnåriga kompisar som var med i kyrkan som blev
med barn. De gick fram under församlingsmötet och bad om förlåtelse och gifte sig
sedan. Sedan var det förlåtet. På församlingsmötet blev det en stor sak med mycket
starka känslor. Många som grät. Men det var inget efterspel efter förlåtandet.173

Här visar denna och flera av mina intervjuer på samma fenomen som beläggs i
Kennerbergs skildringar: det finns ett starkt tryck på att offentligt bekänna sin
synd. Medlemmen ska ”komma inför församlingen” (eller, ibland, inför styrel-
sen eller äldstebröderna) och få församlingens förlåtelse sedan man bekänt.174

Fram till 1960-talet var detta enligt Kennerberg vanligt förekommande.175  Som
jag nämnde ovan finns i mitt material exempel även från 1970- och 1980-talen,
alltså även i den yngre gruppen.

Tillrättavisning kunde även äga rum i andra sammanhang. En kvinna född
1950 och uppvuxen inom SAM berättar:

Hon och hennes fästman åkte en sommar till Gullbrannagården som är SAMs
sommargård för att ha semester. De hade med sig ett tält och skulle bo i det
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tillsammans fast de inte var gifta. Det var hennes föräldrar som skjutsade dem till
gården och de visste alltså om att det var så de tänkte bo. Efter ett par dagar blev
P utkallad ur tältet av en av pastorerna som fanns där. Han tog henne i upptuktelse
mitt på en gräsplan mellan alla tält som stod där. Hennes kille talade han inte med.
Han sa att de förstörde anseendet för sommargården eftersom de bodde tillsam-
mans i tältet utan att vara gifta, och att de haft ett sammanträde natten innan och
diskuterat det. Eftersom ledningen tyckte så flyttade de dagen efter. De tog bus-
sen in till Halmstad och tillbringade resten av veckan på Östra stranden. Kvar på
Gullbranna stod dock granntältet där det bodde en gäng killar som hade en massa
ölflaskor utanför sitt tält. De förstörde tydligen inte anseendet lika mycket som att
en kille och en tjej som inte var gifta bodde i samma tält.176

Församlingstukten kunde ibland leda fram till en annan slutsats:
Jag var själv tillsammans med en kompis under fem-sex ungdomsår ”ute i svängen
och levde rövare”. Flera ville då skilja oss från församlingen. Men vår pastor
vädjade på sina bara knän för att vi inte skulle skiljas från församlingen och sa: De
kommer, jag ber för dem, skilj dem inte, då tappar de kontakten precis, försam-
lingen orkar med det. Och det blev så att vi kom tillbaka.177

Det finns fler liknande vittnesbörd. En man jag intervjuade berättar att det var
ovanligt att felaktiga moralbeteenden behandlades offentligt i den församling han
tillhörde. När så skedde vreds saken ofta i positiv riktning eftersom historien
blev offentlig först i och med att den felande återvände och man gladde sig åt
detta.

Några minuter av bekännelser, men sen var det mycket halleluja och vad härligt
och vad fint att du kommit tillbaka, nu ska vi hjälpa dig. Om vi bortser från den där
bekännelsedelen som är lite svår kanske, de sörplade inte i det för mycket, de
gjorde en positiv grej av det.178

Det finns också exempel på hur liknande ärenden skötts på ett mer diskret sätt:
Ps syster blev med barn innan äktenskapet, och genom pastorns agerande och
rådgivande löstes detta helt utan fördömanden från både församlingen och P:s
föräldrar. De muntrade bara upp, hjälpte och gjorde det bästa möjliga av situatio-
nen.179

En kvinna i den yngre gruppen berättar:
Det är klart att olyckor kan hända, som i den församling som jag nu är med i så
finns det en tjej som har blivit med barn utan att vara gift och hon har ingen
kontakt med pappan. Det har man skött på ett bra sätt i församlingen man har tagit
bra hand om henne…Den här tjejen ångrar sig jättemycket, hon vet att det blev fel.
Det är skillnad på att göra något i uppror mot att något sker som en olycka.   Våran
pastor tog hand om det på ett bra sätt. Man såg till att alla fick reda på det på ”rätt
sätt”. Hon ville själv ha klara kort.180

Sammanfattningsvis kan sägas att det i mina intervjuer finns exempel såväl på
offentlig handläggning med offentlig ”avbön” som på att hela processen hand-
lagts diskret. I den yngre gruppen talas inte om att någon person uteslutits,
däremot finns alltså även där offentlig redovisning i församlingsmöte. I de båda
äldre grupperna finns såväl uteslutning redovisad som att processen gått till på
ett mindre offentligt sätt. Det är tydligt att det som tidigare skedde offentligt
numera vanligtvis görs i det fördolda, i den mån som det överhuvud sker. Att
döma av mitt material, liksom av Kennerbergs, var processen offentlig i pingst-
traditionen, särskilt PR, längre än i de äldre samfunden.
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Pastorernas erfarenheter

Ingen av de två SMF-pastorer jag intervjuat men båda ÖM-pastorerna har egen
erfarenhet av offentlig församlingstukt i tjänsten. Samtliga har huvudsakligen
handlagt frågorna inom själavårdens sammanhang. En av ÖM-pastorerna berät-
tar: ”Min policy har varit att det som är enskilt och inte känt, det har man skött
så att inte andra vetat om det. Men det som är känt och kan vara betänkligt, det
har jag tagit upp.”181

Han exemplifierar med situationen där någon blivit gravid före äktenskapet:
…så brukar de få gå fram och be om förlåtelse. Så skedde ju i (överhoppat här)…
det var kutym där att de fick gå fram. Jag har inget minne av att jag har tillämpat det
sedan jag blev församlingsföreståndare. Jag har talat med dem och frågat om jag
får framföra en hälsning med bön om förlåtelse för ett felaktigt exempel eller något
sånt här, så att det ska vara klart och de kan se församlingen i ögonen… Jag kan
inte minnas att jag har ställt ut… jag vet inte om jag har efterrationaliserat men jag
har inget minne av att jag har….182

Samme pastor berättar att han i ett fall för den berörda familjens tonåringars
skull lät bli att föreslå uteslutning av den felande parten i en skilsmässosituation.
Han berättar också om att normen i församlingen var att den som praktiserade
samboende inte fick sjunga offentligt med ungdomskören (detta gällde runt 1970).

En av SMF-pastorerna anger att han i en tidigare tjänst (slutet av 1970-talet
och början av 1980-talet) hade som vana att söka upp de som var samboende

…inte för att moralpredika utan för att i omsorg hjälpa dem. Det var ju en fråga om
de visste riktigt vad de gjorde och ville ta konsekvenserna av det. Det gällde ju
särskilt om de var ledare. Ungdomar tittar på dem och då måste de kunna ta ansvar
och förklara varför de flyttar ihop. Men det här har ju blivit mer och mer, och det är
jättesvårt att ha den principen kvar.183

Den andre ÖM-pastorn berättar om en enda gång han varit med om uteslutning:
En gång och en människa. Det gör jag aldrig mer!!!… Jag var ung och ny pastor
och jag ärvde en situation där en människa nog (jag ser det efteråt) var en nagel i
ögat på en annan. Jag var ung och jag var ny och jag var oerfaren och jag hade
inte mycket auktoritet att sätta emot. Jag tvingades mer eller mindre att uppsöka
den här människan och…ja… det här är trettio år sen nu, men… det var väl så att
den här personen då också på grund av olika omständigheter gick med på, eller
pressades till, och förstod att det var slut, och då skildes den personen från
församlingen. Men det ångrar jag bittert. Sen har jag inte varit med om det.184

Vem eller vilka agerar?

Vem eller vilka har det då varit som agerat? Kennerberg visar att sådana frågor
runt sekelskiftet ofta behandlades i församlingsmöten med tillfälle för alla parter
att ge sin syn.185  Detta förändras sedan successivt i de församlingar han under-
sökt till att från 1920-talet pastorer och äldstebröder/diakoner/motsvarande hand-
har frågorna och att de sedan, efter beredning, eventuellt presenteras i försam-
lingen.186

Under den tid som min undersökning omspänner dominerar detta senare till-
vägagångssätt. Inom de SMF-församlingar som ingår i Kennerbergs undersök-
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ning togs församlingstuktsärendena helt över av styrelsen från och med 1940-
talet, och de behandlas därför inte alls av församlingsmötena. Jag tror att detta
speglar situationen inom SMF i stort.

Samtal förekom ibland i församlingen kring hur man skulle göra. En av mina
informanter berättar:

Det här är komplicerat. Efter 1930-talets väckelse följde en tid av avfall. Det kanske
drev fram en nitisk församlingstukt hos en del, det skulle vara någon ordning i
församlingen. Man var rädda och ville statuera avskräckande exempel.   Här fanns
dock även kärleksfulla röster som hävdade att man skulle ha överseende och be
för dem som handlat i ungdomligt oförstånd. Det fanns de som talade för och
emot. Det blev majoritetsbeslut, de som försvarade ungdomarna ville inte ta strid.
Pastorn fick utesluta även några av sina barn efter biobesök.187

Samme person berättade också om konflikter i slutet av 1960-talet mellan pas-
torn och församlingen när det gällde skilsmässor där pastorn ville driva en hår-
dare linje.188

Bland mina informanter talas om att äldstebröder och diakoner förmanat en-
skilda församlingsmedlemmar. Vanligast är dock att detta ingår i pastorns upp-
drag eller, om ingen pastor fanns i församlingen, i församlingsföreståndarens.189

Resonemang om hur man bör handla: intervjuerna

Hur ser man då på församlingstukten och dess praxis när man resonerar kring
den? I intervjuerna är det dominerande perspektivet att man med näst intill avsky
ser tillbaka på den tid som var. Många i de båda äldre grupperna talar om hur
hårt det var och hur man misshandlade människor. Det är inget man vill ha
tillbaka, och detta gäller särskilt de informanter som representerar PR. Det är
faktiskt ingen som talar om att uteslutning eller församlingstukt är något önsk-
värt.

De yngre redovisar alltså såväl exempel på församlingstukt som de tycker har
gått till på ett sätt som inte är önskvärt och sådan handläggning som de bejakar.

Till den yngre gruppen ställdes frågan konkret om de tycker att församlingen
ska korrigera någons beteende och hur detta i så fall ska ske.190  De flesta –
endast en person avviker191  – menar att det bör ske. Vägledning bör ges. Man är
dock mycket noga med hur det ska gå till. Grundläggande är att saken bör
handhas av människor som har tidigare relationer till den person som berörs.
Flera hänvisar till principen att först tala enskilt med personen, sedan – om så
behövs – göra det tillsammans med någon annan innan saken eventuellt tas upp
offentligt i församlingen.192  Hela processen ska genomföras på ett själavårdande
sätt.

Pastorerna talar om kampen för att hålla balansen mellan ideal och verklighet.
Ingen av dem vill vara ”polis”. En av dem formulerar det med orden att han vill
försöka följa Jesu hållning som kombinerade fasthet och kärlek. Man ska und-
vika att döma och istället säga som Jesus: Inte heller jag dömer dig. Gå och
synda inte mer (Joh 8).

Det får inte finnas något av dömande. Men jag tycker samtidigt att jag ibland har
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fått säga till på skarpen till människor: Detta är synd… Jag vill ha någon slags
fasthet. Dvs fortsätter du så här… Jag tror att det ibland hjälper människor att få
höra: Gå nu, men synda inte härefter.193

Pastorn ifråga betonar också att man i Jesu efterföljd hela tiden måste göra
skillnad på dem som i situationen är starka och de som är svaga.

Jesus är ohyggligt skarp mot de säkra och färdiga. Då kunde han säga: ”Ni hugg-
ormars avföda.” Men han är fast och själavårdande mot de svaga. Och jag menar
att när man har en människa framför sig, så kan man ganska snart upptäcka om
detta är en svag människa eller en stark människa. Hur mycket tål hon, så att
säga?… Själavård kan vara en eller flera gånger. Det kan vara så att en människa
kommer till mig, och jag märker direkt att innerst inne är detta en liten farisé, en
stark människa. Då kan jag säga: det här du säger… Men är det en svag människa,
väldigt sårbar, då måste man behandla henne så.194

Resonemang om hur man bör handla:
materialet om äktenskap, skilsmässa och omgifte

I materialet om äktenskap, skilsmässa och omgifte diskuteras vid olika tillfällen
den pastorala praxisen när skilsmässa och omgifte är aktuellt. Genomgående är
att man säger sig vilja arbeta för förståelse och upprättelse av dem som felar.

För ÖM-pastorn O L Björk verkar dock uteslutning av felande människor ha
varit självklart. I sin bok Äktenskap och skilsmässa berättar han:

Vid ett besök i staden Goshen i Indiana sade mig pastorn i den amerikanska
baptistförsamlingen där, att i hans församling hade under 8 månaders tid förekom-
mit icke mindre än 6 skilsmässor, och dock hade ingen av dem som skilt sig blivit
utesluten ur församlingen, och han berättade för mig, att de även hade flera med-
lemmar, som efter sin skilsmässa av honom blivit vigda vid andra, och även dessa
fingo kvarstå i församlingen. Då jag så sporde honom, för vilka synder de an-
vände uteslutning, sade han: ”Only for wilful sins” (endast för uppsåtliga syn-
der). Jag undrade då, om icke äktenskapsskillnad kunde räknas dit, men det ansåg
han icke. Endast stöld, bedrägeri, mord etc räknade han till sådana synder. Då jag
hörde detta, kunde jag icke uraktlåta att tacka Gud, för att vi uti vårt land hade en
klarare uppfattning i dessa spörsmål. Men nu börjar det visst bli rätt dunkelt även
bland Guds folk i Sverige på sina håll, efter vad man sport på senaste tiden. Måtte
Herren i sin nåd hjälpa oss, innan vi i denna fråga komma för långt på sidan om
ordets undervisning.195

Boken innehåller sedan en kompromisslös undervisning där det är tydligt att
buden inte får överträdas utan bestraffning. Jag uppfattar det så att Björks över-
tygelse grundas i flera av de skäl som anfördes tidigare: bibeltro, straff för
överträdelse av Guds bud, församlingens renhet (Gud kan inte bo hos och um-
gås med ett folk som tillåter orenhet).196

Boken Vad Gud har sammanfogat

SMF-boken Vad Gud har sammanfogat från år 1956 innehåller avsnitt om hur
äktenskapsproblem bör behandlas inom enskild själavård och i församlingsvår-
den. Allmänt förespråkas en upprättande hållning med diskretion där så är möjlig.
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All församlingsvård ska enligt boken ske utifrån bilden av den gode herden
och den barmhärtige samariern. ”Den upprättande kärleken dominerar
evangeliernas bild av Jesus och hans handlande…Villigheten att förlåta har här
inga gränser. Förlåtelsens uppgift är att upprätta.”197  Matt 18 anges som modell
för hur det hela bör gå till.

Om uteslutning sägs följande:
Vad beträffar uteslutning, så har denna som vi sett urkristna traditioner. En ute-
slutning kan dock ske endast där en människa uppenbarligen framhärdar i obot-
färdighet och motsätter sig en kristen uppgörelse. Genom att så förhålla sig ställer
sig en människa själv utanför tron och dess livssammanhang. Församlingen har
med sitt uteslutningsförfarande i ett sådant läge endast att bekräfta vad som ägt
rum.198

Denna uteslutning innebär dock inte att personen ställs utanför nådens möjlighet
till omvändelse och nytt liv. Han/hon bör också vara föremål för den förebedjande
kärleken även i fortsättningen.199

Hur är det då när det handlar om ledare i församlingen? Enligt Wennfors m fl
gäller för de fall där saken är offentligt känd att själavården i första hand ska

…rädda vad som räddas kan. Där ånger och botfärdighet finnes, kan det aldrig bli
tal om uteslutning ur församlingen för begångna synder. Som en allmänt vederta-
gen regel gäller dock, att förtroendemän vid grova försyndelser måste träda till-
baka från sina offentliga uppdrag, även om de ångrar sina felsteg.200

Orsaken till detta tillbakaträdande är enligt författarna att församlingen är en
institution i samhället och måste ställa vissa krav på sina ledare om den vill
påräkna allmänt förtroende.201

Boken menar också att det ”är en seger för den kristna andan” att man i
samtiden kommit till en mildare bedömning av de fall där ”avsteg från äktenska-
pets grundsatser” ägt rum.202  Jag uppfattar att det handlar om par som blivit
med barn före vigseln. Man kan enligt författarna ha en mildare bedömning i de
fall där vilja till trohet och att bilda ett hem finns. Likväl behövs någon form av
markering:

De unga, som själva känner ansvar för den församling de tillhör och därför förstår,
att de genom sin obetänksamhet bragt församlingen i en betydande svårighet,
ställer – om de har förtroendeuppdrag, t. ex. som ungdomsledare – sina platser till
förfogande. Det måste sedan bli föreståndarens, styrelsens eller diakonernas sak
att avgöra, huruvida denna åtgärd anses önskvärd eller nödvändig.203

Som allmän huvudregel gäller att handlägga så mycket som möjligt på det per-
sonliga planet och så diskret som möjligt. Författarna betonar att själasörjaren
har ansvar inte bara för den felandes själ utan också för övriga medlemmar i den
familj den felande tillhör. Slutsatsen blir: ”Tanken att med viss publicitet statuera
exempel är åtminstone i fall av detta slag ovärdig den kristna själavården.”204

När SMF-ledaren Gösta Hedberg trettio år senare tar till orda i saken hänvisar
han bejakande till denna framställning. Han nämner inget allmänt om uteslut-
ningar eller om ledare i församlingen. Däremot diskuterar han hur situationer
med pastorer som tar ut skilsmässa ska bedömas. Hans hållning är att en marke-
ring kan behövas så att en pastor under en tid får stå vid sidan av pastorsgärningen.
I de fall där makarnas separation skett efter vad som kan bedömas vara frukt-
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lösa försök till fortsatt gemenskap bör pastorn enligt Hedberg få stöd att stå
kvar i fortsatt pastorsgärning.205

Material från ÖM-arna

Även hos ÖM-arna, bortsett från Björk, dominerar tanken på att församlingens
primära uppgift är att upprätta. En ledarartikel i MB kommenterar själavård i
samlevnadsfrågor:

Unga människor, som ofta kämpar en hård kamp för sexuell renhet, dömer såväl sig
själva som andra ytterst hårt, om det till äventyrs skulle ske en överträdelse på
detta område. Men i den mån man blir äldre och lär sig förstå människan i hennes
biologiska och psykologiska sammanhang, får man ett visst behov av att förlåta,
för så vitt de andliga förutsättningarna för förlåtelse är för handen. Det är så sant,
vad de gamle vise sade, att all själavård och människobehandling bör ha männis-
kans upprättelse och andliga välfärd som mål. Upprättar man en svag människa
genom att förlåta henne och ge henne sitt förtroende, så bör man göra detta, men
hjälper man henne bättre genom att låta henne ta konsekvenserna av sitt hand-
lingssätt, då bör detta ske.  Bakom själavård och församlingstukt måste finnas
kärlek, hänsyn, förståelse och vilja att hjälpa vederbörande till rätta. Finns icke
detta, så blir församlingstukten endast negativ, en arkebusering inför offentlighe-
ten, som varken församlingen eller den det gäller har någon välsignelse och ära av.
Många användbara människor och många andliga värden har gått förlorade på
grund av dels ett för ytligt syndbegrepp, dels en alltför klumpig själavård.206

En viss debatt förekommer i MB i slutet av 1970-talet.208  Ledande ÖM-are dis-
kuterar möjligheten till uteslutning. Ett exempel är missionsföreståndaren Freddy
Götestam som skriver:

Den kristna församlingen har alltid sett det viktigt att tillämpa Jesu undervisning.
Därför blir alltid en skilsmässa inom församlingen föremål för behandling på ett
eller annat sätt. Man skiljer ingen oskyldig från församlingsgemenskap, men den
som framhärdar i otrohet måste dock skiljas från gemenskapen efter alla försök till
upprättelse.209

Seminarieläraren Per-Axel Sverker menar att uteslutning på grund av skilsmässa
är helt orimligt om personen har kvar sin tro. ”Om synden är förlåten är männis-
kan också en medlem i Guds församling.” Frånskilda människor får inte be-
handlas som svarta får i församlingen. Sverker invänder starkt mot de försam-
lingar som praktiserar offentlig bekännelse och degradering från ledartjänster
som ett slags straff.  Slutsatsen är att den frånskilde/omgifte bör tas emot med
kärlek i församlingen samtidigt som man betonar det gudomliga idealet.210

Pastor Leif Englund menar att det finns nåd för alla och att församlingen bör
vara försiktig med uteslutning: ”Min grundsyn är att skilsmässa är fel…Men jag
hoppas att församlingarna har kommit dithän att de inte utesluter folk för att de
skiljs. Vi ska inte dalta med människor, men vi måste visa dem en väldig genero-
sitet.”211

I ÖM-materialet finns också i det policydokument som ÖMs styrelse antog
1986 beträffande frånskilda och omgifta i missionstjänst en diskussion om för-
hållandet mellan förlåtelse och förtroende.212  I texten anges att en restriktiv håll-
ning ska intas till missionstjänst för frånskilda och omgifta. Undantag kan dock
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göras då starka skäl föreligger. De avgörande kriterierna är om det finns förtro-
ende för personen i den församling som följt fallet, att det nya äktenskapet är
prövat under en tid och att den nationella kyrkan/samarbetspartnern är inför-
stådd med situationen. Förlåtelse kan alltså ges direkt men förtroende måste
vinnas under längre tid.

Förändringarna

Owe Kennerbergs slutsats är att det hos de tre samfund han studerar i grund
och botten länge finns en gemensam syn på församlingstukten: utan tukt ingen
kyrka. En drastisk förändring – en ”revolution i det tysta” – har dock inträffat
under perioden som innebär att församlingstukten mer eller mindre upphört.213

Kennerberg sammanfattar förändringarna på församlingsvårdens område på
följande sätt: (1) Initiativet har förskjutits från församlingen och/eller dess ledar-
skap till medlemmen själv. (2) Situationerna behandlas inte i församlingsmöte
utan konfidentiellt i enskilda möten. (3) Behovet av offentlig disciplinering har
ersatts av erbjudande om krisbearbetning. Individens behov som står i centrum.214

Mitt empiriska material visar liknande förändringar. Den hårdare praxis med
uteslutning av felande – som huvudsakligen ligger före år 1950 men som ibland
tillämpades även senare – ersätts med tiden av en mer förstående och resone-
rande attityd. Kanske kan man säga att församlingstukten övergår till försam-
lingsvård. Fallet Jan Sparring från 1970-talet och de fall jag nämnt om ovan
utifrån mina intervjuer är nog att se som rester av en tidigare hård praxis på väg
att upplösas.215

Alla mina fyra pastorer bekänner att de med tiden blivit mjukare. En av dem
gör det med orden att han ”veknat med åren” och anför som exempel att han på
grund av ett flertal skilsmässor i den församling han arbetade i runt 1980 kom-
mit att inta en ”något mildare hållning”. Han fortsätter:

Vi kan ju inte göra en tid annorlunda, vi måste ju leva i den tid vi lever och utifrån
den press som människor har nu och hela den här samhällsbilden, så går det åt
väldigt mycket barmhärtighet.… var och en måste ju hantera frågorna utifrån sin
bakgrund och sin tid, och bakgrunden till mitt agerande, som jag tycker har varit
relativt barmhärtigt är att det har varit strängare discipliner förr i församlingar, med
uteslutningar och sånt här. På samma sätt måste väl nutidens handläggare se på
den här tiden. Nånstans måste det ju finnas gränser, och vi måste ju försöka tolka
Guds ord utifrån vår egen tid och vårt eget samvete. Och jag har väl tänkt ibland
att jag hoppas att Gud är nådig när jag en gång ska stå inför Kristi domstol, för
ibland har jag nog tagit på mig saker som har varit nästan för stora. Det blir ju så
i själavården.216

Sammanfattning av avsnittet Församlingstukten

Församlingstukt omtalas och diskuteras i mitt material. En stor del av såväl äldre
som yngre informanter har egen erfarenhet av att församlingstukt praktiserats
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offentligt och tror sig också veta att den förekommit mer diskret. Det är dock
alldeles tydligt när jag jämför de äldres svar med de yngres att antalet fall var
större förr än i senare tid och att fler fall omvittnas av informanterna från pingst-
samfunden än från de äldre samfunden. Det är också klart att det offentliga
förfaringssättet verkar ha försvunnit tidigare i de äldre samfunden.

Församlingstukten gällde flertalet av de frågor som omfattades av ”synda-
katalogen” men främst är det samlevnadsfrågor (graviditeter före vigsel och i
senare tid samboende) som omnämns. I mitt material är det svårt att tydligt
utläsa de skäl som anförts för ingripandena.

När det gäller tillvägagångssättet finns flera vittnesbörd om hur saker tagits
upp i församlingen och att den eller de felande fått be om förlåtelse. Samtidigt
omtalas flera exempel på hur saker handlagts mer diskret. En komplikation när
man ska försöka bedöma saken är att mycket av församlingsvård sker diskret
utan att uppmärksammas offentligt. Detta beror delvis på att det är pastorerna
som handlägger sakerna just som själavårdsfrågor.

Det är klart från intervjuerna att många i den äldre gruppen och mellangruppen
blivit brända av den praxis som förekom. I den yngre gruppen är man överens
om att någon form av församlingsvård är önskvärd; den måste dock genom-
föras på ett själavårdande sätt och med så liten offentlighet som möjligt. Vad de
äldre skulle svara på samma fråga framgår inte av mitt material.

När samfundens lärare diskuterar hur äktenskapsproblem, skilsmässor och
omgifte ska behandlas förespråkas i allmänhet att upprättelse och barmhärtighet
ska dominera (möjligen är O L Björk ett undantag). Uteslutning ur församlingen
bör ske endast om personen ifråga lämnat den kristna tron eller framhärdar i
obotfärdighet. I de fall där uppgörelse sker och förlåtelse ges ska dock ingen
uteslutning äga rum. Däremot kan en markering ibland behöva göras då ett
förtroende förlorats. Huvudtanken är dock hela tiden att församlingen ska vara
ett hem för syndare.

I detta avsnitt har jag kontinuerligt jämfört med material, resonemang och
slutsatser från Owe Kennerbergs avhandling Innanför eller utanför. Jag har inte
funnit något som strider mot hans bedömningar utan menar att hans slutsatser
om att initiativet förskjutits från församlingen till medlemmen, att situationerna
numera behandlas konfidentiellt i enskilda möten och att offentlig disciplinering
ersatts av erbjudande om krisbearbetning stämmer med mitt material.

Ställer man dessa iakttagelser i förhållande till mitt analysinstrument blir
slutsatsen att det skett en förskjutning när det gäller frågan om församlingen ska
lägga sig i hur den enskilde lever sitt liv. Länge var det givet att församlingen
hade ett ansvar att vägleda och disciplinera den enskilde medlemmen. Med tiden
kommer detta att i högre utsträckning uppfattas så att sådan fostran bör ske på
individens initiativ. Bilden är att en tidigare praxis skapat så mycket av sår och
rädsla att frikyrkomedlemmen i stort värjer sig för annat än det som han/hon
själv kontrollerar. Samtidigt efterfrågas i den yngre gruppen vad den ömsesidig-
het man bekänner sig till i praktiken innebär på detta område. Sammanfattnings-
vis kan sägas att det alltså skett en förskjutning från en utgångspunkt i försam-
lingen till en utgångspunkt i individen.
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Individ och kollektiv – en avslutande diskussion

I inledningen av detta kapitel refererar jag till en person som berättar om hur han
under sin uppväxt visserligen upplevde att det fanns tydliga gränser för vad som
var accepterad livsstil men samtidigt kände att det fanns öppningar i miljön som
gjorde att den inte kändes som alltför trång. Fler sådana vittnesbörd finns i mina
intervjuer. Samtidigt uppmärksammar jag att människor i den frikyrkliga miljön
också vittnar om erfarenheter av andra människors bristande respekt för ens
egen övertygelse och om angrepp på enskildas synsätt eller livsstil. För en del
har frikyrkomiljön gett utrymme för olikhet, mångfald och förändring, för andra
har den varit alltför trång, sluten och präglad av bristande frihet.

Framställningen i detta kapitel har sedan konkretiserat och gett perspektiv på
hur synen på individ och kollektiv och förhållandet dem emellan kommit till
uttryck i frikyrklig miljö och frikyrkligt tänkande under de senaste femtio–sextio
åren. Troendeförsamlingen med dess betoning på individuell avgörelse till Kris-
tus och församlingsgemenskap innebär ett gemensamt liv som – enligt det som
berättas – kan vara styrkande eller förtryckande för den enskilde individen. Ge-
menskapen kan fungera inneslutande och utestängande.

Förhållandet mellan individ och kollektiv kan – när det gäller etiken – sägas
gälla vilken grundsyn man har på förhållandet mellan beroende och oberoende i
den kristna gemenskapen, vilken hänsyn församlingsmedlemmarna ska ta till
varandras synsätt och ståndpunkter, vem som ska besluta och i vilken mån och
på vilka områden som andra ska blanda sig i den enskildes liv.

Avslutningsvis ska jag reflektera över detta i ljuset av mitt material. Jag gör
det också i relation till den inledningsvis nämnda diskussionen i Habits of the
Heart.

Individuell avgörelse för en gemenskap

Hurdan är den form av individualism som vi ser i den frikyrkliga miljön? Föränd-
ras den under perioden?

Utifrån mitt material vill jag hävda att den individualism som förespråkats/
odlats i de flesta frikyrkoförsamlingar har varit en gemenskapens individualism
(med Bellahs terminologi en ”biblisk individualism”). Det blir en naturlig följd av
övertygelserna om personlig omvändelse och församlingsgemenskap av tro-
ende människor. Statsvetaren Erik Amnå beskriver det på följande sätt:

Individens egen religiösa övertygelse gavs nya uttrycksformer av participatoriskt
slag. Människor ur olika klasser, män och kvinnor, förenades i bön och bot, beslut
och byggnation. En demokratiskt präglad självstyrelse tog form utifrån å ena
sidan ett världsligt medborgarskap som människorna kämpat sig till och å andra
sidan ett himmelskt medborgarskap som de tagit emot av nåd.217

När baptisten och missionären Arvid Svärd år 1945 ska ange varför han älskar
sitt samfund (SB) är individualismen ett av de drag han särskilt uppskattar:

I mitt samfund har den enskilde, hur enkla hans villkor är och hur ringa hans gåvor,
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sin plats som en länk i ett heligt sammanhang – han är inte ett ental, förlorat i en
samlad summa…Med alla de andra är han en präst inför Gud och i församlingen.
Låt oss kalla det kristen individualism – så fjärran från all annan. Från olika rötter
växte de fram, och skilda väsens tecken bära de på pannan. Men denna kristna
individualism begränsas av ansvar, av hänsyn, av kärlek och glad vilja att foga sig
för det helas skull. Den som drar upp paralleller mellan frikyrklighet och renodlad
individualism känner icke dess väsen.    Å ena sidan se vi Gud böja sig ner till den
enskilde och handla med honom eller henne, som skulle det på jorden och i hela
universum inte finnas någon mer än denne ende – ”Gud bryr sig om mig”. Å den
andra tar Gud denna enskilda människa och fogar in henne i det heliga samman-
hanget i sin församling, där hon beror av alla och alla bero av henne… Det all-
männa prästadömets idé förenas med den allmänna tjänstens idé i en syntes av
frihet och beroende.218

Här finns en positiv förväntan på individen att ta ställning och en glädje över att
vara sedd som individ. Det finns vad man skulle kunna kalla ett myndigförklarande
av individen. Tron ska vara personlig men inte privat, individualiserad men inte
individualistisk i isolerande bemärkelse.219

Det talas samtidigt om gemenskap med ömsesidiga förpliktelser. Den som
tagit del av frikyrklig undervisning och förkunnelse har många gånger fått höra
att man ska ”ta ansvar för varandra”, att ”se till att ingen hamnar utanför”, att
”vi ska stödja och hjälpa varandra”. Orden ”älska varandra” har varit motiv för
omsorg om församlingsmedlemmar som behövt stöd. Ofta hänvisas till att
Apostlagärningarnas bild av förhållandena i den första församlingen ska vara en
förebild och till att den enskilde genom tron gjorts till en lem i Kristi kropp.

Eftersom en stor del av det sociala umgänget skett med andra
församlingsmedlemmar har det ofta byggts starka band mellan människor. I
intervjumaterialet – särskilt i den äldre gruppen och mellangruppen – finns många
som berättar om hur viktig församlingsgemenskapen är och vilken värme som
församlingen präglats av. Man har hållit samman i praktiskt arbete och umgåtts
med andra församlingsmedlemmar.

Olika utgestaltning och förändring med tiden

Hur församlingsgemenskapen konkret gestaltat sig hänger emellertid samman
med lokalisering och tidsperiod. På landet och i mindre församlingar har man
ofta levt närmare varandra. Informanterna berättar om närhet och gemensamt
liv. En tydlig skillnad mellan de äldre och de yngre i intervjuerna markeras av
antalet möten som ägde rum under uppväxttiden. De äldre talar om många mö-
ten, både i kyrkan och i hemmen. Så här kan det låta:

Man hade möten i hemmen. Ofta gick man långt för att träffas och hade social
gemenskap längs vägen. Efter gudstjänsterna hände det ofta att man talade om
andliga upplevelser och stannade och bad för varandra.220

De unga informanterna är inte vana vid den sortens församlingsliv. Här har
samhällsutvecklingen påverkat. Väckelsemöten, tältkampanjer etc är inte längre
en vanlig del av frikyrkoförsamlingens vecko- och årscykel och antalet ”ofrälsta”
på mötena är i slutet av perioden inte heller så stort som det var tidigare.

Materialet om äktenskap, skilsmässa och omgifte visar att individens önske-
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mål ges större utrymme med tiden; det finns en växande förståelse för att indi-
videns prioritering av självförverkligande och integritet relativiserar de tidigare
relativt entydiga uppmaningarna att hålla fast vid maken/makan under alla för-
hållanden. När Ludvig Jönsson och andra under 1960-talet driver detta i under-
visning och författarskap får det nedslag även i frikyrkligt tänkande.221

Individualismens ökande plats kan också ses i den ström av böcker om person-
lighetsutveckling och självförverkligande (”må-bra-böcker”) som kommer ut
på kristna förlag med början under 1980-talet, en avspegling av trender i sam-
hället.

I såväl samhälle som kyrka sker alltså en förskjutning till förmån för mer
individuellt orienterade värden, en förändring som i samhället tar sig uttryck i en
allt större kritik av samhällets disciplinering och kontroll av individen. Torsten
Bergsten menar i mitt samtal med honom att det efter andra världskriget kom-
mer ett paradigmskifte i frikyrkligheten: istället för legalism, snävhet, skarpa
gränsdragningar och aningslöst moraliserande växer det fram en fördjupad män-
niskosyn, en betoning på den kristna kärleken och barmhärtigheten.222  Mitt
material visar att denna förändringsprocess pågår under några decennier innan
den riktigt slagit igenom i frikyrkan som helhet. Det är rimligt att tänka sig att
frikyrkans församlingstukt var mer accepterad i ett samhälle där den sociala
kontrollen var starkare.

Men förändringen beror säkerligen också på att församlingssynen för
frikyrkomedlemmen genomgår en förändring under perioden. Det som tidigare
var den kristnes huvudidentitet är i slutet av 1900-talet ett av flera sammanhang
han/hon deltar i. Det verkar finnas en svagare vilja att sätta gränser; församling-
arna vill ha låga trösklar. Dessutom är viljan att diagnosticera och bedöma andra
människors tro mindre. Kanske kan man uttrycka det med orden att man i slutet
av perioden är mer rädd för fariséer än för syndare i troendeförsamlingen, att
man är mer angelägen om att inte såra någon genom uteslutning än att ha kvar
otroende människor i medlemsmatrikeln?223

Svårigheten med ”moralisterna”

Det är inte svårt att ur frikyrkohistorien hämta fram exempel på förtryck och
repression, inte minst gäller detta kvinnor som ibland ensamma fått stå inför sin
församling och bekänna det som bedömts som sexuella felsteg. Människor har
sår efter den behandling de utsatts för, och utanför frikyrkoförsamlingarnas
medlemsmatriklar finns idag en grupp människor som med bitterhet ser tillbaka
på slutet av sin tid i församlingen. Systemet med församlingsdisciplin kan också
leda till ett utbrett angiveri.224  Även där man från ledarskapets sida försökt inta
en mer upprättande hållning har de människor funnits som pastorerna i min
undersökning kallade ”moralisterna”: ”Vi har ju sådana som är moralister och
fariséer och som alltid är framme och säger: Du sa ju det.” 225

En av SMF-pastorerna delade den erfarenhet som många pastorer säkert kän-
ner igen, hur han flera gånger varit med om att människor i samband med skils-
mässor i församlingen blivit arga och rädda och kommit och bett honom att



FRIKYRKLIG  ETIK236

”säga ifrån hur det ska vara”.226  I en av intervjuerna sägs följande:
Det har alltid funnits de som ”slagit ner på” andras beteenden genom anmärk-
ningar och påpekanden. Ofta har det varit samma människor som varit intresse-
rade av tältmöten och sett sig själva som särskilt andliga.227

En plats för stöd och samtal

Å andra sidan kan sägas att församlingen i många fall upplevts vara just en trygg
plats där individer kunnat få vägledning och stöd. När det varit svårt har det
funnits andra som visat omsorg på olika sätt. Människor har också tränats att ta
egen ställning i en miljö som betonar individens egen relation till Gud parad med
ansvar för varandra. Där har samtalen om hur man ska leva haft sin plats. Owe
Kennerberg skriver i slutet av sin avhandling:

Församlingstuktsärenden kunde diskuteras långt in på småtimmarna för att sedan
ajourneras till nästa dag. Det fördes mängder av levande, allvarliga, uppslitande
och försonande samtal i en omfattning som jag aldrig hade kunnat göra mig en
föreställning om.228

En förändrad individualism?

Robert Bellah m fl talar i sin analys om olika former av individualism. I detta
kapitel har jag hävdat att man i den frikyrkliga miljön betonat samhörigheten
med andra, delaktigheten i varandras liv, en övertygelse som gör att en alltför
långt driven individualism undviks. Jag menar att denna tanke på delaktighet hela
tiden förstärkts genom de teologiska övertygelserna om gemensam delaktighet i
Kristus som präglat förkunnelsen.

Samtidigt har vi i materialet kunnat konstatera att individen i periodens senare
del starkare än tidigare ges utrymme för egna beslut och ställningstaganden och
att eget tänkande uppmuntras i högre grad; den givna traditionen om vad som är
rätt och gott är inte längre lika entydig. Vi har också getts bilden av att den
sociala kontrollen successivt blivit mindre och att tanken på att församlingen
ska vara en ”ren församling” försvunnit, en slutsats som stämmer med
Kennerbergs tal om ”en revolutionen i det tysta”.229  Församlingstukten hör inte
längre till församlingens grundläggande kännetecken.

Men innebär detta att överlåtelsen till varandra blivit mindre, att frikyrkligheten
är på väg att överge det Bellah m fl kallar biblisk individualism för att istället
karakteriseras av utilitaristisk eller expressiv individualism?

Innan vi svarar på den frågan ska vi lägga märke till hur de unga informan-
terna efterlyser mer tydlig vägledning. En kvinnlig pingstvän (f 1975) uttrycker
sig ganska typiskt när hon besvarar frågan om ungdomar idag fått mindre av
gränser än deras föräldrageneration:

Ja det stämmer otroligt mycket. Föräldrarna har medvetet inte velat att vara tyd-
liga. De har inte velat göra om samma misstag som deras föräldrar gjorde. Där var
det oerhört strängt och tydliga gränser. Vi har inte fått någon ram. Vi har fått
bestämma själva. Man visste inte vad de tyckte. Man borde fått någon vink om
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vad de tyckte i alla fall. Även om de inte var överens, mamma och pappa, så borde
de ha sagt vad de tyckte. Jag tycker så här, och jag tycker så här. Nu får du göra
som du vill men du vet vad vi tycker. Jag tycker att det inte har varit bra. Men man
vet ju förstås inte hur det andra diket är. Man har inte upplevt det som mina
föräldrar har varit med om. Då hade man väl tyckt tvärt om.230

Det bör noteras att detta rop efter vägledning går hand i hand med en ovilja att
församlingen ska lägga sig i ens liv. De unga deltar gärna i diskussioner och
samtal och önskar tydliga ställningstaganden från församlingen men är inte be-
redda att tumma på den egna autonomin.

Den äldre tanken som ligger till grund för församlingstukt är att man i för-
samlingen positivt ska skydda och fostra varandra. I församlingen ska indivi-
derna tillsammans återspegla Kristi sinne. De unga frikyrkomänniskor som
intervjuats önskar alltså att vägledning ska ges i församlingen i livets olika frågor
men att individen ska respekteras för sina egna ställningstaganden. Individen vill
bli respekterad som ett autonomt etiskt subjekt. Kanske kan saken uttryckas så
att vad som efterfrågas är en församlingstukt utan kontroll (kanske hellre kallad
församlingsvård), en disciplinering som tydligt upplevs bottna i välvilja och
omsorg och respekt för individens integritet. De yngre önskar, liksom tidigare,
att församlingsvården ska vara en upprättande verksamhet men värjer sig mot
den dömande delen.231

Jag uppfattar detta så att det handlar om en förskjutning, dock fortfarande så
att situationen befinner sig inom ramen för det som Bellah m fl kallar ”biblisk
individualism”. Det finns en grundläggande samhörighet med kollektivet den
kristna församlingen. Även om man kräver större utrymme för sig själv och sitt
eget livsprojekt ställer man sig vanligtvis inte utanför det som är det gemen-
samma sammanhanget.

En annan fråga är dock om hela processen samtidigt uppvisar en minskad tro
på individens förbättring och, teologiskt sett, en nedtoning (eller förändring) av
helgelseläran. Eller är det så att övertygelsen ”du duger som du är” har tagit över
tanken på förbättring? En djupare diskussion kring detta kan dock inte göras
här.

Ett slutresonemang som närmar sig normativitet

En troendeförsamling är enligt vanlig frikyrklig definition en kristen gemenskap
som består av troende människor som – som svar på Guds kallelse – överlåtit
sig till Kristus och till varandra. I församlingens uppdrag ligger bland annat att
vara en miljö där kristna människor kan leva och växa. Vad skulle en troendeför-
samlings medlemmar kunna lära av de erfarenheter som denna avhandling skild-
rar?

Allmänna erfarenheter säger oss att utgångspunkt i individ respektive kollek-
tiv har fördelar och risker. Att börja i individen skapar utrymme för mångfald
och lägger ansvaret hos individen men kan samtidigt leda till självcentrering och
relativism. Börjar man i kollektivet kan individen erfara ömsesidighet och upp-
leva att inte behöva vara ensam i livet men det kan samtidigt innebära ensidighet



FRIKYRKLIG  ETIK238

och trångsynthet och att individen riskerar att inte bli respekterad och därmed
utsättas för förtryck och repression. Annorlunda formulerat gäller frågan hur
man undviker såväl kollektivets förtryck som individualistens självcentrering.

Grundläggande kan sägas att det handlar om att hålla övertygelser om individ
och kollektiv i en fruktbar spänning. Kanske det skulle kunna formuleras unge-
fär på följande sätt:

Utifrån utgångspunkten att man är en kristen gemenskap handlar det om ge-
mensamt sökande av Guds vilja och Kristi sinne, ömsesidig respekt för varan-
dras åsikter samt kärlek och förlåtelse.

Den önskan som de yngre informanterna ger uttryck för om vägledning un-
derstryker att kunskap om vad det innebär att vara Jesu lärjunge idag och kraft
att leva ut sina övertygelser inte är något som man bara på egen hand kommer
fram till. En reflektion kring trons konsekvenser i livet behöver äga rum i en
atmosfär av samtal där det samtidigt finns förebilder att efterlikna. I den kristna
gemenskap individen accepterar sitt beroende av och överlåter sig till bör finnas
kontinuerliga samtal om vad man gemensamt anser vara acceptabla ståndpunk-
ter och handlingar. Detta är särskilt viktigt i en tid då församlingen inte längre är
en så tydlig subkultur som tidigare. Där bör också föras samtal om vilka marke-
ringar som ska göras mot dem som överskrider dessa gränser. Det är viktigt
med en tydlig och offentlig överenskommelse om vad som anses vara centrum
och som gemenskap i gruppen förutsätter instämmande i, och vad som kan
anses vara mer perifert och därmed vara möjligt att ha olika åsikter om.

Makten att avgöra detta bör ligga hos församlingen som helhet men kan för
sin uppföljningsfunktion anförtros åt förtroendevalda människor i gemenska-
pen. Den kristna gemenskapen behöver därför förtroendevärda ledare. Man måste
hela tiden vara på sin vakt för att makt kan utövas på ett felaktigt och förtryck-
ande sätt. Det är därför viktigt att fortlöpande samtal förs om vad som uppfattas
som kontroll och vad som uppfattas som omsorg. På denna punkt är det särskilt
viktigt att skapa utrymme för dem som inte är makthavare i gemenskapen att
säga vad de anser.

Grundövertygelsen är att varje individ ytterst har ansvaret för sitt eget liv och
ska respekteras för sina beslut men att hon samtidigt genom att frivilligt överlåta
sig åt gemenskapen erkänner sitt behov av att få vägledning genom uppmuntran
och förmaning. Detta gäller särskilt när individen avviker från det som man
kommit överens om. Viktig är vidare grundsynen att församlingen är en gemen-
skap som upprättar människor som felat. Sett utifrån detta perspektiv bör för-
samlingsvård/tukt ses som något som en individ frivilligt ingått ett förbund att
låta sig utsättas för och inte en kontroll som görs påtvingat utifrån.

Kanske skulle man utifrån ett troendeförsamlingsperspektiv kunna samman-
fatta sig på följande sätt: ett balanserat förhållande mellan individ och kollektiv
bör vara ett liv med Jesus Kristus i centrum och ett fritt valt beroende där
individen ytterst avgör sina beslut och där alla strävar efter att visa varandra
kärlekens hänsyn. I ett sådant förhållande finns en väg från vi till jag och från jag
till vi.
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Inledning

Den som vuxit upp i och formats inom svensk frikyrklighet har kontinuerligt
fått höra att Gud vill ge vägledning för livet. En följd av detta är uppmaningar
att ”söka Guds vilja” eller ”finna Guds plan för ens liv” och räkna med ”Guds
ledning” när olika beslut ska fattas, till exempel om äktenskapspartner, yrkes-
val och församlingsinriktning. Tanken på Guds vilja kan såväl för den enskilde
som för församlingen skapa trygghet i förvissningen att Gud har en god plan
för ens liv men också rädsla för konsekvenserna av att komma vid sidan om
denna plan.

Begreppet ”Guds vilja”

Några exempel hur man kan referera till ”Guds vilja” ska anföras ur mitt
källmaterial om äktenskap, skilsmässa och omgifte.1

SMF-pastorn Gösta Wärnbäck skriver 1953 i sin bok På kristen väg att
”det finns något verkligt objektivt gott: Guds vilja och gärning” och ”för en
kristen är äktenskapet helgat genom Guds vilja”. Han talar vidare om att
sexualdriften ska underordnas Guds vilja.2  Seminarieläraren Ivar Wennfors
uttrycker sig på liknande sätt: ”…nåden vill föra oss till kristet liv enligt Guds
vilja”.3

I materialet från 1970-talet finns uttrycket till exempel i uttalanden från
SFR där det hävdas att äktenskapet är ”en ordning i Guds skapelse, ett uttryck
för Guds vilja för människors samlevnad i enlighet med Jesu undervisning”,4

och i HF-pastorn Egon Melins påstående att äktenskap med icke-troende är
mot Guds vilja.5

Begreppet ”Guds vilja” (som här förstås som Guds uppenbarade vilja, se
nedan) är dock vid närmare analys inte så entydigt som man vid ett första
möte med det kan förledas att tro.6  Det är till exempel inte klart hur omfat-
tande och detaljerad Guds vilja för den enskilde anses vara: gäller den på ett
mer övergripande plan (till exempel livsinriktning och avgörande värderingar)
eller sträcker den sig ner i minsta detalj (till exempel om kläder, dans och
rökning)?

Det är också ibland oklart huruvida Guds vilja innehållsligt anses vara det
Gud ursprungligen tänkt eller om den är detsamma som det bästa möjliga i
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denna värld under rådande omständigheter. ÖM-pastorn O L Björk talar till ex-
empel om att inte utnyttja ”Guds tillstädjande vilja” (som enligt honom är uttryck
för ett lägre ideal) utan följa ”Guds vägledande vilja”.7  Under 1980-talet talar
även Per-Axel Sverker om Guds vilja i två olika bemärkelser:

Lagen i absolut form visar Guds ursprungliga vilja. Nåden är Guds villkorliga vilja
i kontakten med mänsklig svaghet.8

Det framgår av diskussionerna som redovisas i andra kapitel i denna avhandling
att åsikterna om vad som är Guds vilja på tillämpningsplanet kan skifta. Övergri-
pande kan dock sägas att Guds vilja för individen uppfattas som en tillämpning
av Guds goda vilja för världen. Utifrån de frikyrkliga betoningar som angavs i
kapitel tre innebär denna vilja främst att frälsa alla människor till upprättad ge-
menskap med Gud; Gud ”vill att alla människor skall räddas och komma till
insikt om sanningen” (1Tim 2:4). Etiken ses sedan som en följd. Att hela livet
kan ses som inbegripet i Guds vilja uttrycks även i följande ord av SMF-pastorn
Bengt Lorentzi: ”Den livsstil som fördjupar gudsgemenskapen och förbättrar
våra relationer till människor är i enlighet med Guds vilja.”9

Att tala om att ”söka Guds vilja” är alltså ett kristet sätt att beskriva sökandet
efter vad som är gott och rätt. Detta kapitel ska inte främst handla om det som
uppfattas som innehållet i Guds vilja (det har jag beskrivit i kapitel sju). I kapitel
åtta har jag berört den process i församlingen då medlemmarna anser sig få
kunskap om vad Gud vill. Här gäller det nu frågan varifrån man hämtar sin
kunskap, vilken grund som hänvisas till och vilka källor man anser sig ha för
kännedom om Guds vilja.

Ytterligare några frikyrkliga röster

Hur – och var – finner man då Guds vilja, vad som är gott och rätt? Frågan
besvaras på följande sätt av två frikyrkomedlemmar:10

(1) Man måste försöka höra Guds röst i varje enskild situation; det finns
ingen förteckning med alla de rätta svaren. ”Gud talar genom tankar, känslor
och impulser och använder sig av andra människor, Bibeln med mera för att
kommunicera. Bön är fortfarande ett nyckelord. Genom bön kan man lära sig
att höra Guds röst… Jag strävar efter att slappna av och bli ledd av Anden i allt
jag gör och säger, men det är inte alltid så lätt.”

(2) ”Allt vad vi är och har; förnuft, intuition, erfarenheter spelar roll för att
förstå och ana vad som är rätt handlande. Bibeln för mig fungerar som inspira-
tion, stöd, vägledning!”

I de båda svaren återfinns ett antal faktorer. Det talas om Bibeln, andra män-
niskor, tankar, känslor och impulser. Här nämns bön, att vara ledd av den heliga
Anden, förnuft, intuition och erfarenheter. Det finns också en hänvisning till att
lära sig höra Guds röst.

Citaten ovan, som skulle kunna mångfaldigas, väcker ett antal frågor om
innebörden i och relationen mellan olika möjliga kunskapskällor, frågor som le-
der rakt in i frågan om hur ett etiskt resonemang grundas.
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Kunskap om det goda och rätta

Hur vinner man etisk kunskap? Hur kommer en enskild människa, en grupp eller
en nation till insikt om hur man bör handla, och hur motiveras ställningstagan-
den och lagar? Medvetna och genomarbetade ställningstaganden inom etiken är
produkten av en lång och komplicerad process där många olika faktorer spelar
in och där det är viktigt med hermeneutisk medvetenhet (förståelse för tolkning-
ens art). Frågan sysselsätter de flesta människor, omedvetet eller medvetet. His-
toriskt kan man se att hur den formuleras och hur man söker svar delvis beror
på den omgivande miljön.

Enligt den summerande beskrivningen i den lilla skriften Etik – en introduk-
tion (utgiven av Statens Medicinsk-Etiska Råd) ska avgörandet av vad som är
gott och rätt ske genom ”en fortlöpande reflektion som ska göras med intuition,
förnuft, samvete och empati”. I alla ställningstaganden måste man utgå från
fakta och värderingar, väl medveten om att det inte finns någon direkt väg från
faktapåståenden till avgöranden om vad som är gott och rätt.11

Här hänvisas till ett antal källor för kunskap och instrument för bearbetning.
Jag ska inte i detta sammanhang ge mig in på någon diskussion och försök till
precisering av vad de innebär, bara konstatera att det inte går någon tydlig gräns
mellan källor och instrument (man kan till exempel anse att empatin både kan ge
kunskap och vara en viktig hållning/ett instrument i reflektionen). Jag noterar
dessutom att det som kallas fakta alltid är ”tolkade fakta”, vilket gör att deras
perspektiv alltid måste prövas.

Kristen reflektion om kunskapen om det goda och det rätta

Hur är det då inom kristen reflektion/kyrkliga sammanhang?12  Att en fortlö-
pande reflektion ska ske med hjälp av intuition, förnuft, samvete och empati
verkar man, utifrån den praxis som kan iakttas, även i kristna sammanhang vara
överens om, även om det finns oenighet om i vilken grad de olika ”instrumen-
ten” är användbara (jag återkommer till det senare). Referens sker i allmänhet till
Bibeln och till kristen tradition, och man brukar också hävda att vad som är gott
och rätt bör utrönas med hjälp av bön och meditation och liknande ”religiös
praxis”. Hela eller delar av processen kan samtidigt utgöra det som den första
citerade personen ovan kallade att ”vara ledd av Anden”.

När det gäller ”den grundläggande substansen”, det som till en del inryms
inom det som ovan kallas ”fakta och värderingar”, ger de teologiska traditio-
nerna olika svar på frågan hur Gud gör sin vilja känd och hur människor därmed
kan få kunskap om hur livet ska levas här i världen. (Jag förutsätter här det som
anses givet inom en kristen referensram: att en sådan vilja finns och att etiska
utsagor är uttryck för något mer än subjektets egna preferenser eller känslor;13

hur detaljerad denna Guds vilja är finns det olika åsikter om.) Teologiskt hänger
detta bland annat samman med frågan om det som inom dogmatik kallas Guds
uppenbarelse (att Gud gör sig och sin vilja känd för människan). Frågan är alltså
hur detta sker.
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Min avsikt är inte att här diskutera dessa frågor ingående.14  Jag ska dock
kortfattat orientera om läget. Ett antal modeller kan mycket förenklat och utan
att göra rättvisa åt enskilda författare skisseras enligt följande:

Somliga menar att alla människor, med eller utan kristen tro, i större eller
mindre utsträckning kan urskilja vad som är gott och rätt. Denna kunskap sägs
då ingå i vad som kallas Guds allmänna uppenbarelse. Ibland används uttrycket
”den naturliga lagen” i detta sammanhang. Så kallade skapelseteologiska synsätt
av olika slag kan vanligtvis sägas höra hit. Kunskapen om gott och rätt är enligt
denna uppfattning helt eller till stor del tillgänglig för alla människor.

Andra betonar mycket starkt att man kan få kunskap om vad som är gott och
rätt endast via den särskilda uppenbarelsen, omvittnad i Bibeln. Genom den skrift-
ligt fixerade tradition som Bibeln utgör får vi sann kunskap om det goda och det
rätta (ofta menar man i detta fall dessutom att människan på grund av synden
inte förmår att rätt uppfatta den vägledning som skapelsen/naturen/tillvaron ger).
Många gånger kompletteras detta med att de insikter som genom århundradena
gjorts i den kristna gemenskapen och som sammanfattas i kristen tradition och
nutida kristen erfarenhet kan vara till hjälp i tolkningen av Bibeln. Förhållandet
när det gäller auktoriteten hos bibeltexten i sig och tolkningstraditionen kan vara
olika. I dessa fall räknar man alltså med att det endast, eller främst, är i kyrkans
gemenskap som kunskapen om det goda och rätta finns.

Det finns hållningar som kombinerar eller varierar de nämnda. Somliga menar
att den kunskap som ges genom den allmänna uppenbarelsen behöver komplet-
teras eller förtydligas av insikter direkt inifrån kristen tro och förkunnelse (en
form av ”påbyggnadsetik”). Åter andra menar att endast Guds direkta tilltal är
det som gäller, och att man med hjälp av de ovan nämnda olika källorna ska
bygga en referensram som Gud kan använda för att konkret vägleda i det en-
skilda fallet.

Några förhållanden bör enligt min mening noteras. Från utgångspunkten att
det finns något objektivt gott och rätt och att detta är detsamma som Guds vilja
följer, att det hela tiden ytterst är Gud som via allmän eller särskild uppenbarelse
förmedlar detta till människor. Det finns alltså enligt detta synsätt inte någon
autonom del av skapelsen som är oberoende av Guds verksamhet. Vidare är det
givet att förnuftet hela tiden (möjligen, skulle vissa anse, med undantag för
profetia) är aktivt i reflektionen genom tolkning och utläggning. Motsatsen är
alltså inte mellan förnuft och uppenbarelse.15

Vilken plats ska då Bibeln ha i denna reflektion? Traditioner, kyrkor och teolo-
ger använder den olika och ger den olika normativ status. Frågor gäller dess
förhållande till kyrkans tradition, hur dess texter tolkas, om det finns övergri-
pande teman som vägleder utläggningen av enskilda bibelord etc.16

I kristet sammanhang är det naturligt att tolkningen av de bibliska texterna
genomförs med stor noggrannhet. Ofta görs en distinktion mellan biblisk och
kristen etik. Med biblisk etik avses att så noggrant som möjligt utlägga vad
Bibelns skrifter har att säga om etik. Den som tolkar måste då vara uppmärksam
på de eventuella skillnader som kan finnas utifrån att texterna tillkommit under
en period på över tusen år.17  Kristen etik innebär att, relaterat till biblisk etik, ge



KUNSKAP I MORALFRÅGOR 243

en aktuell utläggning av vad som idag kan ses som Guds vilja.
Modern hermeneutik talar om förhållandet mellan tolkaren, tolkarens värld

och texten, och att tolkningsprocessen löper i en hermeneutisk spiral mellan
dessa. Väl medveten om detta menar jag att en rimlig arbetsgång är att försöka
fastställa de bibliska texternas innebörd i det sammanhang de skrevs, relatera
dem till varandra inom kanon, reflektera över vad de betyder i vår egen samtid
och sedan leva efter de slutsatser som dragits.18

Sammanfattningsvis: Den som vill genomföra ett normativt etiskt resone-
mang från kristen utgångspunkt ställs inför ett antal frågor: Blir Guds vilja känd
genom Bibeln, den kristna traditionen, vanlig profan forskning, allmän erfaren-
het? Hur ska dessa olika källor förstås och vilken normativ status har de? Vilken
roll spelar förnuft, samvete, känsla och intuition? Hur påverkar synden möjlig-
heten till sann etisk kunskap? Vilken roll spelar kristen församlingstillhörighet
och praxis? Vet kristna människor mer om gott och rätt än icke-kristna?

Kapitlets frågor och uppläggning

Jag vill i detta kapitel ge en bild av hur de frikyrkomänniskor som finns repre-
senterade i mitt material sökt komma fram till det som kallades Guds vilja. När
det gäller mitt material om äktenskap, skilsmässa och omgifte undersöker jag
därför vilka källor de hänvisar till i sin argumentation och hur de praktiskt an-
vänder dessa källor. När det gäller intervjuerna handlar det främst om svar på
frågor om hur Bibeln används och vilka källor man hänvisat till när en viss regel
motiveras. Jag kompletterar med en del frikyrkligt material som mer principiellt
diskuterar kapitlets frågor. Kapitlet bygger i huvudsak på mitt material om äk-
tenskap, skilsmässa och omgifte men kompletteras av intervjuerna.

Eftersom svensk frikyrklighet har beskrivits som en bibeltolkande och bibel-
utläggande rörelse börjar jag i bibelbruket. Här ställer jag ett antal frågor om hur
författarna benämner sin bibelsyn och vilka texter som citeras när de hänvisar
till Bibeln. Jag undersöker vidare om det finns ett medvetet metodresonemang
som gör att tolkningen tar hänsyn till skiftande kontexter och eventuell osäker-
het i tolkningen. Frågan gäller sedan hur de förstår de relevanta texterna: ses de
som regler eller lagbud som i juridisk mening bokstavligt ska efterlevas, hämtar
man upp principer ur Bibeln som sedan ska tillämpas, eller finner man paradigm
för handlingar och hållningar som människor ska efterlikna eller hålla sig borta
från?19  Nästa fråga gäller hur författarna ser på bergspredikans tolkning. Av-
slutningsvis bedömer jag om de räknar med skillnader, förändringar och
nytolkningar inom det bibliska materialet, vad som sägs om förhållandet mellan
GT och NT och om det verkar finnas något normerande centrum eller några
styrande teman när olika bibeltexter och typer av texter vägs mot varandra.

Därefter går jag igenom vilka andra källor som används. Här tänker jag på de
referenser som görs till kristen tradition, profan vetenskaplig kunskap, erfaren-
het, samvete, det omgivande samhället etc. Jag beskriver sedan hur de olika
kunskapskällorna vägs mot varandra.
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Uppläggningen i detta kapitel är följande: Först gör jag med hjälp av mina
frågor en noggrann analys av några av de material som refereras i kapitel fyra.
Det gäller Björk (1938), Wennfors (1955), Forsbeck (1977), Sverker (1983)
och Hedberg (1983). Av dessa representerar Björk och Sverker det jag här kallar
ÖM-traditionen (inklusive HF och PR) och Wennfors, Forsbeck samt Hedberg
SMF-traditionen.20  Därefter jämför jag deras svar tillsammans med iakttagelser
i det övriga materialet. Då visar jag också på vissa skillnader inom frikyrkligheten
och över tiden.

I ett följande avsnitt visar jag i vilken mån som icke-kristna människor enligt
informanterna har sann etisk kunskap eller om kristna anses ha någon exklusiv
moralisk insikt genom sin kristna tillhörighet. (Frågan om i vilken mån som
riktlinjerna för kristen livsstil gäller även icke-kristna har diskuterats ovan i kapi-
tel sju.)

En avslutande fråga blir i vad mån det stämmer att frikyrkan utifrån mitt
material verkligen är en bibelutläggande rörelse och vad frikyrkliga erfarenheter
kan lära ut när man idag reflekterar över hur Bibeln idag kan användas som
norm i etiska ställningstaganden.

Vilka bibeltexter hänvisar man till?

Det är relativt många bibeltexter som skulle kunna vara relevanta när det gäller
ställningstaganden om äktenskap, skilsmässa och omgifte. För att underlätta
den fortsatta läsningen anger jag här de oftast omnämnda.

Av texterna från GT är det främst 1Mos 2:24 (mannen ska överge sina föräld-
rar, hålla sig till sin hustru och de ska vara ett kött) som nämns när äktenskapet
diskuteras. 1Mos 1:28 (Gud skapade människan till sin avbild, till man och kvinna)
används ibland. I frågan om skilsmässa och omgifte kan hänvisningar göras till
5Mos 24:1–4 (den text där det talas om skiljebrev, en text som Jesus refererar
till). Hänvisningar kan även göras till andra texter: Mal 2:16 (Gud hatar äkten-
skapsskillnad), Pred 4:9 (bättre är att vara två än en), Ps 127 och Ps 128 (om
barn och familj), 1Mos 24 om hur Isak och Rebecka finner varandra och till
profeten Hosea som fick i uppgift att gifta sig med en otrogen kvinna. Även
dekalogens sjätte bud om att inte begå äktenskapsbrott citeras ibland.

Texter från NT dominerar ofta utläggningarna. Det gäller särskilt de perikoper
där Jesus diskuterar skilsmässa och omgifte (Matt 5:27–32, 19:3–9, Mark 10:2–
12 och Luk 16:18) samt Paulus ord i 1Kor 7. Här kan också göras hänvisningar
till Rom 7:1–3 (en kvinna är fri att gifta om sig om maken dött, i annat fall är hon
äktenskapsbryterska), 2Kor 6:14–16 (att inte gå i ok med en icke-troende), Ef
5:22–31 (äktenskapskärleken ska modelleras efter Kristi kärlek till kyrkan),
1Thess 4:3–5 (Guds folk är kallat att vara heligt, vilket bland annat innebär att
avhålla sig från otukt), 1Tim 4:3 (vissa vill förbjuda äktenskap), Hebr 13:4 (äk-
tenskapet ska hållas i ära och den äkta sängen obefläckad) och 1Petr 3:7 (man-
nen ska visa sin hustru aktning). Referens kan även göras till några Johannes-
texter (Joh 8 om Jesu möte med äktenskapsbryterskan och Joh 4 om Jesu möte
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med den samariska kvinnan). Ibland förekommer även hänvisningar till det dubbla
kärleksbudet (Matt 22:34–40).

Fem exempel

Nu ska jag först ställa mina frågor till fem av de författares texter som finns
refererade i avhandlingens fjärde kapitel. Därefter systematiserar jag i de föl-
jande huvudavsnitten hela mitt material.

O L Björk (1938)

ÖM-pastorn O L Björk för ingen diskussion om olika bibelsyner. Det är själv-
klart för honom att Gud talar ur Bibelns ord och att detta har självklar auktori-
tet.21  ”Låt oss undersöka, vad Guds ord säger i dessa frågor. ´Till lagen, till
vittnesbördet! Skall icke ett folk fråga sin Gud?´ (Jes 8:19,20).”22

Björk citerar alla (det enda undantaget är Johannestexterna) de texter som
brukar anföras, och många av dem finns tryckta i boken. Han refererar dess-
utom till ett flertal GT-texter som ofta tas ur sitt kontextuella sammanhang.23

När det gäller metodresonemang hävdar Björk att ”skrift ska förklara skrift”.
När han nämnt om de olika nytestamentliga bibelställena om skilsmässa skriver
han:

Ja, alla de sex ovan citerade ställena i Nya Testamentet angående skilsmässa är
lika bestämda, men vart och ett av dem framställer saken från en något olika
synpunkt, och intet av dem bör läsas isolerat från de övriga, utan i samband med
dem alla.24

Björk visar på att samtalen i evangeliernas skildringar äger rum mot bakgrund av
samtida diskussioner om giltiga skilsmässoanledningar.25  Han förklarar skilje-
brevet (5Mos 24) utifrån dess samtidskontext som ett försvar för kvinnan, dock
med viss osäkerhet: ”jag förmodar att Jesus menade…”.26  Några andra uttryck
för hänsynstagande till kontexten eller till att osäkerhet föreligger om tolkningen
har jag inte funnit hos honom.

Av utläggningen kan vi se att Björk använder de allra flesta bibelorden som
regler. Rom 7:2–3 och 1Kor 7:39 säger enligt författaren att äktenskap endast
upplöses genom den ene makens död.27  Matt 19:9 och Matt 5:32–32 är tydligt
om att äktenskapet inte kan brytas förutom i två fall28 : otrohet eller otukt från
den ena partens sida (Björks tanke är att otroheten i sig, ur Guds synpunkt,
upplöser äktenskapet29 ) eller att den icke-kristne maken önskar skilsmässa. En
kristen människa får dock aldrig ta initiativ till skilsmässa. Omgifte är inte heller
möjligt så länge som den tidigare partnern lever.30  Björk betonar att Kristus inte
kom för att upplösa lagen.31  Man kan även säga att författaren använder texter
som paradigm. Att Gud hatar äktenskapsskillnad (Mal 2:16) borde till exempel
vara tillräckligt för att säga nej till skilsmässa.32  Möjligen kan även den något
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långsökta referensen till 5Mos 23:12–14 läsas som en princip som kasuistiskt
tillämpas.33  Även hänvisningen till 2Kor 6:14–16 som skäl för att avråda kristna
från att gifta sig med icke-troende visar på en princip som tillämpas.34  Men
regelanvändningen dominerar starkt.

Någon särskild utläggning av bergspredikan förekommer inte. Björk verkar
inte heller se några förändringar i det bibliska materialet; han refererar omväx-
lande till texter ur GT och NT och använder dem utan att göra åtskillnad. Det
innebär att det inte heller sker någon tydlig vägning mellan olika texter; man får
närmast bilden av att alla texter är likvärdiga i auktoritativ bemärkelse. Något
normerande centraltema finns inte, och Björk verkar utgå från att det inte finns
några motsättningar mellan olika texter.

Finns då hänvisningar till några andra kunskapskällor? När det gäller kristenhet-
ens tradition hänvisar Björk till Hieronymus.35  I slutet av sin bok berättar han på
åtta sidor om hur John Wesley stod ut i sitt olyckliga äktenskap och hur Hans
Nielsen Hauge vidhöll att en vän till honom skulle förbli i ett outhärdligt äkten-
skap. På detta följer fem sidor citat från olika bibeltolkare som stödjer författa-
rens utläggning av bibelorden, bland dem Fjellstedt, Waldenström, Hallesby och
Skovgaard-Petersen samt två uppslagsverk.36  Inga tydliga hänvisningar sker till
vetenskaplig kunskap. Däremot finns ett flertal hänvisningar till erfarenheter,
de flesta av dessa är av negativ art och bekräftar författarens övertygelse att
äktenskapen ska hållas och att skilsmässomentaliteten är negativ för samhället.
Inte minst målas kontrasten stark mot det omgivande samhällets värderingar.37

Vid ett tillfälle använder Björk även det kristet färgade uttrycket: ”Låt oss under
bön till Gud söka inse Herrens vilja härutinnan.”38

Sammanvägningen av de olika källorna visar att Björk menar att bibelordet
är normen. Andra kunskapskällor kan möjligen stödja hans resonemang, men
auktoriteten ligger i Guds ord: ”Om Guds ord kommer i strid med våra uppfatt-
ningar eller vederlägger våra meningar, måste vi böja oss för hans mening, som
talar till oss ur detta ord: han är den högsta auktoriteten.”39  Björk menar alltså
alldeles tydligt att såväl församling som samhälle är kallade att lyda Gud.

Ivar Wennfors m fl (1956)

Inte heller Ivar Wennfors m fl benämner sin bibelsyn. De kritiserar dock ”lagisk
hårdhet och fientlig negativism som är väsensfrämmande för evangelisk kris-
tendom sådan den möter oss i NT”.40  Alla de relevanta texterna diskuteras, och
här finns även en hänvisning till johannestexterna.41  Jag har inte funnit något
principiellt metodresonemang; däremot finns hänvisningar av typen att man bör
ta hänsyn till att texterna kom till i ett manssamhälle.42

Hur används då bibeltexterna? Även Wennfors m fl verkar se texterna som
regler. Människan får inte åtskilja vad Gud har sammanfogat. Att undantag från
detta finns argumenteras för utifrån porneia-satsen. Regelsynen blir också fram-
trädande när författarna skiljer mellan den initiativtagande frånskiljande parten
och den frånskilde: endast den förre sägs ha begått äktenskapsbrott.43  Flera
texter presenteras som paradigm. Det gäller Jesu möten i Joh 4 och Joh 8,44
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det gäller hur Kristus älskar församlingen (Ef 5)45  och makarna uppmanas att
förlåta varandra liksom Kristus förlåtit dem (Kol 3:13).46  Några bibelord som
direkt används som principer är svårt att finna.

Inget särskilt sägs om bergspredikan och tolkningen av den. I viss mån förs
resonemang om skillnader, förändringar och nytolkningar. Det gäller frågan
om polygami där det finns en spänning mellan detta och tanken på monogami.
Enligt författargruppen anknyter Jesus och urkristendomen till tanken på mono-
gami.47  Här finns ingen diskussion om skillnaderna mellan synoptikerna eller om
hur Paulus´ och Jesu ord förhåller sig till varandra.

Vägningen mellan olika bibeltexter sker utifrån vissa styrande teman. Enligt
författarna ska slutsatserna vara objektivt förankrade, dels i NTs direkta utsa-
gor, dels i evangeliet som helhet.48  Två överordnade motiv tycks vara ”den
evangelisk-bibliska äktenskapssynen” och ”den kristna människokärleken”.49

Kärlek är för övrigt ett dominerande tema som återkommer till exempel i ut-
trycket Bibelns ”kärleksfulla omsorg om den enskilda människan”.50  Samtidigt
som det betonas att skilsmässa alltid är ett brott mot Gud ordning51  och synd52

blir det principen om det minst onda eller människans bästa som blir överord-
nad. Ibland hänvisas till ”evangeliets anda”.53  Det är dock värt att lägga märke
till att johannestexterna förs in först i samband med talet om ”Jesu frälsande
kärlek och hans allvarliga dom”.54

Andra källor används också. Den kristna traditionen kan ge vägledning uti-
från en genomgång av hur olika kyrkor undervisar i frågan, något som refereras
kortfattat.55  Här finns också en hänvisning till den regel man brukar tillämpa i
”Englands frikyrkor och annorstädes”.56  Författargruppen skriver också om
”ett upplyst kristet samvete”.57  Hänvisningar till vetenskaplig kunskap är up-
penbara: här finns en hel del tal om psykologiska insikter, här finns exempel på
statistik58  och avhållsamhet före äktenskap motiveras med skäl från medicin
och psykologi.59  När det gäller erfarenheten är det både erfarenheter från själa-
vården och från samhällslivets erfarenheter i stort som anförs.60

I sammanvägningen av dessa källor blir bibelordet inte ifrågasatt utan det
verkar mer som att det finns en samsyn mellan den kunskap som hämtas från de
olika källorna. För sina slutsatser är författarna måna om att hänvisa till auktori-
tativa bibelord. Som framgår av referatet i kapitel fyra leder dock resonemangen
till att de konkreta förbuden mot omgifte i evangeliets anda underordnas tanken
på möjlighet till upprättelse och nystart.

Rune Forsbeck (1977)

När SMF-pastorn Rune Forsbeck i boken Min vän är min försöker formulera
en kristen äktenskapssyn gör han en genomgång av Bibelns undervisning om
äktenskap, man och kvinna, människan, sexualiteten och kärleken. Hela tiden
refereras till ett stort antal bibelord. Skilsmässa och omgifte spelar en mindre
roll i framställningen vilket gör att jämförelsen med övriga exempel blir något
haltande.

Forsbeck benämner inte sin bibelsyn. Han för ett resonemang om att vi inte
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direkt får våra frågor besvarade av Bibeln utan får dem belysta.61  När det gäller
direkta texter om äktenskap, skilsmässa och omgifte finns många men inte alla
med. Höga Visans ord ”Min vän är min” har gett namn till boken. Annars finns,
bortsett från hänvisningar till 1Mos 1:26–28 och 2:17–24, inte många texter från
GT med. I NT saknas ett antal av de vanliga texterna.62  Referens sker vid två
tillfällen till det dubbla kärleksbudet i Matt 22:36–40, något som inte direkt gjorts
i de två tidigare böcker jag analyserat ovan. Inte heller Forsbeck för något ut-
vecklat metodresonemang; även han hänvisar i praktiken till samtidens behand-
ling av kvinnor.63  Inga tolkningssvårigheter beskrivs.

Hur används då bibelorden? Forsbeck följer de två tidigare exemplen i att
använda Matt 19 och Mark 10:8 som regel. Likaså uppfattar jag att han ser
1Tim 4:3 och Hebr 13:4 som regler. Ef 5:31–32 är även hos honom paradigm
liksom Joh 4. Enligt Forsbeck sammanfattar det dubbla kärleksbudet hela lagen
och gör andra bud överflödiga vilket får uppfattas som att det fungerar som en
princip.64  Även i det mer allmänna materialet förekommer exempel på dessa
olika typer.

Till skillnad från de tidigare två författarna uttrycker Forsbeck en åsikt om
hur bergspredikan ska uppfattas. Han menar att den förutsätter det nya livet i
Jesus Kristus och inte ska förkunnas utan förbindelse med evangelium om
pånyttfödelsen i Jesus Kristus. Bergspredikan är lärjungaundervisning. Därför
ska den inte göras till allmän lag, något som kyrkan i kraft av sin härskarställning
felaktigt gjort under många århundraden.65

Forsbeck ger inte direkta uttryck för några skillnader mellan GTs och NTs
etikundervisning eller någon form av förändring eller nytolkning. Däremot ställer
han dåtida sedvänjor och missuppfattad lagfromhet mot varandra: han hänvisar
till lagens innersta syfte som Jesus fullbordar.66

När texterna ska vägas samman blir Forsbeck tydlig: Bibeln ger oss inte
direkta svar. Istället ”måste vi försöka se, efter vilken princip de bibliska förfat-
tarna uttalar sig”.67  Grundvalen för all etisk undervisning i NT är kärleken.68

Forsbeck preciserar det ytterligare när han talar om att det är kärleken uttryckt
i barmhärtighet som utgör det normerande temat.69  Äktenskapet förordas uti-
från ett antal teologiska teman: likheten mellan det och förhållandet mellan Kris-
tus och kyrkan, att det är en bild för evangelium och att det är ett tecken för
försoningen i Kristus.70

När det gäller hänvisningar till den kristna traditionen talar Forsbeck med
uppskattning om det samtida dokumentet Äktenskap och familj i kristen belys-
ning.71  Han går grundligt igenom samtida synsätt, svensk lagstiftning, offentligt
utredningsmaterial samt en del statistik, vetenskaplig kunskap som bidrar till
reflektionen.72  Erfarenheter omnämns också och spelar en viss roll. När sedan
dessa källor vägs tillsammans med bibelhänvisningarna verkar det vara de se-
nare som har den högsta auktoriteten: Forsbeck talar dock om att det är ”vi som
ska ge svaren… inte Bibeln”.73  Bibelns ord ifrågasätts inte; boken är en gedigen
bibelgenomgång, inte minst av synen på vad kärlek är.
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Per-Axel Sverker (1983)

Inte heller HF-aren Per-Axel Sverker sätter någon etikett på sin bibelsyn. Han
skriver dock redan i början av sin första artikel att ”Bibelns undervisning måste
vara högsta auktoritet för vårt liv”.74

I Sverkers framställning finns hänvisningar till många av de aktuella bibel-
texterna. När det gäller GT kompletterar han med en del texter som inte nämns
av andra.75  Noterbart är att han inte citerar det dubbla kärleksbudet, och inte
heller hänvisar han till Rom 7:1–3, 1Kor 6:16, Ef 5 och en del andra texter som
brukar nämnas.76

Sverkers resonemang kännetecknas av ett flertal referenser som visar på
medvetenhet om metodfrågor. Jesu syn ska enligt författaren ses i ljuset av
samtida judisk praxis.77  Sverker visar att det finns olika tolkningar, och han
väljer att utlägga Matteus ”utan att ta ställning till litterärkritiska teorier”.78  Han
medger att tolkningen blir mer osäker eftersom det finns skillnader mellan evang-
elierna, och han visar i sin grundliga genomgång av porneia-satsen på de olika
föreslagna tolkningar som finns.79  Han ställer också frågan om hur tolkningen
ska påverkas av att Paulus texter tillkommit tidigare än evangeliernas och note-
rar att Paulus både citerar Jesus och framför sin egen åsikt. 80

Hur ser då Sverker på texterna? Jag uppfattar det så att han vanligen läser
dem som regler som ska följas (se dock nedan). Det är viktigt att tolka dessa
regler på rätt sätt; Sverker hävdar till exempel att 5Mos 24 egentligen inte är en
regel om tillåtelse om skilsmässa utan en regel om skydd av kvinnan i de fall
mannen skiljer sig från henne.81  Att orden ska förstås som regler leder till den
sammanfattande slutsatsen att Jesu undervisning förbjuder omgifte (om
porneiasatsen uppfattas som gällande äktenskap i förbjudna led). Även Paulus
ord i 1Kor 7 uppfattas som regler som gäller för den kristne. Om en ickekristen
make önskar skilsmässa ska man dock följa principen om att Gud har kallat
människor att leva i frid.82  Det finns även några hänvisningar till paradigm.
Adams och Evas förening som är fullständig och inte möjlig att bryta är en
förebild för alla andra äktenskap (1Mos 1:27),83  Jer 3 är ett exempel på att Gud
inte låter sig bindas av sina egna regler vid skilsmässa,84  Jesus möter syndare
med kärlekens vilja till hjälp och upprättelse (Joh 4 och Joh 8).85

Redan i den första artikeln i serien finns en direkt hänvisning till bergspredi-
kan. Sverker påpekar att dess regler (dvs att äktenskapet är oupplösligt och att
skilsmässa är oriktig) djupast sett gäller alla men att dess uppfyllande förutsätter
gemenskap med Skaparen genom Jesus. ”Man får därför inte på ett okomplice-
rat sätt utgå från att Jesu ord i Bergspredikan också ska gälla som lag i det
judiska samhället, mycket mindre i en modern stat.”86

Sverker noterar att skillnader finns mellan synoptikernas skildringar men menar
att slutsatsen att Jesus tydligt tar avstånd från omgifte är gemensam.87  I en sats
verkar det som att Sverker menar att Paulus gör ett tillägg som kanske kan
rubriceras som en nytolkning: ”Trots förbudet mot skilsmässa handlar Paulus
inte på ett lagenligt sätt utan låter sin synnerligen praktiska livsvisdom påverka
tillämpningen av principen.”88
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Jag uppfattar Sverker så att han menar att idealen är desamma i GT och NT
när det gäller äktenskapets fortlevnad och att man i båda fallen ser skilsmässa
som ett avsteg från idealet, orsakat av synden och ”hjärtats hårdhet”. Han ser
lydnaden för NTs ord som en lydnad till Kristus vilket är en fördjupning av GTs
syn. En skillnad – möjligen i förhållande till GT men säkert i förhållande till
samtida judisk förståelse av GT – är att män och kvinnor av Jesus ställs inför
samma krav och behandlas lika (en uppgörelse med det mansdominerade per-
spektivet).

Hur vägs texterna mot varandra? När sammanvägningen ska göras och nor-
merande slutsatser dras resonerar Sverker utifrån två övergripande utgångs-
punkter.89  För det första menar han att ”lag” och regler djupast sett ska förstås
som en vägledning för den gudstroende i denna värld. Undervisningen (särskilt
i NT) ska uppfattas som exempel på hur en förvandlad människa handlar. Fokus
blir därför inte på regeluppfyllelse utan på de ideal som beskrivs. För det andra
finns en spänning mellan lag och nåd, som innebär att Guds nåd träder in och
överflödar: det onda och den synd som en skilsmässa innebär tillåts inte förstöra
en människa. Detta resonemang leder till att Sverker talar om att det finns en
princip för livet i Guds rike, en princip som ska tillämpas på givna situationer
och som inte ska uppfattas som en lag för församlingen eller samhället.90  Avgö-
randet i det konkreta fallet ligger i själavården och några bestämda regler kan
inte ställas upp.91  Spänningen mellan lagen och nåden utjämnas inte utan kvar-
står. Reglerna uppfattas som pekande på ett ideal samtidigt som brott mot dem
beskrivs som synd. Det är värt att lägga märke till att Sverker överhuvud inte
hänvisar till det dubbla kärleksbudet som något slags överordnat bud som skulle
motivera brott mot de andra reglerna.

Refereras då till andra källor? Kristen tradition förs fram genom hänvisningar
till andra böcker och genom citat från andra författare. Här finns inga referenser
till människors samveten. Några direkta hänvisningar till att vetenskaplig kun-
skap (bortsett från bibelkontexten) påverkar slutsatserna har jag inte funnit,
dock påpekas att samhällssituationen med många skilsmässor och felaktiga för-
väntningar på samlevnaden gör situationen komplicerad. Det finns vidare en del
erfarenheter refererade. Det gäller särskilt från församlingens själavård. Det är
emellertid ingen tvekan om att Sverker menar att det är bibelorden som ska vara
den avgörande auktoriteten när källorna vägs samman (jämför det inledande
citatet ovan).

Gösta Hedberg (1983)

SMF-ledaren Gösta Hedberg är en av de få som direkt benämner sin bibelsyn. I
kontrast till en ”lagisk bibelsyn” som uppfattar de bibliska utsagorna som lagbud
och som därför ofta blir hård och skoningslös vill Hedberg förespråka en
kristocentrisk bibelsyn som han preciserar på följande sätt:

Om man har en kristocentrisk bibelsyn, utgör Guds Ord och Jesu undervisning
och föredöme en helhet, som blir vägledande både för hur man skall tolka de



KUNSKAP I MORALFRÅGOR 251

bibliska normerna och hur man skall ha omsorg om den som har det svårt eller som
misslyckas.92

Eftersom hans bidrag här utgörs av en enda artikel är det naturligt att alla texter
inte är omnämnda. Av de direkta texterna om skilsmässa och omgifte är det
Matt 5:32 och kap 19 som omnämns. Här finns dock, tidigt i framställningen,
hänvisningar till Jesu ord om sabbaten (Mark 2:23–28) och berättelsen om
äktenskapsbryterskan (Joh 8), och något senare citeras det dubbla kärleksbudet
(Mark 12:29) och den gyllene regeln (Matt 7:12). Dessutom diskuterar Hedberg
pastoralbrevens ord om en kvinnas man (1Tim 3:2).93

Metodresonemanget utgår från att texterna ska förstås i sin kontext. Hedberg
noterar osäkerheten när det gäller tolkningen av porneia-satsen och om hur or-
den om ”en enda kvinnas man” (Tit 1:6) ska förstås.

Jag uppfattar det så att Hedberg ser orden i Matt 19 som regler att följa; han
menar att Jesus i princip avvisar omgifte. Samma sak gäller 1Tim 3:2. I båda
fallen menar han dock att tolkningen inte är helt säker. Det dubbla kärleksbudet
och den gyllene regeln är principer som ska tillämpas utifrån vad som är bäst
för människan. Som ett paradigm framställs Jesu möte med äktenskapsbryterskan
i Joh 8 och Jesu uppträdande i Mark 2:23–28. Något särskilt sägs inte om hur
bergspredikan ska uppfattas. När det gäller skillnader, förändringar och
nytolkningar påpekar författaren att det finns en skillnad mellan den judiska
synen som ligger till grund för Jesu stränga ord om omgifte och Jesu egen
högsta princip om människovård.

När Hedberg ska göra sin syntes och väger bibeltexterna mot varandra är det
tydligt att principerna han hämtar från kärleksbudet och gyllene regeln samt
Jesu paradigmatiska uppträdande överordnas de texter som är av regeltyp. För-
samlingen bör ”…låta tillämpningen av det kristna kärleksbudet vara överordnat
lagens bud”. Ett annat sätt att uttrycka saken är att man bör låta sig styras av det
som ytterst tjänar Kristi kärlek i människors liv.

Hur är det då med andra kunskapskällor? Traditionen representeras av en
hänvisning till Wennfors bok som Hedberg menar ”står sig väl”.94  Några hänvis-
ningar till vetenskaplig kunskap finns inte, däremot hänvisas till kristen erfaren-
het, huvudsakligen från själavårdens uppfattning att det inte finns några lyckliga
skilsmässor. När det gäller vägningen mellan Bibeln och de övriga källorna skri-
ver Hedberg:

Även om orden är svåra, så tillkommer det inte mig att examinera bibliska anspråk
på oss. Frågan gäller istället om vi förstår Guds Ord rätt, och om vi förmår att ta
hänsyn till bibelordets helhet och på ett sunt sätt låta Skriften själv tolka skrift.95

Enligt Hedberg är bibelordet alltså högsta auktoritet.
Efter dessa fem exempel övergår jag nu till en analys och jämförelse där jag

också inkluderar det övriga källmaterialet.
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Bibelbruket

Jag utgår i kapitel tre från att bibeltron är ett av frikyrklighetens kännetecken
och utgör en viktig byggsten i den teologiska referensramen. ”Var står det skri-
vet?” var den fråga som SMFs grundare P P Waldenström gjorde till sin,96  och
frågan om bibelstöd för det som hävdas har varit en central fråga. Frikyrkokristna
har varit måna om att kunna beskrivas som ”bibeltrogna” (”läs som det står, tro
som det står så får du som det står” är ett tema som många frikyrkliga vuxit upp
med).97

Denna starka roll för Bibeln bekräftas av intervjuerna. Det finns dock samti-
digt en viss skillnad mellan generationerna. I den äldre gruppen är det genomgå-
ende att man talar om att Bibeln lästes mycket, både i församlingen och hemmet
(någon nämner även skolan).98  I mellangruppen och i den yngre gruppen talas
fortfarande om aktivt bibelbruk i församlingen medan det verkar vara mindre
framträdande i hemmen.99

Att man ville vara säker på att vara bibeltrogen hänger ihop med tron att Gud
uppenbarar sig själv genom sitt Ord och att detta Ord är identiskt med eller på
något sätt hänger samman med – formuleringen kan växla – Bibelns ord. Denna
uppenbarelse inkluderar vägledning för livet, vilket medför att Bibeln ges en
central plats i reflektionen kring kristen moral. När man talar om att läsa Bibeln
i frälsningsavsikt innebär detta att söka såväl kunskap om hur man blir en kris-
ten som hur man är en kristen. Tron på att buden har en vägledande funktion för
den kristne (det som inom teologin kallas ”lagens tredje bruk”, se ovan s61-62)
har varit vanlig. Detta har naturligt medfört återkommande diskussioner kring
innebörden i olika bibelsammanhang och hur de ska förstås och relateras till
varandra. Materialet om äktenskap, skilsmässa och omgifte avspeglar detta lik-
som intervjuerna.

Inget av mitt källmaterial innehåller dock några stora diskussioner där de som
har annan åsikt anklagas för bristande bibeltro (några enstaka glimtar av sådana
finns i intervjuerna men de är inte många). Detta är något överraskande efter-
som svensk frikyrklighet ofta upplevt debatter kring bibeltrohet och anklagelser
om bristande bibeltro.

Denna avhandling är inte platsen för en utförlig redovisning av frikyrklig
bibelsynsdebatt. Innan jag går vidare och försöker klarlägga hur bibelbruket
faktiskt sett ut i det material jag undersöker ska dock några korta ord sägas om
bibelsyn.

Frikyrklig bibelsyn

Rune W Dahlén visar i sin avhandling Med Bibeln som bekännelse och bekym-
mer att synen på Bibeln och dess tolkning har varit ett känsligt område inom
svensk frikyrklighet.100  Här finns å ena sidan böcker som intensivt försvarar
vad som kan kallas en mer konservativ syn101  och å andra sidan författare som
försöker diskutera vad man anser vara alltför konservativa eller fundamentalisti-
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ska ståndpunkter.102  En diskussionsfråga är i vilken mån man varit beredd att
acceptera användandet av historisk-kritiska redskap i bibelarbetet.103  Enligt Dahlén
är dessutom begreppet bibelsyn relativt modernt; det första belägg han funnit är
från 1932. Tidigare användes uttryck som ”bibelfrågan”, ”bibeluppfattningen”
och ”vår ställning till Skriften”.104

En svårighet i debatterna och samtalen – vilken också uppmärksammas av
Dahlén105  – är oklarheter i terminologin. Många uttryck används som är värde-
laddade och ofta fungerar polemiskt: biblicism, modernism, rationalism, bibel-
kritik, liberalteologi, fundamentalism, nyteologi, historisk-kritisk bibelsyn. Många
gånger framställs komplicerade tolkningssammanhang ytterst förenklat och ka-
rakteriseras på ett närmast slagordsmässigt sätt.

Jag nämnde i kapitel tre att den frikyrkliga hållningen till Bibeln ibland kallas
”biblicism”. Enligt etikerna Bexell & Grenholm kan begreppet biblicism använ-
das med olika innebörd. De skiljer på

...(a) en sträng biblicism, som innebär att allting i biblisk etik, dessutom vanligen i
bokstavlig mening, är direkt normerande för en nutida kristen etik och att inga
andra normkällor finns, och (b) en mjuk biblicism, som innebär att en i någon
mening tolkad biblisk etik tilldelas en översta normativ funktion i nutida kristen
etik utan att därmed antas att allting i biblisk etik är direkt normerande.

Bexell & Grenholm använder begreppet i dess strängare innebörd, vilket enligt
dem ”är det vanliga i vardagsspråket”.106  Om man accepterar dessa bestäm-
ningar av begreppet biblicism, vilket inte är självklart, finns enligt min mening
båda modellerna inom svensk frikyrklighet.107

O L Björk får anses representera en sträng biblicism.108  De flesta andra som
tar till orda i min undersökning ligger dock närmare det som här kallas en mjuk
biblicism. Begreppet uppfattas i dessa senare fall ha en positiv innebörd; man ser
Bibeln som norm för tro och liv.

Ibland tycks det vara viktigt att betona sin trohet mot Bibeln. I MB berättas
om en samtalsdag kring äktenskapsfrågan som hölls år 1963 i Filadelfiakyrkan i
Linköping (ÖM) med 125 äldste och diakoner från Östergötland. Inlednings-
anförandet hölls av pastor Carl-Gustaf Carlsson. Han

…skisserade de bibliska riktlinjerna, varefter följde ett timslångt samtal i ämnet, då
många synpunkter ventilerades. Med all tydlighet framgick av samtalet att alla var
villiga att följa Nya Testamentets principer i dessa för oss så viktiga frågor.109

Vilka principer det handlade om framgår dock inte; det verkar ha varit viktigare
att meddela rörelsen sin bibeltrohet.110

Den ende av de författare som jag studerat lite närmare som faktiskt benäm-
ner sin bibelsyn är SMF-ledaren Gösta Hedberg (se ovan). Inte heller i intervju-
erna benämns bibelsynen. Det enda begrepp som egentligen används är ”bok-
stavstroende”.111  Vad detta innebär preciseras dock inte.

Sammanfattningsvis konstaterar jag att frikyrkligheten enligt forskningen
och erfarenheten präglats av tidvis intensiva debatter om synen på Bibeln och
hur den ska tolkas. I mitt material finns ytterst lite av anklagelser för bristande
bibeltro hos andra. En andra slutsats är att de begrepp som ofta används sällan
är entydigt definierade och ofta snarare blir slagord än uttryck för genomarbetat
formulerade bibelsyner vilket gör att de bör brukas med stor försiktighet.
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Bibelreferenser

I kapitlets inledning introducerade jag vilka bibeltexter som används när frågor
om äktenskap, skilsmässa och omgifte diskuteras. Det är nu på sin plats att
redovisa ett antal mer preciserade iakttagelser kring detta.

Av texterna från GT är det vanligt att man för äktenskapet hänvisar till 1Mos
2:24 (mannen ska överge sina föräldrar, hålla sig till sin hustru och de ska vara
ett kött) och 1Mos 1:28 (Gud skapade människan till sin avbild, till man och
kvinna). I frågan om skilsmässa och omgifte finns i de mer utförliga genom-
gångarna hänvisningar till 5Mos 24:1–4 (den text där det talas om skiljebrev, en
text som Jesus refererar till).

Hos olika författare finns spridda hänvisningar även till andra texter. Sverker
har i sin bibelteologiska genomgång betydligt fler GT-hänvisningar än de övriga.
ÖM-pastorn O L Björk citerar även ett antal gammaltestamentliga texter som
inte direkt berör frågan utan mer allmänt diskuterar vad trohet mot Gud och
människor betyder. Pingstledaren Olof Djurfeldt använder berättelsen om Isak
och Rebecka (1Mos 24) som modell för vad som är viktigt när en man och en
kvinna ska finna varandra. Däremot är hänvisningar till dekalogen ovanliga. Att
Hedbergs artikel inte innehåller några GT-hänvisningar antar jag beror på dess
begränsning i utrymme.

Texter från NT dominerar utläggningarna. Det gäller särskilt de perikoper där
Jesus diskuterar skilsmässa och omgifte (Matt 5:27–32, 19:3–9, Mark 10:2–12
och Luk 16:18) samt Paulus ord i 1Kor 7. I de tidiga texterna (Björk och Wennfors
m fl) finns hänvisningar till Rom 7:1-3 (en kvinna är fri att gifta om sig om
maken dött, i annat fall är hon äktenskapsbryterska). Referens till 2Kor 6:14–16
(att inte gå i ok med en otroende) görs av Björk, Wennfors m fl och Sverker. Ef
5:22–31 (äktenskapskärleken ska modelleras efter Kristi kärlek till kyrkan)
omnämns dock inte av Sverker, 1Thess 4:3–5 (Guds folk är kallade att vara
heliga, vilket bland annat innebär att avhålla sig från otukt), Hebr 13:4 (äktenska-
pet ska hållas i ära och den äkta sängen obefläckad) och 1Petr 3:7 (mannen ska
visa sin hustru aktning) är bibelord som enbart refereras av Björk (förutom Hebr
13:4 som även Forsbeck har med).

Det är intressant att lägga märke till att Johannes-texterna – Joh 8 om Jesu
möte med äktenskapsbryterskan och i viss mån Joh 4 om Jesu möte med den
samariska kvinnan – helt lyser med sin frånvaro hos Björk men att de med tiden
lyfts fram mer och mer i diskussionerna.

Det är även värt att lägga märke till att hänvisningar till det dubbla kärleks-
budet (Matt 22:34–40) endast finns hos Forsbeck och Hedberg. Det argumente-
ras visserligen även i tidiga texter utifrån kärleken men då utan direkt hänvisning
till det dubbla kärleksbudet som någon slags grundnorm.

Det tidiga materialet sett som helhet innehåller fler texter från GT än det
senare materialet gör. Hos Björk används texter från GT och NT med till synes
samma status. Olof Djurfeldt är ensam om att hämta vägledning från 5Mos 22
för en diskussion om hur man ska göra om graviditet uppstått före vigseln
(Djurfeldt hämtar här upp en princip ur GT-texten och applicerar på nutiden).112
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I undervisningen går författarna tillbaka till orden i 1Mos 2:24, ofta med refe-
rens till att Jesus själv gjorde denna hänvisning. Denna text anses återspegla
skapelseordningen och därför vara grundläggande. Det är sedan troligt att Jo-
hannes-texternas ökande frekvens hänger samman med att man intar en mer
förstående hållning till skilsmässa och omgifte. Förlåtelsen och upprättelsen ställs
i centrum, och dessa texter anses visa en Jesus som inte dömer.

Vad kan vi då iaktta om vi jämför över tiden och mellan samfunden? Bibel-
materialet spelar en särskilt viktig roll i början av den period jag studerar, och
man är mycket mån om att ha konkret bibelstöd för sina ståndpunkter. De mer
omfattande utläggningarna i böcker och tidningsartiklar innehåller under hela
perioden relativt noggranna hänvisningar till de relevanta texterna och i flera fall
görs gedigna exegetiska genomgångar. I materialet som helhet avtar annars
bibelreferenserna med tiden, mer i SMF-traditionen än i ÖM-traditionen.

Jag menar sammanfattningsvis att för saken relevanta bibeltexter vanligtvis
behandlas; det gäller särskilt de mer omfattande utläggningarna. Evangeliernas
Jesusord står i centrum och utläggs mot bakgrund av Jesu hänvisningar till
1Mos 2 och 5Mos 24. Även Paulus-texterna i 1Kor 7 kommenteras relativt ofta.
Hänvisning till Johannestexterna blir mer vanlig ju längre tiden går.
Bibelreferenserna avtar med tiden.

Att tolka bibeltexter

En och annan frikyrkokristen har naturligtvis trott att bibeltexter inte behöver
tolkas, att man kan ”läsa som det står”. En av mina informanter berättar om sin
ÖM-församling under 1950- och 1960-talen med orden: ”Jag tror aldrig man
använde uttrycket bibeltolkning, för redan där låg det en fara.”113

Hur gjorde man då? Går vi till intervjuerna kan vi se att tolkningsdiskussioner
funnits i viss utsträckning.

I den äldre gruppen dominerar åsikten att tolkningar kunde diskuteras men att
det i slutänden oftast var pastorns syn som blev avgörande.114  Tolknings-
diskussioner kunde också föranledas av att olika predikanter talat eller att en ny
bibelöversättning kommit.115  SMF-aren Sven Hemrin säger:

Oftast kände man inte till olika tolkningsmöjligheter. Pastorerna gav riktlinjerna,
man kunde sedan jämföra vad olika predikanter sagt. Visst kände man frihet att
tolka själv, men i praktiken blev inte skillnaderna så stora.116

Samtidigt finns andra informanter som menar att de nog egentligen aldrig ifråga-
satte utan bara lyssnade till förkunnelsen.117  Pingstvännen Olof Djurfeldt berät-
tar om att man i hans hem diskuterade olika synsätt och predikanters bibeltolk-
ning. Samtidigt ger han denna karakteristik av sin uppväxtmiljö:

Bibeln lästes rakt upp och ner. Ex 1Tim 2 om att inte ha utvärtes prydnad, Jes 3 om
att Sions döttrar är högmodiga och ska få skalligt huvud istället för krusat hår.
Härmed avvisades allt som hade med permanentning av hår att göra. Det var en
långt gången bokstavsläsning.118

Mellangruppen uttrycker starkare att tolkningar sällan diskuterades.119  Den yngre
gruppens medlemmar talar inte heller i någon högre grad om tolkningsdiskussioner,
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även om sådana verkar förekomma något mer än i mellangruppen.120  Eventuella
tolkningsdiskussioner tycks alltså mest ske utanför kyrkans samlingar.

Hur gör man då för att få klarhet om Bibelns budskap? Om det inte i någon
högre grad finns tolkningsdiskussioner som pågår kan det ju innebära en omed-
vetenhet om bibeltolkningens principer. En följd av bristen på medvetet metod-
resonemang kan då bli att man ibland oreflekterat tänker antingen bibliskt-kultu-
rellt bundet eller relativt fritt utifrån det man bedömer som sina egna och med-
människans önskemål och behov. Att processen är oreflekterad kan dessutom
medföra att nya utmaningar ställer frikyrkomänniskorna tämligen försvarslösa;
är man van vid enkla regler är det inte så lätt att veta hur man ska ställa sig när
till exempel TVs utbud tränger in i vardagsrummen. Kanske det till och med är
möjligt att viss frikyrklig undervisning snarare syftat till att utlösa eller förhindra
vissa handlingar än att ge klarhet åt tanken?

I det skrivna materialet förekommer dock sällan en sådan syn. Istället verkar
medvetenheten om behovet av sunda tolkningsprinciper vara stark.

I materialet om äktenskap, skilsmässa och omgifte finns exempel på olika
former av bibeltolkning. Ett sätt att arbeta som vi såg hos ÖM-aren O L Björk är
att följa regeln att ”skrift ska förklara skrift”. Ett annat exempel på samma
tankebana är skildringen av hur HF-ledaren Stig Abrahamsson i en gemenskaps-
konferens 1969 hävdar att Matt 19 ska vägleda tolkningen av Matt 5: ”När man
läser olika bibelord i samma ämne, är det det ´fylliga´ ordet som ger ljus.”121

Även om det finns några exempel på motsatsen, arbetar de flesta med en
relativt medveten kontextuell metod; med kontextuell metod menar jag här att
bibelutläggaren inte rycker bibelverser ur sitt sammanhang utan läser textens
ord i dess sammanhang och tolkar dem med hänsyn till kända dåtida förhållan-
den.122  Enligt tidigare rektorn på Betelseminariet Bert Franzén är insikten om de
tidshistoriska sammanhangen något som växer fram med tiden.123  Hänvisningar
till tidshistoriska omständigheter finns dock tidigt i det material min studie om-
fattar; till exempel menar både Björk och Wennfors att 5 Mos 24 syftar till att
skydda kvinnan som i det dåtida samhället sågs som faderns eller den äkta man-
nens egendom.124  Särskilt de författare som gör längre utredningar sätter med
hjälp av goda tolkningsregler bibelorden in i deras sammanhang.

I viss mån används eller refereras historiskt-kritiskt arbetssätt. Synoptikernas
olika versioner av undervisning om skilsmässa och omgifte och frågan diskute-
ras liksom frågan om eventuell nytolkning hos Paulus i förhållande till Jesus. I
SMF-traditionen aktualiserades redan under 1950-talet frågan om evangeliernas
olikheter. SMF-aren Gösta Wärnbäck skriver 1953:

De flesta bibelutläggare anser att Jesus givit sina ord i denna fråga den katego-
riska form, i vilken de har bevarats hos Mark 10:11f och Luk 16:18... Matteus har i
så fall ´mjukat upp´ Jesu ord genom sitt tillägg...125

Frågan om de synoptiska olikheterna blir synlig i ÖM-materialet först i och med
1980-talet. Sådana resonemang är dock inte dominerande. Huvuddelen av det
exegetiska arbetet läggs på att försöka förstå texterna i deras respektive kontext.

Vi får också ta del av tolkningssvårigheterna. Hos en del senare författare
(till exempel Sverker) finns olika tolkningar av enskilda bibelord (exempelvis
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frågan om porneia-satsen) redovisade med argument för de olika alternativen.126

Så är inte fallet med de tidigare texterna.
Sammanfattningsvis kan sägas att intervjuerna pekar på att tolknings-

diskussioner inte var vanliga i de sammanhang där mina informanter vuxit upp.
Materialet om äktenskap, skilsmässa och omgifte visar dock att någon form av
resonemang kring hur texterna ska förstås i det dåtida samhället och på vilket
sätt de är relevanta i nutiden är en given arbetsmetod. I de allra flesta fall bygger
det konkreta bibelarbetet på kontextuell metod. Alternativa tolkningar och even-
tuell osäkerhet i tolkningen kommer fram mer explicit i sena texter än i tidiga.
Skillnaderna mellan informanterna och de citerade författarna kan förmodligen
förstås utifrån i vilken mån man tränats i bibeltolkning.

Tolkningsstrategier

Hur kan då bibeltexter av olika slag vara riktningsgivande/vägledande för kristen
livsstil i dag? Diskussionen kring detta utgör en ständigt pågående process och
olika modeller presenteras. Ofta försöker man karakterisera texterna och sedan
avgöra såväl deras inbördes förhållande som deras plats inom ramen för en
övergripande teologisk referensram.127

Här ska jag nu närmare analysera hur detta sker. Jag utgår från mina fem
exempel ovan och lägger till ytterligare en del från mitt material. Först ska jag
något mer precisera de tre kategorier jag använder (regler, principer och para-
digm). Sedan visar jag hur författarna låter olika texter samspela inbördes och
med den teologiska referensramen när de försöker formulera normativa slutsat-
ser.

Bibeltexter av olika slag

Jag använder alltså tre kategorier som jag kallar regler, principer och paradigm.
Med regel avser jag ett direkt påbud om eller förbud för visst handlingssätt.
Med princip avser jag någon form av riktlinje för önskvärt handlingssätt eller
mål som sedan ska styra den konkreta tillämpningen. Med paradigm avser jag
en berättelse om någon karaktär/person som förebildar gott (eller dåligt) uppträ-
dande. Självklart kan det diskuteras i vilken kategori en viss bibeltext hör hemma;
jag redovisar ett förslag.

Bibeltexter som regler

Här avser jag att bibelorden uppfattas som direkta påbud eller förbud av vissa
handlingar.

Många av de bibeltexter som nämnts ovan kan anses vara av detta slag. Det
gäller till exempel Jesu förbud mot skilsmässa och omgifte (Matt 5:32, 19:6,9,
Mark 10:9–12 och Luk 16:18) och Paulusorden i 1Kor 7:2-6, 10–11. 1Kor 7:12–
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16 bör ses som ett kasuistiskt resonemang av Paulus.128  I GT gäller det 5Mos
24:1–4 (som reglerar hur skilsmässor ska gå till).

Bibeltexter som principer

Med princip avser jag någon form av överordnad riktlinje för önskvärt hand-
lingssätt eller mål som sedan ska styra den konkreta tillämpningen.

I de texter som direkt behandlar skilsmässa och omgifte är det enligt min
mening endast två satser som bör ses som principer: Mark 10:9 (och Matt
19:6b)  ”vad Gud har fogat samman får människan inte skilja åt” och 1Kor 7:15c
”Gud har kallat er att leva i frid”. I materialet i övrigt är det framförallt det dubbla
kärleksbudet som kan uppfattas som en princip (Matt 22:36–40, jfr Rom 13:8–
10). Man kan även hänvisa till Jesu uttalande om sabbatsbudet (Mark 2:27) och
av detta dra slutsatsen att människans bästa ska gå före bokstavlig uppfyllelse
av ett visst lagbud. Man kan också till exempel resonera utifrån att befrielse från
förtryck bör vara en vägledande princip överordnad andra bud.129

Bibeltexter som paradigm

Med paradigm avser jag en berättelse om någon karaktär/person som förebildar
gott (eller dåligt) uppträdande.

Det gäller framförallt texterna i Joh 4 och Joh 8 där Jesus och hans handlande
blir förebildligt. När det gäller äktenskap, skilsmässa och omgifte hävdas tanken
att Gud är beredd att förlåta och upprätta människor och ge dem möjlighet till
nystart. Enskilda författare hänvisar även till andra förebilder: Gud hatar äkten-
skapsskillnad (Mal 2:16), Kristus älskar församlingen (Ef 5) och Jesu uppträ-
dande när han accepterar att de hungriga lärjungarna plockar ax på sabbaten
(Mark 2).

Sammanvägningen av olika texter

Hur används då dessa olika texttyper i det etiska resonemanget? Eftersom samt-
liga alltså är representerade i Bibelns texter kan – och bör – de ha en legitim plats
i en normativ framställning. I den hermeneutiska uppgiften ingår att avgöra
texternas inbördes relation när det gäller slutgiltig auktoritet och hur de enskilda
texterna förhåller sig till en övergripande teologisk referensram.

Här kan vi se ett antal olika strategier och bedömningar.

Regeln som överordnad kategori

När kategorin regler i det etiska resonemanget blir den överordnade motsvarar
det vad Bexell kallar legalistisk läsning: bibelorden uppfattas som lagbud i juri-
disk mening som direkt ska efterlevas enligt sin bokstavliga innebörd.130

I materialet om äktenskap, skilsmässa och omgifte finns flera exempel på



KUNSKAP I MORALFRÅGOR 259

sådan förståelse av texterna: alla buden ska hållas bokstavligt och den som bry-
ter mot dem syndar mot Gud.

ÖM-pastorn O L Björk representerar enligt min mening en sådan hållning.
Han citerar Jes 8:19–20: ”Till lagen, till vittnesbördet! Skall icke ett folk fråga sin
Gud?” och menar att Jesu ord är giltiga också idag ty

Jesus såg saken på det sättet, medan han vandrade härnere i sitt kötts dagar, och
så ser han nog saken ännu idag, ty han ”är densamme i går och i dag och i
evighet” (Hebr 13:8).131

Björk är övertygad om att Gud själv talar till oss ur sitt Ord; att lyda bibelordet är
därmed att personligt lyda Gud.132  Eftersom Kristus inte kom för att upplösa
lagen ska den hållas.133  Han gör inte heller någon skillnad på texter från GT och
från NT.

Denna vilja att direkt lyda bibelordets konkreta ord syns även i diskussionen
om giltiga anledningar till skilsmässa. I det tidiga materialet är det vanligt att
möjligheterna till skilsmässa inskränks till otukt (förstått som sexuell otrohet)
och en icke-kristen makes önskan. Orsaken är att detta är de enda anledningar
som tydligt anges i de angivna bibeltexterna. Hos Björk är denna begränsning
entydig.134

Andra försöker hitta något alternativt handlingssätt utan att formellt bryta mot
ett visst bud. Ett exempel på det tillvägagångssättet är resonemangen kring de
omständigheter under vilka omgifte skulle vara tillåtet. Ett regelformat ”bibel-
troget” sätt att medge omgifte är att hävda att maken till den oskyldiga parten
(den som övergivits) gett upp sitt äktenskap och därmed är att betrakta som
död, ett resonemang som finns kvar inom pingsttraditionen fram till 1970-talet.
Ett annat sätt är att hävda att den ”oskyldiga parten” inte syndat och därmed inte
ska benämnas frånskild och omfattas av förbudet mot omgifte (så resonerar
under 1940-talet SMF-aren Gunnar Lindblad liksom ÖM-aren O L Björk i sin
boks andra upplaga).135

Att man sett buden som regler som ska uppfyllas syns även i en del av ”synda-
katalogens” påbud och förbud (se kapitel fem ovan). Det gäller till exempel
buden att inte klippa håret (1Kor 11:6), inte bära smycken (1Petr 3:3) och att
hålla vilodagen (2Mos 20:8) som enligt somliga skulle uppfyllas bokstavligt.136

Här var man dock inte alltid mån om att läsa orden kontextuellt.

Principen som överordnad kategori

Här handlar det om att de konkreta reglerna relateras till (och ofta underordnas)
något övergripande mål eller någon riktlinje/bud. Det finns flera sådana strate-
gier i mitt material.

En är att hänvisa till det dubbla kärleksbudet.
Det bör dock först noteras att det dubbla kärleksbudet kan uppfattas som ett

bud som i sig sammanfattar alla de övriga buden utan att upphäva dem – det
uppstår alltså ingen motsättning mellan dem och principen att alla bud ska följas
i bokstavlig detalj ty därigenom uppfyller man det dubbla kärleksbudet. En sådan
förståelse av det dubbla kärleksbudet hör kanske egentligen hemma under före-
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gående rubrik. Några tydliga exempel på sådan samsyn med direkt referens till
det dubbla kärleksbudet har jag dock inte funnit i mitt material.

Det dubbla kärleksbudet kan även uppfattas – vilket är vanligare – som ett
övergripande bud som anger hur övriga bud ska förstås. I så fall kan kärleks-
budet innebära att ett konkret bud underordnas ett slags krav på ”kärlek”. Till-
spetsat kan man säga att hänvisningen till ”kärleksbudet” eller ”det dubbla kärleks-
budet” blir en norm som gör att andra bud i praktiken relativiseras. I detta fall får
det till följd att Jesu utmanande ord kring skilsmässa och omgifte skjuts i bak-
grunden för allmänna resonemang kring kärlek.137  Inte alltid preciserar man då
innebörden i begreppet ”kärlek”.138

Vissa använder explicit det dubbla kärleksbudet som övergripande tolknings-
norm. SMF-aren John Ronnås är under 1950-talet ett exempel på detta. Han
betonar inledningsvis i sin artikel om den kristna synen på äktenskapet att Bibeln
inte är en uppslagsbok i detaljfrågor. När synen på äktenskapet ska utläggas kan
man därför inte bara slå upp de ställen som talar om detta och säga att så och så
står det. Istället ska man enligt Ronnås utgå från att ”allt kristet handlandes
enhetliga och sammanhållande princip” är given i det dubbla kärleksbudet. Han
fortsätter:

I detta sammanhang bör också nämnas, att denna kärlekens fullkomning under-
stundom kan synas innebära ett upphävande av ett enskilt bud i en speciell
konkret situation. Det är när tillämpningen av detta enskilda bud kommer i uppen-
bar konflikt med kärleksbudet. Ett kärlekslöst tillämpande av lagen kan leda till
högsta orätt. Det som formellt är högsta rätt, att man till punkt och pricka iakttar
lagen, kan i vissa situationer bli högsta orätt. Lagens bokstav kan i vissa fall stå
emot lagens anda.139

SMF-pastorn Fritz Lindén talar om att uppenbarelsens bud, som ”innehåller
livets rikedomar” alltid ska relateras till kärleksbudet som anger den anda var-
med alla ting måste handläggas.140  Rune Forsbeck hävdar som vi sett ovan att
eftersom Bibeln inte är ett facit som direkt svarar på alla våra frågor måste vi
försöka se efter vilken princip de bibliska författarna uttalar sig; Forsbeck fast-
ställer sedan att denna princip är det dubbla kärleksbudet.141  Gösta Hedbergs
slutsats kring frågan om omgifte är att man bör bejaka ett omgifte: ”...då bör
den kristna församlingen låta tillämpningen av det kristna kärleksbudet vara över-
ordnat lagens ord, som ifrågasätter om en frånskild kan gifta om sig.”142

Under hela perioden, och särskilt under 1970-talet, pågår diskussioner om
hur relationen mellan kärleksbudet och övriga bud i praktiken ska förstås. Jag
menar att man kan se att det dominerande perspektivet blir att ”kärleken” alltid
förlåter och upprättar. Detta senare gäller mer under de senaste decennierna,
vissa delar av mitt material (oftast i SMF-sammanhanget) och det är särskilt
tydligt i vissa tidningsartiklar. I vissa fall tycker jag till och med att det verkar
som att hänvisningen till kärleksbudet (och Jesu förlåtande attityd) gör att man
inte anser sig behöva genomföra det grundliga arbetet med texterna om skils-
mässa och omgifte.143

En andra form av överordnad princip är att i olika varianter tala om lagens
anda och lagens bokstav och om människans bästa. Tanken är då att lagen inte
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har ett egenvärde utan syftar till människans bästa: ”människan går före princi-
pen”. Därför kan det i vissa lägen vara rätt att i denna anda bryta mot ett konkret
förbud. Rune Forsbeck talar om att Jesus ”kom för att gräva fram det som var
lagens innersta tanke och syfte”.144  När Ivar Wennfors m fl ska göra sin sam-
manfattning om skilsmässa skriver de:

Föreligger mellan makar i vår tid en så djup och varaktig söndring, att alla vägar till
återställande av enheten mellan makarna är stängda, så synes man alltså handla
mest i överensstämmelse med Bibelns anda och syn – dess kärleksfulla omsorg
om den enskilda människan – om man accepterar skilsmässan som det minst onda
alternativet. Denna evangeliska syn ... betyder en praktisk tillämpning av den
övertygelsen, att äktenskapet – liksom sabbaten enligt Jesu ord – är till för män-
niskans skull.145

Längre fram hänvisar också Wennfors m fl till ”den kristna människokärlekens
namn” och ”Jesu frälsande kärlek och hans allvarliga dom”.146  Också här hänvi-
sas gärna till att Jesu syn på sabbatsbudet så tydligt sätter människan före budet.
Man kan också hänvisa till ”lagisk hårdhet och fientlig negativism som är vä-
sensfrämmande för evangelisk kristendom så som denna möter oss i NT”.147

Sverkers slutsats är att omgifte kan accepteras i enstaka fall eftersom det ligger
i evangeliets anda att ge den förlåtne syndaren en ny chans.148

En tredje variant av tanken på överordnad princip är att se hela problemet
utifrån något eller några värden som ska värnas. Ett exempel på detta är att
relatera undervisningen om samlevnadsfrågor till vad rektorn för ÖMS Sigfrid
Deminger kallar Bibelns allmänna undervisning om medmänskliga relationer som
inbegriper kärlek, ödmjukhet och tjänande.149  Ett liknande resonemang för SMF-
pastorn Bengt Lorentzi: Den som vill beskriva vad kristen etik innebär kan an-
vända de

…begrepp som alla ryms inom kärleken, såsom medmänsklighet, tolerans, hän-
syn, rättvisa och solidaritet… Den inrymmer en grundton av ansvarstagande och
vilja till aktiv tjänst… Utgivande kärlek är Guds kännetecken. Om en kristen försö-
ker följa denna linje i livet får det långtgående konsekvenser i fråga om offer,
osjälviskhet och vilja till tjänst. Det gäller givetvis alla livsområden. Vi har inga
andra normer för sexuallivet. Här liksom överallt, där vi kommer i kontakt med
människor, ryms den livsstil inom kristen etik, som vittnar om osjälvisk kärlek.150

Frågorna kan också ses utifrån de nedtrycktas perspektiv och behov av befri-
else från förtryck. Den amerikanske kväkaren Richard Foster, vars bok Pengar,
sex och makt i ett kristet perspektiv gavs ut av Libris,151  menar att buden ofta
användes av chauvinistiska män för att förnedra kvinnorna. Det gäller enligt
Foster att förstå att Jesus ville försvara kvinnan och att de konkreta buden är
insatta i det syftet. Förbudet mot omgifte ska förstås utifrån den samtida situa-
tionen med män som förnedrade kvinnor genom att utnyttja dem. Omgifte är
inte med nödvändighet äktenskapsbrott; Jesus gisslade mäns föraktfulla attity-
der mot kvinnor. Därför får vi enligt Foster inte ”förvandla dessa insiktsfulla
Jesus-ord om omgifte till en ny samling själsdödande lagar”.152  Såväl skilsmässa
som omgifte ska enligt författaren relateras till kärleksbudet och Guds rike. Och
”när de inblandade personerna skulle få det avsevärt bättre och Guds rike främ-
jas på ett bättre sätt genom omgifte, då bjuder kärleksbudet att omgifte kan och
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bör äga rum.”153  På samma sätt kan skilsmässa motiveras: ”När det står klart att
det är betydligt mer skadligt att fortsätta ett äktenskap än att söka skilsmässa,
bör äktenskapet upphöra.”154

Paradigmet som överordnad kategori

Med paradigmet ”Jesus som exempel i handling” som överordnat kan man argu-
mentera för att hans möten med människor ska vägleda nutida kristna männis-
kors sätt att handla. Av det dras till exempel slutsatsen att den kristne, likt Jesus,
ska vara hård mot de självrättfärdiga och barmhärtig och upprättande mot dem
som inte lyckas motsvara budens förväntningar.

I praktiken visar det sig att det är det senare motivet som kommer att domi-
nera: Jesu upprättande och förlåtande hållning överordnas andra texter. Här hän-
visas framförallt till Jesu möte med äktenskapsbryterskan, skildrat i Joh 8. Man
menar att det inte finns någon gräns för Jesu upprättande kärlek. Därför ska
förlåtelse och upprättelse vara det som dominerar även om det innebär brott mot
ett konkret förbuds bokstavliga innebörd.

Enligt Wennfors m fl (i deras diskussion om omgifte) ser vi inga gränser hos
Jesus för den hjälpande och upprättande kärlekens vilja och möjligheter. Uteslu-
ter man möjligheten till omgifte handlar man i så fall ”i strid mot evangeliets
anda”.155  Lorentzi skriver:

När man tänker på att kristen livssyn bygger på kärlekens gränslösa beredskap till
förlåtelse, och när man ser, att Jesus kunde frångå en princip så fort den förlorat
sin inre mening (t.ex. i fråga om sabbatsbudet), måste man lämna rum både för
skilsmässa och omgifte. Det är hela tiden människans bästa som får stå i cen-
trum.156

MBs ledarskribent (troligen Erik Sollerman) formulerar sig med följande ord
1968:

Vi har tre utomordentligt värdefulla skildringar av detta i evangelierna: Jesu möte
med kvinnan vid Sykars brunn, synderskan i Simons hus och Jesu möte med
äktenskapsbryterskan. I samtliga dessa fall träder hans själavård i funktion. När
Jesus mötte hela det komplicerade människolivet i dess oförmåga att gestalta livet
i enlighet med de höga idealen, så var han genast färdig att förlåta, lägga till rätta
och att ge människorna nya utgångspunkter för ett nytt sätt att leva. Jesus gav
t o m ofta dessa misslyckade människor prioritet framför de egenrättfärdiga farisé-
erna, som var betydligt längre från Guds rike än skökorna.157

Även pingstpastorn Josef Östby för fram liknande tankar i en bok 1978. Efter
att ha hävdat att Paulus förbjuder omgifte för den som tar initiativ till skilsmässsa
frågar han: Vad säger vi idag? Hans svar är att Jesus dömer och förlåter. Efter en
hänvisning till Joh 8 skriver han:

Jesus förlåter oss helt. Har du bekänt dina synder så är du fri. Din uppgift är inte
att gräva i det förflutna utan att leva i nuet – nyförlåten och redo att hjälpa
människor som lidit nederlag.158

Ur en radiopredikan – återgiven i MB – utifrån Matt 5:27–32 av ÖM-pastorn Bo
Wettéus citerar jag vidare:



KUNSKAP I MORALFRÅGOR 263

Jesus står alltid på människans sida. Allt det han säger är grundat i hans totala
kärlek till oss. Han är inte intresserad av att yttre lagar hålls, han är intresserad av
människan. Jesus vill ha moral, men han vill inte ha moralism.159

I en av intervjuerna sägs om församlingens predikant: ”Han byggde på hur Jesus
handlat snarare än på enskilda bibelord, vilket gjorde Jesus mänskligare.”160

Till slut ett citat från SMF-pastorn Jan Eirestål: ”Ingenstans i Bibeln kan vi
finna att Gud vägrat någon människa en ny start.”161

Men även andra texter med förebilder kunde tas fram – med andra slutsatser
som följd. När det gäller skilsmässa borde det till exempel enligt O L Björk räcka
med vetskapen att Gud enligt Mal 2:16 hatar äktenskapsskillnad för att saken
ska anses vara avgjord.162  Ett annat exempel hos Björk på samma sätt att reso-
nera kring bibelorden är följande:

Om det hade varit förenligt med Guds plan och han ansett det vara det bästa för
människan, att en man skulle ha flera hustrur, så kunde han ju lätteligen ha skapat
flera kvinnor, men nu skapade han endast en kvinna åt Adam, och därmed har han
helt säkert angivit, hur det bör vara i fortsättningen.163

Ideal och anpassning till verkligheten

Ett annat sätt att tackla hela frågan är tanken att det finns – och ska finnas – en
tydlig spänning mellan det ideala (som ibland kallas gudsrikets verklighet) och
de undantag man måste göra för människans skull. Här inryms ofta synen att
bergspredikans undervisning riktar sig till kristna människor (”Jesus återför i
bergspredikan sina lärjungar till skapelseordningen”164 ) och att den inte ska ligga
till grund för samhällets lagstiftning.165

Detta utvecklas ofta vidare i relation till själavården. De höga idealen gäller,
och när någon bryter mot dem betecknas det som synd. Samtidigt är man be-
redd att i den faktiska själavården resonera utifrån människans konkreta situa-
tion med tanken att upprättelse och stöd är det som ska ges. MBs ledarskribent
för följande resonemang med anledning av biskoparnas brev i sexualfrågan 1951:

Man har från kristendomsfientligt håll karakteriserat detta brev som kärlekslöst
och endast innehållande torra paragrafer. Ja, allt kan ju misstolkas. Meningen med
detta brev är inte att ge en uttömmande bild av den kristna synen på dessa frågor.
Det vill endast i få ord ange grundprinciperna och sedan tillkommer det respektive
själavårdare, till vilka det är riktat, att tillämpa dem i levande livet. Där måste
naturligtvis vederbörande visa takt och ta hänsyn till varje speciellt fall. Det är ju
grundregeln i all själavård och den har väl alltid präster och predikanter sökt följa
allt efter förmåga och insikt. 166

ÖM-pastorn Sven Nilsson framför liknande tankar: ”När det gäller människor i
en valsituation kan vi tala mycket klart och entydigt. Blir det så fråga om män-
niskor som har råkat illa ut så gäller det i första hand att hjälpa dem vidare.”167

Året därpå utvecklar han sin syn närmare i en principiellt hållen predikan som
publiceras i MB under rubriken ”Äktenskapet i kristen belysning”. Utgångs-
punkten är bergspredikan. Nilsson börjar i spänningen mellan samhället och
gudsriket där den kristne verkar i båda sammanhangen:
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För att handskas med Jesu ord i bergspredikan om äktenskapsbrott och skils-
mässa måste man ha klart för sig, att han inte avser att behandla frågan om samhäl-
lets äktenskapslagstiftning. Vad han syftar till är att återställa budets ursprung-
liga mening till ledning för vårt eget moraliska handlande. Han vill få sina lärjungar
att förstå, att budet har en djupare betydelse och en större räckvidd än blott att
tjäna som rättsnorm i det världsliga samhället. Jesu ord passar därför inte heller att
användas till att döma varandra med. Det är bara Jesus som kan säga dem till oss,
så att de träffar oss på ett rätt sätt. Den som i självrättfärdighet använder orden
mot en annan människa drabbas av Jesu ord: ”Den som är utan synd han kaste
första stenen.”   Jesus varnar sina lärjungar från att söka vägledning för sitt
moraliska handlande i de tillämpningar av budet som utvecklats till gängse praxis.
Det är nämligen inte en juridisk tolkning av vissa bestämmelser om äktenskapet
som avgör vad som är rätt och fel i samlevnaden mellan man och kvinna utan de
avsikter med ett-vardandet mellan manligt/kvinnligt som Gud lagt ner i själva
skapelseordningen.

En skilsmässa är därför aldrig en upplösning av ett juridiskt kontrakt utan kan
snarare liknas vid att skära i en organism:

De normer som vilar i skapelseordningen ger nämligen utslag för alla människor. I
praktiken är både samhället och den enskilda människan bäst betjänta av en till-
lämpning av Jesu syn på äktenskapet, men motivet för en sådan livshållning kan
bejakas endast av den som erkänner Kristus som Herre. Hur långt samhället kan
gå för att skapa ordning i familjelivet genom lagstiftande åtgärder är en praktisk
politisk fråga med många komplikationer.

Skilsmässa och omgifte är därför ett brott mot Guds skapelseordning:
Därav följer att en kristen som vill ta Jesus på allvar aldrig kan försvara skils-
mässa/omgifte som något riktigt. Men de orden ska främst uppfattas som ett
allvarsord till den som står i en faktisk valsituation och frestas att välja ett sådant
alternativ… Hur man ska reda upp en redan uppkommen situation, där skilsmäs-
san är ett faktum och ett omgifte aktualiseras, måste bli en fråga för den enskilda
själavården. Här måste själavårdaren ha utrymme för generösa lösningar utan att
dessa uppfattas av församlingen som normgivande. I en själavårdssituation gäl-
ler det nämligen alltid att i första hand hjälpa en enskild människa och ge henne en
ny utgångspunkt. Då kan andra värderingar än de som gäller i en faktisk valsitua-
tion bestämma handlandet. Därför är det svårt att kategoriskt avvisa omgifte.168

Per-Axel Sverker talar om att man i själavården ibland måste ge ”sitt medgi-
vande till en tillämpning på ett lägre plan”.169  Han talar om att lagen i absolut
form visar Guds ursprungliga vilja, nåden är Guds villkorliga vilja i kontakten
med mänsklig svaghet. Förlåtelsen innebär att det onda konstateras vara synd
men att detta onda inte tillåts förstöra en människa.170

Möjligen är det detta senare som Wennfors m fl avser när de skriver att ett
ställningstagande kring skilsmässa och omgifte måste vara ”objektivt förankrat,
dels i NTs direkta utsagor om äktenskap och skilsmässa etc, dels i evangeliet
som helhet, i dess budskap till syndare.”171

Sammanfattande analys

Detta avsnitt visar ett antal modeller för hur bibelmaterialet kan vägas samman
och användas i konstruktionen av en kristen etik. Av de fem exemplen ovan och
av analysen i detta avsnitt är det lätt att se svårigheten i att entydigt placera in en
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viss författare under en viss kategori; de flesta använder flera olika sätt att reso-
nera när de tar ställning. De konkreta bibelorden om skilsmässa och omgifte
uppfattas vanligtvis som regler. Med hänsyn till Jesu förebildliga handlande och
olika överordnade principer relativiseras dock den bokstavliga tillämpningen av
dessa regler. Alternativt låter man en spänning kvarstå mellan å ena sidan dessa
regler som uttryck för Guds fullkomliga vilja och å andra sidan de hänsyn man
bör ta i en ofullkomlig värld.

Några avgörande frågor för frikyrkomänniskor tycks vara: Är det människan
eller buden som står i centrum? Ska alla bud hållas bokstavligt? Kan det finnas
en motsats mellan det dubbla kärleksbudet och andra bud? Kan människans
bästa stå i motsats till att uppfylla ett konkret bud? Vad ska man göra med den
som bryter mot budet? Handlar det framförallt om att med buden som vägle-
dande ideal göra det bästa möjliga av varje situation?

Jämförande perspektiv

Man kan lätt iaktta både likheter och förändringar under perioden. Jag visade i
kapitel fyra hur utvecklingen i sakfrågan skilsmässa och omgifte gått mot en
mindre hård praxis. Jag menar att det finns ett samband mellan denna sakliga
förändring och att principer och paradigm får spela en större roll i resonemangen.
Man skulle kunna säga att ett antal ”icke-legalistiska tolkningsstrategier” spelar
en viktig roll.

Jag visade hur utvecklingen går från några få legitima anledningar till skils-
mässa och stor tveksamhet till omgifte via flera möjliga skilsmässoorsaker till en
större acceptans såväl av skilsmässa som av omgifte (utvecklingen är dock inte
entydig). I Bibeln har Jesus angivit otroheten och Paulus den icke-kristna par-
tens tro och liv. Kristen erfarenhet lägger successivt till sinnessjukdom, alkoho-
lism och vissa psykiska abnormiteter172  innan frågan om skäl i slutet av perioden
nästan helt avförs ur diskussionen: frågan anses inte viktig (HF-aren Egon Melins
bok utgör här ett undantag). Jag uppfattar att en förflyttning av tyngdpunkten
från regelkategorin till principkategorin bidrar till och möjliggör denna föränd-
ring.

ÖM-traditionen

I ÖM-traditionen finns i början en stark betoning på att bibeltexterna ska uppfat-
tas som regler att följa. Med Bexell & Grenholms beteckning handlar det hos O
L Björk om en sträng biblicism. Av allt att döma representerar Björk på denna
punkt stora delar av den samtida ÖM-traditionen liksom den övriga pingst-
traditionen. Det är värt att notera att varken Björk eller Djurfeldt i sina böcker
refererar till Johannestexterna.

Exempel på åsikten att det inte existerar någon motsats mellan budet om kär-
lek och övriga bud finner man framförallt i den tidiga ÖM-traditionen men så-
dana förekommer även senare. MBs ledarskribent (troligen Erik Sollerman) bör-
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jar dock redan under 1950-talet förespråka att man i tillämpningen av buden ska
ta hänsyn till den enskilda människans situation, en linje som följs upp av ÖM-
arna under följande decennier. Det sker dock utan att uttalat ifrågasätta de en-
skilda budens normativitet (rätt tolkade). Att likt John Ronnås säga att ett enskilt
bud upphävs tror jag knappast man skulle våga sig på.

Om man jämför ÖM-arna med HF-are och pingstvänner tror jag, utifrån tex-
terna och intervjuerna, att ÖM-traditionen från 1960-talet varit mindre hård än
de båda övriga. HF-pastorn Egon Melin, med starka pingstsympatier, är i sin
bok från 1960 strängare än sina samtida ÖM-are.

Diskussioner visar dock att åsikterna inte är homogena ens inom ÖM. I ÖMs
tidning MB finns några insändare som kritiserar tidningen för att den inte tar
strid och ”står för det Guds ord säger”. Invändningen gäller några artiklar kring
skilsmässa och omgifte liksom intervjuer i denna fråga och en ledarartikel i
abortfrågan. Insändarskribenterna menar att man borde tala om omvändelse
och att våra åsikter ska underordnas Bibeln.173

SMF-traditionen

I ÖM-traditionen möter man alltså i början en stark betoning på att bibeltexterna
ska uppfattas som regler att följa. Motsvarande finner jag inte i det jag läst från
SMF-traditionen som redan från början av den period jag studerar är mindre
sträng.

Det finns dock hos Gunnar Lindblad under 1940-och 1950-talen en tveksam-
het att ifrågasätta enskilda bud. Snarare försöker han – genom att ställa frågan
om den oskyldiga parten verkligen omfattas av förbudet mot omgifte – att på ett
”bibeltroget sätt” öka handlingsutrymmet.

Ivar Wennfors m fl presenterar en rejäl bibelteologisk framställning som står
sig som basdokument under flera decennier. John Ronnås uppsats från 1953
går längre än Wennfors m fl när det gäller allmänna resonemang men är mer
restriktiv när det gäller möjligheterna till omgifte. Under 1960- och 1970-talen
förekommer inom SMF flera exempel på resonemang där man utifrån kärleks-
tanken är mer öppen för omgifte.

Denna allmänna betoning på kärleken blir sedan dominerande i artiklar och
böcker från 1980-talet och framåt. Här tycker jag att det går att iaktta – särskilt
i vissa tidningsartiklar – att hänvisningen till kärleksbudet tillsammans med Jesu
förlåtande sinnelag blir den överordnade normen.

SMF-pastorn Jan Eireståls artikelserie om samlevnadsfrågor hösten 1987 är
ett gott exempel på utvecklingen. Under rubriken ”När kärleken gör oss illa”
diskuterar Eirestål skilsmässa. När krisen kommer bör ”moralismens exekutions-
patrull …hålla sig på avstånd”. Församlingen bör enligt Eirestål vara en plats där
fördomsfria hjälpare finns, där man är beredd att ompröva gamla syndakataloger
och där man – med ett visst beklagande – måste acceptera skilsmässan. Men
man kan samtidigt tacka Gud för denna möjlighet när två människors samliv
blivit en plåga. Skilsmässan skänks då som en utväg som kan ses som ett Guds
nådemedel. Eirestål kallade det ”ett exempel på hur evangelium övertrumfar la-
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gen för att livet ska räddas… Och det står ingenstans i Bibeln att det inte finns
förlåtelse för hjärtats förstockelse. Och det står inte heller någonstans att man
inte kan få förlåtelse för äktenskapsbrott när sådana ägt rum. Ingenstans i Bibeln
kan vi finna att Gud vägrat någon människa en ny start.”174  I seriens avslutande
artikel bekräftar Eirestål det riktiga i att börja om med en ny partner efter ma-
kens död eller skilsmässa.175

Att det även inom SMF finns skilda synsätt visar sig dock i tidningsdebatten.
I SVT svarar SMU-sekreteraren Eva Reimers på en fråga från två unga tjejer om
sex före äktenskap och om samboende. Hennes svar kan sammanfattas på föl-
jande sätt: Målet är inte att sätta upp definitiva regler för vad som är rätt och fel.
Då hamnar vi i lagiskhet. Målet ska vara att hänvisa till en grundhållning. Denna
innebär att (1) ingenting är svart-vitt, (2) ledstjärnan i alla relationer bör vara
kärlek och respekt, en form av situationsetik i ömsesidigt ansvar, (3) trohet och
ärlighet, samt (4) att församlingen är ett sammanhang där man öppet och ärligt
kan prata också om sex och samlevnad i visshet att Gud inte dömer. Enligt
Reimers behöver människan äktenskapet inte för att förhållandet ska bli mindre
syndigt utan för att ge det en stabilare grund.176   Missionsstyrelseledamoten
Marianne Hammar argumenterar däremot för en mer bestämd linje. Med fjorton
argument (varav fyra från kristen tradition) uppmuntrar hon till sexuell avhåll-
samhet före äktenskapet.177

Sammanfattande analys

Som vi sett präglas utvecklingen av en huvudlinje som innebär att man i allt
högre grad väger samman de olika kategorierna av texter på ett annorlunda sätt
än det gjordes i början av min period. Det gäller både ÖM-materialet och SMF-
materialet. Jag urskiljer dock att det görs på lite olika sätt.

Först ska sägas att den växande medvetenheten om de exegetiska svårighe-
terna och därmed olika tolkningsalternativ är en frukt av ökad tidshistorisk re-
flektion samt den kunskap kring porneia-satsen som Evald Lövestams avhand-
ling erbjuder (Lövestam tydliggör och diskuterar ett antal olika tolkningsmöjligheter
av satsen).178  Att man får ett exegetiskt problem vars lösning inte är självklar
bidrar troligen till att frågan om omgifte får olika svar under perioden.

Sammanvägningen av texterna sker – som jag visat ovan – på lite olika sätt.
En tydlig tendens är att det finns få exempel från senare tid där en regelfokuserad
läsning av texterna blir övergripande tolkningsnorm. Istället är det två huvud-
linjer som dominerar.

Den ena går från regelfokusering till en betoning av den spänning mellan det
ideal som Gud vill och de kompromisser man tvingas att göra. Här talas inte om
att buden upphävs och inte heller om att de skjuts i bakgrunden. I den konkreta
situationen överväger tanken att ge människan en ny start. Detta präglar en stor
del av ÖM-materialet (från 1960-talet och framåt, tidigare var Björks regel-
fokuserade syn förhärskande) och delar av det tidiga SMF-materialet (till exem-
pel Wennfors m fl). Det märks i materialet att ÖM-arna är mer tveksamma till
det ökade bejakandet av omgifte än vad SMF-arna är.
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Den andra huvudlinjen innebär att det dubbla kärleksbudet blir fokus. Denna
hänvisning innebär sedan i praktiken att de konkreta förbuden mot skilsmässa
och omgifte mer eller mindre försvinner ”för kärlekens skull”. Om man i det
första fallet betonar spänningen skulle man här kunna sägas göra en ”harmoni-
sering” av budskapet. Jag menar att mindre delar av det tidiga (till exempel
Ronnås) och stora delar av det senare SMF-materialet tenderar åt detta håll.

Det kan också uttryckas på följande sätt: Den andra modellen innebär att de
enskilda bibelorden tydligare sätts in i en övergripande tolkningsram som till en
del relativiserar deras bokstavliga betydelse. Man vågar då gå utöver vad Bibeln
själv talar om, till exempel när det gäller giltiga skäl för skilsmässa och omgifte.
Det finns en spänning mellan att helt frankt hävda att kristen tro medger omgifte
och mer ”bibeltrogna sätt” (se ovan om Lindblad) att ge utrymme för det. Jag
tycker mig också urskilja en tendens att de som hänvisar till kärleksbudet inte
alltid gör ett grundligt exegetiskt studium av de texter som föreskriver en hår-
dare praxis. Det är inte heller alltid så att innebörden i ”kärlek” preciseras med
hjälp av annat bibelmaterial.

Jag vill betona att detta mer är fråga om tendenser än om homogena traditio-
ner. Och det är ju tydligt att diskussioner om detta ämne fortsätter inom
frikyrkligheten.

Andra källor till etisk kunskap

I materialet hänvisas inte bara till Bibeln. Även andra källor för kunskap i etik
synliggörs i argumentation och resonemang. Jag ska visa på några av dem. Från
början bör det påpekas att dessa källor enligt min mening snarare fungerar stöd-
jande än avgörande när det gäller normativiteten (mer om det i nästa huvudav-
snitt där jag diskuterar sammanvägningen av olika källor).

Förutom hänvisningar som kan sorteras in under de rubriker jag använder
(den kristna kyrkans tradition, vetenskaplig kunskap utanför teologin, erfaren-
heten och värderingar i det omgivande samhället) finns även hänvisningar till
exempelvis samvetet. Dessa är likväl så få att jag inte ger dem en särskild rub-
rik.179

Kristna kyrkors traditioner

Inom huvuddelen av den svenska frikyrkligheten finns inget läroämbete med
auktoritet att uttala sig normativt. Situationen blir därför annorlunda än i de
kyrkor som hänvisar till en auktoritativ lärotradition när det gäller livsstilsfrågor
(MK och FA är i detta fall undantag i den svenska frikyrkligheten).180  I vilken
utsträckning hänvisar då de frikyrkliga i mitt material till kristen tradition?

Ofta finns hänvisningar till andra kristnas ståndpunkter. Som vi sett finns hos
O L Björk referenser till Hieronymus.181  Ivar Wennfors redovisar andra kyrkors
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syn på omgifte och hänvisar till den regel som man brukar tillämpa i ”Englands
frikyrkor och annorstädes”182 . Rune Forsbeck bygger till en del på boken Äk-
tenskap och familj i kristen belysning183  och Per-Axel Sverker hänvisar ofta till
andra författare och anger i slutet av sina artiklar att mycket av tillämpningen
bygger på boken Divorce and the Faithful Church.184

Man kan också se att andra författare i mitt material lär av varandra: ÖM-aren
Erik Sollerman hänvisar till SMF-aren Gunnar Lindblad. Lindblad citerar lutheranen
Arvid Runestam och EFS-aren Fride Hylander m fl. SMF-ledaren Gösta Hed-
berg hänvisar i sin artikel till den trettio år äldre boken av Wennfors m fl och
säger att ”den står sig väl”.185  För övrigt förekommer en hel del mer allmänna
hänvisningar till ”traditionella kristna värderingar”.

ÖM-pastorn O L Björk anför några exempel från kristen tradition (se ovan).
Ett annat exempel på hänvisning till ”den långa traditionen” står SAM-aren Paul
Wern för i sitt resonemang om omgifte. Efter att ha kommit fram till att det inte
finns något bibelord man med säkerhet kan stödja sig på om man söker försvara
omgifte efter skilsmässa skriver han att omgifte tilläts under GTs tid trots att det
inte var Guds ursprungliga avsikt och att situationen idag har stora likheter med
den (han beskriver dock inte närmare hur).186

Enligt de äldre informanterna spelar samfundsgrundarna en viktig roll som
auktoriteter. Dessa hänvisningar finner man inte hos andra generationer.

I SMFs tidning SVT hittade jag en artikel om en bok skriven av en afrikan.187

I övrigt har jag inte funnit några referenser till lärdomar från andra regioner i
världen.

Det bör också noteras att samtida auktoriteter ibland anförs när det gäller
kunskap om vilka ställningstaganden som är riktiga. Hos några informanter finns
hänvisningar till pastorn eller till att ”bröderna säger” (se kapitel åtta).

Sammanfattningsvis noterar jag att många citerade skribenter refererar till
hur andra författare behandlat frågan; man lär av varandra. Det finns också
hänvisningar till förkunnare och andra ledare. Det är sällan uttalat vilken tyngd
dessa hänvisningar har när det gäller det slutgiltiga ställningstagandet; vanligtvis
verkar traditionen mest bidra med argument och resonemang.188

Vetenskaplig kunskap vid sidan av teologin

De frikyrkligt kristna lever ju som deltagare i samhället i stort och får del av och
påverkas av samtida strömningar. Den svenska modell som växer fram från
1930-talet med dess sociala ingenjörskonst skapas inte efter gudomliga bud och
stadgar utan efter rationella och pragmatiska lämplighetskriterier och vetenskaplig
kunskap från socialvetenskaper, medicin och psykologi.189  Hur påverkar denna
idé- och samhällsmiljö de frikyrkliga resonemangen?

Historisk kunskap utnyttjas, inte minst när det gäller att visa hur äktenskap
ingåtts i andra tider. Olof Djurfeldts bok Vigsel eller fri samlevnad ger till exem-
pel en god översikt över germansk och svensk tradition och drar slutsatsen att
vigseln har sin motsvarighet även i icke-kristna samhällen.190  Ofta finns referen-
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ser till judisk och grekisk praxis. Ivar Wennfors m fl hänvisar till att det i alla
kulturer finns någon form av konsensusförklaring vid äktenskapets ingående.191

Hos Rune Forsbeck finns en god presentation av såväl aktuell lagstiftning som
det utredningsarbete som i samband med bokens tillkomst pågår kring äktenskaps-
frågorna.192

Det är helt tydligt i materialet om äktenskap, skilsmässa och omgifte att
psykologins språk växer i betydelse. Man kan iaktta hur psykoanalysens kun-
skaper tränger in och påverkar resonemangen.193  Det finns i mycket av
frikyrkolitteraturen ett växande utrymme för psykologisk kunskap som komple-
ment till den ”allmänna livsvisdom” som man samlar genom livet och själa-
vården.

Gunnar Lindblads bok Kristen sexualetik är ett exempel. Författaren lägger
stor vikt vid att hämta kunskap från psykologin. Han tar tydligt ställning för att
psykologisk kunskap ska spela en normativ roll i etiken:

Utifrån ett studium av de psykologiska förutsättningarna och evangeliets syn
måste det därför sedan bli möjligt att fastställa de etiska normerna och klart ange
riktlinjer och vägar för ett sunt mänskligt sexual- och kärleksliv.194

Genom hela Lindblads framställning löper tanken att psykologin rätt uppfattad
och evangeliet befinner sig i harmoni med varandra. Samma övertygelse finns
hos Wennfors och Lorentzi.195  De många böcker som utkommer på Libris bok-
förlag under 1970- och 1980-talen fullföljer tendensen att alltmer förstå relatio-
ner med hjälp av psykologin.

Samtidigt accepterar man inte okritiskt det som förs fram från vetenskapen.
Vissa gånger argumenteras emot det som i samtiden anses vara vetenskapliga
sanningar. Ett sådant exempel är föreställningen att sexuell avhållsamhet skulle
vara hämmande för den personliga utvecklingen – Wennfors m fl argumenterar
tvärtom för avhållsamhet med hjälp av skäl från medicin och psykologi.196  En
återkommande kritik framförs av det som kallas ”naturalism”.

Sammanfattningsvis konstaterar jag att det framförallt är psykologin som
anförs när man hänvisar till vetenskaplig kunskap vid sidan om teologin. Men
det finns även hänvisningar till historia och sociala förändringar. Att all veten-
skaplig kunskap inte okritiskt accepteras framgår av diskussionerna kring av-
hållsamhet.

Erfarenheten

När det gäller erfarenheten som kunskapskälla hänvisas främst till själavården
(ibland till ”kristenhetens långa kollektiva själavårdstradition”). Pastorers erfa-
renheter från samtal med människor i stor nöd anses vara relevanta uppgifter att
ta med i bedömningen av hur man ska undervisa i dessa frågor och hur man ska
förhålla sig i den enskilda själavårdssituationen. Som jag visat tidigare i detta
kapitel betonar flera författare själavårdarens uppgift att resonera kring förhål-
landet mellan normerna och den enskilda situation människan befinner sig i;
hans/hennes erfarenheter betyder då något för ställningstagandet.197  Ett annat
exempel är SMF-pastorn Fritz Lindén som med hänvisning till ”kristen erfaren-
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het” gör tillägg till listan av giltiga skilsmässoorsaker.198

I studieboken Hela mitt liv ställs även frågor om samboende. När författaren
och SMF-pastorn Egon Onerup diskuterar en kristen hållning i frågan menar
han att det är viktigt att lyssna på varför människor är tveksamma till att ingå
äktenskap. Hans svar är att de ofta sett eller själva upplevt hur kärleken/person-
gemenskapen försvunnit ur relationen och hur institutionen äktenskap då blivit
något negativt.199  Deras erfarenhet spelar alltså roll.

Ett positivt argument för omgifte är enligt SAM-aren Paul Wern att det ”finns
många som kan vittna om ett av Gud rikt välsignat andra äktenskap”.200

Man hänvisar också till att skilsmässa skapar otrygghet201  och Gösta Hedberg
anför att problematiken är svår eftersom det enligt honom inte finns några lyck-
liga skilsmässor.202  Skilsmässobarnens utsatta situation har också använts
normativt för att stödja tanken på idealet av fasta relationer. 203

Sammanfattningsvis kan konstateras att hänvisningar till erfarenheten handlar
om sådant som framkommit i själavården. Det argumenteras såväl utifrån erfa-
renheter av svåra förhållanden för skilsmässobarn som utifrån goda erfarenhe-
ter av ett andra äktenskap.

Värderingar i det omgivande samhället

Kunskaper kan också erhållas i dialog med det omgivande samhällets värde-
ringar. Det är alldeles uppenbart att Familjelagssakkunnigas utredningsarbete
påverkar de frikyrkligas sätt att formulera sina ståndpunkter. I betänkandet
Äktenskapsbalk (SOU 1981:85) ges otrohet en vidare innebörd än bara sexuell.
Samma tankegångar återkommer i samtida frikyrklig diskussion och påverkar
synen på legitima anledningar till skilsmässa.204

Det omgivande samhällets värderingar och diskussioner påverkar även på ett
annat sätt: Lorentzi hävdar till exempel att kyrkornas människor på allvar måste
ta itu med den yngre generationens nya frågor och synsätt utan att bara försik-
tigt upprepa det som tidigare sagts. De ungas ”avståndstagande från det etable-
rade samhällets dubbelmoral och korruption” måste tas på allvar.205

Jag noterar sammanfattningsvis att det omgivande samhället framstår som
något man bör lära av, ta hänsyn till eller ta avstånd från.

Sammanvägningen av olika källor

Citaten i kapitlets början återger några frikyrkliga röster som nämner om olika
faktorer i processen att formulera en kristen etik. Källmaterialet om äktenskap,
skilsmässa och omgifte visar – som i mina fem exempel ovan – att hänvisningar
görs såväl till Bibeln och den kristna traditionen som till vetenskapen, samvetet
och egna och andras erfarenheter. Intervjuerna ger en liknande bild.

Finns då någon uttalad teori om hur man når fram till normativ etisk kunskap,
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alltså hur man väger de olika källorna mot varandra? I mitt material finns inte
mycket av sådana principiellt metodiska resonemang (vilket ju i och för sig
heller inte varit syftet). Därav följer att det är svårt att dra säkra slutsatser när
det gäller eventuella teorier om tillgängliga normativa kunskapskällor. Det finns
dock i mitt material några exempel som mer tydligt nämner vilka källor den
kristne har tillgång till. Jag ska redovisa dessa innan jag gör ett försök att teckna
en mer sammanfattande bild.206

Några exempel på resonemang kring
sammanvägning av olika källor

SMF-aren Gösta Wärnbäck diskuterar i sin bok På kristen väg olika resurser
som den kristne har för att finna Guds vilja (vilket – som jag nämnde i början av
detta kapitel – är ett typiskt sätt att uttrycka sig). Han framhåller att man ska
lyssna till sitt samvete (som dock måste upplysas genom evangelium och för-
nyas genom den helige Ande för att leda rätt).207

Wärnbäck kritiserar dem som talar om att man ska välja den väg som tycks
vara den svåraste (det rådet är enligt författaren alltför statiskt för att kunna
tillämpas och ger dessutom en alltför negativ bild av vad Guds viljas väg inne-
bär). Inte heller räcker en hänvisning till ”Ordets väg”. Även om man i vissa fall
kan få ledning av bestämda bibelord finns andra tillfällen då Bibeln är tyst. Lott-
kastning förekommer i Bibeln men är en tveksam form (erfarenheten i Apostla-
gärningarna 2 är enligt Wärnbäck inte självklart positiv).

Wärnbäck går vidare och nämner – utan att själv ge några synpunker på
saken – Oxfordgrupprörelsens bruk av ”den stilla stunden” vilket innebär att den
kristne ska pröva den ”ledning” som erfars inför de fyra absoluterna. Han kom-
menterar vidare boken I hans fotspår (se nedan) vars råd han menar vara bra så
länge som man inte styrs för mycket av sin egen fantasi. NT hänvisar enligt
författaren till att den kristne ska söka efterlikna Jesu sinnelag (Fil 2:5-11) vilket
handlar om att vara lik Jesus i ödmjukhet och frigjordhet från det som hör till
denna världen.

Slutligen hänvisar Wärnbäck till det dubbla kärleksbudet: ”När de två ljusen
står i linje med varandra, kan vi säkert vara vissa i vårt sinne om att vara på rätt
väg.”208

ÖM-pastorn Roland Hellsten diskuterar möjligheten till omgifte och menar att
man i sin reflektion ska vägledas av ”personlig vishet, upplyst av den helige
Ande, det egna samvetet och för Kristi skull vederbörlig hänsyn till församling-
ens och samhällets attityd”.209

SAM-aren Paul Wern har i sin bok Etiska frågor i Bibelns ljus ett inledande
kapitel där han behandlar dessa frågor. Efter en genomgång av viktiga drag i
Mose lag, GT i övrigt samt evangeliernas och brevens etik ställer han frågan hur
texterna ska tolkas. Wern tar avstånd från en bokstavlig läsning av GT men
menar att de tio budorden rymmer ”omätliga värden”. GT ska läsas i ljuset av
NT och ”i bergspredikan har Jesus lärt oss hur Mose lag ska tolkas”. Bergs-
predikans syfte är enligt författaren att visa människor hur de kommer till korta
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inför kraven, men den kan även ses som exempel på den livsförvandling som
blir en följd av att gudsrikets krafter får behärska Jesu lärjungar. Inte heller allt i
NT ska tas bokstavligt (till exempel budet att vända andra kinden till eller påbuden
om klädedräkt och hår). Grunden för utläggningen av kristen etik idag ska vara
bilden av den kärleksfulle treenige guden, en biblisk människosyn och det dubbla
kärleksbudet. Wern konstaterar: ”Allt som görs av verklig kärlek till Gud och till
våra medmänniskor kan faktiskt kallas kristen livsföring.” Avslutningsvis hänvi-
sar Wern till samvetet som kan vara en moralisk kompass men behöver vårdas
och upplysas av Gud.210

Boken ”I hans fotspår”

Jag nämnde ovan Gösta Wärnbäcks referens till boken I hans fotspår. Något
mer bör sägas om den även om den inte ingår i mitt direkta material. Den är
nämligen ett gott exempel på något som flera informanter berättar om: tanken på
Jesus som förebild. Som ett pedagogiskt hjälpmedel i valsituationer kan man
alltså fråga: ”Hur skulle Jesus ha gjort?” eller ”Skulle Jesus kunna gå med mig i
det sammanhanget?” eller ”Skulle jag kunna vara här och göra det jag gör om
Jesus kom tillbaka nu?”. Utifrån svaret på sådana frågor gör man sedan sina
överväganden och fattar sitt beslut.

Boken I hans fotspår, eller vad skulle Jesus göra? av Charles M Sheldon
utkom i Sverige första gången år 1899 och har sedan getts ut i minst tio uppla-
gor (5 upplagan 1929, 8 upplagan 1942, ny omarbetad upplaga 1974 och 1981).
Enligt baksidestexten är den en av världens mest sålda böcker näst Bibeln med
en upplaga på över 23 miljoner exemplar. Att den utkom i flera upplagor i Sverige
tyder på att den hade stor spridning. Mina efterforskningar tyder på att många
som beskrev sig själva som ”väckelseinriktade” läste boken.

Berättelsen börjar i en kyrka där prästen inbjuder sina församlingsmedlemmar
att stanna kvar efter gudstjänsten för att ta personlig ställning till frågan: Vad
skulle Jesus göra i din situation? Det löfte man får ge är att sträva efter att handla
just som man tror Jesus skulle handla i en given situation, utan att fråga efter
vad följderna kan bli, lova att följa Jesus så bokstavligt som han lärde sina lär-
jungar att göra. Löftet skulle ges för ett år.

Boken handlar sedan om hur detta får stora konsekvenser för en rad männis-
kor. Udden är särskilt riktad mot rusdrycker, nöjen, finkultur och societetsliv.
Ett starkt engagemang som tar sig uttryck såväl i politiskt engagemang mot
krogarna som i välgörenhet blir följden, och pastorn satsar till exempel sina
semesterpengar på att en fattig familj istället får åka bort.

Vilken bild ges där av hur människor kommer till insikt om innebörden i
efterföljelsen, dvs hur Jesus skulle ha handlat? Svaret är att det egna samvetet
leds av Anden (det är inte säkert att alla kommer till samma slutsats) och i
gemensamma sammankomster ges ömsesidig vägledning och förbön. Genom
hela boken talas om hur de kristna ”förnam Andens sanktion” över utveck-
lingen.211

Ett exempel på Jesus som modell ges när en kristen barnmorska på Gotland
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intervjuas och får frågan om hon har problem med att förena sitt jobb med den
kristna etiken. Svaret lyder: ”Nej, jag kan bara utgå ifrån Jesu liv, det han stod
för och gjorde. Han fanns i alla läger, alltid på de svagas sida. Det håller för
mig.”212

Bibeln som yttersta norm

När jag ovan redovisar den noggranna genomgången av fem av de texter som
ingår i materialet om äktenskap, skilsmässa och omgifte får jag i samtliga fall dra
samma slutsats: när sammanvägningen av olika källor görs menar författarna att
bibelordet ska vara yttersta norm. Samtidigt är de måna om att betona att bibel-
ordet måste förstås på rätt sätt.

Att Bibeln haft en central roll i det frikyrkliga livet visar även Alarik Klefbeck.
Han menar att den frikyrkliga gemenskapen han studerat präglas av en betoning
av försanthållandet av Bibelns innehåll. Det skapar en bibelstudietradition där
man i hög grad söker ”sanningen” och därför kommit att ägna sig åt många och
långa tolkningsdiskussioner.213

Även i mitt eget material är bekännelsen hög till Bibeln som norm. Jag har inte
funnit några ifrågasättanden av denna ståndpunkt. Det har i materialet om äkten-
skap, skilsmässa och omgifte hela tiden funnits en tydligt uttalad respekt för
Bibeln som normativ uppenbarelse. Samma sak finns starkt understruken i in-
tervjuerna, särskilt hos de äldre informanterna. Vikten av personlig bibelläsning
är en följd av detta. Ett ibland citerat ordspråk lyder: ”Antingen kommer Guds
ord att hålla dig borta från synden eller kommer synden att hålla dig borta från
Guds ord.”

Men här märks ändå skillnader i uttryckssätt. Hos O L Björk dominerar bibel-
orden tydligt och hans närmast legalistiska sätt att använda dem gör att Bibeln
får en starkt dominerande plats; man får känslan att han menar att enbart Bibeln
ger sann etisk vägledning. I Olof Djurfeldts boktitel Bibeln ger klart besked
ligger antagligen också en markering. Per-Axel Sverker skriver redan i början av
sitt material att ”Bibelns undervisning måste vara högsta auktoriteten för våra
liv”214 , och SMF-ledaren Gösta Hedberg vill inte heller ”examinera bibliska an-
språk på oss”.215

Hänvisningar till bibelord förekommer flitigt i mitt material om äktenskap,
skilsmässa och omgifte fram till ca 1960.216  Därefter förekommer de i ÖM-
materialet i nästan samma utsträckning som tidigare medan bibelhänvisningarna
i SMF-materialet tunnas ut (det gäller främst tidningarna). Under samma tid har
benägenheten inom PR att söka ”proof texts” för det man hävdar minskat be-
tydligt.217

Detta kan ha olika orsaker. Kanske är det en följd av samhällets minskande
efterfrågande av kristna/bibliska ståndpunkter. Kanske är det en följd av att man
vill argumentera på sätt som blir mer acceptabelt även utanför församlingen.
Kanske är det ett tecken på att Bibeln inte längre spelar samma avgörande roll
och inte utgör samma självklara yttersta auktoritet.
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Ytterligare en aspekt på Bibeln som norm bör noteras. SMF-pastorn Gösta
Wärnbäck säger i sin bok att den Guds vilja som utgör det högsta goda är
”bunden till uppenbarelsen i Jesus Kristus sådan den möter oss i Bibeln”.218  Med
detta verkar inte Wärnbäck vilja ifrågasätta Bibeln, endast betona att troheten
gäller Bibelns innehåll och framförallt dess centrum Jesus Kristus. En liknande
precisering görs av flera andra författare.

Andra källor används i ökad utsträckning

Det är inte svårt att se att andra källors betydelse kontinuerligt vuxit. Det gäller
särskilt psykologins insikter. Innebär då detta att de också får en normativ bety-
delse i resonemangen eller är de bara stödjande för åsikter som grundas i bibel-
texter? Här är det inte lika enkelt att bestämt dra några slutsatser.

De frikyrkliga lärarna behandlar problemet hur situationer som inte direkt
berörs i bibeltexterna ska hanteras. Både Ivar Wennfors och Roland Hellsten
talar om att vissa frågor inte ställs i Bibeln.219  Människor möter också situationer
där det inte finns någon specifik biblisk regel att följa. SMF-pastorn Anders
Eklund uttalar sig om samboende: ”Jag tror inte att Bibeln ger konkreta svar i
den enskildes situation, utan den ger en helhetssyn av kärlek och omvårdnad. I
den enskildes situation måste man tolka det med sitt förstånd och sin känsla.”220

Som vi sett ovan har Rune Forsbeck också talat om att Bibeln inte alltid ger klara
besked; den enskilde måste fatta sina egna beslut.

Man kan också uttrycka det på följande sätt: Björks framställning präglas av
att han med Bibeln som auktoritet drar upp klara linjer för vad som är rätt och
orätt. Han gör detta med ett skarpt avståndstagande till ett omgivande samhälle
(och även förfallstendenser i församlingarna) som står under Guds dom.221

Wennfors och Lindblad har vad jag vill kalla ”en relationell grundton” som i hög
grad är präglad av en tro på samsyn mellan mänsklig psykologi och bibelordets
förmaningar.

Det framgår av Gunnar Lindblads uttalande (att normer ska fastställas utifrån
ett studium av de psykologiska förutsättningarna och evangeliets syn) att han
möjligen menar att kristen etik ska formas med hjälp av flera kunskapskällor.
Han utgår från att det inte blir någon konflikt mellan dessa när de uppfattas på
rätt sätt. Min bild är att flera författare i praktiken arbetar på samma sätt, oftast
utan att föra ett explicit metodresonemang kring saken.

När resonemang görs med utgångspunkt från harmoni uppstår inte frågan
om hur man hanterar eventuella konflikter mellan olika källor. I praktiken reses
inte heller den frågan eftersom man redan inom ramen för bibelmaterialet finner
olika betoningar och teman. Av den orsaken kan erfarenheter från nutiden in-
rymmas i de modeller där Bibeln betraktas som den yttersta auktoriteten. Med
hänsyn till dessa teman (till exempel spänningen mellan ideal och konkret verk-
lighet eller talet om Jesu vilja att erbjuda människor en ny start) kan erfarenhe-
terna från själavården och insikterna från psykologin inrymmas i ”bibeltrogna”
modeller. Det är få som uttrycker sig som SMF-pastorn Einar Sandahl som i en
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artikel om äktenskap och sexualliv rättframt menar att både Jesus och Paulus
ser omgifte som äktenskapsbrott men att det är nästan omöjligt att tillämpa en
sådan hållning idag.222

I samtalen med informanterna kan man urskilja att frikyrkomänniskor ofta
ger uttryck för en stor förväntan på Guds ledning. Genom bibelstudium och bön
och med hjälp av den heliga Anden ska man kunna urskilja vad som är rätt.
Tanken på Andens direkta tilltal omtalas också hos några av informanterna.

Det bör också tilläggas, trots att samvetet inte fick något egen punkt i genom-
gången ovan, att det i mitt material alltså finns åtskilliga referenser till samvetets
vägledning. Ofta framställs det ungefär som hos Wärnbäck, Hellsten och Sheldon
ovan, dvs att samvetet är ett Guds instrument för vägledning men att det inte är
helt pålitligt.

Avslutning av avsnittet Sammanvägning av källorna

Sammanvägningen av olika källor handlar alltså om förhållandet mellan bibel-
texter, tradition, förnuft, erfarenhet och samvete. Det finns ett fåtal mer allmänt
hållna etikböcker som skrivits i frikyrklig miljö. I några fall (Wärnbäck och
Wern) ingår de i min undersökning. En genomgång av annan litteratur och tid-
ningsartiklar som mer tydligt diskuterar dessa metodfrågor skulle troligen be-
kräfta och eventuellt nyansera den bild som ges här. En sådan mer omfattande
studie ligger vid sidan av denna avhandling.223  Jag konstaterar bara att man inom
MK talar om en fyrfaldig väg: kristendomens levande kärna uppenbaras i Skrif-
ten, upplyses av traditionen, levandegörs i personlig erfarenhet och bekräftas av
förnuftet.224  För övriga samfund känner jag inte till någon auktoritativ beskriv-
ning av hur källorna ska vägas; det som vanligen sägs är att Bibeln ska vara enda
auktoritet.

Vi får nöja oss med att konstatera att min undersökning har visat att gedigna
bibelgenomgångar gjorts i frågorna om äktenskap, skilsmässa och omgifte. Detta
stödjer att svensk frikyrklighet kan karakteriseras som en bibelutläggande rö-
relse. Samtidigt har det skett en successiv förstärkning av den plats som andra
kunskapskällor har i resonemangen. Det är dock tveksamt om detta innebär ett
verkligt ifrågasättande av Bibeln som yttersta norm. Jag återkommer till frågan
i kapitlets sista avsnitt.

Vad vet de icke-kristna?

Jag har tidigare i denna tredje del av avhandlingen kommit in på frågan om hur
kristen etik förhåller sig till någon form av allmänmänsklig etik. Det gällde då
frågan om icke-kristna står under samma bud som kristna människor. Jag vi-
sade att utgångspunkten hos de frikyrkliga i mitt material vanligtvis är att Guds
riktlinjer för äktenskap, skilsmässa och omgifte egentligen gäller alla människor
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men att det finns en större förväntan på att kristna människor både ska vilja följa
dem och genom kraft från Gud ha förmåga att göra det.

En delfråga när det gäller förhållandet mellan kristet och icke-kristet återstår
och ska nu kortfattat behandlas. I den frikyrkliga världen har tanken på ”Guds
vilja” varit viktig. Den kristne kan från Gud få kunskap om vad som är rätt och
gott. Frågan är om detta utgör en exklusiv kunskap som bara ges till människor
som tydligt söker den hos Gud. Är denna kunskap tillgänglig även utanför ”den
kristna sfären”, utanför kyrkans gemenskap? Vad vet människor som hör hemma
i andra religioner (muslimer, buddhister etc) eller saknar religiös bekännelse?

Det som kallas ”läran om den naturliga lagen” innebär att det i någon mening
finns en kunskap om gott och rätt, en allmänmänsklig etik, som människor
genom erfarenhet och förnuft kan komma fram till om hon följer de riktlinjer
som antas finnas i den mänskliga tillvarons och människans beskaffenhet.225

Begreppet är omdiskuterat, inte minst utifrån nutida diskussion om natur och
social konstruktion, och jag ska här inte utreda frågan närmare. Det ska bara
konstateras att begreppet ”naturlig lag”, så långt jag kunnat finna, inte förekom-
mer i mitt material.

Innebär då detta att mitt material stödjer tanken på att sann kunskap om gott
och rätt är något som bara kristna har? Så är knappast fallet. Det finns ett flertal
faktorer som tvärtom talar för motsatsen.

En sådan faktor är att de frikyrkliga hänvisar till och ibland bygger på icke-
kristnas resonemang och erfarenheter. Som vi sett ovan hämtas argument såväl
från vetenskaplig kunskap som från viss litteratur utanför kyrkans samman-
hang.

En annan faktor är att många av författarna i mitt material kopplar ihop äkten-
skapet med en Guds ordning i skapelsen. Enligt Wennfors m fl är äktenskapet
instiftat av Gud, ”en Guds ordning given i skapelsen av man och kvinna att
tillsammans representera det mänskliga”. Det har sin grund i Gud-Skaparens
vilja och ”står i ursprunglig och djup förbindelse med vår mänskliga natur”.226

Wennfors och hans medförfattare skriver dock inget om att detta innebär kun-
skap enligt den naturliga lagens modell; det är ändå rimligt att tänka sig att det
som är nedlagt i vår natur är möjligt att upptäcka även för den som inte delar en
kristen bekännelse.227  Samma sak gäller när ÖM-ledaren Sven Alverlin i artikeln
”Bibelns lära om äktenskapet kan hävdas med frimodighet” säger att Bibeln ger
”urlagar” som gäller alla människor.228

Den tydligaste hänvisningen till något liknande naturlig lag görs av pingst-
pastorn Josef Östby då han med hänvisning till Rom 1 talar om att Guds lag
finns nedlagd i varje människas inre, en lag som görs mer tydlig genom den
nedskrivna lagen.229

Av intervjuerna framgår att man har erfarenheter av att icke-kristna både
tänker rätt och lever rätt när det gäller moralfrågor.

Hur ska detta förklaras? Tyvärr finns inte i mitt material några resonemang
kring detta. En möjlig förklaring är att hänvisa till Guds verksamhet som skapare
och till hans allmänna uppenbarelse (se inledningen). En annan förklaring är att
Bibelns förmaningar och bud förkunnats i den svenska miljön under så lång tid
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att även människor utanför den kristna kyrkan nåtts av dess undervisning och
därmed fått reda på Guds vilja.

Sammanfattningsvis konstaterar jag att det i mitt material inte finns några
hänvisningar till något som kallas ”naturlig lag”. Även om frågan inte uttryckli-
gen diskuteras tycks man i praktiken ändå tänka utifrån förutsättningen att Gud
uppenbarar sig och sin vilja även utanför Bibeln och kyrkan. Egentligen diskute-
ras inte heller frågan i vilken mån icke-kristna kan uppfatta Guds vilja. Det finns
referenser till skapelseordningen som något gemensamt för alla människor. Men
huvudsyftet är inte att utarbeta någon teologisk modell för kristen etik utan att
presentera en undervisning för lärjungar.

”Att läsa som det står” – några möjliga lärdomar
 från frikyrkliga erfarenheter

Detta nionde kapitel i avhandlingen belyser frågan om vilka källor som bör vara
grundläggande och auktoritativa när en kristen etik konstrueras. Frågan är själv-
klart viktig för var och en som försöker att säga något normativt om vad som
utifrån kristen synvinkel är uttryck för kristen livsstil, vad som är gott och rätt.

Frågan om hur Bibeln ska användas i den etiska reflektionen är en del av detta.
Från tidigare forskning vet vi att diskussionerna kring bibelsyn och bibeltro har
varit intensiva i svensk frikyrklighet – och inte bara där; motsvarande diskus-
sion har funnits inom SvK.230  I ett tidigare skede speglar det samtidigt ofta
motsättningen mellan en äldre och en yngre generation och mellan olika sam-
fund.231  Så mycket av denna debatt har dock inte blivit synlig i mitt material.

För de frikyrkomänniskor som förekommer i mitt material är sökandet efter
det goda och det rätta något man gör som lärjunge till Jesus Kristus. Det innebär
att det är en process med förväntan om Andens ledning och med användande av
alla de resurser som hör till det mänskliga och pånyttfödda kristuslivet (tradi-
tion, förnuft, intuition, vetenskap etc). En stark förväntan finns inför Bibeln
som Guds redskap för vägledning, och det är sällan någon tvekan om att Bibeln
bekänns som yttersta norm för etiken.

Jag har i detta kapitel – genom en systematisk analys av mitt empiriska mate-
rial – synliggjort ett antal modeller för bruk av Bibeln. Jag har också visat hur
andra kunskapskällor i olika utsträckning används i resonemangen. Kortfattat
visas också hur författare och informanter uppfattar möjligheten till sann etisk
kunskap utanför kyrkans sammanhang. Däremot har det inte getts svar på två
av de frågor som aktualiseras i kapitlets början: hur påverkar synden möjligheten
till sann etisk kunskap? och vilken roll spelar kristen tillhörighet och praxis för
tillgång till etisk kunskap?232

Det är frestande att här i slutet av kapitlet diskutera mina resultat för att
utveckla någon form av modell för hur kristen etik bör konstrueras. Den uppgif-
ten är emellertid för stor för detta sammanhang. Jag ska därför begränsa mig till
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att reflektera över två områden. Först gäller det förhållandet mellan Bibeln och
andra kunskapskällor. Därefter tar jag upp frågan om vad bibeltrohet kan anses
innebära.

Bibeln och övriga kunskapskällor

Jag har tidigare i detta kapitel framfört min mening att det är korrekt att karak-
terisera svensk frikyrklighet – som den är synlig i mitt material – som en bibel-
utläggande rörelse. Detta stöds av att det finns många bibelhänvisningar i de
texter jag analyserar, och att mina informanter i hög utsträckning hänvisar till
Bibeln när de motiverar sina ställningstaganden. Informanterna har också om-
vittnat att Bibeln haft en central plats i det gemensamma församlingslivet och
även – i viss mån – i det personliga livet genom enskild bibelläsning.233

I likhet med många andra skriver den amerikanske etikern Richard Hays i sin
bok The Moral Vision of the New Testament att även de som ställer sig under
principen sola scriptura – endast Bibeln – alltid läser Bibeln utifrån en viss tradi-
tion och i ett visst sammanhang som påverkar läsningen.234  Hur man än vänder
sig innebär detta att de normer som förkunnas av människor grundas i tolkade
bibeltexter. Det är i detta sammanhang som det är viktigt att klargöra för sig
själv och andra vilka andra källor som i praktiken ger bidrag till formandet av det
budskap man framför.

En slutsats av min undersökning är att det har skett en viss förskjutning i
synen på vad som utgör auktoritet. Inte så att Bibelns överordnade ställning
ifrågasätts; snarare är det så att kompletterande källor får spela en större roll.
Det är tydligt att man inte på samma självklara sätt som tidigt i perioden anser
sig kunna avgöra vad som är rätt genom att citera ett enkelt bibelord. Psykologins
språk och resonemang växer i betydelse. Att de båda frikyrkomedlemmarna i
kapitlets inledning nämner flera faktorer som instrument för den som söker
Guds vilja är typiskt. Det är också värt att lägga märke till att ingen av dem
direkt eller i första hand hänvisar till Bibeln; tvärtom säger den förste av dem
uttryckligen att Bibeln inte innehåller någon förteckning på rätta svar utan att det
gäller att i varje situation höra Guds röst.

Men har då inte detta skett hela tiden? Är inte även de av mina författare som
skriver i början av den period jag studerar påverkade av sin samtid och väger in
andra kunskapskällor än Bibeln? Fungerar inte alltid Bibeln endast som en del av
traditionen? Stämmer verkligen bilden av att situationen på denna punkt föränd-
rats? Är det kanske så att man har en formal bekännelse till Bibeln men i prakti-
ken låter andra källor spela en större roll än vad man är tror och är medveten
om?

Frågorna bör ställas. Nutida hermeneutisk teori talar om omöjligheten att helt
frigöra sig från sin egen kontext. Vissa teologiska traditioner talar om Bibeln
som norma normans (den normerande normen) och traditionen som norma
normata (den normerade normen). Min undersökning visar att detta inte är så
lätt att åtskilja och att det inte alltid varit klart vad som varit vad.

För den som är medlem i en troendeförsamling och bekänner Bibeln som
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norm för tro och liv är det därför viktigt att hålla dessa frågor levande. Det kan
dock inte ske på annat sätt än att tillsammans med andra reflektera över den
praxis som utvecklas i gemenskapen har när dess medlemmar enskilt och till-
sammans söker komma fram till vad som är Guds vilja, vad som är gott och
rätt.

Att vara bibeltrogen

I frikyrkomiljön anses det naturligt att det i läran om sola scriptura ingår en vilja
att följa Bibelns undervisning. Det innebär alltså att Bibeln får vara vägledande
och normativ.

Jag har i kapitel fyra och fem visat på förändringar i innehållet i vad som
undervisats som rätt och gott. Även om debatten hela tiden finns där, sker –
som vi sett – en förskjutning mot ett större accepterande av såväl skilsmässa
som omgifte. Däremot finns det ingen som hävdar något annat ideal än trohet
och att den monogama relationen (oftast äktenskapet) är platsen för samlevna-
den mellan man och kvinna. Vi kan också tydligt se förändringar i synsätt på
dans, idrott, alkohol etc. Samtidigt visar jag att det inom frikyrkligheten under
hela perioden funnits skilda parallella synsätt när det gäller frågan om det är rätt
att bära vapen och delta i krig.

Frågan är vad detta betyder. Tydligt är att de frikyrkliga, åtminstone på vissa
punkter, klarar att leva med mångfald och förändring på tillämpningsplanet. Att
förändringar i undervisningen skett syns i avhandlingens andra del. Beror detta
på att Bibelns etiska vägledning läses i ljuset av och anpassas till rådande all-
männa samhällsvärderingar?  Eller är det så att det handlar om att man håller fast
vid Bibelns normativa status men tolkar dess innehåll på annorlunda sätt?

En troendeförsamling som vill vara trogen Bibeln kan aldrig nöja sig enbart
med sociologiska förklaringar till förändringar. Därför är bibelarbetet alltid vik-
tigt i denna miljö. Min undersökning har visat hur de frikyrkliga brottats med
frågan om hur olika bibeltexter ska förstås och relateras till varandra.

Det gäller dels frågan om i vilken mån texter ska läsas bokstavligt. Åtskilliga
regler som finns eller fanns i ”syndakatalogen” motiveras som vi sett utifrån
trohet mot Skriften. Sålunda har till exempel krav på klädsel och hårlängd, tro-
het inom äktenskapet och förbud mot omgifte grundats i enskilda bibelord. En
förändring inträffar när sådana texter läses kontextuellt, dvs när dess relevans
för nutida normgivning blir beroende av vad texten betydde i dåtiden (alternativt
när en tidigare förståelse av dåsituationen förändras). En historisk läsning av
texterna påverkar därmed vad man uppfattar vara bibeltroget. Man skulle också
kunna säga att en del av ”syndakatalogens” påbud, liksom Björks framställning,
bygger på en läsning som kan kallas sträng biblicism. Till skillnad från detta är
flertalet av de övriga skribenter skolade teologer som tar till orda i frågorna på
ett betydligt mer nyanserat sätt.

Dels gäller det hur sammanvägningen sker mellan olika slags texter. Jag har
visat hur Jesu handlande och det dubbla kärleksbudet auktoritetsmässigt kan
uppfattas som överordnade enskilda konkreta bud. Ibland framställs det så att
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det konkreta budet upphävs eller anses irrelevant, andra gånger talar man om
ideal som alltid måste relateras till den konkreta praktiska situationen. Jag har
tidigare uttryckt det genom att hävda att regelkategorin i bibelmaterialet tonas
ner till förmån för de texter som är av mer principiell eller paradigmatisk natur.
Men hela tiden försöker de frikyrkliga att motivera sin praxis utifrån bibeltexter.

Kanske man sammanfattningsvis kan karakterisera förändringen som en ut-
veckling från vad som skulle kunna kallas ”bibelcentrerad etik” till ”bibliskt-
hermeneutisk” alternativt en ”teologiskt-reflekterande etik”. Med det menar jag
att man med tiden i allt högre grad lämnar en bokstavlig läsning av texterna och
läser mer kontextuellt och utifrån en mer teologiskt genomtänkt position.

En sådan beskrivning kan dock problematiseras:
Det är enkelt att kritisera ”syndakatalogens” förespråkare för att de är vad

man kan kalla ”punktuellt bibeltrogna”. På vissa bestämda punkter (hår, klädsel
och omgifte) läser de Bibeln mycket bokstavligt. På andra punkter (sälja vad
man äger, tvätta varandras fötter) läser man inte alls på samma bokstavliga sätt.
Liknande kritik förekommer också i mitt material och utgör säkert en viktig
förklaring till den omprövning som sker. Det är också intressant att konstatera –
vilket omvittnas i en av intervjuerna – att oenighet i tolkning kan accepteras på
vissa punkter men inte på andra. Till exempel kan man diskutera försonings-
läror, hur fullkomlig en människa kan bli eller hur Uppenbarelseboken ska för-
stås samtidigt som man utifrån vissa bibeltexter bokstavligt håller sig till vissa
beteendekrav.235

Jag har i min analys pekat på att kristen etik kan utformas bokstavstroget men
också att det finns risker för vad som kanske kan kallas en ”bokstavslöshet”.
Med detta menar jag att man plockar ett ord (till exempel kärlek), fyller det med
innehåll som man själv önskar och fastställer, mer eller mindre ignorerar övriga
texter och låter det valda ordet fungera som en övergripande norm utan att
förvissa sig om att denna norm är fylld med bibliskt färgat innehåll. Något tyd-
ligt exempel på detta senare har jag inte funnit i mitt material, men vissa skulle
nog mena att det finns tendenser åt det hållet.

En slutsats av detta skulle kunna vara att en etik trogen Bibeln bör formas
utifrån en medveten tolkning där olika bibeltexter får medverka på egna villkor
samt där det finns en öppet redovisad helhetssyn som gör att dessa texter vägs
samman på ett sätt som är troget det som uppfattas som Bibelns centrum. Vi-
dare behöver det finnas utrymme för seriösa tolkningsdiskussioner, något som
enligt mina informanter särskilt förr inte alltid var fallet (det ansågs inte ”andligt”
att ifrågasätta). Att döma av vad informanterna berättar och undersökningar
visar innebär detta att bibelläsningen behöver öka och Bibelns texter och under-
visning aktualiseras.236

I troendeförsamlingens teologiska referensram ingår övertygelsen att man är
en del av det återlösande och försonande verk som Gud genom Jesus Kristus
utför i världen. En rimlig följd av detta är att berättelsen om detta därför bör
varas centrum också i kristen etik och därmed vägledande i hur Bibelns texter
ska läsas och vägas samman.

Begreppen bibeltrogen eller bristande bibeltrohet visar sig nog, utifrån bred-
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den av synsätt på vad detta kan innebära, vara svåra att använda som vapen i
diskussionerna.237  Samtidigt visar det hur viktigt det är att föra dessa samtal på
ett seriöst sätt och med stor metodisk klarhet och även att kunna ha rätt att
hävda att vissa synteser av bibeltexterna är mer rimliga än andra, att man med
dessa tolkningar verkligen ”läser som det står”.

Längre än så kan och vill jag – utifrån de begränsningar som avhandlingens
uppläggning innebär – inte föra resonemangen i detta sammanhang.
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Avhandlingen har hittills till största delen belyst diskussioner inom svensk fri-
kyrklighet. Vi har sett hur man försökt värja sig mot det man uppfattat som
nedbrytande krafter och istället sökt främja det som man anser som positivt:
trohet, kärlek, hänsyn, omtanke om medmänniskans bästa. Vi har också sett
hur fokus på vikten av gudsgemenskap inneburit att man avgränsat sig mot
sådant som uppfattats som hinder och frestelser. Det är bland annat mot denna
bakgrund som avståndstagandet från ”världen” ska förstås. Samtidigt har vi
kunnat iaktta belägg för ett stort och omfattande engagemang i olika samhälls-
sektorer, en frikyrklig ”verksamhetslusta”. Jag har också gett exempel på hur
resonemang varit uppbyggda som legat till grund för ställningstaganden i olika
frågor.

Under den tid som avhandlingen beskriver är Sverige ett land i stark föränd-
ring. Ola Sigurdson beskriver i sin bok Den lyckliga filosofin hur myndighe-
terna med ”den svenska modellen” som idé försöker genomföra ett samhälls-
bygge präglat av samförstånd, framsteg och centralism.1  Frikyrkliga värde-
ringar och frikyrklig livsstil formas därför i ett samhälle där det ges starka
signaler om vad som är önskvärt och vad som inte bör förekomma.

Hur ser då samspelet mellan frikyrkligheten och samhället ut? Hur påverkas
frikyrkliga av det som händer i samhället? I denna del av avhandlingen ska jag
ytterligare belysa detta. Först visar jag i kapitel tio paralleller och skillnader
mellan frikyrklig reflektion och det som hävdas i andra sammanhang och av
några andra aktörer i samhället. Här gäller det SvK, andra folkrörelser som
arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen samt den statliga lagstiftningen och
”samhället i stort”. I kapitel elva försöker jag kortfattat visa på säkra eller
troliga faktorer bakom de förändringar i uppfattningar som illustrerats i denna
avhandling. I kapitel tolv ställer jag slutligen frågan om den svenska frikyrklig-
het som presenterats i avhandlingen är en homogen etisk tradition (värde-
tradition) eller inte.
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Inledning

Etnologen Jonas Frykman berättar i sin bok Dansbaneeländet om hur många
människor i samhälle och kyrka under 1930- och 1940-talen var ytterst upp-
rörda över ungdomens förfall, synligt särskilt i dansbanornas sammanhang.
Med argument och framställningar som till en del påminner om hur man inom
frikyrkligheten fördömer verksamheten vid dansbanan varnar även andra för
de förödande konsekvenser för det uppväxande släktet som dansbanekulturen
innebär. Film och romaner bör stoppas av censuren. Inte minst finns det i
kåren av provinsialläkare en stark önskan om någon form av sanering.1  Frykman
använder begreppet ”en moralisk panik” för att karakterisera det som händer.2

Exemplet visar att det inte bara var inom frikyrkan som man var orolig för
samhällsutvecklingen.

Samtidigt framkommer det i flera intervjuer att åtminstone vissa av de reg-
ler som vi sett inom frikyrkligheten inte bara gällde församlingsfolket. Här
berättas till exempel om att sabbatsbudet hålls inte bara av troende utan även
av icke-troende.3  Jag återgav i kapitel sju SMF-teologen Sven Hemrins tal om
tre ”moralnivåer” som bland annat innebär att en stor del av den vedertagna
moralen är gemensam för frikyrkliga och andra (även om frikyrkliga i högre
grad än andra förväntades hålla buden).

Detta och annat väcker naturligtvis frågor om förhållandet mellan vad som
ansågs vara moraliskt gott och rätt inom svensk frikyrklighet och inom andra
kyrkor, folkrörelser och samhället i stort, och i vad mån de olikheter och
förändringar vi kunnat iaktta inom frikyrkan också finns i andra samman-
hang.

Här kan jag av utrymmes- och materialskäl inte redovisa någon mer omfat-
tande undersökning av dessa problem. Min redogörelse bygger huvudsakligen
på vad som framgår av mitt eget källmaterial.

Svenska kyrkan

När det gäller övriga kyrkor är det SvK som ligger närmast till hands att
jämföra med. Jag får här nöja mig med att diskutera materialet om äktenskap,
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skilsmässa och omgifte (jag har inte motsvarande jämförelsematerial till inter-
vjuerna). Av detta framgår att de frikyrkliga ofta bejakar ståndpunkter från SvK;
ibland – om de inbjuds – gör de även officiellt gemensam sak med SvK.4  Men
här finns också skillnader. Jag tar fram några exempel för att belysa saken.5

1940- och 1950-talen

År 1951 utkom pamfletten Ett brev i en folkets livsfråga. Till Svenska kyrkans
präster från dess biskopar. Den var en förmaning att ta samlevnadsfrågorna på
allvar. Biskoparnas brev (för 60 öre!) innehåller undervisning om aktuella sam-
levnadsfrågor: äktenskap och skilsmässa, utomäktenskapliga förbindelser, före-
byggande av havandeskap, aborter, sterilisering, artificiell insemination och ho-
mosexualitet.

Om äktenskapet skrivs att det är oupplösligt och bör värnas:
Av dessa skäl vänder sig kyrkan mot den skilsmässomentalitet i tiden, enligt
vilken äktenskapet är ett kontrakt, som binder kontrahenterna endast så länge de
ha lust. Särfall finnas, där skilsmässa kan och rent av bör förekomma. Bakgrunden
till denna skilsmässa är enligt Jesu ord alltid människohjärtans hårdhet. Mellan
två makar, som båda äro ödmjukt hängivna Guds vilja, bör tanken på skilsmässa
vara helt utesluten. Gör däremot en make sig skyldig till beteende, som bryter
sönder äktenskapet, och framhärdar han däri, kan för den andra makens eller för
barnens skull skilsmässa vara befogad. Men därvid är angeläget att genom med-
ling alla andra utvägar att lösa konflikten prövas.6

I MB kommenteras biskoparnas brev i sexualfrågan i en ledarartikel i början av
år 1951. Författaren tycker att det är ”ord i rätt tid” och önskar bara att fler hade
fått ställa sig bakom det. Han bejakar övertygelsen att varje själavårdare i den
konkreta situationen ska tillämpa orden på ett själavårdande sätt. Vidare skriver
han att klyftan mellan den syn som alltmer blir förhärskande bland stora skikt av
det svenska folket och den kristna synen vidgas.7

Denna samsyn i sakfrågan är representativ för det mesta av materialet från
1940- och 1950-talen. Det utkommer flera böcker i frågan. Den gemensamma
kampen är ”för traditionella kristna värderingar” om äktenskap och sexualliv
samt ett försvar för hemmet och familjen. Gemensamt är det gedigna bibel-
arbetet och värnandet av äktenskapet som en Guds skapelseordning. Till stor
del (men här är vissa frikyrkliga, liksom ett fåtal inom SvK, mer restriktiva)
gäller detta även synen på möjligheten till skilsmässa och omgifte, motiverat
utifrån evangeliets grundsyn om förlåtelse och upprättelse.

Några skillnader

Det finns även skillnader men dessa gäller mindre sakfrågan och mer – som jag
förebådar redan i kapitel tre – motiveringar och teologiskt sammanhang. Argu-
mentet att ett fasthållande vid lagbuden leder till egenrättfärdighet saknas helt i
den frikyrkliga framställningen men finns hos flera av de svensk-kyrkliga för-
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fattarna. Hos dem finns också en starkare betoning av att buden syftar till att
väcka samvetet och leda till självprövning och syndakännedom; de konkreta
buden uppfattas ofta som omöjliga att uppfylla.

Som jag visat i kapitel nio argumenterar de frikyrkliga mer utifrån Jesu förlå-
tande och upprättande grundhållning mot syndare, och de konkreta buden un-
derordnas kärleksbudet. Hos författarna från SvK är frågan om prästernas vigsel-
plikt av frånskilda det problem som står i centrum, hos de frikyrkliga är proble-
met hur man ska hantera skilsmässor och omgiften i församlingen.

1960-talet och framåt

Går vi sedan framåt under den studerade perioden kan vi iaktta förändringar i
synsätten. 1960-talets ”sexliberalism” utmanar, och det finns – framförallt inom
SvK men även inom frikyrkorna – personer som vill pröva en friare hållning till
olika mönster och synsätt inom samlevnadsetiken. Jag hävdar i kapitel sju att det
inom frikyrkorna sker en förskjutning så att värdet trohet mer tydligt inkluderar
trohet till den egna personens utveckling. En samtida representant inom SvK för
detta sätt att resonera är prästen Ludvig Jönsson. Han menar att kärleken och
troheten är viktigare än institutionen äktenskap, och han varnar för att männis-
kor ska tro att kyrkan genom sin hållning vill värna äktenskapet mer än männis-
kan.8

Det är dock fortfarande så att SvK officiellt håller fast vid en hög syn på
äktenskapet och dess livsvaraktighet. År 1973 kommer – i samband med en
pågående statlig utredning om familj och äktenskap och sexual- och samlevnads-
undervisning – ett nytt biskopsbrev: Om en kristen sexualsyn. Biskopsmötets
svar till samkristna skolnämnden.9  Dess synsätt kan sammanfattas på följande
sätt: Utgångspunkten i resonemangen är att kärleksbudet ska tillämpas med hjälp
av biblisk undervisning som har sitt sammanhang i Guds gärning i Jesus Kristus
och den kristna tron. Samtidigt är kärleksbudet avsett för alla människor, och
även icke övertygade kristna kan bejaka det som en grundläggande princip. Det
finns en spänning mellan ideal och verklighet som inom kristen tro löses i evang-
eliet om syndernas förlåtelse.10  Kärleken mellan en man och en kvinna är en
Guds gåva. I äktenskapet förenas paret till ett kött i kärlek, trohet och ömsesidig
tjänst. Guds vilja är livsvaraktighet. Jesus säger nej till skilsmässa för att värna
om familjesammanhållningen och kvinnan. Men i denna värld kan det mindre
onda alternativet ibland vara att tillråda en skilsmässa. Kyrkan rekommenderar
vigsel och äktenskap, även om man kan känna respekt för ärliga motiv hos dem
som lever i äktenskapsliknande förhållanden, grundade i ett stort personligt all-
var.11

Även denna gång får biskopsbrevet positiva omdömen i MB där man tycker
att man kunde ha gjort gemensam sak.12  Liknande tongångar finns i SMF-mate-
rialet.
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Sammanfattning av avsnittet Jämförelse med Svenska kyrkan

Sammanfattningsvis kan sägas att materialet om äktenskap, skilsmässa och
omgifte visar en likartad utveckling inom frikyrkorna och SvK. De variationer
som redovisats i den frikyrkliga traditionen (till exempel mer eller mindre stark
betoning på vigseln, mer eller mindre öppen hållning till omgifte) återfinns även
i svensk-kyrklig tradition. Jag har tidigare visat att pingstsamfunden – som hel-
het – stått för en något strängare hållning till skilsmässa och omgifte än vad
SMF-traditionen gjort, en beskrivning som gäller i minskande grad men som
fortfarande troligen är giltig till slutet av den period jag undersökt. Den officiella
undervisningen inom SvK ligger på denna punkt i sakfrågan (men inte i
motiveringarna) nära SMF-arnas.

Det finns därför inga uppenbara skillnader på detta område mellan de värden
som man sökt främja inom SvK och frikyrkorna. Många av de bärande
övertygelserna om äktenskap, skilsmässa och omgifte är gemensamma inom
svensk kristenhet. I båda fallen har trohet varit avgörande, och utvecklingen har
lett till att troheten blivit mer omfattande än att enbart ha med institutionen äk-
tenskap att göra.

Till detta bör noteras att det inom SvK finns flera rörelser av pietistisk karak-
tär (exempelvis laestadianerna) där en minst lika uttalad ”syndakatalog” som hos
de frikyrkliga förekommer eller förekommit. Jag har också under arbetets gång
fått höra vittnesbörd om att de spänningar jag tidigare talat om mellan frikyrkliga
akademiker och andra också funnits inom SvK. Det är ett faktum att det under
hela perioden finns skiljelinjer som löper såväl inom kyrkorna som mellan dem.13

Andra folkrörelser

Svensk frikyrklighet är en del av det som ibland kallas folkrörelsesverige. Histo-
rikern Sven Lundkvist påvisar i sin bok Folkrörelserna i det svenska samhället
1850-1920 sambanden och hur frikyrkoförsamlingarna växer fram parallellt med
nykterhetsföreningar och senare med fackföreningar.14  Många frikyrkliga var
medlemmar även i andra föreningar, inte minst inom nykterhetsrörelsen.15

En folkrörelse är enligt en definition en rörelse som bygger på frivillighetens
grund, har stor anslutning, arbetar på lång sikt och har starka ideella och dyna-
miska inslag. Med denna definition är det framförallt väckelserörelsen, nykter-
hetsrörelsen och arbetarrörelsen som räknas dit.16

Inom folkrörelserna har man formulerat och stridit för övertygelser som man
menar bör prägla individer och samhälle. Det är naturligtvis intressant att fråga
sig i vad mån som de värderingar som frikyrkomänniskor står för också finns i
andra folkrörelser och i vad mån som de också har eller hade liknande norm-
kataloger som skulle följas.17
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Den skötsamme arbetaren

När det gäller den period som Lundkvist beskriver finns det en del jämförelse-
material. Bland de mera kända beskrivningarna är idéhistorikern Ronny
Ambjörnssons bok Den skötsamme arbetaren.18  I brist på annat material – jag
har inte funnit något senare jämförelsematerial – får jag därför nöja mig med att
peka på hur vissa motiv förekommer såväl i den miljö han skildrar som i den
frikyrkomiljö som mitt material beskriver.

Jag skrev ovan att en frikyrkokristen förväntas främja det som är positivt:
trohet, kärlek, hänsyn, omtanke om medmänniskans bästa. Hon ska vara ett
föredöme för andra och hennes liv ska vara ett gott vittnesbörd om den Jesus
Kristus som hon tror på. Hon finns i världen för att med sitt liv delta i genomför-
andet av missionsuppdraget. Målmedvetenhet är då nödvändig, och tanken på
att vara nyttig är särskilt stark under början av min period. Genom ett liv i tjänst
för andra ska den kristnes liv förhoppningsvis leda till att människor också kom-
mer till tro och till framgång för församlingen. Det är helt klart att idealet – även
om just det ordet inte används mer än av ett par av mina informanter – är ett liv
i skötsamhet. När Sven Hemrin talar om att städningen näst intill var en andlig
fråga är det ett exempel på ett skötsamt liv.

Ronny Ambjörnsson visar i sin bok hur det i den arbetarmiljö han undersöker
också växer fram ett ideal av skötsamhet. I detta begrepp ingår att en person är
nykter, ordhållig, har god självkontroll och är eftertänksam. Det formas genom
nykterhetsföreningar, fackföreningar och bildningsverksamhet en kultur som
strävar i riktning mot ett människovärdigt samhälle. Livet ses enligt Ambjörnsson
i denna miljö som ett projekt där man med hjälp av planering och självkontroll
ska kunna bidra till goda förhållanden. Disciplinering och kultivering är nyckel-
ord. I föreningarna kämpar man mot supandet och alkoholen, mot lättjan, mot
spelandet på till exempel trav, mot slöpratandet på caféerna och för läsande,
bildning och solidaritet. Här odlas ideal för ett gott hemliv karakteriserat av fasta
könsroller och anpassning av antalet barn till det utrymme man hade i bostaden.
Ibland uttrycks en skepsis mot idrottsrörelsen som man menar är koncentrerad
på utveckling av kroppen istället för anden. Det finns även i nykterhetsföreningarna
en utbyggd kontrollapparat som under seklets första decennier leder till uteslut-
ningar av dem som inte sköter sig.

Alldeles uppenbart finns det stora likheter mellan frikyrkovärlden och den
miljö som Ambjörnsson skildrar. Det handlar om att människan ska ta ansvar
för sitt liv och bruka det till gagn för inte bara sig själv utan också för högre
syften. Hon bör leva skötsamt och bidra till en god utveckling i världen. I de
frikyrkligas fall är detta mål/ideal relaterat till Guds avsikter med världen, i de
mer sekulariserade varianterna till samhällets omdaning i önskad riktning. Det
finns dock i Ambjörnssons material ingen mer omfattande motsvarighet till de
gränser som dras i frikyrkan när det gäller till exempel dans, klädedräkt och
teater.
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Sammanfattning av avsnittet Jämförelse med andra folkrörelser

De kristna är alltså, åtminstone under den tid som Ambjörnsson berättar om
(1920-talet), inte ensamma om att ha beteendekataloger. Närmare undersök-
ningar skulle kunna fastställa på vilket sätt den kontinuitet och de förändringar
som jag ovan påvisat när det gäller frikyrkliga värderingar har sin motsvarighet
inom andra folkrörelser. Här finns troligen mycket som är parallellt, och mycket
av det som var grundläggande folkrörelsevärderingar utvecklas med tiden till
normer i det framväxande folkhemmet. På denna punkt finns stort utrymme för
fortsatt forskning.

Samhället

När den frikyrklige teologen Owe Kennerberg genomfört sin undersökning om
de områden som varit föremål för församlingstukt inom svensk frikyrklighet
drar han slutsatsen att frikyrkornas folk reagerar på i stort sett samma områden
och missförhållanden som samhället i övrigt.19  Som nämnts tidigare i avhand-
lingen menar SMF-teologen Sven Hemrin att det i hans uppväxt fanns stora
likheter mellan bärande grundtankar om rätt och fel inom och utanför frikyrkan.
Kan dessa tankar bekräftas i mitt material? Är det likadant under hela perioden?

Vad avses då här med termen ”samhället”? Är det gällande lagstiftning? Är det
ett antal debattörer som avses? Är det människors praxis? Här ska jag främst
belysa den frikyrkliga diskussionen i förhållande till samhällets lagstiftningsar-
bete. Därefter ska jag kort kommentera den bild som ges av värderingar och
moral hos ”folk i allmänhet”.

Debattfronten

Materialet om äktenskap, skilsmässa och omgifte ger bilden av att de frikyrkliga
(tillsammans med SvK) först försvarar ”traditionell moral” mot ”den nya mora-
len” (gäller 1940- och 1950-talen). Den nya moral som då avses är den som
bejakar och förespråkar en öppnare och friare syn på sexualiteten och som
växer fram i anknytning till Freud och modern naturvetenskap.

Vissa frikyrkliga kan visserligen beklaga tidigare kristen trångsynthet och be-
jaka delar av denna öppenhet, men huvudsynpunkten är att den leder till ökad
lösaktighet och minskad trohet. När förespråkarna för ”sexliberalismen” fram-
träder under 1960-talet reagerar frikyrkorna starkt: ”samlag för vänskaps skull”
är inget som är förenligt med kristen samlevnadssyn och tanken på kärlek och
trohet. ”Kulturradikalerna” utmålas ofta i kristen press som motståndare mot
kristna värden. När det gäller ”de fria debattörerna” blev det ofta starka kon-
frontationer mellan frikyrkliga och dessa.
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Samhällets lagstiftning

Hur är det då i förhållande till samhällets syn så som den kommer till uttryck i
lagstiftningen? Samhällets lagstiftning har, med undantag för en period under
1970-talet, på ett uttalat sätt prioriterat äktenskapet som samlevnadsform. Sam-
tidigt har det skett en förskjutning såtillvida att andra samlevnadsformer bejakats
och getts en skyddande lagstiftning.

Såväl frikyrkorna som SvK protesterade när ungdomsvårdskommitténs slut-
betänkande 1951 bejakar unga människors sexualliv före äktenskap. Samma
hållning återkom när ÖMs predikantmöte 1963 gjorde ett utförligt och långt
uttalande angående skolans undervisning i samlevnadsfrågor. Sedan man gett en
faktabakgrund och refererat ett antal opinionsorgan vars ståndpunkter man ogil-
lar, uttrycker man åsikten att skolan bör hävda en given etisk utgångspunkt:
avhållsamhet från sexuellt samliv under uppväxtåren bör rekommenderas och
dess positiva sidor bör framhållas.20  Här är en konflikt kring frågan om sexual-
livets plats i äktenskapet.

Äktenskap och familj 1

De diskussioner som framförallt under 1960-talets första hälft pågick kring
samlevnadsfrågorna ledde till statligt utredningsarbete kring lagstiftningen för
äktenskap och familj. Grundfrågan var om staten ska vara värdeneutral eller om
vissa värden ska prioriteras framför andra.21  Hur ska samhället förhålla sig till
samboende, ”en av efterkrigstidens mest påtagliga förändringar i familje-
strukturen”22 , som snabbt vinner insteg i det allmänna tänkandet? Ska vigsel-
tvånget ersättas av en enkel form av registrering (civiläktenskap i ny form?).

I sitt remissvar till den utredning som föregår lagstiftningen (SOU 1972:41)
betonar SFR att äktenskapet bör ses som den bästa samlevnadsformen. Detta
motiveras med att det är ”en ordning i Guds skapelse, ett uttryck för Guds vilja
för människors samlevnad i enlighet med Jesu undervisning. Denna skapelse-
ordning avser inte att gälla endast kristna bekännare utan människor i allmän-
het.” För äktenskapsskillnad önskar SFR en generell betänketid på sex månader.
Som skäl anges ökad trygghet och att söka hindra oöverlagda skilsmässor. Man
samtycker till utredningens förslag att orsaker till upplösningen inte ska behöva
anges. Detta senare motiveras utifrån erfarenheter från den kristna själavården.23

Den lag som sedan infördes år 1974 bygger på att äktenskapet ses som en
överenskommelse mellan två parter, en överenskommelse som kan sägas upp
utan att samhället ska lägga sig i orsakerna. Kravet på att man ska redovisa skäl
tas bort liksom hemskillnadsåret (utom om makarna är oense eller har barn
under 18 år då en obligatorisk sex månaders väntetid kvarstår). Dessutom in-
förs vissa regler gällande samboende. Diskussionerna gäller också innehållet i
skolans samlevnadsundervisning för vilken en ny handledning för skolans per-
sonal framställs. Denna innebär att man inte längre ska avråda från ungdomars
sexualliv.
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Äktenskap och familj 2

Det blir delvis annorlunda när nästa betänkande från Familjelagssakkunniga kom-
mer år 1981 (SOU 1981:85 Äktenskapsbalk). I sitt förra betänkande hade man
talat om neutralitet i samlevnadsfrågorna. Denna gång hävdar man att äktenska-
pet bör bevaras och prioriteras som samlevnadsform. Detta förstärks genom
formuleringen i förslaget till äktenskapsbalk där man skriver: ”Makar skall visa
varandra trohet, lojalitet och hänsyn. De skall gemensamt vårda hem och barn
och i samråd verka för familjens bästa.”24

Med trohet avser man här något vidare än enbart sexuell trohet. Utifrån denna
utredning och en del ytterligare förslag om barnens ställning beslutas sedan år
1987 om en ny äktenskapsbalk. Den inkluderar även bestämmelser om sambo-
ende med avsikt att skydda den svagare parten ekonomiskt vid eventuell upplös-
ning av samboförhållandet genom att införa regeln att samboende har en
”giftorättsliknande rätt till sådan egendom i det gemensamma hemmet som har
anskaffats för gemensamt begagnande”.

Här har alltså tanken på trohet återkommit som ett värde att skydda och
prioriteringen av äktenskapet är tillbaka.

För äktenskapsskillnad upprepar SFR önskemålet om generell betänketid.
Åtminstone bör man enligt rådet i lagen ha en passus som hävdar att ”hemställan
om äktenskapsskillnad inte tas upp till behandling förrän en bekräftelse skett av
att makarna erbjudits sex månaders betänketid med möjlighet till samtal och
rådgivning”.25

Summering

Summerande konstaterar jag att delar av den förändring i synen på äktenskap,
samboende, skilsmässa och sexualitet som lagstiftningen är ett uttryck för har
bejakats av de frikyrkliga. Det gäller tanken att skuldfrågan i en skilsmässa inte
ska vara legalt betydelsefull och att det ska finnas en rättslig reglering även för
dem som väljer annan samlevnadsform än äktenskap.

Det finns däremot andra punkter där de frikyrkligas remissvar och många
uttalanden inte är i linje med lagstiftningen eller myndigheternas riktlinjer. Det
gäller vad som ska undervisas om ungdomars sexualliv och tanken på obligato-
risk betänketid beträffande hemskillnad. Frikyrkornas önskan om att trohets-
idealet ska skrivas in i lagen får olika svar i lagstiftningen under perioden. Under
perioden 1974-1987 är det inte heller inskrivet i lagen att äktenskapet ska priori-
teras, en tanke som såväl frikyrkliga som andra kristna höll fast vid.

”Folket” i samhället

I mina intervjuer framkommer det vid flera tillfällen att flera av de övergripande
värden som frikyrkokristna anser viktiga också enligt deras uppfattning omfat-
tas av andra människor. Även om det återkommer i den äldre gruppen och
mellangruppen att frikyrkomänniskor förväntas leva upp till idealen på ett bättre
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sätt än andra, menar man att såväl kristna som icke-kristna anser att trohet,
kärlek, rättvisa, omtanke om medmänniskan etc är värden som ska främjas.

Detsamma gäller dygderna. Forskaren Anders Berge, som undersökt den
svenska socialförsäkringslagstiftningen, menar att det i denna finns ett slags
ideal av skötsamhet. Man ska sörja för sin försörjning, inte hemfalla åt drycken-
skap, vara ordentlig i arbetet, vara laglydig, vara sparsam med kollektiva resur-
ser, sköta sin hygien och vara solidarisk.26  Allt detta är ju sådant som också
återkommer i det frikyrkliga materialet.

Några jämförelser

Man skulle kunna pröva tesen att frikyrklighetens beteendeförväntningar inte
skiljer sig så mycket från det omgivande samhällets under efterkrigstidens för-
sta decennier. Det är möjligt att söndagsskolans undervisning påverkat genera-
tioner av uppväxande barn (52-53% av barnen gick enligt en undersökning i
söndagsskola år 1939).27 Kanske skillnaden mellan folkhemsmoralen och
frikyrkomoralen på många punkter inte var så stor? Det verkar dock som att
frikyrkorörelsen reagerar och förändras långsammare än samhället i övrigt när
detta snabbt förändras under 1950- och 1960-talen.

Kanske det alltså till stora delar är samma värden och dygder som föresprå-
kas.

En skillnad i argumentationen bör noteras. Hos människorna utanför frikyrkan
saknas (naturligt nog) hänvisningen till Gud och gudsgemenskap.28  Därför fö-
rekommer inte heller det allvar i parsamlevnaden som understryks av tanken på
att man som kristen människa är kallad till trohet inte bara mot sin partner utan
också mot Gud.

Till sist konstaterar jag vad som kanske kan anses vara ett kuriosafaktum:
Som en frikyrklig människa får man ibland en känsla av att äldre och medelål-
ders människor även utanför kyrkan har ett förhållande till ”syndakatalogen”: de
kan bli förvånade över att den frikyrkligt kristne inte alltid följer gamla bud. Och
samtidigt ibland tycka det är skönt att så är fallet!

Kapitelsammanfattning

I detta kapitel jämför jag kortfattat vad som sagts inom frikyrkorna med vad
som föreskrivits inom SvK, andra folkrörelser och samhället i stort.

I förhållande till Svenska kyrkan finns det en likartad utveckling när det
gäller synen på äktenskap, skilsmässa och omgifte (jag har i detta fall inget
jämförelsematerial kring övriga frågor). De skillnader som finns inom svensk
frikyrklighet har sin motsvarighet inom olika riktningar inom SvK. De största
skillnaderna är att förändringen till ökad acceptans av skilsmässa och omgifte
kommer tidigare i SvK och att man har en annan teologisk referensram.
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Som en del av folkrörelsesverige har frikyrkorna delvis sin utveckling ge-
mensam med nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. Jag visar – i brist på se-
nare jämförelsematerial — att det finns stor överensstämmelse mellan det ideal
av till exempel skötsamhet som enligt Ronny Ambjörnsson finns i den arbetar-
miljö han skildrar och den syn på viktiga värden som finns i frikyrkomiljön.

När det gäller förhållandet till samhällets moraluppfattning är bilden mer
komplex. Samhället uppvisar många olika synsätt och övertygelser.

Å ena sidan finns övertygelser där frikyrkliga synsätt ligger nära eller sam-
manfaller med vad som hävdas i samhällets utrednings- och lagstiftningsarbete.
Exempel på det är betonandet av troheten i parsamlevnaden och skyddandet av
den svagare parten i samboförhållanden. Frikyrkorna vidhåller samtidigt konse-
kvent tanken på trohet och hävdar vikten av att genom institutionen äktenskap
ge samlevnaden en officiell karaktär även när dessa ståndpunkter inte är fram-
trädande i lagstiftningen.

Å andra sidan har det hela tiden funnits en kritik från frikyrkliga företrädare
mot utvecklingen på samlevnadsområdet varvid samhällets avfall understryks. I
förhållande till ”de fria debattörerna” framstår frikyrkorna som konservativa
och värnande traditionella värden på samlevnadsområdet gentemot krav på ökad
frihet och bejakande av friare samlevnadsformer (även om det också inom fri-
kyrkornas led finns de som vill bejaka friare former). Skillnaderna i förhållande
till ”debattörerna” är större än till lagstiftningen.

När det gäller de frikyrkligas bild av ”folk i allmänhet” har många värden och
dygder framhållits som gemensamma. Skillnader framkommer huvudsakligen
när det gäller vikten av en gudsrelation samt tidigare på de områden som ut-
gjorde gränsmarkörer mot ”världen”.

En slutsats kan formuleras på följande sätt: Om man påstår att samhället
under en stor del av perioden präglats av en vag utilitaristiskt färgad grund-
hållning med människan som alltings mått, kan man hävda att svensk frikyrklig-
het haft en annan grundsyn, relaterad till att det existerar normer inbyggda i
skapelsen och uppenbarade i Bibeln samt till att det finns en högre auktoritet än
människan själv. På tillämpningsplanet finns både sådant som man är överens
om och sådant där oenighet föreligger.



1111111111
KKKKKontinuitet och förändringontinuitet och förändringontinuitet och förändringontinuitet och förändringontinuitet och förändring

Inledning

På sätt och vis kan man hävda att alla tider är förändringstider. Det som hör
samman med det mänskliga livet befinner sig alltid i någon form av föränd-
ring. Detta blir kanske mest tydligt när man betraktar det efter en längre tid.

Denna avhandling speglar ungefär sextio års utveckling inom frikyrklig etisk
reflektion. Med utgångspunkt i mitt material om synen på äktenskap, skils-
mässa och omgifte samt ett antal intervjuer har jag visat på kontinuitet och
förändringar i synsätt och diskuterat den frikyrkliga etikens sammanhang.
Här och var har det i avhandlingen framskymtat förslag till förklaringar av
utvecklingen. Det har dock mest varit glimtar.

Det är förklarligt att kontinuitet och förändring på dessa områden hänger
samman med annat som händer i församling och samhälle. Mycket har för-
ändrats och bidragit till insikten att vissa utslag av frikyrklig moralsyn inte
visat sig vara hållbara. Andra delar av den frikyrkliga moralsynen har bevarat
sin betydelse för de flesta frikyrkliga och delas samtidigt – som framgår av
föregående kapitel – till en del av medborgargrupper utanför frikyrkan.

I detta kapitel ska jag nu på ett kortfattat men systematiskt sätt visa på ett
antal faktorer som bidragit till de förändringar som beskrivits. Jag anger hur
mina informanter uppfattar saken och kompletterar med egna iakttagelser.
Först tar jag upp viktiga förändringar i samhället, därefter förändringar i
församlingslivet. Därefter ska jag återge och i någon mån diskutera hur ut-
vecklingen bedömts.

Förändringarnas sammanhang

Hur har då förändringarna i den frikyrkliga miljön ägt rum? Vilken process av
bearbetning ligger bakom? Vilka har agerat?

Självklart har ett antal debatter och samtal ägt rum längs vägen. Många
bibelstudier har genomförts och böcker skrivits. Ansvariga ledare har kämpat
för att bilägga strider som förekommit och för att handlägga situationer då
uteslutning varit hotande. Många har förberett undervisning och talat kring
livsstilsfrågor. Under stora delar av perioden – och inte minst under 1960-talet
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– fanns många unga människor som kraftigt ifrågasatte de traditionella syns-
ätten, ibland i ett slags uppror mot föräldragenerationen.1  Många illustrationer
till detta finns i det material jag presenterar.

Samtidigt säger en man (f 1961) i PR: ”Eftersom detta är processer som
sträcker sig under långt tid, så förklarades aldrig ändringar i synsätt. Först blev
det tyst en långt tid om frågan, sen kom ändringen.”2

Han är faktiskt inte ensam om denna erfarenhet. Vissa saker bara förändrades
utan någon diskussion eller gemensam reflektion; en dag var situationen en an-
nan än tidigare. Ibland, kanske ofta, hade den förberetts genom en praxis där
unga människor gjorde det förbjudna utan att göra någon stor affär av det. En
man uppvuxen inom ÖM berättar:

Bio och teater smög sig in, men jag har ingen känsla av att man talade om det på
60-talet. Det var en tyst överenskommelse att man inte går på sånt. Men framför-
allt ungdomarna gjorde det. Man bara gjorde det och sen höll man tyst.3

En kvinna (f 1951) nämner: ”Så småningom blev vi fler och fler som oppone-
rade oss tyst genom att bryta mot det allmänna, och i och med det så tystnade
protesterna och det togs aldrig upp.”4

Det är alltså lite paradoxalt: en stor mängd olika faktorer kan sägas ha influ-
erat utvecklingen samtidigt som samtal kring förändringarna inte alltid förekom-
mit. Istället är erfarenheten i efterhand att förändringar bara inträtt, som frukten
av en process. Ibland har dessa omställningar senare getts motiveringar. Och då
kan det som under en tid ansetts som helt bibliskt (exempelvis viss hårlängd för
kvinnor samt kravet på nykterhet) några decennier senare visa sig inte längre
vara helt nödvändigt.

Vilka är då förändringsfaktorerna? Informanterna (här avses den äldre grup-
pen och mellangruppen, frågan ställdes inte till de yngre) ger ingen gemensam
bild av detta.5 De enda faktorer som uttryckligen förekommer hos fler än tre
personer är tanken att kyrkan följer samhällsutvecklingen,6 att media spelar en
stor roll7  och att utbildning påverkar.8

Samhällsförändringar

Sverige har under den studerade perioden genomgått stora förändringar. En
viktig del i detta skeende är att viljan att trygga alla människors materiella om-
ständigheter under lång tid varit stark, vilket lett till en satsning på att bygga ett
välfärdssamhälle för alla. Frikyrkofolket har bejakat den materiella utveck-
lingen samtidigt som man varnat för ”materialismen” som lätt kan bli en avgud.9

Andelen företagare har alltid varit stor inom de frikyrkliga församlingarna,
och skötsamhet i livet har bidragit till att inte så få personer nått en god levnads-
standard med möjlighet både till att ge stora gåvor till olika ändamål och att själv
njuta av livets goda. Goda inkomster och god utbildning är faktorer som också
bidragit till att frikyrkliga människor gjort ”klassresan”.
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SMF-teologen Sven Hemrin menar att mycket av beteendereglerna (de som
inte motiveras utifrån konkreta bibelord) återspeglar sociala förhållanden mer än
teologiska överväganden; det finns alltså ett samband mellan förändrad social
situation och moraliska regler. De sociala missförhållanden, som förbuden mot
besök på dansbanan och deltagande i kortspel återspeglade, är inte längre aktu-
ella i en frikyrklighet präglad av medelklass. Annorlunda uttryckt: den tredje
generationen frikyrkliga, utan egen erfarenhet av att ha vänt fylleri, spel och
sexuella utsvävningar ryggen, har ingen större förståelse för de gränser som
tidigare generationer satte på dessa områden.10

Skolan har byggts ut till nioårig grundskola, och allt fler har fått tillgång till
gymnasiet och även högre utbildning. Efter uppmuntran till fortsatta studier
(folkhögskolorna och studieförbundens bildningsverksamhet har också spelat
en viktig roll) har medelklassen fyllts på med frikyrkoungdomar som blivit lä-
rare, läkare, tekniker, tjänstemän och byråkrater. Detta har ökat gruppen av
frikyrkliga verksamma inom universitet och högskolor.

Hela denna utveckling har lett till större krav på intellektuell bearbetning och
möjlighet till dialog samt mindre benägenhet att utan vidare acceptera vad aukto-
riteter anser vara rätt.11  Studier leder ju också till möten med andra synsätt,
vilket ökar förmågan att se det rimliga i andras ståndpunkter. Detta minskar i sin
tur rädslan för att ta del av sådant som inte ligger i linje med den egna övertygel-
sen. Ett exempel på detta är de frikyrkliga akademikernas arbete med att få bort
peststämpeln på romanläsning och teater för att istället göra mer innehållsliga
bedömningar.12

Ökad utbildning har också gett frikyrkliga opinionsbildare större kunskap och
fler referenser att hänvisa till. Den ökade andelen högutbildade frikyrkomänniskor
med stort ansvar i företag och samhälle har inneburit nya utmaningar som for-
drat reflektion för den som vill hålla ihop söndag och vardag, en utmaning inte
minst för dem som undervisar och predikar i församlingarna.

Samtidigt har denna utveckling lett till spänningar. Det har hela tiden utfärdats
varningar för lärdom som inte är insatt i väckelsens sammanhang (tidvis utta-
lade i diskussioner om samfundens pastorsutbildningar), och mer än en frikyrk-
lig akademiker har berättat om misstänksamhet som varit förhanden inför hans/
hennes kunskap och erfarenhet.13

Kvinnornas intåg på arbetsmarknaden14  tillsammans med ändrade hem-
förhållanden, nya barnomsorgsformer och den ökade möjligheten att använda
preventivmedel har påverkat den sociala situationen för många människor. Dubbel-
arbetet har medfört ökad stress i familjerna. I takt med att antalet kvinnor i
yrkeslivet och det offentliga livet har ökat har också kvinnliga synpunkter fått en
mer framträdande roll, också tack vare den feministiskt orienterade forskning
som vuxit fram under senare delen av perioden. Olika åsikter framförs om den
omdefiniering som skett av mannens och kvinnans ställning och uppgifter; hu-
ruvida den är uttryck för en upplösning av familjebanden eller en eftersträvans-
värd frigörelse från gammalt förtryck.15

Det ökade resandet såväl nationellt (bilen gav en helt ny frihet!) som interna-
tionellt har gjort att frikyrkomänniskor mött nya impulser. Åtskilliga frikyrkliga
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har till exempel påverkats när de mött frikyrkliga från andra länder för vilka
användandet av alkohol varit självklart.

I en av intervjuerna berättas om hur en gästande predikant hade influerats av
internationella kontakter och besök. Informanten berättar om hur predikanten
skildrade en gudstjänst i ett annat land där ”det mest andliga och gripande vitt-
nesbördet gavs av en kvinna med målade läppar och örhängen”, något som ”var
helt otänkbart för församlingen”.16  Freddy Götestam, pastor och missions-
föreståndare i ÖM, berättar om hur en resa till USA 1948 förändrade hans syn
på ”syndakatalogerna” (kvinnors mode, makeup, håruppsättningar etc). Möten
med flera sådana kvinnor som var starka andliga ledare i offentliga kristna sam-
manhang ledde honom till att tona ner vikten av yttre beteendemarkörer och
istället betona inre kvalifikationer.17

Globaliseringen av ekonomin har inneburit att Sverige är mer beroende av
förändringar i omvärlden än tidigare. En följd av denna utveckling är också
insikten om hur olika kulturer lever sida vid sida i världen. Närvaron av de
många invandrarna i det svenska samhället och mötet med kristna människor i
invandrarkyrkorna har också medfört att det som tidigare ofta ansetts som själv-
klart ur kristet perspektiv inte längre framstår som så enkelt.

Att medierna har spelat och spelar en viktig roll betonas av flera informanter.18

Inte minst pekar de på hur TV fört det tidigare förbjudna kultur- och nöjeslivet
rakt in i vardagsrummen. Frikyrkomänniskorna har genom detta blivit mer del-
aktiga i vad som händer på dessa områden än när man levde mer isolerat.19  Den
sociala kontrollen har därigenom blivit betydligt svårare att upprätthålla (om
man nu skulle vilja det).

På idéplanet har också ett antal andra faktorer påverkat utvecklingen. Den
ökade individualismen och sekulariseringen hör till de viktigaste av dessa.
Nämnas bör också den politiska radikalisering som skedde av många
frikyrkomänniskor främst under 1960-talet.

Samhällets ökade psykologisering (”det terapeutiska samhället”) har också
avläggare i frikyrkovärlden. Många har påverkats av St Lukasstiftelsens arbete
med föreläsningar och böcker.

Förändringar inom kyrkorna

Även inom kyrkorna inträder många förändringar som påverkar den etiska re-
flektionen (här talar jag främst om frikyrkligheten). Jag anger först ett antal
förändringar av social natur och kommer sedan till förskjutningar i teologin.

De sociala mönstren förändras. Under den angivna perioden minskar antalet
sammankomster i församlingarna betydligt. Under en stor del av perioden
var mönstret att på söndagen både ha förmiddagsmöte med predikan och väck-
elsemöte på kvällen. Till detta lades sångövningar, bibelstudier, veckobönemöte
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och andra samlingar. Flera äldre frikyrkomänniskor har berättat för mig hur de
tillbringade det mesta av sin lediga tid i den kristna gemenskapen.

I slutet av perioden är det snarare undantag med kvällsmöten under helgen.
Visserligen har det tillkommit en del andra aktiviteter och möten, till exempel
ungdomsarbete. Men antalet tillfällen då församlingen som helhet möts är i stort
sett begränsat till ett: förmiddagsgudstjänsten. Den sociala utvecklingen där för-
samlingen spelar en mindre roll som mötesplats än tidigare innebär att man inte
längre har samma sociala gemenskap och inte heller har lika många tillfällen till
gemensamma upplevelser. Självklart influerar detta den faktiska påverkan man
har på varandra och förutsättningarna för medveten eller omedveten discipline-
ring. Intervjuerna visar en tydlig skillnad mellan generationernas erfarenheter på
denna punkt. Församlingen som social miljö är alltså inte en lika stark och enty-
dig påverkansfaktor i slutet av perioden.

En annan följd av den minskade tiden tillsammans i församlingen är att beho-
vet av egen övertygelse ökat. Mer tid i andra miljöer innebär att frågor ställs som
sällan eller aldrig blir aktuella i den egna slutna gruppen. När murarna blir lägre
krävs mer av reflektion och argumentation; det är ju inte längre så att man
innanför murarna har ”skydd mot synden i världen”. Den frikyrkliga subkulturen
är inte längre lika isolerad som den en gång var.

Därmed är vi inne på att frikyrkorna har öppnat sig mot samhället och
kulturen. Många församlingar vill idag vara ”områdets kyrka” och profilerar
sig snarare som en plats för kristen gemenskap och tillbedjan av Gud än som en
traditionell  frikyrkoförsamling ansluten till ett visst samfund. En av mina
informanter berättar om hur kontakterna i det expanderande barn- och ung-
domsarbetet innebar ökade kontakter med icke-kristna vilket påverkade attity-
derna: ”vi fick ha fördrag med flera saker vi inte var vana vid.”20

Frikyrkofolk går i slutet av perioden på teater och bio, idrottar och medverkar
i sånggrupper och körer av alla möjliga slag. Sedan syndakatalogens beteende-
förväntningar minskat i betydelse – eller helt försvunnit ur bilden – lever man
med i samhället på ett mer integrerat sätt. Det finns ett större umgänge mellan
kristna och icke-kristna än det gjorde innan de tydliga gränsmarkörerna för-
svann.21  Allt detta leder till att erfarenheten av att tillhöra en liten förringad eller
föraktad grupp för de flesta – möjligen med undantag för den äldre generationen
– inte längre är egen upplevd erfarenhet.

Samfunden gick på denna punkt olika fort fram. I de yngre samfunden skedde
denna öppning mot världen senare än i de äldre, vilka egentligen under hela
perioden haft grupper som motverkat de mer exklusiva tendenserna. Man kan
här också se hur samfundstidningarna förändrats från att vara uppbyggelse-
tidskrifter fyllda med predikningar, församlingsreportage och missionärs-
berättelser till att på ett helt nytt sätt spegla och diskutera vad som händer i
samhället, och då inte bara negativt kritisera till exempel ökad sekularisering.

De senaste decenniernas öppnare förhållanden i Sverige mellan fri-
kyrkosamfunden och mellan dem och Svenska kyrkan spelar också en
roll. Detta beror delvis på att människor inte är lika samfundstrogna som tidi-
gare. I de flesta frikyrkoförsamlingar finns idag människor som har sin bak-
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grund i andra samfund, och ett antal församlingar har dessutom genom den
lokalekumeniska utvecklingen kommit att tillhöra mer än ett frikyrkosamfund.22

Detta medför att det i varje församling – och samfund – finns ett bredare spek-
trum av åsikter och erfarenheter än tidigare vilket ökar mångfalden och kräver
förståelse.

Under 1970-talet spelar den karismatiska rörelsen en viktig roll som brobyggare.
Vissa frikyrkliga människor, kanske särskilt de pingstvänner som trott sig vara
särskilda bärare av den heliga Anden, har fått en tankeställare när Gud välsignar
människor som efteråt också kan gå på puben! Genom denna rörelse förs också
dans och drama in i församlingsverksamheten och gudstjänstlivet på ett sätt
som tidigare var otänkbart.23

Det är också troligt att sekulariseringen i samhället drivit kristna människor
samman till gemenskap över samfundsgränserna; i den missionssituation som
Sverige erbjuder finner kyrkorna varandra i en gemensam uppgift. Det är också
så att gudstjänstformerna i olika samfund närmat sig varandra. Allt detta har
gjort att likheterna mellan kristna människor idag är större än tidigare.

En ytterligare faktor som säkerligen påverkar är att svårigheterna anmäler
sig tydligare i den egna miljön. Av allt att döma är antalet skilsmässor i för-
samlingarna större idag än för några decennier sedan. Man kan ställa upp hypo-
tesen att frågorna kring skilsmässa och omgifte aktualiseras starkare när brän-
nande situationer uppstår i församlingen. En av informanterna uttrycker det
med orden: ”Förändringar inträffade när något hände (när någon drabbades)
som gjorde att man fick problemen så nära inpå sig att man blev tvungen att bli
mer vidsynt.”24

Teologiska förskjutningar

Syftet med denna avhandling är inte att klarlägga dogmatiska förändringar inom
svensk frikyrklighet. Därför vill jag bara kort kommentera några punkter på
detta område, förändringar som får följder för etiken. Intervjuerna och den litte-
ratur jag läst speglar teologiska förändringar på åtminstone följande områden:

Det är uppenbart att etiken förändras beroende på hur starkt eskatologin och
den apokalyptiska grundsynen betonas. Klefbeck hävdar att det går en gräns
ungefär vid år 1880 då frikyrkofolket, från att ha dominerats av tanken att vända
världen ryggen, börjar arbeta för ett kristnande av världens ordningar.25  En pa-
rallell till detta kan sägas föreligga även under 1900-talet. Med den framväxande
pingstväckelsen kommer en ny period med stark apokalyptisk förväntan som
påverkar delar av frikyrkligheten från 1915 och framåt. Den medför för de
yngre samfunden länge en avvisande eller avvaktande hållning till politiskt arbete
och ibland en uttalad tanke eller outtalad känsla av främlingskap i världen.

I slutet av den period jag studerar är detta främlingskap inget dominerande
drag i svensk frikyrklighet. När frikyrkomänniskor inte längre intensivt väntar
på Jesu återkomst blir följden att de istället anser att arbete i samhället är bety-
delsefullt. Världen är inte längre så fientlig. Denna förändring är tydlig när jag
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jämför de tre grupperna informanter. Den medför gärna en förändrad hållning
till ansvarstagande i samhället (trots att denna motsättning egentligen inte teolo-
giskt behöver föreligga). Tanken har gått från hinsideslängtan till att man vill
vara världsförbättrare.26

Detta har säkerligen förstärkts av utvecklingen av en starkare skapelsetro
och insikt om att Gud är verksam utanför församlingen. Inte så att denna över-
tygelse skulle vara frånvarande i svensk frikyrklighet under andra perioder. Men
– och här följer jag seminarielärare Sven Hemrin – blev det mycket betydelse-
fullt åtminstone för SMFs del när man på Teologiska seminariet på Lidingö
började läsa lundaprofessorn Gustaf Wingrens texter.27

Man kan även konstatera att omvändelsemönstren är mer skiftande under
periodens senare del än under dess början. Det innebär att fler människor växer
in i frikyrkligt liv utan den radikala omvändelse som gärna framställs som modell
i tidigare skeden. Det är möjligt att ”syndanöden” blivit mindre och därmed
känslan av och förståelsen för Guds vrede över synden. Syndens hot upplevs
inte längre som lika akut eftersom ”vi alla är människor som faller då och då”.
Man kan dessutom lätt konstatera att hotet att tvingas leva i evighet skild från
Gud i helvetet inte predikas i någon större grad idag.

Den terapeutiska kultur som bejakar och ”förstår” ofullkomlighet och miss-
lyckanden har säkerligen också medverkat till att helgelseläran uppfattas an-
norlunda. Det är möjligt att det är erfarenhet av att inte vara bättre än andra som
bidragit till denna reducering av förväntan på tillväxt i helgelse. Situationen sam-
manfattas väl av en tidigare ledande äldre ÖM-are som vid ett tillfälle sa till mig:
”Gud har blivit snällare med åren.”28  Dessa förskjutningar leder alltså till föränd-
ringar i såväl gudsbild som människosyn.

Det bör också påpekas att förskjutningar skett i församlingssynen. Jag
nämnde tidigare om viljan att vara områdets kyrka snarare än en traditionell
frikyrkoförsamling vilket möjligen leder till att gränserna blir mer otydliga. Ut-
trycket ”församlingen hålls samman av sitt centrum, inte av sina gränser” speg-
lar en utveckling bort från de tydliga avgränsningarna till ett mer öppet sätt att
tänka kring församlingen.

Det är också intressant att fundera över vilket ideal som framställs när det
gäller församlingen. På denna punkt finns skilda uppfattningar. Främst inom PR
talar man om att bygga församlingen utifrån ”apostolisk förebild”, idealet (”guld-
åldern”) ligger så att säga bakom och tanken är att församlingar idag bör
restaureras efter den urkristna församlingens mönster så som det återges i NT.
Andra anser att församlingen kan anta olika yttre former och lockas genom
ekumeniken att närma sig vad man kanske kan kalla en allmänkyrklig modell.
Tanken på en ”ren” församling är under periodens senare del mindre betonad;
oftare är det den öppna kyrkan som betonas. Man rensar inte ut den som syndar
och bedriver inte offentlig församlingstukt. På vissa punkter ifrågasätts ett tra-
ditionellt frikyrkligt synsätt till förmån för ett mer folkkyrkligt.29

Kanske förändringarna också, särskilt för medelåldersgenerationen där många
bär på sår och bitterhet, hänger samman med uppgörelsen med inskränkthet
och bristande generositet som yttrat sig i den kulturella insnävning som synda-
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katalogens beteendekrav medförde.
Sammanfattningsvis menar jag att de teologiska förändringarna kan kon-

kluderas i orden: mindre tydliga gränser och en större öppenhet för en mångfald
av synsätt. Det gäller såväl frågan om vem som är personligt troende som de
frågorna om församlingssyn, helgelse och synen på eskatologin och den eviga
domen.30

Andra skäl som nämns

En kvinna (f 1947) menar att förändringarna börjat hos medlemmar som upp-
täckt brister i systemet.31  I några fall hänvisas till livets erfarenheter och att allt
blivit mindre svart-vitt.32  Här nämns också att förändringarna hänger samman
med förändringar i andra församlingar eller med att församlingen fått en ny
pastor.33

Bedömning av utvecklingen

Mycket har alltså förändrats, och såväl informanter som författare värderar
ibland det som händer eller har hänt. Olika synsätt finns representerade. Här
presenteras en kort redovisning.

Informanterna och författarna

I intervjuerna framkommer mycket ofta en tacksamhet för att ”syndakatalogen”
är borta och att frikyrkliga kristna lever mindre skilda från omgivningen än
tidigare. Detta gäller majoriteten i alla tre åldersgrupperna. Samtidigt finns vissa
äldre som i dagens mångfald säger att de saknar den fasthet och tydlighet som
fanns förr.

Förändringarna kan bedömas som uttryck för det moraliska förfallet i den
yttersta tiden.34  Andra kan tala om positiva förändringar (avskaffande av ”synda-
katalogen”) samtidigt som de oroas för vad som blivit negativt (slapphet i tron).
Några, framför allt äldre frikyrkomedlemmar, uttrycker att upplösningen av
”syndakatalogens” fasta regler skapar en osäkerhet. Frågan kan formuleras un-
gefär på följande sätt: ”Om det som vi trodde var bibliskt inte är det, vad blir då
nästa del i vår tro som faller?”. Det är alltså en form av ”det-sluttande-planet-
resonemang”.

Flera yngre menar att det inte är bra att gränserna suddats ut och att det
uppväxande släktet hamnat i ett vakuum genom att deras föräldrar gjort upp
med det gamla utan att göra åtskillnad på sådant som borde försvinna och så-
dant som borde behållas.

Utvecklingen bedöms alltså, beroende på vem som svarar, som en form av
tillnyktring, som en form av avfall, eller som en blandning av båda, beroende på
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vilket område som avses.
Bedömning av utvecklingen sker även i materialet om äktenskap, skilsmässa

och omgifte. De frikyrkliga skribenterna tar del i samtidens frågor. Efter bästa
förmåga försöker man vara ”salt och inte spegel”. När samlevnadsfrågorna ak-
tualiseras i samhället vill man vara med och påverka, till exempel de statliga
utredningarnas förslag. Samtidigt finns hela tiden en kritik av förfallet i samhäl-
let. Det uttalas också varningar för att den moderna skilsmässomentaliteten bör-
jar smyga sig in i församlingarna.

Ett försök till analys

Frikyrkofolket är alltså delaktigt i många förändringar. En intressant fråga är om
det är reflektion i kyrkorna som påverkar utvecklingen eller om det är perspek-
tiven från omvärlden som tas in i kyrkan. Är det till och med så att fullbordade
förändringar i synsätt i efterhand får teologisk legitimitet? Är förändringarna
alltså något annat än bara samhällsförändringar?

Det är svårt att svara entydigt på sådana frågor. Vad som är följder och vad
som är orsak kan alltid diskuteras. Följande tror jag dock kan sägas utifrån min
undersökning.

Många av de förändringar som skett i frikyrkliga synsätt är avspeglingar av
utvecklingen i samhället. När institutionerna ifrågasätts under 1960-talet, antalet
skilsmässor stiger och många kräver en förändrad lagstiftning, utsätts även
frikyrkligheten för ett tryck på denna punkt. Ökad pluralism och större åsikts-
frihet i samhället får samma resultat inom den frikyrkliga moralen.

Många av de generationsmotsättningar som samhället uppvisar finns också
inom kyrkorna. På 1960-talet kan man till exempel – som jag påvisat tidigare –
uppleva en spänning mellan yngre studerande och den mer traditionella under-
visningen i församlingarna kring samlevnadsfrågorna. Det gäller framförallt för-
äktenskapligt sex, samvetsäktenskap och samboende, de frågor som då aktuali-
seras i samhället. Samtidigt är det också sant att vissa förändringar handlar om
övergången mellan olika generationer. Äldre människor omprövar sina tidigare
mycket bestämda åsikter när deras barn och barnbarn till exempel ställer frågor
om varför alkoholbruk, kortspel och biobesök så självklart är felaktiga.

Man var olika förberedd inom den svenska kristenheten på den teologiska
bearbetning som krävdes. Utifrån min undersökning kan jag konstatera att SvK
inom samlevnadsområdet ofta låg några år före frikyrkorna. Inom frikyrkligheten
gick SMF-traditionen före pingsttraditionen. Medan man inom ÖM-traditionen
mellan 1940 och 1970 knappt gav ut en enda bok kring ämnet publicerades flera
stycken inom SMF. När vågen av individualism kom på 1980-talet åstadkom
förlaget Libris (då samägt av ÖM och SB) en bokutgivning som klart övertrumfade
SMF-arnas (vars förlag under denna tid gick samman med Verbum).

Speglar och belyser då detta bara en rörelses ”naturliga” utveckling? Ibland
talas om pionjärfas, etableringsfas och förvaltningsfas. I ljuset av det resone-
manget kan man diskutera om PRs utveckling följer den vanliga kurvan. Det är
svårt att ur mitt material bedöma detta. Frågan bör dock ställas.35  I identiteten
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som idérörelse ligger ju övertygelsen att man präglas av något mer än bara de
samhällsförändringar som sociologer kan beskriva.

Kapitelsammanfattning

I detta kapitel framställer jag på ett systematiserat sätt ett antal faktorer som
verkar bidra till de förändringar inom etik och moral som avhandlingen påvisat.

Att döma av informanternas vittnesbörd har processen ibland fortgått utan
större diskussioner. Beteendeförändringarna verkar ha följande gång: en situa-
tion med tydliga förväntningar om ett visst beteende och tydligt motstånd mot
förändringar leder över i en period av relativ tystnad då vissa – ofta utan att göra
större väsen av det – slutar att anpassa sig till det förväntade beteendet och
istället börjar att handla på annat sätt. En dag är det som tidigare var förbjudet
tillåtet.

De förändringar på samhällsplanet som jag spårar handlar om utveckling av
välfärdssamhället och klassförändring för många frikyrkliga, ökad utbildning,
förändrade könsroller bland annat genom kvinnornas inträde på arbetsmarkna-
den, ett ökat resande och internationellt kontaktnät, globalisering, mediernas
intåg samt en ökad psykologisering.

Inom kyrkorna har de tillfällen då församlingen möts blivit färre vilket medför
mindre möjlighet till socialisering. Man kan också iaktta en ökad öppenhet inför
kultur och samhälle samt ett öppnare förhållande mellan kyrkorna. Det finns
stora eller små förskjutningar i teologisk syn när det gäller församlingssyn, es-
katologi och helgelselära. Man kan även ställa frågan om inte detta också påver-
kar gudsbild och människosyn.

Slutligen redovisar jag att mina informanter i stort bejakar denna utveckling
bort från slutenhet. På sätt och vis kan det beskrivas som en ”tillnyktring”.
Samtidigt kan skeendet också uppfattas som någon form av ”avfall” från en
önskad utveckling.
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Inledning

Frågan om det finns en särskild ”kristen etik” är en klassisk fråga inom etik-
forskningen. Avgörande för svaret är vad som avses med ”kristen etik”: hand-
lar det till exempel om ett specifikt och unikt innehåll, handlar det om en
särskild motivation för det som anses rätt och gott, handlar det om att etiken
hör hemma i en viss (religiös) kontext? I Teologisk etik anknyter författarna
Göran Bexell och Carl-Henric Grenholm till den tredje förståelsen när de skri-
ver: ”Med kristen etik skall vi förstå en kritisk reflexion över moralen, som
bedrivs inom ramen för en kristen tradition”.1

Man kan på motsvarande sätt fråga om det finns en särskild ”frikyrklig
etik”. Svaret blir även här beroende av vad man avser med beteckningen. I
denna avhandling använder jag beteckningen i linje med preciseringen ovan:
”frikyrklig etik” är en etisk reflektion som bedrivs inom ramen för en viss del
av kristen tradition, nämligen svensk frikyrklighet. Det innebär att begreppet
främst ses som en situering: frikyrklig etik har med frikyrkliga att göra, på
samma sätt som kristen etik har med kristen kontext att göra.

Jag har i kapitel två angett vad som här avses med svensk frikyrklighet: det
handlar om de svenska frikyrkosamfund som hört hemma inom eller associe-
rats med det frikyrkliga samarbetsorganet Frikyrkliga samarbetskommittén
och dess efterföljare. Här ingår alltså ett antal samfund och de människor som
varit eller är medlemmar i församlingar som hör samman med dessa samfund.

Frågan om enhet och mångfald

När detta är sagt kan man även fundera över de andra förslagen till förståelse
av vad ”kristen etik” innebär. Från litteratur och erfarenhet är det enkelt att
inse att det innehållsligt finns såväl likheter som skillnader mellan innehållet i
olika religioners etik. Motiveringarna kan också variera till det som anses vara
moraliskt gott och rätt. En intressant diskussion pågår inom såväl filosofisk
som teologisk etik om det finns gemensamma grundläggande värderingar som
kan sammanfattas i någon form av universell etik.

Likartade frågor kan naturligtvis ställas till ett visst avgränsat sammanhang.
Hur ser frikyrklig etik ut när den innehållsligt jämförs med andra traditioners
etik? Hur byggs resonemangen upp? Vilka ställningstaganden görs i konkreta
frågor? Min undersökning har visat att det finns likheter och skillnader mellan
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de människor som utgör svensk frikyrklighet, i ståndpunkter och i sättet att
resonera. Den demonstrerar också att innehållet till vissa delar motsvaras av
hållningar hos andra människor i samhället; när det gäller motiveringar och sätt
att resonera till en stor del av synsätt inom SvK.

Frågan blir då hur stora dessa likheter och skillnader är inom svensk frikyrk-
lighet. Kan man tala om en frikyrklig etisk tradition i någon mer enhetlig inne-
hållslig bemärkelse? Finns ”frikyrklig etik” i bestämd och avgränsad form?

Jag ska i detta kapitel kortfattat diskutera dessa frågor. Eftersom min under-
sökning ingår i forskningsprojektet ”Värdetraditioner, värdekonflikter och vär-
degemenskap i kulturarv och nutida samhälle” anknyter jag nu främst till detta
sammanhang i min analys.

Återknytning till begreppet ”värdetradition”

I kapitel två refererar jag till filosofen Bo Peterssons karakteristik av en värde-
tradition. Han menar att en värdetradition består av en innehållskomponent och
en social komponent. Den sociala komponenten inbegriper personer som är
bärare av traditionen, kommunikationen dem emellan och att traditionen är ut-
sträckt i tid. Den innehållsliga komponenten utgörs av en uppsättning väsentliga
antaganden om värden som motiverar vissa förhållningssätt (termen ”väsent-
liga” visar samtidigt på att det finns utrymme för viss revision och förändring
inom en tradition).2

Jag uppfattar att begreppet värdetradition därmed fokuserar dels att det hand-
lar om människor, dels att det handlar om tankemässiga övertygelser. När det
gäller värden har jag i kapitel sju försökt få fram vilka mer precisa värden som –
uttalat eller outtalat – finns bakom ståndpunkter och regler i den frikyrkliga
undervisningen, värden som dessa regler försökt främja eller skydda. Men i
värdetraditionen ryms enligt Petersson inte bara direkta hänvisningar till värden
utan även exempelvis till samhällssyn, människosyn, religion och metaetiska
antaganden.

Ibland talas om ”etisk tradition”. Jag uppfattar saken så att detta begrepp och
begreppet ”värdetradition” kan anses ungefärligt överensstämmande. Med visst
fog tycker jag att man kan hävda att etisk tradition innefattar ett bredare per-
spektiv där även vissa element av faktiskt utövad moral räknas in. Det finns –
inte minst i dagligt tal – en gråzon emellan etik och moral, och trots att jag
försökt hålla fast vid att avhandlingen ska beskriva den etiska reflektionen har
även en del material kommit med som handlar om hur frikyrkliga människor
faktiskt agerat. Jag har accepterat detta därför att jag menar att detta komplette-
rar bilden och belyser den etiska reflektionen. Även om jag alltså uppfattar att
”etisk tradition” i bestämd mening är mer omfattande än ”värdetradition” kom-
mer jag nu att använda Peterssons begrepp för att belysa frågan om hur enhetlig
den frikyrkliga etiska traditionen är.
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Frågan är alltså: Kan svensk frikyrklighet anses vara en värdetradition i
Peterssons bemärkelse? Eller är det snarare fråga om flera värdetraditioner al-
ternativt flera deltraditioner inom en och samma huvudtradition?

Värdetraditionens sociala komponent

För att karakteriseras som en värdetradition bör svensk frikyrklighet enligt Pe-
tersson alltså kunna uppvisa personer som är bärare av traditionen, att det finns
kommunikation dem emellan och att traditionen är utsträckt i tid.

När det gäller frågan om äktenskap, skilsmässa och omgifte visar mitt
material att många olika människor varit engagerade i reflektionen. De har be-
tecknat sig som frikyrkliga, gett ut sitt material på bokförlag knutna till frikyr-
korna eller skrivit i frikyrkliga tidningar. I flera fall har jag kunnat belägga att de
som uttalat sig läst vad andra skrivit, påverkats av varandras undervisning eller
på annat sätt tagit del av tidigare och samtida material/förkunnelse. Därmed
menar jag att kommunikationsfaktorn – åtminstone när det gäller många av dessa
personer – i de flesta fall får anses föreligga. Att tidsfaktorn föreligger bör väl
accepteras då materialet omfattar drygt femtio år och dessutom går tillbaka på
ett sammanhang (frikyrkligheten) som började nästan hundra år tidigare.

När det gäller intervjuerna berättar informanterna ofta att de lärt sig etik och
moral i församlingens sammanhang. Pastorer och övriga teologiska lärare har
tillsammans med andra kristna varit impulsgivare. Även böcker och tidningar
(inte minst samfundstidningen) spelar en roll för många. Eftersom mina
informanter på grund av urvalsmetoden inte har någon personlig relation till
varandra får man här tänka den sociala komponenten mer kollektivt; i försam-
lingens/samfundets sammanhang finns de som för traditionen vidare.

Samtidigt får man ibland intrycket att medlemmar i olika frikyrkoförsamlingar
inte alltid har haft så mycket med medlemmar i andra församlingar att göra;
detta gäller i högre grad förr än under senare tid. I dessa fall bör bilden nyanse-
ras när det gäller den sociala komponenten. Det fanns visserligen många gånger
en viss samhörighet mellan frikyrkokristna från olika samfund i teologi och
livsstil. Samtidigt fanns spänningar dem emellan som gjorde att man inte riktigt
accepterade varandra; jag tänker främst på anspråken att representera en ”högre
andlighet”, större bibeltro eller – från andra sidan – en mindre inåtvänd etik.
Kanske man i dessa fall, när det gäller social faktor, hellre bör tala om del-
traditioner, dvs kontakterna var inte så många mellan dem som var bärare av
traditionen.

Min slutsats är att den sociala komponenten i Peterssons bemärkelse i stort
får anses föreligga när det gäller mitt material.

Kan då detta material generaliseras till att gälla svensk frikyrklighet i stort?
Historiken i kapitel tre visar såväl positivt samarbete som spänningar mellan
samfunden. Som rörelser har de hållits samman av sina strukturer av möten,
tidningar och ledargestalter. För ett jakande svar talar att det funnits kontakter
mellan samfunden, till exempel i samarbetskommittéer på riksplan och lokal-
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plan. Samverkan har ägt rum i väckelsemötesserier, böneveckor, studiearbete
och diakonala insatser. På senare tid har tillkommit gemensamma tidningar och
teologiska skolor. För ett nekande svar skulle tala att det funnits starka person-
motsättningar mellan olika frikyrkoledare, den misstänksamhet som ibland fun-
nits mellan generationerna, mellan akademikerna och andra och mellan medlem-
mar i äldre och yngre samfund. Samtidigt har identiteten just som frikyrklig med
tiden tonats ner till förmån för en mer allmänkristen hållning.

Sammanfattningsvis menar jag dock att det är rimligt att uppfatta situatio-
nen så att den sociala komponenten i stort föreligger inom svensk frikyrklighet.
Tidsperioden är utsträckt över mer än hundra år (varav mitt material speglar
ungefär femtio) och det finns personer som bär traditionen och som
kommunicerar med varandra och andra.

Värdetraditionens innehållskomponent

Hur är det då med innehållskomponenten? Finns ”gemensamma väsentliga anta-
ganden”? Med detta begrepp avser Petersson (i filosofen Alasdair MacIntyres
anda) en kärna av antaganden som konstituerar traditionstillhörigheten.3  Om
man håller fast vid beteckningen ”väsentliga antaganden” menar jag att mitt
material ryms däri. Samtidigt finns där spänningar och varianter som medför att
traditionen inte är enhetlig.

En gemensam referensram

Frikyrkofolket har en gemensam utgångspunkt i en kristen referensram. I denna
spelar den personliga tron på Jesus Kristus och omvändelsen till honom en av-
görande roll liksom övertygelsen att den kristne är kallad till lärjungaskap, efter-
följelse och församlingsgemenskap. I referensramen ingår vidare tron att Guds
vilja, i den bemärkelse jag tidigare angett, är god och att hans riktlinjer för livet är
till gagn för människan. Det finns också en gemensam övertygelse att Gud vill
ge förlåtelse och upprättelse till den som syndat och omvänder sig. Även om det
samtidigt pågår ett teologiskt samtal som preciserar innebörden i dessa påståen-
den menar jag att de är avgörande byggstenar i det symboliska universum som
frikyrkofolket lever i.

När det gäller enskilda frågor finns både enhet och mångfald/konflikt i fri-
kyrklig tradition. Jag ger några exempel ur mitt material:

Äktenskap, skilsmässa och omgifte

När det gäller samlevnaden finns hela tiden en tydlig och gemensam övertygelse
om att idealet för parsamlevnad är livslång gemenskap i trohet och kärlek. Något
verkligt ifrågasättande av detta (i stil med ”sex för vänskaps skull” eller ”livslång
gemenskap fungerar inte”) finns inte belagt i mitt material. Vigsel och äktenskap
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har av de allra flesta uppfattats som det rätta sättet att försöka förverkliga idea-
let, något som kontinuerligt under hela perioden betonats i förhållande till olika
synsätt och diskussioner i samhället.

Under 1970-talet växer det fram en viss ökad förståelse för samboende. De
som förespråkar respekt för de samboende menar, att samboförhållanden sna-
rast ska ses som en sund reaktion mot det man sett och ser av stelnade äktenskaps-
relationer. Många frikyrkliga varnar dock för samboendet eftersom man menar
att det tummar på trohetstanken och tanken att parsamlevnaden ska vara ett
offentligt förhållande. På denna punkt finns en del spänningar mellan olika fri-
kyrkliga åsikter.

En alltmer ”förstående” hållning till äktenskapsproblem växer fram under pe-
rioden, och benägenheten ökar att acceptera skilsmässa och omgifte. På denna
punkt sker utvecklingen snabbare i SMF än i PR/ÖM. Möjligheten/rätten till
omgifte är i slutet av perioden knappast längre ifrågasatt, trots att det i periodens
början uttrycks stor tveksamhet till den. I detta sammanhang kan man se hur
frikyrkofolket diskuterar hur olika värden som kommer i konflikt ska vägas i
förhållande till varandra. Det gäller till exempel hur personens självförverkli-
gande ska förhålla sig till löftet om livslång trohet.

Kärleksbudet har i undervisning och praktik betonats som överordnat medan
man däremot inte varit enig kring i vilken mån kärleksbudet kan upphäva/modi-
fiera andra konkreta och tillämpande bud i Bibeln. Här skiljer det både över tiden
och mellan olika deltraditioner inom och mellan samfunden.

Denna förskjutning har skett samtidigt som konsekvensetiska resonemang
blivit vanligare än regeletiska.

Intervjuerna

I min analys av intervjuerna i kapitel sju anger jag ett antal värden som
informanternas svar pekar på, värden som ska främjas och skyddas. Det hand-
lar om gudsgemenskap, trohet och fasta relationer, solidaritet, kärlek, godhet
och hänsyn, skapelsen och miljön samt framgång för Guds verk. Kring dessa
värden verkar det finnas en allmän uppslutning. Kanske förändras samtidigt
tillämpningen: man är inte längre lika säker på vilka slutsatser som ska dras av
dem.

Parallellt med detta resonemang argumenterar jag för att det finns en skillnad
mellan generationerna som innebär en förskjutning från nytta till nöje. Jag menar
att tanken på uppoffrande tjänst utmanas av tanken på självförverkligande och
att det på denna punkt sker en förskjutning i riktning mot det senare.

Diskussion och slutsats

Handlar det då om skillnader som inte ryms i samma värdetradition? Jag menar
i stort att så inte är fallet. Även om det förekommit en del diskussioner kring
enskilda frågor, rör det sig till största delen om diskussioner inom vad jag vill



FRIKYRKLIG  ETIK310

kalla ett gemensamt symboliskt universum. De grundläggande värdena är ge-
mensamma även om det finns variationer i betoningar och accenter.

Jag menar alltså – när det gäller mitt källmaterial – att idékomponenten i
Peterssons bemärkelse föreligger. Det finns ett gemensamt huvudinnehåll, vissa
bärande grundvärderingar. Inom dessa finns vissa skillnader, men jag menar att
de ryms inom de gemensamma värdena.4

En frikyrklig värdetradition?

I hur hög grad kan då slutsatserna i mitt material generaliseras och gälla
frikyrkligheten i stort? Jag ska här referera till några andra undersökningar som
gjorts för att beskriva frikyrkliga synsätt.

Den senaste mer omfattande värderingsundersökningen bland
frikyrkomänniskor gäller år 1995.5  Sociologen Sven Halvardson kommenterar
den i en uppsats med rubriken ”Är frikyrkofolket en homogen grupp?”6  Halvardson
går tillbaka till en föregående undersökning 1979 och gör jämförelser. Han me-
nar att man då kunde konstatera två grupper av frikyrkosamfund i Sverige. Den
ena består av de äldre samfunden SMF, SB och MK, den andra av yngre sam-
fund likt PR och ÖM.

Enligt Halvardson kan man se intressanta skillnader i undersökningen 1979:
Medlemmar i de äldre samfunden har större engagemang utanför den egna för-
samlingen. Det är framförallt medlemmar i de yngre samfunden som frekvent
läser Bibeln och beder. De yngre samfundens människor understryker vikten av
personligt själavinnande, medan SMF-are, baptister och metodister i större ut-
sträckning fördelar sina svar även på rättvise- och fredsfrågor, politisk medve-
tenhet och liknande. Inom ÖM och PR kan informanterna betydligt oftare peka
på en bestämd dag och plats för omvändelse/avgörelse medan människor inom
SMF, SB och MK i större utsträckning kommit i kontakt med församlingen
genom föräldrars och släktingars försorg.

Halvardson menar vidare att denna uppdelning stöds av en undersökning som
gjordes av sociologen Irving Palm 1992.7  Tilläggas kan att medlemmar i HF och
SAM (som då kom med i undersökningen) uppvisar värderingar liknande ÖM-
ares och pingstvänners vilket gör att de värderingsmässigt närmast kan hänfö-
ras till gruppen yngre samfund. En förändring är dock att det finns en uppåtgå-
ende social mobilitet i ÖM och särskilt i PR vilket leder till att informanterna ofta
intar en mellanposition (om man tänker sig två poler), dock med en dragning åt
den yngre samfundsgruppens läge. Allmänt menar Halvardson att denna under-
sökning visar en tendens till svagare pietistisk prägling som kan bero på en
försvagad socialisation och därmed en sämre förmåga att överföra värderingar.

Undersökningen från 1995 ger inte adekvat möjlighet att följa upp tidigare
undersökningar då material från PR saknas. Den ger dock enligt Halvardson
stöd för bedömningen att indelningen i två grupper fortfarande håller, något som
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också bekräftas av hur samfunden ingått samarbetsprojekt med varandra.8

Halvardsons resonemang bekräftar iakttagelser som jag redovisat i avhand-
lingen: det finns ofta skillnader i såväl synsätt som i öppenhet för omprövning av
tidigare ståndpunkter mellan äldre och yngre samfund. Det har blivit synligt
såväl när det gäller skilsmässa och omgifte som i vissa av beteendefrågorna. I
till exempel synen på vigsel eller samboende kan man säga att det inom SMF
finns en större variation av ståndpunkter medan man inom ÖM uppvisar en
större enhetlighet.

Samtidigt blir inte de kontakter och likheter i värderingar som finns mellan
grupper inom samfunden så tydliga i Halvardsons framställning.9  Inte heller
framkommer de klara generationsskillnader som min undersökning påvisar.

Som jag tidigare angivit kan jag egentligen inte med säkerhet uttala mig om
annat än mitt eget källmaterial. Utifrån detta kan jag ställa upp hypoteser som
kan prövas av annan forskning. En sådan hypotes – inom ramen för Bo Peterssons
begrepp – kan formuleras på följande sätt: Inom den större värdetraditionen
svensk frikyrklighet (T) finns flera deltraditioner (t1, t2 etc). Dessa kan utgöras
av enskilda samfund som utifrån gemenskap i ansvar och arbete, historia och
fromhetstyp i vissa avseenden förenar en likartad hållning till olika frågor. Men
man kan – och bör – lika gärna tala om samfundstranscenderande deltraditioner,
där till exempel förhållningssättet till Bibeln eller synen på väckelse, omvändelse
och kultur spelar en större roll än tillhörigheten till samfundet.

Kapitelsammanfattning

Kapitlet behandlar frågan om det finns en enhetlig frikyrklig etik. Det sker med
hjälp av Bo Peterssons bestämning av begreppet värdetradition. En sådan inne-
håller både en social och en innehållslig komponent.

Den sociala komponenten handlar om att det ska finnas personer som är
bärare av traditionen, att det finns kommunikation dem emellan och att traditio-
nen är utsträckt i tid. När det gäller mitt empiriska material talar det mesta för att
detta kriterium är uppfyllt. De som i mitt material skrev om äktenskap, skils-
mässa och omgifte hörde hemma i frikyrkliga sammanhang och hade i många
fall kontakt med varandra. Informanterna hämtade in undervisningen i försam-
lingen och det fanns ledargestalter som inom ramen för samfundens strukturer
fungerade som bärare av traditionen.

Den innehållsliga komponenten handlar om att där ska finnas en serie väsent-
liga antaganden om värden som motiverar vissa förhållningssätt. Också på denna
punkt menar jag att det finns sådana i svensk frikyrklighet. Jag hänvisar till den
teologiska referensramen med tron på Jesus Kristus i centrum. Min undersök-
ning visar att värden som trohet, kärlek, framgång för Guds verk, solidaritet,
godhet och hänsyn anses som viktiga. Även om mitt material visar på föränd-
ringar och diskussioner menar jag att de väsentliga värdena förblir någorlunda
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desamma vilket kan motivera att innehållskriteriet kan anses vara uppfyllt.
Avslutningsvis föreslår jag att iakttagelserna i mitt material kan generaliseras

till att gälla frikyrkligheten i stort. Inom en större gemensam värdetradition finns
flera deltraditioner som kan utgöras av enskilda samfund eller samfundstran-
scenderande ”rörelser” med olika fokus.
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NoterNoterNoterNoterNoter

söker ”träffa det karakteristiska i det teore-
tiska resonemanget huvudsakligen under den
tid, då frikyrklighetens egenart framväxte
och befästes. Uppsatser och föredrag etc av
yngre akademiskt bildade frikyrkomän i se-
nare tid måste därför lämnas ur räkningen.”
Klefbeck (1928) s101 not 50.

5 Alarik Klefbeck (1895–1963) var av präst-
släkt och själv prästvigd men tjänstgjorde
större delen av sitt liv som läroverkslektor i
Stockholm. Under 33 år var han brunnspastor
varje sommar på Medevi Brunn. Enligt
Klefbecks son Mikael är det okänt inom släk-
ten varför han valde ämnet; släkten är starkt
förankrad i SvK och det finns inga frikyrk-
liga kopplingar i släkten. Alarik Klefbeck var
övertygad lutheran och hade enligt sin son
inte mycket till övers för frikyrkligheten.
Det finns inga fler större vetenskapliga verk
av honom (avhandlingen godkändes men gav
inte författaren docentkompetens). Däremot
har han skrivit ett antal artiklar i uppslags-
verket Kunskapens bok som utkom första
gången 1937-1940 och sedan i flera uppla-
gor. 1929 skrev han tillsammans med Hen-
ning Wikmark en lärobok i kristendomskun-
skap för realskolan (Klefbeck & Wijkmark
1929–30). Denna bok utkom i flera uppla-
gor (också i form av särtryck av vissa delar)
under de kommande decennierna.  Samtal med
Mikael Klefbeck 1998–12–09.      Det är
intressant att notera att  den sista
omarbetningen av läroboken gjordes 1955
av Klefbeck tillsammans med den ledande
SMF-aren Ansgar Eeg-Olofsson (Eeg-Olofs-
son & Klefbeck 1955 och 1956).

6 Klefbeck (1928) s26. Beskrivningen av
lutherdomens ethos är troligen påverkad av
hans handledare Arvid Runestam.

7 Klefbeck (1928) s168–180.
8 Se exempelvis Klefbeck (1928) s264 (posi-

tiv kommentar).
9 En nutida läsare reagerar nog också på den

självklara utgångspunkten i luthersk enhets-
kultur: Klefbeck talar om att svensk frikyrk-
lighet företer ”karaktärsdrag av typiskt ut-
omsvensk struktur” och att den ”kyrkopoli-
tiska separatismens princip huvudsakligen
måste få gälla som en till Sverige importerad

Kapitel 1

1 Intervju nr 4.
2 Samtal med Sven Hemrin 1996–03–25.
3 Intervju nr 13, språkligt lätt redigerat.
4 Svar på enkätfråga i undersökning bland

människor i en lokal församling tillhörande
Nybygget. Se Cedersjö (1997).

5 Intervju nr 48, språkligt lätt redigerat.

Kapitel 2

1 Begreppet ”frikyrklig” preciseras i kapitel
tre. Jag använder ett antal verb när jag anger
min uppgift. Beskriva (redovisa, presentera)
innebär att jag sakligt vill presentera ett
material eller en situation. Jag belyser
(perspektiverar) materialet genom att sätta
det i sammanhang med hjälp av bakgrunds-
kunskap av olika slag. När jag talar om att
analysera (tolka, klargöra) syftar jag till att
med hjälp av andra kategorier/begrepp tolka
materialet. Verbet diskutera använder jag för
att ange att jag ur olika aspekter vill disku-
tera alternativ. Reflektera över innebär att
jag avser att systematiskt tänka kring ett
visst problem eller en viss situation och även
lägga till egna åsikter.

2 Jag följer ett språkbruk som normalt an-
vänds inom svensk teologisk etik idag: Med
ordet moral avses människans praktiska hand-
lande, etik står för den systematiska reflek-
tionen över mänskliga värderingar och hand-
lingar och motiven för dessa. Ämnet etik
kan alltså sägas vara  moralens teori och
moral etikens praxis. Se Etik – en introduk-
tion (1992) s8, Bexell (1995) s10–12 och
Bexell & Grenholm (1997) s19.   Amnå
(1993) ger en kortfattad forskningsöversikt
som gäller historia, samhällsvetenskap och
beteendevetenskap (s20–26). Jag har haft god
hjälp av den liksom av Lena Johannessons
motsvarighet i samma bok som rör huma-
niora och estetik (Johannesson 1993 s391–
392). Exempel på kyrkohistorisk forskning
ges i not ett i kapitel tre.

3 Lundkvist (1977).
4 Klefbeck skriver själv att hans framställning
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grundsats”. (s25). Fler exempel på detta per-
spektiv kommer att ges i kapitel sex.

10 Julén (1928). Klefbeck tolkar vid flera till-
fällen den frikyrkliga aktiviteten i ljuset av
Webers tanke om att den troende i reformert
anda söker yttre bekräftelse på sitt barna-
skap hos Gud (se s94–95,110,129,157). Julén
kritiserar också Klefbeck för att denne byg-
ger alltför mycket av sina resultat på tidnings-
utdrag istället för att gå på samfundsmaterial
(”som är mer välgenomtänkt”) och dagspress.

11I sin recension i STK (Runestam 1928) skri-
ver han att Klefbeck inte gjort rättvisa åt
frihetstanken inom frikyrkligheten utan tol-
kar den i ljuset av Luthers tal om den träl-
bundna viljan istället för i ljuset av en mer
liberalt färgad förståelse av subjektet som
fritt, autonomt och självbestämmande, i tra-
ditionen från Kant och Mill.

12 Hallgren (1963). Se även Walan (1964)
s363–369.

13 Kennerberg (1996). Jag återkommer till
Kennerbergs avhandling i kapitel åtta. Se även
Kennerberg (1999).  Jfr Gustavsson (1985b)
där författaren visar hur normerna upprätt-
hölls i missionsförsamlingen i Smögen på
1920- och 1930-talen.      Inom systematisk
teologi finns också material som belyser fri-
kyrkligt tänkande. Här finns till exempel
Carl-Gustav Carlssons avhandling om Lewi
Pethrus Människan, samhället och Gud
(Carlsson 1990). Göran Gunners avhandling
När tiden tar slut (Gunner 1996) hör hemma
inom religionshistoria men ger bidrag även
till dogmatiken. Båda ger viktiga bidrag till
förståelsen av den etiska reflektionen, Carls-
son genom sin beskrivning av Pethrus syn på
individ och samhälle, Gunner genom kun-
skapen om den apokalyptiskt färgade ström-
ning som starkt påverkade stora delar av
svensk frikyrklighet.

14 Gustafsson (1987).
15 Kristenson (1997).
16 Lennerhed (1994).
17 Larson (1973).
18 Ringström (1970).
19 Kjellberg (1979).
20 Nordquist m fl (1979).
21 Svärd (1954). Om frikyrkliga politiker, se

även Lundkvist (1974 och 1977).
22 Algotsson (1975), Swärd (1984).
23 När detta skrivs (början av 2001) har sam-

manlagt drygt ett hundra intervjuer gjorts.
Detta inkluderar 26 intervjuer som gjorts med
pastorer om hur de arbetat med moralfrågor
i församlingarna.

24 Molin (1998a). Förutom Göran Bexell och
Lennart Molin gäller det Paul Wern (SAM),
Inger Ek (SMF), Sven Kårbrant (HF), Sven
Nilsson (FA), Owe Kennerberg (PR/SB), Sven

Lundkvist (SMF), Olle Engström (SMF), Ulla
Bardh (SB) och jag själv.

25 Wahlén (1994).
26 Cyrillus (1995).
27 Axelsson (1997), Thörn (1998).
28 Cedersjö (1993).
29 Cedersjö (1995a).
30 Cedersjö (1996).
31 Cedersjö (1997).
32 Cedersjö (1995b).
33 Hans Zetterberg kommenterade siffrorna i

en uppsats i Frikyrkosverige - en livsstilsstudie
(1979). Thorleif Petterssons rapport Bakom
dubbla lås (1988) är ett viktigt bidrag där
författaren talar om små och långsamma
förändringar.

34 Frikyrkofolket i framtiden - värderingar
och livsstilar, 10 april 1996 i Stockholm.
Undersökningen som genomfördes i sju fri-
kyrkosamfund finns redovisad i
Frikyrkosverige 1995.

35 Amnå & Johannesson (1993). Framförallt
är Kerstin Lekares uppsats ett bidrag kring
frikyrklig moral (Lekare 1993). Markus Idvall
redovisade i rapporten Guds barn och värl-
dens barn (1994) en etnologisk studie av
kulturella gränsmarkeringar som bygger på
iakttagelser och intervjuer hos ungdomar i
Jönköping.

36 Inger Selanders avhandling O, hur saligt att
få vandra…Motiv och symboler i den fri-
kyrkliga sången (Selander 1980) är, som hörs
på namnet, en genomgång av frikyrklig sång-
skatt. Hon har följt upp detta arbete med
ytterligare två studier (Selander 1985 och
1996). Även Stig-Magnus Thorsén (1980)
och Hans Bernskiöld (1986) har analyserat
den frikyrkliga sången och musikkulturen.
Åke Kussaks avhandling (1982) hade titeln
Författaren som predikant och behandlade
SMFs litteraturutgivning 1910-1939. Kussaks
slutsats var att det utgivna materialet är nyt-
tig läsning avsett för inre bruk; det gav mo-
deller för vad kristet liv innebär. I slutet av
perioden vidgades intresset för litteratur ut-
anför den egna uppbyggelsen. En annan ge-
nomgång av litteraturen finns i Sundblad
(1992). Ett ytterligare exempel är Josef
Rydéns studie (1989) När bio var synd som
utgör en redovisning av material ur
Jönköpingsposten 1935–1970. Se även
språkvetaren Ulla Mobergs avhandling om
språkbruket i en pingstförsamling (Moberg
1998).

37 I uppsatssamlingen Frikyrklig moral (Mo-
lin 1998a)  ger Bexell (1998b) och Molin
(1998b) inledande synpunkter och anger vik-
tiga frågeställningar för forskningen kring
frikyrklig etik och moral.

38 Med explorativ avser jag här att studien på



315

ett avgränsat material prövar ett antal möj-
liga systematisk-teologiska infallsvinklar och
redovisar resultatet med förhoppningen att
fortsatt forskning med hjälp av ytterligare
material ska bekräfta eller justera de slutsat-
ser jag drar.

39 Repstad (1993) s90.
40 Denna teologiska referensram beskrivs när-

mare i kapitel tre.
41 Jag utvecklar detta närmare i kapitel tre.
42 Begreppet ”den naturliga lagen” förklaras i

kapitel nio.
43 Avhandlingen tar därför inte sin utgångs-

punkt i någon sociologisk eller psykologisk
teori om religion, värderingsförändringar el-
ler moralutveckling. För etisk analys, jfr
Bexell (1995) s12–15. Jag fullföljer och ut-
vecklar därmed det tematiska grepp som på-
börjades i kapitel fem i min licentiatavhand-
ling (Cedersjö 1999).

44 Projektet har sin bas i etikämnet vid Teo-
logiska institutionen vid Lunds universitet.
Det leds av professor Göran Bexell tillsam-
mans med docenterna Ulf Görman, Lars-Olle
Armgard och Bo Petersson. Sex forskare/
doktorander har arbetat med olika delprojekt.
Projektet finansieras av Riksbankens Jubi-
leumsfond. Övriga delprojekt berör samvete
och samvetsfrihet (Mats Aldén), försonings-
processer (Maria Ericson), friskolor i ett
mångkulturellt Sverige (Elisabeth Gerle), etik
och moral i ”den svenska modellen” (Ola
Sigurdson) och könskonstruktion i svensk-
kyrklig debatt (Johanna Gustafsson).

45 I Christoffersen (1999) finns ett antal ar-
tiklar som på olika sätt redovisar och belyser
resultaten av projektet.

46 Bexell/Stenius (1997), Bexell (1998a) och
Christoffersen (1998). Se även Gerle (1999),
Sigurdson (2000) och övriga kommande rap-
porter i projektet.

47 Petersson (1997) s7–26.
48 Petersson (1998a).
49 Petersson (1998b).
50 Landskapsbilden är lånad från Ahrne m fl

(1996) s19. Jfr Sporre (1999) s50–53.
51 Här kan hänvisas till välkänd diskussion av

till exempel Thomas Kuhn (1979).
52 Repstad (1993) s94–96.
53 Jämför vad Sven-Erik Brodd skriver: ”Jag

avser med teologi, när jag försöker bestämma
kyrkovetenskapens inriktning, en konstruk-
tiv och kritisk reflexion över förutsatt gudom-
lig uppenbarelse. Närmare bestämt gäller det
studiet av denna gudomliga uppenbarelse så-
som den tar sig uttryck i den kristna kyr-
kan… Utgångspunkten är det postulat som
den kristna kyrkan bygger på, nämligen att
det finns en gudomlig uppenbarelse. Om man
som forskare eller student vill närma sig stu-

diet av kyrkan med den för all forskning
nödvändiga välviljan (benevolentia), måste
man utgå ifrån detta postulat.” Brodd (1996)
s110.

54 Exempel ges i Kussak (1982).
55 Jfr Bexell &Grenholm (1997) s19–20 och

kap 2–3, Kammer (1988) kap 1 samt Möller
(1995).

56 Man kunde även undersöka om det finns
skillnader mellan de ståndpunkter som
distriktstidningarna inom SMF stod för jäm-
fört med SVT.

57 Inom PR fanns tidskriften Ordet och Tron
under åren 1968–1978 En kortfattad karak-
teristik av dessa olika tidningar som gäller
situationen under 1930-talet ges i Kristen-
son (1997) s25–29.

58 Från början var tanken att göra ytterligare
en eller två undersökningar lika den jag ge-
nomfört om äktenskap, skilsmässa och om-
gifte (Cedersjö 1999). Ämnen som överväg-
des var synen på samhällsansvar, synen på
vapentjänst/vapenfri tjänst, diskussionen om
bistånd och diskussionen om nykterhet. När
jag nu istället valt att använda intervjuerna
som en andra materialgrupp medför det att
uppläggningen kunnat göras lite annorlunda
än vad som annars blivit fallet; diskussio-
nerna kring avhandlingens fyra teman har
fått ett bredare material att utgå från. Jag
menar att frågan om äktenskap, skilsmässa
och omgifte i detta sammanhang är en ut-
märkt fråga att utgå från eftersom den har
varit viktig och ofta förtydligar grundläg-
gande perspektiv av bibeltolkning och för-
hållningssätt.

59 Jag har i Svensk Bokkatalog gått igenom
avdelningarna C (religion), Cf (teologisk etik)
och Dg (etik) under perioden 1931–93. Nils
Kristenson nämner i sin avhandling om den
årliga bibliografi över de viktigaste utgåvorna
av kristen litteratur som finns i Svenska kyr-
kans årsbok. Enligt bokkatalogen Libris ut-
kom Svenska kyrkans årsbok under åren
1920–84 (förutom 1979–80). Jag har inte
använt denna årsbok eftersom jag uppmärk-
sammade den först i samband med att jag
läste Kristensons bok.

60 Genomgången gjordes under 1994 och
gällde biblioteken hos THS (Lidingö och
Betelseminariet), ÖMS och Metodistkyrkans
Nordiska Teologiska seminarium Överås.
Huvudmän för seminarierna är SMF och SB
(THS), MK (Överås) och ÖM/Nyb (ÖMS).
SMFs seminarium på Lidingö och SBs semi-
narium Betelseminariet gick samman 1993–
07–01 och formade THS. Jag utgår från att
de böcker som finns i biblioteken bör ha va-
rit aktuella under pastorernas utbildning.

61 Denna urvalsprincip medförde att jag inte

NOTER TILL KAPITEL 2
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riktigt fått med allt material om äktenska-
pet. Det är en brist, och jag önskar att jag
från början inkluderat även det materialet.
En omläsning av delar av materialet gjorde
dock att jag delvis kunde komplettera det
som saknades.

62 Urvalet gjordes utifrån min egen subjektiva
bedömning av vilka böcker som varit spridda
inom frikyrkligheten. Enkäten skickades till
pastorer inom SMF och ÖM. Urvalet, med
syftet att få en god spridning på pastorernas
ålder, gjordes för SMFs del av Torsten Orehag
(sekreterare för SMFs inre mission) och för
ÖMs del av mig själv. Av 28 SMF-pastorer
besvarade 22 enkäten, av 32 ÖM-pastorer
fick jag svar från 24, i båda fallen alltså unge-
fär 75%.  Jag hade även före detta personligt
frågat några pastorer om vilka böcker inom
detta ämnesområde de läst under sin studie-
tid.

63 För 1940 (som är SVTs första årgång) gäl-
ler det t o m april, för 1946 också t o m april,
för 1983 juli–december. Valet av årgångar i
SVT är delvis en följd av ett samarbete i
materialsökningen med en annan uppsats-
författare, delvis ett försök att få en sprid-
ning över perioden. Jag är medveten om att
jag genom detta förmodligen gått miste om
en del artiklar som skulle ha varit av värde
för undersökningen. Förmodligen har jag
också missat någon artikel här och var efter-
som layouten särskilt i de äldre årgångarna
inte är särskilt vänlig om man med hjälp av
en rimlig tidsinsats vill hitta material kring
ett visst ämne.

64 Tro och Liv avlöste en tidigare tidskrift med
namnet Tidskrift för predikanter som började
utges år 1925 och som i sin tur var en fort-
sättning på ett kortvarigt medlemsblad inom
en studiekrets av predikanter inom SMF. Se
Dahlén (1999) s218–221.

65 Här sökte jag under rubriken Cf (teologisk
etik).

66 Dessutom har SFR instämt i biskopsmötets
formulering av den kristna sexualsynen, av-
given 1973. Om remissvar från frikyrkorna,
se Cedersjö (1993) s9–10.

67 Det ena dokumentet är ett A4-papper med
rubriken ”Beträffande frånskilda och omgifta
i missionstjänst har Örebromissionens sty-
relse antagit följande policy”. Under texten
står 1986–10–22 GöS/lkn och att det är re-
viderat 1986–11–20.  Dokumentet antogs
av ÖMs styrelse enligt protokoll 5/86–87
§87.   Det andra dokumentet har beteck-
ningen 1991–01–08/TS. Det utarbetades av
en arbetsgrupp under ledning av missions-
sekreterare Tord Ström (om jag minns rätt
bestod gruppen av Tord Ström, pastor Bernt
Axelsson och mig själv). Jag har sökt i pro-

tokollen från ÖMs predikant- och
församlingsråd under perioden 1990–92 för
att få reda på om detta dokuments samman-
hang. Där finns dock inga referenser om
detta, och jag vet alltså inte vad som hände
med det.

68 Muntlig uppgift från Torsten Orehag (sekr
SMFs inre mission) okt 1993.

69 Lövestam (1950), Hellsten (1951), Sundby
(1959), Janson (1964).

70 Wennfors m fl (1956) och Sverker (1983).
71 ÖM gick samman med Helgelseförbundet/

Fribaptisterna och bildade Nybygget - Kris-
ten samverkan från och med 1 januari 1997.
ÖM hette tidigare Örebro Missionsförening.

72 Det vedertagna årtalet för ÖMs bildande
har varit 1892. Nyare forskning har dock
ifrågasatt detta och menar att bildandet ägde
rum i december 1891. Se Ahlbäck (1992).

73 För de båda benämningarna pingstväckelsen
och Pingströrelsen, se kapitel tre.

74 Till detta kan fogas ytterligare skäl: Jag
valde ÖM eftersom jag vuxit upp inom det
och sedan under flera år arbetat som lärare
vid dess teologiska högskola. Jag valde SMF
därför att det är det största av de äldre fri-
kyrkosamfunden och alltid haft en central
plats inom svensk frikyrklighet.

75 Repstad (1993) s80–81.
76 Samtidigt måste ju frågan ställas vilket för-

troende enskilda personer hade i rörelsen i
stort. Av Rune Dahléns avhandling (Dahlén
1999) framgår att Ivar Wennfors inte var
oomstridd som lärare.

77 Per-Axel Sverker skrev sitt material i an-
slutning till en samlevnadsgrupps arbete inom
ÖM. Sverker (1983a).

78 Samtal med Lennart Molin 1996–02–05.
79 Kristenson (1997) s25.
80 Kristenson (1997) s29.
81 Två olika intervjuformulär som använts

finns som bilagor (ett för de två äldre ålders-
grupperna och ett för den yngre gruppen). I
den första intervjun jag gjorde använde jag
en provversion av det första formuläret som
därefter modifierades något.

82 Den yngre åldersgruppen fick även frågor
där de själva mer tydligt fick ta ställning. Det
gällde vad det betyder att ”leva i världen men
inte av världen” (fråga 2c), vad som menas
med ”kristen livsstil” (fråga 2b), i vilken mån
det finns utrymme i församlingen att avvika
från det de flesta anser vara rätt (fråga 2f),
om det finns tydliga gränser eller inte (fråga
2g), om församlingen bör korrigera någons
handlingssätt (fråga 4d), hur de anser att väg-
ledningen för unga människor bör utformas
(fråga 8). De fick också karakterisera hur
frikyrkliga människor i andra åldersgrupper
tänker i moralfrågor (fråga 6a).
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83 Arvidsson (1998) talar om att levnads-
historien huvudsakligen får utgöra ”en
bakgrundsteckning för att föra ett samtal med
annat fokus” (s8).

84 Några av de intervjuer som gjordes hösten
1995 hör åldersmässigt hemma i mellan-
gruppen och har därför förts in där.

85 En person var 26 år.
86 Det gäller intervju nr 2 som jag från början

fick tillåtelse av informanten att sprida på
detta sätt.

87 Se bilaga 1. Detta exempel har delats ut i
slutet av perioden och utgör en aktualiserad
variant av den som gavs till de första
informanterna. Några avgörande skillnader i
innehållet finns inte.

88 I den äldre gruppen svarade de två nej (en
man från PR, en kvinna från SMF). Ingen av
de tre som utgör bortfallet i mellangruppen
svarade överhuvud på mitt brev, trots på-
minnelse (en kvinna från SMF/SAM, en man
och en kvinna från SB). Av de fyra som går
bort i den yngre gruppen svarade tre nej och
en hörde aldrig av sig (en man vardera från
ÖM och SB, en kvinna vardera från PR och
SMF).

89 Närmare precisering: I den äldre gruppen:
1907 (1), 1912 (2), 1919 (3), 1920 (2), 1923
(1), 1924 (1), 1926 (1), 1928 (1), 1929 (1),
1932 (1), (1933) 1, 1935 (1). I mellan-
gruppen: 1940 (1), 1941 (2), 1945 (1), 1947
(1), 1949 (1), 1950 (1), 1951 (3), 1955 (1),
1956 (1), 1957 (1), 1961 (2). I den yngre
gruppen: 1971 (1), 1972 (4), 1973 (2), 1974
(1), 1975 (4), 1977 (1).

90 Thörn (1998).
91 På Jönköpings Läns Museum har jag tagit

del av ett intressant material som har en lik-
nande karaktär. Det handlar om intervjuer
som gjorts där människor fått berätta om
sitt sammanhang. Bland annat finns en del
intervjuer med frikyrkliga människor som
påminner om mina intervjuer. På
Folkrörelsearkivet i Örebro finns också ett
liknande material, och förmodligen finns så-
dant material på ännu fler ställen.

92 Cedersjö (1996).
93 Jag har inte haft möjlighet att gå bakom de

nedskrivna intervjuerna genom att till ex-
empel lyssna på bandinspelningar för att be-
döma hur mycket av samtalet som kommit
med i utskriften och hur de framförda syn-
punkterna behandlats av intervjuaren.

94 Se till exempel Repstad (1993) s73–75,
Arvidsson (1998) och Svensson (1997).

95 Se tidigare i detta kapitel.
96 Repstad (1993) s73.
97 Repstad (1993) s75.
98 Arvidsson (1998 s20–21) tar upp begrep-

pen life-script och life review. Med life-script

avses att det finns vissa kulturella modeller
för hur ett liv ska utformas. Detta gäller na-
turligtvis även frikyrkligt liv. Med life re-
view avser han att varje berättare också sö-
ker att utvärdera det som skett, en tendens
som ökar med tilltagande ålder på
informanten.

99 Arvidsson (1998 s23) talar om skillnader
där de extrema positionerna utgörs av det
han kallar performance vilket avser framfö-
rande av en på förhand uppgjord berättelse
och den intervju som helt styrs av intervjua-
rens frågor. Min bedömning är att mina in-
tervjuer ligger närmare det senare alternati-
vet.

100 Jag märkte detta vid intervjuer av två pas-
torer där deras läggning/inriktning (undervis-
ning eller själavård) gjorde att mina frågor
passade olika bra till deras sätt att resonera.
Cedersjö (1997).

101 Frikyrkosverige 1995 (1995) s4.
102 Skog (1996) s53.
103 Skog (1996) s55, Siffrorna är från 1995.

Det är möjligt att det kan finnas en teologisk
bias bland mina informanter. De studenter
som intervjuat kan tänkas ha valt att söka
sin teologiska utbildning på ÖMS på grund av
skolans uttalade evangelikala teologiska pro-
fil. Det är möjligt att de informanter som
ingår i intervjuarnas kontaktnät därmed också
i viss utsträckning ligger närmare denna teo-
logiska profil. Det är dock omöjligt att veta
säkert.

104 Det tycks till exempel som att många
medlemmar i Romersk-katolska kyrkan har
en mer tillåtande hållning till preventivme-
del än vad påven har. En etiker i USA berät-
tade för mig om hur de metodistiska
samfundsledarna i USA talade om rasism, sex-
ism och homofobi medan folket prioriterade
frågor om familj och kriminalitet. Det finns
dessutom säkert en förändring över tid: det
är rimligt att tro att frikyrkoledarnas åsikter
(liksom åsikterna hos andra människor i
auktoritetsställning) spelade en större roll
som vägledare i Sverige under 50-talet än de
gör idag.

105 Eva Hamberg vid seminarium med ”värde-
projektet” 1996–10–16.

Kapitel 3

1”Den svenska frikyrkorörelsen är ett utflöde
av det gamla svenska läseriet, ehuru under
stark påverkan av anglo-amerikansk from-
het, icke så mycket i teologi…utan främst i
livssyn och fromhetstyp samt i särskild grad
i fråga om verksamhetsmetoder.” Westin
(1949) s56.        Bidrag till frikyrkornas och

NOTER TILL KAPITEL 2-3



FRIKYRKLIG  ETIK318

väckelserörelsernas omfattande historia har
getts i olika sammanhang. Som exempel på
översikter kan nämnas kyrkohistoriepro-
fessorn och baptisten Gunnar Westins upp-
sats ”Den svenska frikyrkorörelsens förut-
sättningar” (Westin 1963 s11–62) samt Tors-
ten Bergstens bok Frikyrkor i samverkan
(Bergsten 1995).                 Många har i
avhandlingar och uppsatser beskrivit
frikyrklighetens utveckling historiskt och
idémässigt (se Svärd 1987 s9 för vidare hän-
visningar; till dem som nämns där bör läggas
den sedan dess utkomna och mer populärt
hållna Kjellberg 1994). Väckelserörelsen både
föregick övriga folkrörelser och var en del
av dem. Den svenska frikyrklighetens so-
ciala och idémässiga kontext presenteras
bland annat i det stora folkrörelseprojekt som
Sven Lundkvist sammanfattar i sin bok Folk-
rörelserna i det svenska  samhället 1850-
1920. Mot bakgrund av de stora förändring-
arna i samhället beskriver Lundkvist arbe-
tarrörelsens, nykterhetsrörelsens och
väckelserörelsens plats och funktion i sam-
hällsomvandlingen. Han betonar de stora lik-
heterna mellan dem: de var proteströrelser,
där fanns sekteriska utbrytningar, de karis-
matiska ledarna var ofta från annan social
miljö än majoriteten av medlemmarna, rö-
relserna institutionaliserades med tiden,
personkonflikter var vanliga (Lundkvist
1977 s55). Rörelserna är enligt Lundkvist
sociologiskt sett framförallt produkter av
social förändring, och även väckelserörelsen
kan ses som en proteströrelse som har sitt
ursprung i de nedre skikten av befolkningen.
Ett antal lokal- och socialhistoriska special-
undersökningar bildar underlag för och kom-
pletterar Lundkvists bok. Här finns till ex-
empel Göran Åbergs analys av Jönköpings
missionsförenings relationer till Svenska
kyrkan, EFS och SMF (Åberg 1972) samt
Ingrid Åbergs avhandling om folkrörelsernas
politiska aktivitet i Gävle under 1880-talet
(Åberg 1975). Se även Torkel Janssons av-
handling (Jansson 1982).       Denna bild av
väckelserörelsen är dock inte självklar. Er-
land Johansson och Björn Svärd, som båda
gjort lokalhistoriska undersökningar, menar
att Lundkvist i sin sammanfattning av
folkrörelseprojektet överbetonar likheterna.
Erland Johansson studerade missions-
församlingen i Karlskoga och dess samspel
med det omgivande samhället (Johansson
1984). Björn Svärd har kartlagt och analyse-
rat den tidiga väckelserörelsen i det lokala
samhället i Kumla (Svärd 1987). Enligt båda
spelar det omgivande samhällets förändringar
en viktig roll, och sociologiska och organi-
satoriska modeller kan förklara en hel del.

Men såväl Johansson som Svärd anser att de
idémässiga och trosmässiga övertygelser som
bar upp rörelserna – särskilt väckelserörelse-
rna – spelar en klart viktigare roll än vad
folkrörelseprojektet betonar. De finner inte
heller stöd för tesen att väckelsen var ett
”underifrån-projekt” utan snarare att män-
niskor ur alla socialgrupper var delaktiga.
Svärd tolkar väckelsens framväxt mot bak-
grund av ett allmänt behov av en ny religiös
livstolkning i en ny samhällssituation (Svärd
1987 s247). Johansson menar att man, när
han publicerar sin avhandling, inom historie-
vetenskapen i allmänhet ger större utrymme
för idéerna än man gjort tidigare vilket för-
klarar en del av skillnaderna (se även
Ohrlander 1977).  Summerande kan sägas att
det alltså i forskningen finns en viss spän-
ning mellan vad som kanske kan benämnas
en mer sociologisk och en mer idémässig tolk-
ning av väckelserörelsens framväxt och ut-
veckling.    På 1930-talet utgavs Svenska
folkrörelser i fem band, med historiska över-
sikter och omfattande biografier. I Solberg
(1981) ges en bibliografi över svensk
folkrörelseforskning. Diskussionen kring
folkrörelsernas plats och funktion i det mo-
derna samhället förs vidare i Mot denna fram-
tid (1992). En intressant bakgrund som skild-
rar hur de kyrkliga sederna präglade samhäl-
let under 1800-talet ges i Nilsson (1966).

2 Benämningen ”läsarpräster” hör hemma i
detta sammanhang och betecknar de präster
som var positiva till pietismens budskap.

3 MK i Sverige intog tidigt en särställning ge-
nom att vara det enda av (de blivande) fri-
kyrkosamfunden som erkändes av staten som
ett självständigt samfund. Skog (1997) s7.

4 Associationsidén präglade flera av 1800-ta-
lets stora folkrörelser. Även
nykterhetsföreningarna och arbetar-
föreningarna hade och har samma organisa-
tionsform.

5 Ord har alltid vissa associationer. Ordet ”fri-
religiös” uppfattas mestadels som negativt
laddat och brukar inte användas inom
frikyrkligheten.

6 Jag har, utan att lyckas, försökt ta reda på
när begreppet frikyrklig började användas och
vem som gjorde det.  En aktuell diskussion
finns i Fahlgren, Spjut & Westh (1999) där
författarna hävdar att markeringen ”fri” i
”frikyrka” är överspelad i en situation där
det inte längre finns en statskyrka att kon-
trastera mot. De menar att SvK, frikyrkorna
och andra kyrkor idag borde söka varandras
gemenskap inför gemensamma utmaningar i
dagens värld.

7 SFS 1998:1591 Lag om Svenska kyrkan och
SFS 1998:1593 Lag om trossamfund. Fri-
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kyrkosamfunden är juridiskt fristående från
staten. Debatt har periodvis förekommit om
de statliga bidrag som successivt införts med
stöd till frikyrkornas barn- och ungdomsar-
bete, sociala hjälpinsatser i Sverige och ut-
landet samt till församlingsarbete i stort inne-
burit att friheten i förhållande till staten
naggats i kanten. Se till exempel Deminger
m fl (1971).

8 Lindberg (1992) s44.  I anslutning till
Klefbecks avhandling diskuterar Hjalmar
Lindroth hur beteckningen ”frikyrklig” an-
vänds. Han hävdar att termen inte är tydligt
definierad. Själv menar han att frikyrklig
väckelsereligiositet bör kopplas till ”en så-
dan religiös individualism, där tyngdpunkten
flyttas över från det objektiva, gudomliga,
till det subjektiva, individen, människan själv
och hennes handlande” (Lindroth 1929). En
sådan beskrivning skulle av de flesta frikyrk-
liga anses som ensidig och snarare återspegla
svenskkyrklig tanke på föreningskristendom
än vara ett uttryck för frikyrklig själv-
förståelse där Guds verk och människans gen-
svar båda finns med. Jämför till exempel de
samtida uppsatserna av Julén (1930) och Eeg-
Olofsson (1930).

9 Bergsten (1995) s16, kursiveringarna är
Bergstens. Det är samtidigt intressant att
notera att mer än hälften av dem som är
medlemmar i frikyrkoförsamlingar samtidigt
är medlemmar i SvK, genomsnittet ligger på
72%. Högsta andelen har SAM (92%) och
FA (90%), PR (74%) och SMF (71%) ligger
nära genomsnittet medan SB (63%) och ÖM
(53%) ligger under genomsnittet. Palm
(1997) s62.

10 Termen används på detta sätt i ett antal
avhandlingar under senare år: Halvardson
(1991), Gunner (1996) och Kennerberg
(1996).

11 I formell mening utgör varje församling
inom PR i religionsfrihetslagens bemärkelse
ett eget samfund. Diskussioner pågår dock
inom PR om att skapa någon form av struk-
tur som trossamfund.

12 Religionsfrihetsfrågan, avskaffandet av
statskyrkosystemet och alla samfunds likhet
inför samhällets lagar är övertygelser som
under lång tid drivits av frikyrkliga männis-
kor. Frågan har varit uppe i ett flertal
frikyrkomöten (Bergsten 1995). Noteras bör
dock att Lewi Pethrus inte förordade skils-
mässa mellan stat och kyrka (Carlsson 1990
s164–165).

13 Bergsten nämner att det bland annat hand-
lade om dop- och församlingssyn, olika
försoningsläror och uppfattningar om de yt-
tersta tingen (Bergsten 1995 s16–17).
Klefbeck undrar om det är den inre väsens-

gemenskapen eller motståndet mot statskyr-
kan som förenar samfunden men anser att
frågan inte är lätt att avgöra (Klefbeck 1928
s24).

14 Bergsten (1995) s16–21.
15 Westin (1968) s192.
16 Westin (1968) s89.
17 Bergsten (1995) s145. Siffran för SMF kom-

mer från Genom Guds nåd (1953) s377.
18 Lagergren (1994) s17–94.
19 Sahlberg (1977).
20 Bergsten (1995) s119. Också Sven Kår-

brant skriver i HFs 100-årsskrift att 1920–
30-talen var en tid med hårdare samfunds-
profilering (Ett sekel i … 1987 s56).

21 År 1947 deltar även representanter för
Vännernas samfund (kväkarna). Denna rö-
relse hade senare observatörsplats i FSK/SFR
1961–65. (Bergsten 1995 s119–120).
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) var
också inbjudet till riksmötena men avstod.

22 Vigselrätten gäller från början endast de fall
där endera parten är medlem av församling
inom samfundet. Från och med 1974 har pas-
torerna generell vigselrätt.

23 Bergsten (1995) s125–126.
24 Gemensamma församlingar: Tecken… (uå)

s17.
25 Ivar Lundgrens bok Ny Pingst introducerar

den karismatiska rörelsen för svenska läsare
år 1970.

26 Betecknande är att G72 följs av flera eku-
meniska kristna riksmöten (Västerås 1977,
Jönköping 1983, Örebro 1989 och Linkö-
ping 1999). Det senaste (sista?) ”fria kristna
riksmötet” ordnades i Örebro 1976 och då
höll Gustaf Wingren inledningsanförandet.

27 Cedersjö (1993).
28 Lindberg (1992). Samfundspresentatione-

rna bygger främst på artiklar i Nationalen-
cyklopedin, samtliga skrivna av Torsten
Bergsten (Bergsten 1991-1996). För ytterli-
gare information se till exempel De frikyrk-
liga samfunden … (1934), Nyhlen (1964),
Svenska trossamfund (1990) och Skog
(1997).

29 Åkesson förkunnade bland annat den sub-
jektiva försoningsläran och att de eviga straf-
fen är tidsbegränsade. Han är kanske mest
känd för sin ordagranna bibelöversättning.

30 Om denna datering, se ovan kapitel två.
31 Pingströrelsens historia belyses bland an-

nat av Sahlberg (1977), Struble (1982) och
Sundstedt (1969–1973).

32 Lindén (1976) s134,137.
33 SDA kom via medlemskapet i Samråd 1976

med i det organiserade frikyrkliga samarbe-
tet.

34 Åberg (1972).
35 Bergsten (1995) s21.
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36 Skog (1996, s49) anger att Vineyardrörelsen
beräknas ha omkring 800 medlemmar medan
Trosrörelsen (där Livets Ord ingår och utgör
centrum) beräknas ha ca 8000 medlemmar.

37 Skog (1997) s91.
38 Nilsson (1988).
39 Torsten Bergsten räknar upp en hel grupp

personer som fostrats inom FKS för att se-
nare göra viktiga insatser inom kyrka, sam-
hälle och kultur: Axel Andersson, Olle
Dahlén, Ansgar Eeg-Olofsson, Gösta
Ekspong, Stig Hagström, Per-Olof Hansson,
Erik och Lars Ingelstam, Jonatan Julén, Thor-
vald Källstad, Erik Hjalmar Linder, Nils Jo-
han Nordström, Bo Strömstedt, Joel Sören-
son, Daniel Wiklund, Jan-Erik Wikström och
Bertil Zackrisson.   Bergsten (1995) s161.
På en fråga om vilka kvinnor som kunde
ingå i gruppen nämner Bergsten Gunlög
Mosesson-Järhult, Kerstin Hedlund-
Gildebrand och Ann-Marie Wessman.   Brev
från Torsten Bergsten 2001–01–16.

40 Se Johansson (Ernestam) (1922), Eriksson
(1937), Positioner och perspektiv (1961),
Lennerhed (1989), Bergsten (1995).

41 Bergsten (1995) s161.
42 Sifferuppgifterna i detta avsnitt kommer,

om inte annat anges, från Svenska Kyrkans
Forskningsavdelning, Uppsala och gäller
1999–01–01. Dessa uppgifter har ännu inte
publicerats i tryck. Den senaste tryckta sam-
manställningen finns i Skog (1998).

43 SST:s årsbok... (1997) s51. Enligt Marga-
reta Skog har den siffran varit konstant un-
der perioden 1989–1996 samtidigt som an-
talet medlemmar minskat.  Skog (1996) s52.

44 Gemensam tro (1995) s17.
45 Skog (1998).
46 Det bör noteras att sättet att beräkna anta-

let medlemmar varierar. För FA gäller att
medlemstalet inkluderar Hemförbundets med-
lemmar och FAs vänner. Enligt Skog (1997
s84) fördelar de sig 1995 enligt följande: re-
kryter 41, soldater 8.186, hemförbundet
8.022, FAs vänner 6.321, juniorsoldater 353,
sa 22.389. För MK ingår de som är ”med-
lemmar i förberedande medlemskap”, dvs de
(barn-) döpta eller konfirmerade.

47 Någon exakt siffra kan inte ges på grund av
samgåendet.

48 Siffran gäller 1998–01–01.  Skog (1998)
s29.

49 Uppgifterna bygger på Skog (1997).
50 Amnå (1993) s16.
51 Bergsten (1995) s21 bekräftar detta för

1900-talets första decennier. 1956 skrev
Erland Sundström: ”Personlig kristendom,
församlingsgemenskap på den personliga
trons grundval och betydande sociala insat-
ser har utmärkt väckelsekristendomen.”

Sundström (1956) s5.
52 Klefbeck (1928) s88ff. Klefbeck ger föl-

jande exempel från tidig väckelserörelse: ”tro-
ende hembiträde söker plats”, ”de troende
och statskyrkan”, ”de troende och
nykterhetssaken”.

53 Det är olika i vad mån samfunden antagit
någon form av trosbekännelser. MK, SDA
och FA har internationellt antagna dokument
man håller sig till, SMF har antagit en ny
kyrkoordning år 2000 med det inledande
bekännelsedokumentet ”Trons grund och
innehåll”.

54 Man bör också påminna sig att även de
stora ”fäderna”, till exempel Luther och
Wesley, tolkas på olika sätt; traditionen är
inte statisk.

55 Bergsten (1995) ger mycket material kring
detta.

56 Svärd (1954).
57 På Missionsskolan på Lidingö ledde detta

till starka spänningar inom elevkåren. En av
lärarna hade med muskelkraft fått köra ut en
elev från en lektion. (Dahlén 1999 s95–96).
Dahlén skriver vidare: ”Även några av de
nyintagna eleverna hösten 1922 var påver-
kade av Pingströrelsen, och på vårterminen
var spänningarna så stora att de ´pingst-
betonade´ hade dörrvakt vid sina bönemöten,
medan andra elever stod utanför och provo-
cerade med hallelujarop.” (s96).

58 Bergsten (1995) berättar bland annat om
den spända relationen mellan SMFs ledare
Axel Andersson och PRs ledare Lewi Peth-
rus. Orsaken var bland annat att Anderssons
bibelsyn enligt Pethrus var alltför liberal.

59 För beskrivningen av PRs utveckling, se
Sahlberg (1977). För greppet att tala om stän-
digt nya försök till restauration, se Aronson
(1990).

60 Sven Kårbrant berättar om liknande starka
spänningar inom HF under 1930- och 1940-
talen kring andedopsläran. Flera HF-försam-
lingar bildas utifrån pingstmönster, och Kår-
brant berättar om hur ”Några bröder hade
varit evangelister i HF och begärde utträde
eftersom de skulle gå in i Lewi Pethrus bib-
liska församling i Stockholm”.  Samtal med
Sven Kårbrant 1998–03–28.

61 Se till exempel den debatt om dop- och
nattvardssyn som skapade starka spänningar
mellan samfunden före, i och efter fri-
kyrkomötet 1929. Bergsten (1995) s69–74.
Man bör också påminna sig att en fördjupad
kyrkosyn växer fram i SvK som formuleras i
En bok om kyrkan 1943, en rörelse som
orienterar sig bort från ungkyrkorörelsen i
en mer sakramentalt och ämbetsbestämd rikt-
ning. Baptisten Gunnar Westin kommente-
rar detta och de frikyrkligas roll i samhället i
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två föredrag 1939 och 1944. Se Bergsten
(1995) s97–99.

62 Dahlén (1999).
63 Wennström (1935) ger en tidstypisk bild

av dessa spänningar.
64 Frank Mangs menade att uppfostringskri-

stendomen ledde till att personen immuni-
seras mot den nödvändiga andliga kris som
leder till sann omvändelse. Eldebo (1997)
s209.

65 Enligt Bergsten (1995 s186) var konflikt-
ämnena bibelsynen, andedopet, församling-
arnas behov av teologiskt utbildade pastorer
och frågor gällande politik, kultur, etik, from-
hetsliv, levnadsstil och samfundsorganisation.

66 Gunner (1996) s110,121. Det gäller till
exempel John Magnusson (ÖM), Hjalmar
Danielsson (SB), Axel Andersson (SMF), C
G Lundin (ÖM) och Arvid Svärd (SB). Jfr
Lindén (1976).

67 Gunner (1996) s21.
68 Det är möjligt att Pethrus även blivit inspi-

rerad till detta genom den uppmärksammade
konferensen för Europas pingstsamfund i
Stockholm 1939.

69 Bergsten (2000) s20–22. Se även Carlsson
(1990) s25 där det hävdas att Pethrus själv
inte fullföljde det enhetsinitiativ han tagit.

70 Aronsson (1990) s78–115, Bergsten (2000)
s25–30.

71 Carlsson (1990) del III.
72 Sahlberg (1977) s194–211.
73 Noten har utgått.
74 Bardh (1998). Se även Lennerhed (1989

s38) som menar att sekulariseringsteologin
tas emot med respekt i FKS tidning Kristet
Forum och anger att Karl-Axel Elmqvist
1966 uttalar sig positivt om ”kulturradikal
kristendom”.

75 Bergsten (1995) s189.
76 Om de ekumeniska dialogerna, se Cedersjö

(1989). Se även Gemensam tro (1995). Detta
senare samtalsdokument från MK/SB/SMF
börjar i ett tydligt trinitariskt perspektiv med
att tala om Gud Fadern, Jesus Kristus och den
heliga Anden.

77 Tydliggjort i processen om ny kyrkoord-
ning under slutet av 1990-talet som ledde
fram till beslutet år 2000.

78 På ÖMS utvecklas under en tioårsperiod
teologin med stor inspiration från dessa sam-
manhang.

79 Frikyrkosverige 1995.
80 Gemensam grund (1963) s21 och s25.

Även om PR inte var representerad i denna
process är det ingen tvekan om att de bä-
rande grundövertygelser jag här utvecklar
också karakteriserade dess församlingar. Det
dröjde ju dessutom inte mer än några år innan
PR mer tydligt markerade sin samhörighet

med frikyrkligheten i övrigt genom att ingå
i De kristna samfundens råd.

81 I arbetsgruppen för Gemensam grund in-
gick Thorvald Källstad (MK), David Lager-
gren (SB), Lars Lindberg (SMF), Härold
Norburg (HF), Folke Thorell (ÖM) och Stig
Wikström (SAM). Gruppen bakom Gemen-
sam väg bestod av arton personer och denna
gång ingick även representanter från SFA och
FB: Knut Svensson och Stig Wikström
(SAM), Torsten Bergsten, Ruben Janarv och
David Lagergren (SB), Folke Holmlund
(SFA), Gösta Hedberg, Sven Hemrin och Lars
Lindberg (SMF), August Peterson och
Halvard Åberg (FB), Stig Abrahamsson och
Härold Norburg (HF), Thorvald Källstad,
Gunnar Larson och Torsten Wedar (MK) och
Linné Eriksson och Gösta Tunehag (ÖM).
Notera att böckerna inte innehåller etik-
material. Syftet var ju tydligt att se i vilken
mån man kunde förenas i läran. Böckerna
bör därför respekteras just som dogmatik-
böcker.    Man kan fråga sig om dessa böcker
är representativa för samfunden. Jag menar
att de som samlades för att skriva var repre-
sentanter utsedda av samfunden och duktiga
och erfarna teologer. Att de inte skulle gjort
rättvisa åt sina samfund utan skrivit ett fritt
”konsensus-dokument” verkar otroligt.

82 Jfr Gunner (1996) s38–40. Gunner nämner
omvändelsen, missionen, de troendes gemen-
skap, Bibeln och Kristi snara tillkommelse
som viktiga frikyrkliga teologiska
betoningar. Mitt val av betoningar bekräftas
även av Sven Kårbrant (i samtal 1998–03–
28). Som jämförelse kan nämnas att den eng-
elske kyrkohistorikern David Bebbington
hävdar att evangelikal kristendom i USA och
England, som svensk frikyrklighet haft
många kontakter med, varit vad han kallar
”biblicist, crucicentric, conversionist och
activist” (Bebbington 1993 och 1995). Själv-
klart fanns och finns också övriga delar av
dogmatiken representerad i frikyrklig teolo-
gisk reflektion. Jag har med denna framställ-
ning naturligtvis inte velat hävda frånvaron
av andra teologiska motiv. Synen på till ex-
empel dop och nattvard och tjänsterna i för-
samlingen hänger intimt samman med
övertygelserna om församlingen. I Gemen-
sam grund och Gemensam väg berörs både
de och ansvaret i världen. Carl-Gustav Carls-
son menar i sin avhandling om Lewi Pethrus
att skapelsetron har en stark ställning i den-
nes tänkande. Jag bedömer också att de
betoningar jag tar fram i viss mån tonats ner
under de senaste decennierna till förmån för
en mer trinitariskt strukturerad teologi, syn-
ligt till exempel i Gemensam tro.Ändå me-
nar jag i likhet med Gunner och Bebbington
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att dessa fokus på ett adekvat sätt speglar
vad många frikyrkliga människor ansett som
centrala trosövertygelser.

83 Psalmer och Sånger nr 143.
84 Gemensam grund (1963) s7.
85 Gemensam grund (1963) s9.
86 Psalmer och Sånger nr 226.
87 Jfr Klefbeck (1928) s76–132.
88 Gemensam grund (1963) s16.
89 Intervju nr15.
90 Frikyrkosverige 1979 visar till exempel att

75% av ÖM-are och pingstvänner visste om
en bestämd tidpunkt för sin omvändelse
medan siffran var 44% bland SMF-arna. Un-
dersökningen 1995 ställde inte den frågan,
men min gissning är att siffrorna är lägre
idag.

91 Det är intressant att FKS redan 1932 slo-
pade sitt tidigare krav på personlig tro som
grund för medlemskap. Efter ingående dis-
kussioner beslöt man att ”medlemskap kan
vinnas av varje student som, gripen av Jesus
Kristus, funnit eller söker livsgemenskap med
Gud”. Förändringen utsattes för kritik i fri-
kyrkomötet 1934.  Bergsten (1995) s81–
83. Jag noterar dock att fokus fortfarande
ligger på Jesus Kristus.

92 Frikyrkomötet 1944 betonar ”den person-
liga trons linje” i kontrast till det som Ans-
gar Eeg-Olofsson i en efterföljande artikel
kallar ”ett kollektivt inlemmande i en vag
och oförarglig allmänkristendom”. Bergsten
(1995) s169–171.

93 Från min egen barndom minns jag till ex-
empel hur en man berättade om sin första
dag på regementet och hur han på kvällen
böjde knä vid sin säng på logementet för att
be sin aftonbön.

94 Kårbrant (1998) s88–90 berättar om HFs
framväxt. Skrifter från amerikansk helgelse-
rörelse, särskilt boken I Andens kraft av Wil-
liam Boardman, ledde många till en överty-
gelse om att Kristus har makt att både för-
låta synd vid omvändelsen och ge seger över
all medveten synd efter omvändelsen. Grän-
sen mot syndfrihetsläror blev viktig att mar-
kera samtidigt som man markerade avstånds-
tagande från det lutherska synsätt som inne-
bar att en kristen inte kan gå utöver jag-
fattig-syndig-människa (att gå längre än det
betecknadesav lutheraner som egenrättfär-
dighet). Se även Ett sekel i ...(1986) s131–
146.

95 Enligt Meistad (1992) s225 innebär
pingstväckelsen en förträngning och spiri-
tualisering av wesleyanskt tänkande och ett
fokus på individen istället för på samhället.

96 Rom 10:9–10.
97 Kol 2:6–7, Rom 12:1–2, Matt 5:48, Matt

5:13–16.

98 Sång av ÖM-aren Lydia Lithell från år 1958.
99 MK talar här om förberedande nåd

”prevenient grace” som avgränsar den mot
alla former av pelagianism.

100 Gemensam grund (1963) s21.
101 Gemensam grund (1963) s20–21.
102 Fahlgren (1998) s164.
103 Walan (1964) s252ff. Waldenström hade

viss förståelse för SvK som statsinstitution.
Efter hans bortgång radikaliseras kyrkosynen
inom SMF. Bergsten (1995) s26.

104 PRs avståndstagande från
samfundsstrukturer är väl känt. I Bergsten
(1995) s195–200 återges synpunkter från
1950- och 1960-talen. Se även Bergsten
(1995) s102–112. I Cedersjö & Thörn
(1989) redovisas en diskussion inom ÖM
bland annat kring frågorna om församlings-
och samfundssyn.

105 Kennerberg (1996) s340.
106 De frikyrkliga sångböckerna betonar detta

genom sitt arv av sånger från pietismen.
107 Dessa frågor kommer att speglas närmare

i kapitel åtta.
108 För bibelsynsdebatten i svensk frikyrklig-

het, se till exempel Bergsten (1995) s200–
203, Dahlén (1989) och Dahlén (1999).

109 Gemensam grund (1963) s10.
110 I Gemensam grund hävdade man att man

var ense i det mesta av bibelsynen men att
skiljaktiga meningar fanns kring Bibelns till-
komst och dess förhållande till vetenskapen.
Gemensam grund (1963) s10–14.  Om la-
gens tredje bruk, se senare i detta kapitel.

111 Här kan man spåra olika internationella
källor. Pingstväckelsen (även i HF och ÖM)
var starkt påverkad av amerikansk helgelse-
rörelse med lärare/förkunnare som Finney,
Simpson, Gordon, Moody och Torrey.

112 Gunner (1996). Lewi Pethrus första tryckta
bok heter ”Jesus kommer” och är en predi-
kosamling om livet inför Jesu återkomst.

113 Gunner bestämmer apokalyptiken med
orden hemligheter, främlingskap, pessimism,
förvissning om krisens närhet, tecken, kata-
strof, gudsingripande, de utvalda räddas. En
stark dualitet existerar mellan de utvalda och
världen. Gunner (1996) s20–21.

114 Exempel i intervju nr 23. Talet om Jesu
återkomst nämns ofta i intervjuerna med de
äldre. För många frikyrkliga föräldrar har det
varit en extra tung sorg när någon i familjen
valt en annan väg än kristen tro och
församlingsgemenskap.

115 Selander (1980) s122ff. Det fanns böcker
som talade om ”från fördärvets stad till him-
lens land”.

116 Jfr följande citat från Edström (1984) s215:
”Framtiden dolde sig skickligt för oss, som
den alltid har gjort för människorna. Att den
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fanns hade jag en dimmig föreställning om
men den stod icke att genomskåda.   Mina
föräldrar hade aldrig fört frågan om framti-
den på tal med oss barn. Min far hade inte
trott på den och det gjorde i grunden inte
heller min mor. Tron på Jesu snara återkomst
var hennes starka övertygelse.”

117 Apg 1:11.
118 Jfr Bexell & Grenholm (1997) s195–196.
119 En titt i ÖMS lärarförteckning i ÖMs års-

bok visar att ämnet etik omnämndes första
gången år 1961. Tidigare tycks man ha be-
handlat dessa frågor under rubrikerna ”pas-
toralteologi med församlingslära” och ”sam-
hällslära”. I SMFs årsbok förekom ämnet etik
första gången 1973. Troligen var det lik-
nande på de övriga frikyrkliga seminarierna.
Vid de teologiska fakulteterna dominerade de
idéhistoriskt-systematiska perspektiven
forskning och undervisning fram till ca 1970.
Se Bexell & Grenholm (1997) s25–26.
Dahlén (1999 s87) berättar dock om att
ämnet etik fanns på Missionsskolan på Li-
dingö 1920–21.

120 Psalmer och Sånger nr 462 och 479.
121 Ett exempel på detta inom ÖM är års-

skriften Evangelisten som utkom under
många år och som just har den typen av be-
rättelser.

122 Jfr Nordin (1999) s17–18.
123 Bexell & Grenholm (1997) s221–225.
124 Hellsten (1955) s77.
125 Ett exempel, faktiskt det enda riktigt tyd-

liga exemplet i mitt empiriska material, är
SMF-aren John Ronnås kapitel i boken Är
hemmet ur räkningen? (1955). Ronnås blev
senare präst i SvK.

126 Bexell & Grenholm (1997) s225–226. Jfr
Hallgren (1963) som styrker detta utifrån en
genomgång av baptism, metodism och SMF.

127 Intygas av Olof Djurfeldt (i samtal 1998–
03–26),Torsten Bergsten (i samtal 1998–
03–27) och Sven Kårbrant (i samtal 1998–
03–28).

Kapitel 4

1 Nationalencyklopedin (1989–1996), artik-
larna ”bröllop”, ”skilsmässa”, ”trolovning”,
”vigsel” och ”äktenskap”. För artiklarna sva-
rar ett flertal skribenter: Anders Agell, Åke
Andrén, Per Beskow, Nils-Arvid Bringéus,
Carl-Martin Edsman, Göran Inger, Bengt
Malcus, Jan Ovesen och Örjan Wikander.

2 Bexell (1995) s70.
3 Nationalencyklopedin, artikeln ”vigsel”.
4 Enligt Bexell (1988, s180) ska följande kri-

terier i princip vara uppfyllda för att en sam-
levnad skall kallas samboende: Gemensamt

hushåll och boende, gemensam eller delvis
gemensam ekonomi, sexuellt samliv. Inne-
börden i dessa tre faktorer är enligt Bexell
lite flytande. Se även Lewin (1979). En slut-
sats av Lewins undersökning – som bygger
på intervjuer med 111 ogifta och 101 ny-
gifta sammanboende par – är att paren ut-
trycker samma förväntningar på sambo-
förhållandet som på äktenskapet vad gäller
ett antal efterfrågade områden: ansvar, um-
gänge, ekonomi, sexuell och emotionell tro-
het, bostad och brevhemlighet. Äktenskapet
anses dock som en mer ”riktig” samlevnads-
form. I de fall som samboparet senare gifter
sig blir vigseln en konfirmationsrit snarare
än en initiationsrit.

5 En kortfattad och allmänt hållen översikt
över de stora kyrkotraditionernas vanligaste
nutida synsätt på dessa områden skulle kunna
se ut ungefär enligt följande.     Äktenska-
pet: Guds vilja är att en man och en kvinna
ska leva tillsammans i en livslång gemen-
skap, det som traditionellt kallas äktenskap.
Celibatet är dock ett alternativ för vissa.
Polygamin ses i allmänhet som ett historiskt
betingat undantag som inte överensstämmer
med Guds ideal.   Innebörden i och syftet med
denna äktenskapet anses vara kärlek, part-
nerskap, förbund, persongemenskap, det ge-
mensamma uppdraget att föra släktet vidare
mm. Relationen mellan Kristus och kyrkan
används ibland som en bild för hur relationen
mellan mannen och kvinnan bör vara. I ro-
mersk-katolsk tradition räknas äktenskapet
som ett sakrament och därmed som förmed-
lare av gudomlig nåd till människor. Ibland
kontrasteras detta kristna synsätt mot tan-
ken på ”kontrakt”, dvs att äktenskapet bara
är en överenskommelse som man kan säga
upp när som helst. Bexell (1988 s161) talar
om en objektiv och subjektiv äktenskaps-
uppfattning.   Äktenskapet kan konstitueras
på olika sätt. Avgörande ingredienser anges
vara makarnas samtycke (konsensus-förkla-
ringen) och att det är en offentlig handling.
Kyrkans roll i detta sammanhang har varie-
rat. Den kan uttryckas så att ”prästens för-
klaring av man och hustru som äkta makar
konstituerar äktenskapet”, ”kyrkan bekräf-
tar makarnas ingångna förbund” eller att
”kyrkan beder om Guds välsignelse över ma-
karnas förbund”. Under vissa epoker har kyr-
kans delaktighet i vigseln varit nödvändig
enligt samhällslagarna, men enligt de flesta
kristna traditioner kan denna roll av
äktenskapsförklarare spelas av en borgerlig
vigselförrättare om samhällets lagar så tillå-
ter. Borgerlig vigsel utgör sedan 1908 ett al-
ternativ till kyrklig vigsel för ingående av
äktenskap i Sverige. År 1988 skedde 62% av
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vigslarna enligt SvKs ordning, 6% ägde rum
inom andra samfund och 32% var borgerliga.
Det sexuella samlivet anses vanligtvis höra
hemma inom äktenskapet. Åsikterna är de-
lade om i vilken grad som samlaget hör till
det konstitutiva i äktenskapet: vissa menar
att samlaget gör personerna till ”ett kött”
(1Kor 6:16), andra menar att samlaget ska
ses som en av flera faktorer (löfte, överlå-
telse, samlag mm) som tillsammans konsti-
tuerar äktenskapet.   Man anser vanligtvis
att en kristen människa bör söka en äkten-
skapspartner som delar ens kristna tro.
Skilsmässa: Synen på äktenskapet får kon-
sekvenser för synen på dess eventuella upp-
lösning. Traditionellt menar man att äkten-
skapet upplöses när den ena maken dör. Allt
annat är i princip avsteg från Guds vilja. De
kristna kyrkorna ser därför skilsmässa som
något icke önskvärt.   I romersk-katolsk tra-
dition är skilsmässa inte tillåten. Man upp-
fattar att det sakramentala äktenskapet inte
kan brytas och tillåter därför endast separa-
tion och inte omgifte. Det finns dock några
modifieringar. Ett förhållande kan upplösas
genom nullitetsförklaring. Detta innebär i
romersk-katolsk praxis en kyrklig förklaring
om att äktenskapet aldrig existerat ”i verk-
ligheten”. Skälen för detta kan vara olika:
någon av makarna saknar något som bedöms
tillhöra äktenskapets syfte eller väsen, äk-
tenskapet kan vara fel ingånget, någon kan
ha simulerat samtycket eller principiellt ute-
slutit barnalstring som ett av äktenskapets
syften. Äktenskapet bedöms då aldrig ha ex-
isterat på ett giltigt eller fullbordat sätt. En-
ligt privilegium paulinum kan samma kyrka
tillåta upplösning av ett äktenskap enligt
1Kor 7:15.   Även i vissa protestantiska kret-
sar hävdas omöjligheten av äktenskapets
upplösning. Detta sker då oftast utifrån att
man uppfattar äktenskapet som en union
som inte kan brytas upp och/eller att bibel-
orden förbjuder skilsmässa. Andra protes-
tanter, såväl i luthersk som reformert tradi-
tion, menar dock att skilsmässa är möjlig i
nödlägen. Genom historien har det pågått en
diskussion om giltiga orsaker för skilsmässa.
På denna punkt spelar tolkningen av den så
kallade porneia-satsen (”otuktsklausulen”) i
Matt 5:32 och 19:9 en viktig roll. Här finns
en tolkningssvårighet som både beror på att
innebörden i ordet porneia är omdiskuterad
och att själva satsens ursprung är omdiskute-
rat. I Bexell (1988) s212–214 finns en ge-
nomgång av olika tolkningsalternativ.   I gre-
kisk-ortodox tradition finns utrymme för
skilsmässa under vissa villkor.     Omgifte: I
de kyrkor som ger utrymme för skilsmässa
finns olika synsätt på frågan om omgifte är

en möjlighet. I grekisk-ortodox tradition är
omgifte tillåtet (men det andra äktenskapet
bedöms inte som likvärdigt med det första). I
romersk-katolsk tradition är ju frågan inte
aktuell, eftersom skilsmässa i princip inte är
möjlig.   I protestantisk tradition har tolk-
ningen av porneia-satsen tidigare spelat en
avgörande roll. Synsätten skiftar idag mellan
ett absolut nej och ett självklart ja. Det se-
nare fallet motiveras ofta utifrån att orden i
Bibeln inte får uppfattas legalistiskt, dvs som
lag, eller utifrån övertygelsen att Gud alltid
är beredd att förlåta och att evangeliet däri-
genom alltid inkluderar möjligheter till ny
start och nya relationer.   En lång debatt har
i Sverige pågått kring frågan om prästers rätt
att vägra vigsel av frånskilda. Denna debatt
belyses i Sundby (1959), Hellsten (1969) och
Furberg (1969).

6 Dessa frågor behandlas till exempel i Bexell
(1988) s39–106. Vissa av dessa frågor bely-
ses i senare kapitel av denna avhandling.

7 Cedersjö (1999).
8 Detta utgör alltså ett urval av den mer full-

ständiga redovisning som finns i min licen-
tiatavhandling. För urvalskriterier, se kapi-
tel två.

9 Kristenson (1997).
10 Bilden av samtiden i detta och följande av-

snitt bygger främst på Ahrne m fl (1996),
Hadenius (1995), Hadenius, Molin & Wies-
lander (1993), Lennerhed (1994) och Berg-
sten (1995).

11 Det gäller Arvid Runestams Kärlekslivets
och äktenskapets etik (tredje utökade uppla-
gan) 1948, biskoparnas skrift Ett brev i en
folkets livsfråga 1951, ett antal akademiska
avhandlingar (Lövestam, Hellsten och
Sundby) samt böcker av Hellsten, Hartman
och Giertz. Relationen mellan den svensk-
kyrkliga traditionen och de frikyrkliga dis-
kuteras i kapitel tio. Johanna Gustafsson gör
i sitt snart avslutade avhandlingsarbete inom
”värdeprojektet” en analys av svensk-kyrk-
lig undervisning i dessa frågor.

12 Efter John Ongmans död 1931 erbjöds Björk
att bli rektor på ÖMS men han avböjde.

13 En rad gammaltestamentliga exempel an-
förs som visar hur det då går illa och leder till
avfall. Gud kan självklart inte sammanfoga
två personer som är så vitt skilda i uppfatt-
ning och sinnestillstånd som ”en troende kris-
ten och en världsmänniska” (s13). Paulus ord
i 2Kor 6:14–18 (att inte gå i ok med otro-
ende) anses av författaren inkludera nej till
äktenskap även om det inte särskilt
omnämns.   Äktenskap för kristna måste
ingås i Herren (s17). En människa som trots
varningar gifter sig med en icke-troende bör
uteslutas ur församlingen (s19–21), ty en
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sådan människa kan inte äga livet i Gud. Har
man gett ett äktenskapslöfte innan man bli-
vit omvänd ska detta brytas (s24). Däremot
ska man inte lämna ett ingånget äktenskap.
Från och med 5 upplagan år 1927 utges bo-
ken av ÖMs förlag. Den trycks ytterligare
en gång år 1938.

14 Författaren sörjer över att predikanter så
sällan tar upp dessa frågor i sin undervisning
(s14).

15 Björk (1938) s6–12, citaten från s9 och s6.
16 Björk (1938) s40–41.
17 Björk (1938) s15.
18 ”Härav framgår alltså, att Jesus betraktar

ett äktenskap, där ena parten eller båda varit
otrogna mot varandra, såsom redan upplöst,
från Guds synpunkt betraktat. Det är ju näm-
ligen troheten makarna emellan, som gör
äktenskapet till vad det är… Då denna tro-
het saknas, är bandet redan brutet.” Björk
(1938) s23. Här tycks det som att Björk tap-
pat bort den yttre ordningens konstitutiva
roll.

19 Björk (1938) s17–24.
20 Björk (1938) s25–29.
21 Björk (1938) s31–39.
22 Björk (1944) s43–46. Björk skriver på föl-

jande sätt: ”När Jesus därför tillät skilsmässa
för otukts skull, måste detta vara ett bevis
för att otukt upplöser äktenskapet; ty an-
nars skulle han ju tillåta, att man åtskilde det
som Gud hade sammanfogat, alltså just det
som han så kraftigt varnade för. men eme-
dan det redan genom otukt var upplöst ini-
från, kunde han också tillåta, att det yttre
bandet, det officiella, blev brutet.” (s45,
kursiveringarna är Björks). I en recension i
MB uppmärksammar och bejakar D O
Belfrage detta förändrade resonemang
(Belfrage 1945).

23 Björk (1938) s29–30.
24 Om enkäten, se kapitel två.
25 Freddy Götestam i sitt svar i enkäten bland

pastorerna om vilka böcker de känner till
och läst (se kapitel två).    Det är möjligt att
Björk själv med tiden blev ännu mindre kate-
gorisk i sin syn. I den minnesbok över O L
Björk som utgavs efter hans död skriver ÖM-
pastorn och blivande missionsledaren Linné
Eriksson: ”Även om Björk aldrig släppte ur
sikte att vårt livs linje skall dragas efter Guds-
ordets raka linjal – på den punkten var han
omutlig – så talade han själv om hur livet lärt
honom en hel del, som bidrog till att han på
senare år gav vissa frågor en mjukare form.
Så var det t. ex. med skilsmässofrågan. Det
var skada att han inte hann med att giva ut
en tredje skrift i det ämnet. Han hade åtskil-
ligt att säga i den frågan.” Eriksson (1953)
s87.

26 Bokens huvudrubriker är följande: Till sexu-
allivets psykologi, kristen syn på sexualli-
vet, angrepp på den kristna sexualmoralen,
och de sexuella problemen i ungdoms- och
församlingsvården. Under den sista rubriken
behandlades skilsmässa och omgifte. Varje
kapitel är försett med litteraturhänvisningar
och samtalsuppgifter för studiecirkel.

27 Lindblad (1946) s34–36.
28 Lindblad (1946) s81.
29 Lindblad (1946) s83.
30 Lindblad (1946) s85.
31 Lindblad (1946) s37.
32 Lindblad (1946) s85–86. Lindblad återkom

1958 med boken Sexuallivet – fakta och rikt-
linjer som utgör en omskrivning av den tidi-
gare boken. Åsikterna från den tidigare bo-
ken när det gäller äktenskap och skilsmässa
upprepas i stort, dock sägs denna gång inget
alls om frågan om omgifte.

33 Lars Lindberg i samtal med mig (odaterat).
34 I gruppen ingick pastorerna Nils Holm-

strand, Fritz Lindén, Nils Tägt, Manne
Zettergren, stadssekreterare Gunnar Lindblad
samt Ivar Wennfors, lärare vid Teologiska
seminariet på Lidingö. Göte Bergsten deltog
i början av kommitténs arbete. Wennfors och
Holmstrand var huvudansvariga för för-
fattandet.    Seminarielärare Sven Hemrin
berättar i ett brev till mig att grundprincipe-
rna som anges i Wennfors bok omfattades av
både lärare och studenter vid Lidingö och var
vägledande i undervisningen åtminstone fram
till 1970-talet. Hemrin använde boken
kursivt i sin egen undervisning. Brev från
Sven Hemrin 1993–05–13.

35 Wennfors m fl (1956) s9–11.
36 Wennfors m fl (1956) s12.
37 Wennfors m fl (1956) s13.
38 Wennfors m fl (1956) s16–23.
39 Wennfors m fl (1956) s13.
40 Wennfors m fl (1956) s22–23.
41 Wennfors m fl (1956) s14.
42 Wennfors m fl (1956) s24–25.
43 Wennfors m fl (1956) s23–27.
44 Wennfors m fl (1956) s28.
45 Wennfors m fl (1956) s28–34.
46 Wennfors m fl (1956) s31.
47 Wennfors m fl (1956) s33.
48 Wennfors m fl (1956) s33–34.
49 Wennfors m fl (1956) s35–81. Råden om

omgifte ges på s77–78.
50 Detta beror antagligen på att mitt material

inte är avsett att vägleda diskussionerna i
den frågan. Frågan hade ju på ett sätt av-
gjorts genom att frikyrkopastorerna i 1951
års religionsfrihetslag beviljats vigselrätt. Se
vidare i följande avsnitt där frågan återkom-
mer i diskussionerna kring ny lagstiftning.

51 Man kan ana och ibland även iaktta hur
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flertalet av dem som skriver böcker i ämnet
har påverkats av Runestams bok.

52 Ronnås (1955) s67.
53 Lennerhed (1994) s16. Sexualitets-

forskningen sker nu i högre grad med hjälp
av sociologi, inte bara biologi.

54 SOU 1969:2, SOU 1972:41 och SOU
1974:59.

55 Betecknande är kanske att böckerna av
Ludvig Jönsson inte recenseras i MB även
om många andra böcker omnämns.

56 Lorentzi (1970) s9.
57 Boken skrevs under en tid av förnyad dis-

kussion om civiläktenskap, dvs att en form
av registrering skulle ersätta vigseln som le-
gal form för ingående av äktenskap. Lorentzi
tycks bejaka en sådan utveckling.

58 Lorentzi (1970) s35.
59 Lorentzi (1970) s39.
60 Lorentzi (1970) s42. Lorentzi hade tidi-

gare i boken hävdat att sexuellt samliv inte
bör isoleras från ett djupare engagemang (han
tog också fram stöd för detta från de samtida
auktoriteterna Asklund/Wickbom). I detta
sammanhang behandlade han utförligt möj-
liga preventivmetoder (s21–25). Han skrev
vidare: ”Det ligger i sexuallivets natur att
vara en del av livsvaraktiga och ansvariga
förbindelser. Det behöver inte bara motive-
ras av att man kan få barn tillsammans och
därför måste vara beredda på en långvarig,
gemensam fostraruppgift. Det kan lika starkt
grundas på att hela människans psyke är kon-
struerat för att utvecklas i stabila förbindel-
ser med andra människor. En fast och lycklig
sexuell gemenskap tillgodoser bättre än alla
andra förhållanden vår mentala hälsa. Och
inget tycks kunna riva sönder en människas
inre så som svikna sexuella förhållanden,
otrohet eller hastiga sexuella kontakter med
ständigt nya partners.” (s42). Av den anled-
ningen är enligt Lorentzi tanken ohållbar att
pröva varandra sexuellt innan man lovar
varandra trohet och kärlek.

61 Lorentzi (1970) s44).
62 Lorentzi (1970) s48–50. Bokens avslutande

kapitel diskuterade (och kritiserade delar av)
några aktuella böcker: De erotiska minorite-
terna av Lars Ullerstam, Jungfrutro och dub-
belmoral av Kristina Ahlmark-Michanek,
Vägen till mognad av Lis Asklund och Tor-
sten Wickbom samt Samspel, ett studiema-
terial från RFSU.

63 Nilsson (1972a) och Nilsson (1972b). Pre-
dikan ingick enligt bildtexten i en serie
predikningar utifrån bergspredikan.

64 Nilsson (1974a).
65 Nilsson (1974b).
66 Nilsson (1978).
67 Deminger (1974).

68 Deminger (1978c). I en kort sammanfatt-
ning (Deminger 1978a) angav han även prak-
tiska konsekvenser av NTs äktenskapssyn
när det gäller sällskapsliv, föräktenskapliga
förbindelser, onani, petting, preventivmedel
och abort. Fem skäl anförs för vigsel: (1)
naturligt följa landets lagar, (2) bör själv-
klart offentliggöras, (3) juridisk reglering
nödvändig, (4) vigselns fasta form utgör ett
stöd och ett föredöme för andra, (5) natur-
ligt att det ansvar som äktenskap och familj
innebär också får en yttre formell och offi-
ciell form. Deminger skrev även en kort ar-
tikel med rubriken ”Paulus förmaningar fram-
steg för kvinnan” (Deminger 1978b).

69 Deminger (1978a).
70 Boken kom ut inom ramen för ett större

samlevnadsprojekt som SMF och SMU be-
drev under senare delen av 1970-talet.

71 Forsbeck (1977) s31.
72 Forsbeck (1977) s14.
73 Forsbeck (1977) s30.
74 Forsbeck (1977) s36.
75 Forsbeck (1977) s33.
76 Forsbeck (1977) s8–10. Jfr hans senare

kommentar: ”Det finns inga s k för-
äktenskapliga förbindelser. Det sexuella sam-
livet äger rum antingen inom eller utom äk-
tenskapet. Om ett samlag sker inom ramen
för en uttalad och offentliggjord överens-
kommelse om äktenskap, är det en organisk
del av detta äktenskap och ett av de sätt på
vilket det kommer till stånd. Om denna ram
saknas, är det enligt kristet sätt att se frågan
om en utomäktenskaplig sexuell gemenskap.”
(s40).

77 Forsbeck (1977) s17.
78 Delade meningar om… (1976).
79 Eklund (1974).
80 Djurfeldt (1973) s68 (som har en annan

syn på vigseln än Lorentzi). Se även Fors-
beck (1977).

81 Melin (1960) s18.
82 Axelsson (1975).
83 Melin (1960) s82,
84 Melin (1960) s85–88.
85 Familj och äktenskap… (1972).
86 Hennerdal (1979a och 1979b), Rosén

(1979a och 1979b) och Malm (1979).
87 En genomgång av bokutgivningen hos till

exempel bokförlaget Libris under detta de-
cennium visar på ett flertal böcker som just
behandlar dessa frågor.

88 Agell (1995) s14–17.
89 Dalid (1993). Boken består av ett antal

berättelser om parrelationer som av olika
anledningar spricker.

90 Missionsbaneret nr 5–11/1983. Artiklarna
utgörs av ett kompendium med samma titel
som Sverker skrev 1982 (daterat 82 11 12)
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och som använts i undervisningen bland an-
nat vid ÖMS.

91 Sverker (1983a).
92 Sverker (1983b). Här finns ett avsnitt i

kompendiet, som inte fanns med i MB, där
Sverker ytterligare utvecklar denna punkt
och går utöver bibelutläggningen. ”Texten
gör inte klart om Jesus skulle ha tillåtit ´se-
paration´ (som inte förekom vid denna tid).
Jesu ärende är att betona att det äktenskap-
liga bandet är oupplösligt och inte kan på-
verkas av lagliga procedurer.” Detta uttrycks
i orden om Guds sammanfogning. ”Den ge-
menskap som äktenskapet utgör bör natur-
ligtvis främst uttryckas i positiva termer. Som
en Guds gåva bör den ses som ́ beständig´ mer
än som ´oupplöslig´. ´Oupplöslig´ har inte
den önskvärda evangeliska klangen, utan
medför mer en känsla av börda, ´går inte´,
´kan inte´. Guds sammanfogning bör tolkas
mer positivt: ´oket´ gör det möjligt för ma-
karna att bli ett kött och uppfylla det gu-
domliga syftet att vara Guds avbild. Vi möter
här evangeliet, eller i vissa fall i dess nöd-
vända form en ´lag´ som då innehåller nåd...
Den fysiska gemenskapen måste ha sitt cen-
trum i en moralisk gemenskap. Detta inne-
bär att samlaget ensamt inte konstituerar el-
ler bevarar denna enhet.”

93 Sverker (1983b).
94 Sverker (1983c).
95 Sverker (1983d).
96 Sverker (1983e).
97 Sverker (1983f).
98 Sverker (1983g). Sverker anger i slutet att

hans tillämpning i tankar och ord bygger
mycket på Bontrager (1978).

99 Wennfors m fl (1956).
100 Hedberg (1983).
101 Wern (1992) kap2.
102 Wern (1992) s45–46.
103 Wern (1992) s54.
104 Wern (1992) s54–55.
105 Wern (1992) s57.
106 Foster (1988) s142.
107 Årsbok för Sveriges Frikyrkoråd 81/82,

s178.
108 Eirestål (1987b), Wern (1992) s41–49.
109 Lena gick med i… (1988).
110 Foster (1988) s156.
111 Eirestål (1987d).
112 Hellsten (1980).
113 Ruokola (1990) och Gustavsson (1990).
114 I kapitel två har jag diskuterat i vilken

mån som de anförda författarna kan antas
vara representativa för sina respektive sam-
fund. Man bör också notera att det finns några
böcker som inte getts ut på samfundsförlag
men som likväl spelat stor roll för frikyrklig
opinion. Det gäller till exempel böcker av

Walter Trobisch (1983), Ann och Björn
Donobauer (1982) och Margareta Melin
(1982).

115 Smedes (1982) s175.
116 Frågan om samboende belyses också av

intervjuerna (frågan ställdes dock konkret
bara till den yngre gruppen). Svaren visar att
majoriteten av frikyrkoungdomarna i under-
sökningen även under 1990-talet förordar
äktenskap. Skälen till att vara avvisande till
samboende är att denna samlevnadsform upp-
fattas som mindre bunden (intervju nr 42),
att lämna bakdörren öppen (intervju nr 53)
och är ett uttryck för en ”prova-och-släng-
om-det-ej-passar-mentalitet” (intervju nr
48). Parallellt med att man förordar äkten-
skap uttrycks dock en viss förståelse för den
som lever i samboförhållande. Att sambo-
ende skulle kunna vara likvärdigt med äkten-
skap framskymtar egentligen bara hos en
enda informant: ”Enligt traditionen är det ju
fel. Vi sammanställer äktenskapet med Guds
välsignelser. Men var står det i bibeln att just
det är våran sed som är den rätta? Är det inte
så att den man ligger med är man gift med?
Det viktiga är att man håller sig till en. Att
man är trogen. Det är ju det som är det vik-
tiga.” (Intervju nr 50).

117 Jfr Axelsson (1997) s7–10. Hon har
intervjuat SMF-pastorer och hon klassifice-
rar deras svar på frågan Vad är ett äkten-
skap? i tre grupper: äktenskapet börjar vid
vigseln, äktenskapet börjar när man bestämt
sig för varandra och äktenskapet börjar när
man lovar varandra trohet och har samlag.

118 Djurfeldt (1973) s67–68.
119 För denna diskussion, se Janson (1964),

Bergsten (1995) s18-19,95 och 210-211
samt Klefbeck (1928) s210-218. Frågan är
värd ett mer ingående studium då den aktua-
liserar ett flertal principiellt intressanta frå-
gor. I slutet av år 2000 har frågan på nytt
aktualiserats inom SKR.

120 Så till exempel hos Björk och Lindblad.
Ronnås (1955 s65–68) menar att om den
andra parten efter otukt framhärdar och in-
går nytt äktenskap är han/hon som han/hon
vore död för den tidigare parten som då är
oförhindrad att gifta om sig.

121 Observera dock följande kommentar från
Olof Djurfeldt: ”Också pingstpredikanter av
den gamla skolan kunde tänka sig ett nytt
gifte för den som hade äktenskap och skils-
mässa bakom sig, då han blev frälst. Då kunde
man gärna citera: ´Det gamla är förgånget,
något nytt har kommit´. Sven Lidman var ju
ett exempel på en sådan man. Hans omgifte
med Brita Lidman hindrade inte, att han på
1920-talet blev redaktör på Evangelii Hä-
rold, uppburen predikant i Filadelfia och äldste
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i församlingen – trots att 1Tim 3 talade om
att en sådan person bör vara ´en enda kvin-
nas man´. Hans erotiska eskapader hörde till
det förflutna. Många exempel finns – bland
annat i LP-verksamheten – på att missbru-
kare efter omvändelsen gått in i ett nytt äk-
tenskap, då det inte varit möjligt att åter-
upprätta det gamla.”  Brev från Olof Djurfeldt
2000–07–24.

Kapitel 5

1 Självklart finns det även andra områden där
frågor kunde ställts. I efterhand tycker jag
att några mer öppna frågor om etik och
moral kanske kunde lett in informanterna
på andra områden än de som nu kommit att
behandlas.

2 Mer utförlig och genomarbetad argumenta-
tion i till exempel abortfrågan och frågan
om homosexualitet finns bland annat i fri-
kyrkliga remissvar.

3 Sublimering innebär inom psykoanalysen att
sexuell driftsenergi neutraliseras och tillfreds-
ställs genom nya mål. Den biologiska
sexualdriften kan således omvandlas till icke-
sexuell kärlek, tillgivenhet, gemenskaps-
strävan, skaparkraft och altruism.  Artikeln
”Sublimering” i Bra Böckers lexikon, band
22, s93.

4 Intervju nr 12. I två fall ges dock delvis
korrigerande information. ”Vad som till nå-
gon mån fungerade var att evangelisten ta-
lade privat med ungdomarna av samma kön
eller att ungdomarna gjorde det sig emellan.”
(Intervju nr 14). ”Pappan gav P en skrift
som förklarade allt, så när det var dags för
sexualundervisningen (en gång på mellansta-
diet och en gång på högstadiet) visste P re-
dan vad det var frågan om. Hon minns att
hon ibland fick förklara för andra barn hur
det var för det fanns många konstiga upp-
fattningar om det.” (Intervju nr 23).

5 Intervju nr 29. Så även intervju nr
32,35,36,39,40,41. I intervjuerna nr 27 och
nr 31 sägs att man inte pratade speciellt öp-
pet om det.

6 Intervju nr 38.
7 Intervju nr 22.
8 Intervju nr 13, 35,36,41.
9 Intervju nr 35.
10 Intervju nr 43.
11 Intervju nr 46,47
12 Intervju nr 48. P = personen (informanten).
13 Intervju nr 38.
14 Intervju nr 44.
15 Intervju nr 51.
16 Intervju nr 51.
17 Intervju nr 53.
18 Intervju nr 18.

19 Intervju nr 13,22,27,29,33,36,38,41.
20 Intervju nr 28.
21 Intervju nr 31.
22 Intervju nr 35 och 40.
23 Intervju nr 42,43,44,46,47,49,50,53.
24 Intervju nr 42,46,50,51,52. Uppenbarli-

gen är detta extra aktuellt för dem vilket väl
beror på att våldtäkt omnämns oftare i pres-
sen.

25 Intervju nr 42,46.
26 Intervju nr 42,43,51,52.
27 Intervju nr 50.
28 Intervju nr 39.
29 Intervju nr 40.
30 Intervju nr 43.
31 Intervju nr 47.
32 Intervju nr 49.
33 Intervju nr 51.
34 Intervju nr 29. Liknande vittnesbörd finns

i intervjuerna nr 32,41.
35 Intervju nr 12,23,14. I intervju nr 18 be-

rättas att många kvinnliga evangelister
hjälpte till på gårdarna och fick förtroende
och att många därigenom kom till tro.

36 Intervju nr 19.
37 Intervju nr 31 och 33.
38 Intervju nr 41.
39 Intervju nr 36.
40 Intervju nr 42,45,48,49,58. Samtliga utom

nr 45 är kvinnor.
41 Intervju nr 42,49.
42 Intervju nr 43,50,51.
43 Men obs kommentaren i intervju nr 48:

Har man som kristen en annan åsikt så går
man inte så tydligt ut med den eftersom man
vet att den allmänna uppfattningen bland
kristna är att sex hör hemma inom äkten-
skapet.

44 Intervju nr 35.
45 Intervju nr 14,15,18,20,23,24,25.
46 Intervju nr 20.
47 Intervju nr 23.
48 Intervju nr 2,24. David Hedegård invänder

år 1946 mot film med följande argument:
den förhärligar i regel brottet och brottsling-
arna, motiven är vanligtvis hämtade från det
erotiska området, dess förljugenhet är fruk-
tansvärd och filmen har i stor utsträckning
blivit en ersättning för religionen. Hans slut-
kläm är: ”I och med det nu sagda är det också
sagt vilken inställning en kristen måste in-
taga till filmen: Den som tillbeder den sanne
Guden har intet att beställa i de moderna
hednatemplen.” Citerat i Wern (1998) s62–
63.

49 Intervju nr 1, filmförbud i kyrkan omvittnas
även av nr 21. Fler än nr 2 har säkert varit
med om ”larviga diskussioner” om skillna-
den mellan rörliga bilder och stillbilder i kyr-
kan.
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50 Intervju nr 23.
51 Intervju nr 13,22,33,38,41.
52 Intervju nr 31,32,36.
53 Intervju nr 29.
54 Intervju nr 29,35.
55 Intervju nr 12,23,26,35,41.
56 Intervju nr 15.
57 Intervju nr 15. När det gäller teater och

opera argumenterade David Hedegård på föl-
jande sätt. NT ger inga direkta anvisningar
om hur kristna ska ställa sig. Däremot är alla
kyrkofäderna eniga om att förkasta teatern i
alla dess former. En prövning av konsten ur
den kristna trons och moralens synpunkt le-
der till slutsatsen att varken teater eller opera
håller måttet. Åtminstone någon måste i ett
skådespel vara det ondas representant. Och
hur skulle en kristen kunna spela en sådan
roll eller kunna se på när människor leker
med synden. Det kan inte heller vara möjligt
för en kristen att spela en troende männis-
kas roll i ett teaterstycke. Operan har knap-
past sysslat med annat än erotik och äkten-
skapet har där svårt att bli taget på allvar.
Återgivet i Wern (1998) s63.

58 Intervju nr 31,36.
59 Intervju nr 45,49,50.
60 Intervju nr 11. En kvinna (f 1960) som läst

detta avsnitt berättade för mig om hur en
känd konsertpianist under 1970-talet skulle
spela i en frikyrkolokal. Det var då viktigt
att göra tydligt att kvinnan i fråga hade en
kristen tro. En man (f 1949) jämförde med
de problem som en kristen kör under 1970-
talet hade att motivera att man anlitade en
icke-kristen producent för sin skiva.

61 Intervju nr 18. Frikyrkliga i flera genera-
tioner har berättat om hur de hade lapp med
sig till skolan som intygade att de inte skulle
delta i dansen.

62 Intervju nr 31,36.
63 Intervju nr 44.
64 Intervju nr 52.
65 Intervju nr 23.
66 Intervju nr 39,40.
67 Intervju nr 26.
68 Intervju nr 41.
69 Intervju nr 47.
70 Intervju nr 58.
71 Intervju nr 29. En SMF-are (f 1961) berät-

tar om att hans mamma och pappa inte
tyckte om när han spelade men att han ändå
fick göra det. Han fick dock inte äga någon
kortpacke. Intervju nr 35.

72 Intervju nr 42,43,50,51,53.
73 Intervju nr 45. Men här finns också två

exempel på att spel om pengar kan vara
möjligt. Nr 47 säger: om jag skulle spela om
pengar skulle jag aldrig spela om stora pengar.
Nr 46 säger: eventuellt om mindre summor

max ett par tior. Tyvärr innefattar inte in-
tervjuerna något om andra former av spel
om pengar: tips, trav, lotter, bingo etc.

74 Intervju nr 2. En man (f 1955) från SMF
berättar att hans faster tog bort korten när
farmor eller mormor kom på besök. Intervju
nr 36.

75 Intervju nr 15,20,24,13,26,28,39,40. I in-
tervju 32 berättas om hur föräldrarna har
egen erfarenhet av att ha förlorat mycket
pengar på kortspel. Fler sådana konkreta er-
farenheter fanns säkert i församlingarna.

76 En fras som användes var: ”När korten
ligger på bordet sitter djävulen under bor-
det.” Intervju nr 11. Association till djävu-
len även i intervju nr 14,15,23.

77 Intervju nr 25.
78 Intervju nr 11. Liknande tanke finns i in-

tervju nr 24. Även den moderna skönlittera-
turen kommenteras av David Hedegård. Wern
(1998 s64) återger Hedegårds svar på frågan
om en kristen har något att lära av den litte-
raturen: ”Kan man lära sig något om vägen
till himlen genom att studera de stinkande
träskmarker där vägen till förtappelsen lö-
per fram?” Det bästa sättet att protestera
mot denna litteratur är enligt Hedegård att
varken köpa eller läsa den. Men notera sam-
tidigt följande nyansering av honom: ”Äldre
kristna ha i allmänhet avsmak för blotta or-
det ´roman´, och i den första generationens
tid satte man i allmänhet romanläsning i sam-
band med ett världsligt och syndigt leverne.
Det anstod inte en kristen att läsa romaner.
Det är mycket sannolikt att man härvid
ibland skar all skönlitteratur över en kam,
ofta utan att närmare känna till den.” Hede-
gård (1936) s109.

79 Intervju nr 19.
80 Intervju nr 4. En annan förklaring som jag

hört är att det hela var påhittade berättelser;
en person berättade för mig att hon inte fick
läsa sagor eftersom de inte var sanna. Trots
detta smygläste hon Bröderna Grimm och
andra spännande berättelser.

81 Intervju nr 1.
82 Intervju nr 15. Liknande uppfattning i in-

tervju nr 2,12,14,21,23,25. Leonard Ström-
berg och Sigge Stark nämns av intervju nr 14
som lämpliga.

83 Intervju nr 13,22,29,31,32,35,36,39, 40.
Det enda undantaget är egentligen intervju
nr 26; informanten berättar att hon älskade
att läsa romaner men fick dåligt samvete ef-
tersom det inte var riktigt tillåtet.

84 I både intervju nr 18 och 20 sägs att de inte
hade några böcker hemma. Några berättar
om att de lånade böcker på bibliotek (nr
20,23,25).

85 Intervju nr 43,49,51,53.
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86 Intervju nr 42.
87 Intervju nr 23,24.
88 Intervju nr 4,18,20.
89 Intervju nr 4. Här måste det dock röra sig

om ett minnesfel vad det gäller tidpunkten
eftersom tidskriften Det Bästa började utges
i Sverige först år 1943.

90 Intervju nr 14,25.
91 Intervju nr 15.
92 Intervju nr 14.
93 Intervju nr 14 språkligt ändrat till jag-form.
94 Intervju nr 22,35,39
95 Intervju nr 32.
96 Intervju nr 41.
97 Intervju nr 42,47,48,49,50,58.
98 Intervju nr 46,53.
99 Intervju nr 40.
100 Intervju nr 4.
101 Intervju nr 14.
102 Intervju nr 22.
103 Intervju nr 12,20,21,24.
104 Intervju nr 43,45.
105 Intervju nr 42,44,46,47,49.
106 Intervju nr 53. Citatet är ordagrant åter-

givet från utskriften.
107 Intervju nr 53.
108 Intervju nr 4.
109 Intervju nr 38.
110 Intervju nr 15.
111 Intervju nr 14,18,19,25.
112 En person har i annat sammanhang berät-

tat för mig hur hennes morfar runt år 1920
blev utesluten ur missionsförsamlingen för
att han sålde snus i sin affär.

113 Intervju nr 1.
114 Intervju nr 2.
115 Intervju nr 12.
116 Intervju nr 2,4,23.
117 Intervju nr 24.
118 Sagt i församlingsmöte när man under

1930-talet diskuterade söndagsskolförestån-
darens smygrökande. Intervju nr 4. Samma
argument återkom enligt intervju nr 39 ofta
från talarstolen när dessa frågor skulle tas
upp.

119 Intervju nr 29.
120 Intervju nr 40.
121 Intervju nr 42,43,44,46,47,49,51,52,53.
122 Intervju nr 50.
123 Intervju nr 24. I frikyrkomötena 1905–

1929 fördes återkommande diskussioner om
nykterhetsfrågan. Det fanns olika meningar
om absolutism skulle förordas och om staten
borde inför ett förbud för rusdrycker eller
inte. Vid alla mötena antogs dock resolutio-
ner som förordade förbudslinjen.  Bergsten
(1995) s51–54.

124 Ordet används i intervju nr 11,14,23,24.
Intervju nr 18 talar om helnykterhet. I öv-
riga intervjuer används ord som ”självklart”

(nr 2), ”allt annat var otänkbart” (nr 15),
”alltid fel” (nr 19) som svar på frågan om
inställningen till nykterhet.

125 Intervju nr 12.
126 Intervju nr 13,22,28,29,31,33,36,38,

39,40.
127 Intervju nr 35.
128 Intervju nr 42,48,53.
129 Intervju nr 46.
130 Intervju nr 49,52.
131 Intervju nr 43,44,45.
132 Intervju nr 48.
133 Intervju nr 32.
134 Intervju nr 39.
135 Intervju nr 47.
136 Intervju nr 27,48.
137 Intervju nr 23,47,51.
138 Intervju nr 47,48.
139 Intervju nr 4.
140 Intervju nr 1,11,12,19,20,25.
141 Intervju nr 1,11.
142 Intervju nr 2.
143 Intervju nr 18.
144 Intervju nr 13,27,35,38,40,31.
145 Intervju nr 40.
146 Intervju nr 41.
147 Intervju nr 31.
148 Intervju nr 50.
149 Intervju nr 45.
150 Bexell & Grenholm (1997) s271–274.
151 Intervju nr 25.
152 Intervju nr 12.
153 Intervju nr 24.
154 Intervju nr 23. Se även intervju nr 14.
155 Intervju nr 24.
156 Intervju nr 22.
157 Intervju nr 13,29,33,35,39,41.
158 Intervju nr 31.
159 Intervju nr 39.
160 Intervju nr 43,44,45,48,49,51. I intervju

nr 27 talas om att engagemanget var större
tidigare.

161 Intervju nr 46,53.
162 Intervju nr 46.
163 Intervju nr 43.
164 Intervju nr 42,45,46,47.
165 Intervju nr 49,50.
166 Intervju nr 50.
167 Intervju nr 42,43,53.
168 Intervju nr 48.
169 Intervju nr 15.
170 Intervju nr 15,23. Det enda undantaget av

de äldre SMF-arna är nr 20. Pastorssonen
Sven Lundkvist berättar för mig: ”Det var
nog 1944. Jag hade varit borta och tävlat i
distriktsmästerskapen för juniorer. På fm var
det gudstjänst hemma och jag var med på
tävlingen och på eftermiddagen var det guds-
tjänst igen. Då var det en gammal tant som
kom och talade med mig och sa: Så där får
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man inte göra. Jag sa: det får man visst. Jag
visste ju att jag hade min far bakom mig.”
Inom SMF hade vissa en mer öppen syn på
idrotten, men det fanns en del som inte hade
det. Under 1940-talet har man en ganska
öppen syn. Olle Wiklund (SMF-are) vann
Vasaloppet 1942, Johan Richthoff under 20-
talet och början av 30-talet var stor världs-
brottare och SMF-are. Åtminstone på sina
håll fanns större öppenhet. ”Jag minns vi
hade en gammal snickare i församlingen, han
var baptist från början. Jag gick till honom
och bad honom göra en diskus till mig. Han
gjorde diskusen. Men när jag hämtade den sa
han: Det här är fåfängligheter. Det var fel på
alla sätt. Men han gav mig diskusen. Jag minns
de här pastorerna på  30-talet, de var oer-
hört idrottsintresserade, hoppade längd med
mig, stötte kula och annat. Attityden till
idrotten var alltså mycket positiv. Det var
en samling av pastorer inom SMF i Upp-
land.”  Samtal med Sven Lundkvist 1998–
03–27 (referat, ordagranna citat inom cita-
tionstecken).

171 Intervju nr 1.
172 Intervju nr 11.
173 Intervju nr 35.
174 Intervju nr 22,29,36,38,40.
175 Intervju nr 40. Enligt intervju nr 33

(kvinnlig HF-are) och nr 41 (kvinnlig pingst-
vän) var idrott inte tillåtet.

176 Intervju nr 36.
177 Intervju nr 44.
178 Intervju nr 47.
179 Intervju nr 42,46,48. En kvinna från SMF/

SB menar att det blivit för mycket av utslag-
ning och supande i fotbollens sammanhang.
Intervju nr 53. I intervju nr 51 varnas för
elitisering.

180 Intervju nr 43,44,45,50,52.
181 Intervju nr 46.
182 Intervju nr 24.
183 Intervju nr 21.
184 David Lagergren beskriver hur idrottsfrågan

under 1930-talet var ett hett debattämne
inom SB där ÖM-arna inte ville att idrott
skulle finnas på ungdomslägren.  Lagergren
(1994) s42-44.

185 Intervju nr 21.
186 Intervju nr 1,2,4,11,12,14,15,18,20,21.

En ÖM-pastor fällde 1957 enligt en kollega
yttrandet: ”Faller Anden åker håret upp i
knut.”

187 Intervju nr 4.
188 Intervju nr 2.
189 Intervju nr 23,25.
190 I 1Petr 3:1–4 förmanar författaren kvin-

norna: ”Er prydnad ska inte vara något ut-
värtes, håruppsättningar, guldsmycken och
fina kläder, utan den inre, dolda människan

med sitt oförgängliga smycke, ett milt och
stilla sinnelag.”

191 Intervju nr 13,32.
192 Intervju nr 22,33.
193 Intervju nr 27,29,38.
194 Intervju nr 36. Omnämns även i intervju

nr 22,40.
195 Intervju nr 44,45,47,50,51.
196 Intervju nr 45,46.
197 Intervju nr 42,46,47,48,49,58.
198 Intervju nr 49.
199 Intervju nr 25.
200 Intervju nr 12,15,19,23,24,25.
201 Intervju nr 19,21.
202 Intervju nr 15.
203 Intervju nr 41 Men jämför en annan

pingstvän (nr 26): ”Det hölls rätt hårt på
den över hela samhället, särskilt i försam-
lingen, men hemma hos P och hennes mor
var det inte så noga.”

204 Intervju nr 13.
205 Intervju nr 13,22,27,32,33,39,40,41. In-

tervju nr 29 är ett undantag: hon fick hand-
arbeta.

206 Intervju nr 42. Liknande tankegångar
framförs i intervjuerna nr 44,46,47,49,51,52.
Intervju nr 45 hävdar att vilodagen ska hål-
las för att man firar gudstjänst då men gör
inga fler kommentarer som förtydligar vad
han menar.

207 Intervju nr 43. En kvinna svarar: ”Tän-
ker ofta på den, tycker det är en bra princip
och skulle gärna vilja hålla den, men gör det
oftast inte. Det finns alltid så många borden
och måsten som tar överhanden. Intervju nr
48.

208 Intervju nr 50. Intervju nr 52 har samma
tanke.

209 I USA berättades det för mig att man inom
baptismen hade olika syn på alkohol och
tobak: inom Northern Baptists fick man
dricka alkohol men inte röka medan det hos
sydstatsbaptisterna var tvärtom!

210 Intervju nr 24,33.

Kapitel 6

1 Intervju nr 48.
2 För ”vi–dom”, se Moberg (1998).
3 Intervju nr 4.
4 Psalmer och Sånger nr 594.
5 Psalmer och sånger nr 608, vers 5 (text av

Emil Gustafson 1887).
6 Rom 12:2.
7 Noten har utgått.
8 Bland de många som genom tiderna adresse-

rat just denna fråga på ett systematiskt sätt
finns Augustinus (Guds stad), Richard Niebuhr
(Christ and Culture) och Robert Webber (The

NOTER TILL KAPITEL 5 – 6
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Church in the World).
9 Många frågor aktualiseras i detta samman-

hang. Det gäller bland annat församlingssyn
och medlemskap samt mission och evangeli-
sation. Här finns en spänning som kan ut-
tryckas med orden inklusiv–exklusiv. Vilka
konsekvenser får det för relationerna med
dem/det som är ”utanför” den egna gruppen?

10 Avsnittet bygger på Reicke (1963) och Ring-
gren (1963). I hebreiskan finns inget särskilt
ord för värld. Istället används
sammansättningar av typen ”himmel och
jord” (1Mos 1:1). I de apokryfiska böckerna
och i NT används ordet ”kosmos” som egent-
ligen betecknar världsalltet som ett välord-
nat system och därför som något skönt. Or-
det kosmos kan också i de apokryfiska böck-
erna i en mer begränsad betydelse hänvisa till
jorden och vad som finns där. I NT används
det såväl i neutral betydelse (det fysiska rum-
met) som med positiv eller negativ innebörd.
Från och med senjudisk tid används omväx-
lande orden för värld och tidsålder (hebr
”olam” och grek ”aion”) med samma inne-
börd.

11 2Kor 6:14–18 har ofta citerats i samman-
hang där en tydlig gräns eftersträvas när det
gäller samröre med icke-kristna (till exem-
pel i äktenskap). Ordet ”världen” används
dock inte i det sammanhanget i bibeltexten.

12 Intervju nr 25, se även t ex intervju nr 1.
13 Intervju nr 13 (ÖM-man, född 1912).
14 Intervju nr 13.
15 Samtal med Sven Hemrin 1996–03–05.
16 Samtal med Freddy Götestam 1995–09–

23.
17 Nilsson (1993) s46. Jfr Gunner (1996) s306.
18 Omvittnat till exempel i intervju nr 1 och

i samtal med Sven Hemrin 1996–03–25.
19 Svärd (1954) s85.
20 Svärd (1954) s2ff, Åberg (1975) och Jo-

hansson (1984).
21 Lundkvist (1979) s85.
22 Carl-Gustav Carlsson berättar även om ti-

digare exempel på detta: Under den stora ar-
betslösheten i Stockholm i början av 1930-
talet utspisades i Filadelfiaförsamlingen 450
människor varje dag.  Carlsson (1990) s24.

23 Bergsten (1995) ger i sina referat många
exempel på detta.

24 De flesta remissvar där frikyrkorna med-
verkat finns publicerade i årsböckerna från
frikyrkornas samarbetsorgan. En samman-
ställning finns i Cedersjö (1992). Se även
Bergsten (1995) s129–131.

25 Eeg-Olofsson (1973) s13.
26 Rimmerfors (1976) s182.
27 Rimmerfors (1976) s148. En man som vuxit

upp i staden var dock lite återhållsam: ”Det
fanns de som var politiskt aktiva, men ändå

hade man känslan av att församlingen levde
sitt liv lite vid sidan om det vanliga livet i
staden.”  Samtal med anonym 1995-09-04.
Rimmerfors är samtidigt ett exempel på att
en SMF-pastor som var oerhört samhällsen-
gagerad också hade med sig erfarenheter som
väckelseevangelist där han fått hjälpa många
människor till kristen tro. Hos honom och
flera andra frikyrkliga verkar det inte ha fun-
nits någon motsättning mellan väckelse och
social-politiskt engagemang i samhället.

28 Samtal med Freddy Götestam 1995–09–
23.

29 Kennerberg citerar även från ett protokoll
från Filadelfiaförsamlingen i Stockholm år
1946 där det talas om att ordföranden (dvs
Lewi Pethrus) efter att några medlemmar
uteslutits riktade ”en kraftig och uppfordrande
appell till hela församlingen, att taga bestämt
och klart avstånd från världen och dess vä-
sende och att leva ett heluppgivet liv för
Jesus”.  Kennerberg (1996) s280–286.

30 Björk (1938) s40–41 och (1927) s13.
31 Hedegård (1936) s12, kursiveringen är

Hedegårds.
32 Kallad till soldat (1987) s32–33.
33 Ytterberg (1986) s27. I en artikel i Vår

Lösen 1941, nr 6–7 s253 illustrerar Olov
Hartman ”världsmänniskans” inriktning med
anledning av 1930-talets livsdyrkan och det
moderna dansbaneeländet på följande sätt:
”I modern dansbanemusik stöna rytmer med
anor från urgamla kulter i fjärran djungler.
Den musiken är som en medicinmännens
hämnd på missionärerna: nu skola vit mans
söner och döttrar dansa till svarta gudars
mässa.”  (Ytterberg 1986 s295.)   Jfr Frykman
(1988) som beskriver den undersökning som
Svenska Kyrkans Diakonistyrelse lät göra
1941–1942 kring det moraliska tillståndet
bland landets unga. Diakonistyrelsens social-
sekreterare Allan Svantesson var den som
fick uppdraget, och resultatet publicerades
våren 1942 under rubriken Folkmoral och
nöjesliv i belysning av en enquête (156s). Av
Allan Svantesson finns flera böcker och små-
skrifter i frågan om dans och nöjesliv. Un-
dergång eller upprensning och Ungdomens
fiende nummer ett: Den offentliga dansen
var två småskrifter som utkom 1941 och i
nya upplagor följande år. Den första var på
32s och utkom i tre upplagor, den andra
omfattade 24s och utkom i sju upplagor un-
der åren 1941–42.

34 Kennerberg (1996) s121.
35 Ibland behövde man inte ens gifta sig. En

kvinna i PR f 1940 berättar: ”Gränsen mot
världen var en skarpt dragen linje; det räckte
med att en av kamraterna skaffade sig en
ickekristen pojkvän för att hon skulle bli
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utesluten”. Intervju nr 26.
36 Intervju nr 21.
37 Axelsson (1975).
38 Intervju nr 18.
39 Intervju nr 2.
40 Intervju nr 2.
41 Brev från anonym 1998–04–06.
42 Intervju nr 33 (kvinna från HF f 1947).
43 Samtal med Olof Djurfeldt 1995–10–26.
44 Intervju nr 29 (kvinna i SAM, f 1950).

Magnus Idvall visade i en etnologisk studie
av 47 ungdomar i Jönköping (alla födda un-
der 1970-talet, 26 frikyrkliga och 19 inte)
att grupperna inte är välavgränsade grupper/
kategorier. Men de två grupperna interagerar
mest på skoltid och sällan på fritid. Båda
grupperna intar en avgränsande hållning gen-
temot varandra i syfte att visa vem man är/
inte är: ömsesidig distansering. Idvall (1994).

45 Intervju nr 1.
46 Muntligt kommentar 1996–11–08.
47 Wennström (1935) s60.
48 Svensk söndagsskolsångbok nr 13.
49 Detta markeras till exempel av Björk

(1938) s29–30 (om idealäktenskap) och Fran-
zén (1955) s26–29.

50 Franzén (1955) s26–29. Freuds läror kom
inledningsvis huvudsakligen att uppfattas som
stöd för en friare sexualsyn med anklagelsen
att den kristna tron förhindrade en naturlig
utlevelse av sexualdriften och skapade neu-
roser. I ett senare skede utvecklade metodist-
pastorn Göte Bergsten ett själavårdsprogram
utifrån psykoanalysen som var en hållning
som blev mer acceptabel för kristenheten,
synlig bland annat i S:t Lukasstiftelsens ar-
bete (Kristenson 1997 s76). Nils Kristenson
har visat hur kritiken mot det som kallades
”naturlig moral” var stark redan på 1930-
talet (Kristenson 1997 s71–87).

51 I en livsfråga (1951). En summering av
brevet fanns under rubriken ”Utsikten” på s6
i samma tidning.

52 Franzén (1955) s39. Författaren exempli-
fierade (s26–29) med D H Lawrence, James
Joyce samt ett antal svenska skönlitterära
författare: Eyvind Johnson, Agnes von
Krusenstjerna, Ivar Lo-Johansson, Wilhelm
Moberg, Artur Lundkvist och Gustav Sand-
gren.

53 Wennfors m fl (1956) s34.
54 Moraldebatten i TV (1962)
55 Intervju nr 2.
56 Intervju nr 41, intervjuarens fråga är kursi-

verad och inom parentes.
57 Wettéus (1984).
58 Eriksson (1968)
59 Örebromissionens styrelse (1968).
60 Sollerman (1968).
61 Frödin (1947).

62 Kennerberg (1996) s283. Citatet är från år
1930 och en pingstförsamling.

63 Carl-Gustav Carlsson visar i sin avhandling
att Lewi Pethrus karakteriserade utveck-
lingen som ”en planmässig avkristning” av
Sverige.  Carlsson (1990) s147, se hela av-
snittet s145ff.

64 Intervju nr 1.
65 Detta gäller dock inte bara svensk frikyrk-

lighet. Stora delar av pietistiskt färgad from-
het präglas av denna användning av begrep-
pet ”världen”.

66 Intervju nr 29.
67 Frank Mangs, enligt Eldebo (1997) s355.
68 Premillenialism (=Jesu återkomst före

tusenåldersriket). I premillenialismens
eskatologiska syn ingår bland annat att för-
samlingen före Jesu synliga återkomst ska
försvinna från jorden (”ryckas upp”) och att
man ska vara redo inför detta. Se Gunner
(1996).

69 Intervju nr 21 (man f 1928 och kvinna f
1929, pingstvänner). Jfr intervju nr 2: ”Man-
nen var kedjerökare men slängde tobaken
direkt i samband med omvändelsen.”  En
annan liknande markering var att den män-
niska som blivit frälst en kväll nästa kväll
ingick i sångarna och därmed personifierade
ett vittnesbörd om förändring. En sådan
praxis omvittnas bland annat i Rimmerfors
(1976) s103.

70 Intervju nr 29. Torsten Bergsten ger en bild
från sin barndom när han berättar om en
släkting: ”Han tror inte på Gud för han röker
cigarr. Det var inpräglat i mig. En kristen
röker inte. Motiveringen var lite oklar…Det
fanns behov av tecken som markerade vem
man var, var man hörde hemma.” Samtal
med Torsten Bergsten 1998–03–27.

71 Samtal med anonym 1995–09–04.
72 Muntlig kommentar till mig 1996.
73 Intervju nr 4.
74 Intervju nr 15 (manlig SMF-are f 1919).
75 Samtal med Sven Hemrin 1996–03–25.
76 Det oupplösliga äktenskapet (1956).
77 Intervju nr 46.
78 Ssmtal med Olof Djurfeldt 1998–03–26.
79 Brev från Alf Lindberg 1998–03–10.
80 Samtal med Freddy Götestam 1996–09–

23.
81 Björk (1927) s40 (författaren citerar från

2Kor 6:14).
82 Molin (1998b) s28.
83 Möjligen var detta ibland även socialt be-

tingat: ”Om man styrde socknen hörde det
till att man även som frikyrklig deltog i SvK.”
Samtal med Sven Lundkvist 1998–03–27.

84 Bergsten (2000) s22–23.  Detta kan enligt
Bergsten förstås så att Pethrus ville att
pingstvännerna skulle delta i byggandet av

NOTER TILL KAPITEL 6
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ett kristet samhälle i Sverige och att SvK
enligt hans synsätt spelade en avgörande roll
för detta. Carl-Gustav Carlsson refererar till
detta och citerar ur Filadelfiaförsamlingens
stadgar från 1916 där det i §1 står: ”Fila-
delfiaförsamlingen i Stockholm, som bilda-
des redan 1910, är en förening af bekännare
utav den evangelisk-lutherska trosläran, vilka
sammanslutit sig…”. Carlsson noterar att
benämningen lutherska lyfts ur i senare stad-
gar (Carlsson 1990 s24). Enligt Bergsten
upprepade Pethrus detta uttalande 1966 i en
intervju i Svensk Kyrkotidning och fick kri-
tik för det. Pingstpastorn Bertil Carlsson har
framfört en annan tolkning: utsagan utgjorde
från början en del av en strategiskt betingad
positionsbestämning för att undvika att PR,
om den skulle förföljas av staten, skulle
tvingas in i något annat samfund (Carlsson
1992 s31–32).

85 Klefbeck (1928) s32, kursiveringarna är
Klefbecks egna. Några fler citat från
Klefbeck: ”Med frejdigt mod, segerviss opti-
mism och en skarp blick för det affärsmäs-
sigt lämpliga och mest givande tager man itu
med praktiskt-sociala uppgifter av allehanda
slag.” (s34). ”Hos Waldenström föreligger en
synnerligen stark förenkling av teologiska
problem i allmänhet, jämte en därmed sam-
manhängande popularisering, varigenom hela
den waldenströmska förkunnelsen fick reli-
giös-auktoritativ betydelse särskilt för de bre-
dare lagren och intellektuellt enklare funtade
naturer.” (s85).

86 Samtal med Sven Kårbrant 1998–03–28.
87 En person uppvuxen i ÖM (f 1931) berät-

tar för mig: ”När jag var mindre tyckte jag
att missionarna (i en stor stadsförsamling)
var lite mer ytliga, de var kanske inte på rätt
väg, frågan var om de var riktigt frälsta och
med egentligen.” Samtal med anonym
1998–05–27.

88 Intervju nr 29.
89 Intervju nr 41.
90 Bergsten (1995) s87. Under detta och föl-

jande decennier förekom många och heta
debatter i dessa frågor. Flitiga debattörer var
SMF-arna Erland Sundström och Axel An-
dersson och pingstvännerna Lewi Pethrus och
Alex Olofsson (som var evangelist i SMF
men övergick till PR). Se även Dahlén (1999)
som refererar en del av de tidigare debat-
terna. Dahlén berättar även om bibelläraren
Oscar Haglund som, efter en kort tids
lärargärning i Missionsskolan på Lidingö,
övergick till PR och startade en tidskrift som
hette Bibliskt månadshäfte (1927–) där han
bedrev en intensiv kampanj mot kultur-
kristendom och bibelkritik.

91 Muntlig kommentar till mig under

avhandlingsarbetet (tidpunkt okänd).
92 Ex intervju nr 4.
93 Lewi Pethrus håller söndagen den 23 au-

gusti 1925 (mitt under Stockholmsmötet Life
and Work) en predikan där han bland annat
yttrar: ”Katolicismen är i antågande allt mer
och mer  – denna sköka vars händer dryper
av blod, denna hemska kyrka som har många
millioner mäns och kvinnors blod på sitt sam-
vete; denna samvetslösa påvekyrka är på väg
att komma in i Sverige igen, och detta eku-
meniska möte är ett stort steg i utvecklingen
mot detta mål.”  Pethrus (1958) s127.

94 Bergsten (1995) s88.
95 Se exempelvis Sundstedt 2 (1971 s168ff,

särskilt s173).  Den enda gång Klefbeck i sin
avhandling omnämner pingströrelsen (som
då var ca femton år gammal) gör han det
med orden: ”Ur baptismens vänstra flygel
hade den s. k. Pingströrelsen framgått, den
senaste avläggaren av den sekteriska spi-
ritualismen.”  Klefbeck (1928) s345.

96 Psalmer och sånger nr 584 vers 1 (text av
Lina Sandell-Berg 1859).

97 Intervju nr 1. Jag har förkortat och språk-
ligt förändrat texten något.

98 Jfr följande citat från intervju nr 36 (en
kvinna f 1955): ”(Namnet utelämnat) mis-
sionsförsamling är väldigt utåtriktad. Den är
synlig i samhällslivet. Stort SMU-arbete,
mycket kontakt med föräldrarna. Ingen stor
skillnad mellan kyrkan och världen.”

99 Intervju nr 41 (kvinna född 1941).
100 Inte heller någon av de yngre informan-

terna i Immanuelskyrkan i Örebro talar om
någon avskildhet från andra människor. På
olika sätt menar de att det handlar om att
leva efter Guds vilja mitt i världen. Samma
motvilja mot isolering finns även i den äldre
gruppen.  Cedersjö (1997) s17.

101 Torsten Bergsten frågade lite retoriskt:
”Har SMF någon gång betonat avskildhet?”.
Samtal med Torsten Bergsten 1998–03–27.

102 Samtal med Freddy Götestam 1995–09–
23.

103 Även Owe Kennerbergs undersökning vi-
sar att en avvisande hållning mot nöjeslivet
existerar längre på mindre orter. Han påpe-
kar också att PR uppvisar en hårdare attityd
mot nöjesliv.  Kennerberg (1996) kapitel 4.

104 Kårbrant (1998) s92 och brev från Sven
Kårbrant 2000–07–26.

105 Detta bekräftas även av samtal med  Sven
Hemrin 1996-03-25.

106 Hos mina informanter finns även ett ex-
empel på skillnad mellan PR och ÖM: ”Det
var en tydlig skillnad mellan ÖM och PR, i
PR var det mer dogmatisk moralförkunnelse
och reglerna sattes snävare.” Intervju nr 11
(kvinna f 1922).
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107 Dahlgren (1982).
108 Bergsten (1995) s84.
109 Kennerberg (1996) s309.
110 Så till exempel av ÖMs predikanter i

Predikantmötets uttalande… (1964). Det bör
påpekas att man samtidigt, här och var,
bejakade kritik av och uppgörelse med dub-
belmoral och var för ökad öppenhet och
självständighet hos individerna Se vidare i
kap sju och exempelvis Franzén (1955) s38–
39. Jfr även Lennerhed (1994).

111 Samtidigt hävdas till exempel i intervju nr
4 att det under 1960-talet uppkommer ”en
ny syndakatalog”. Denna gång gäller den att
inte äga hus, ej klä sig prydligt, inte ha flotta
bilar eller vara bunden av det materiella.

112 Tidningen bytte namn vid årsskiftet 1953/
1954 (Frikyrklig Ungdom 1923–1953 och
Kristet Forum 1954–1987). En genomgång
av synen på kultur skulle vara en intressant
forskningsuppgift. 1954 ordnade FS en kultur-
konferens i Arild på temat ”Med pietistiskt
arv i dagens kulturliv”. I mötet hölls före-
drag av Thorvald Källstad, Bert Franzén, Erik
Sollerman, Erland Sundström och Olle Eng-
ström. Föredragen publicerades i boken Kris-
tendom och kultur (Swedberg 1955). Se även
Svensson (1997) som på s80-99 beskriver
fortsatta spänningar kring kulturen. Se även
FKS 50-årsskrift Positioner och perspektiv
(1961). År 1999 genomfördes en ny kultur-
konferens i FS regi.

113 Lundkvist (1979) s85.
114 Kring utvecklingen i frikyrkan före andra

världskriget finns ett antal avhandlingar.
Tyvärr är det sämre med forskning kring vad
som hänt därefter. De närmare omständig-
heterna kring synen på samhället fordrar
därför ett djupare empiriskt studium än vad
som är möjligt här. Sociologen Irving Palm
redovisar resultat från en lokal undersökning
där han undersöker just samhälls-
engagemangets motiveringar. Palm (1993a).
Den skulle kunna vara startpunkt för ett mer
omfattande studium.

115 Klefbeck (1928) s168–180.
116 Lundkvist (1974) s136–143. Se även Lund-

kvist (1977) s162–191.
117 Bergsten (1995). Se även till exempel

metodisten Jonatan Juléns bok Sociala frå-
gor som utkom 1918. Om förhållandet till
arbetarrörelsen, se Bergsten (1995) s54ff.

118 Sahlberg (1985) s146ff.
119 Algotsson (1975) s383ff, Johansson

(1985) s82ff.
120 Berglund representerade Folkpartiet och

Fridolfsson Högerpartiet. (Tvåkammar-
riksdagen 1867–1970).

121 Carlsson (1990) skriver om utvecklingen
i PR på s191–215. Enligt Ahnlund (1996)

invaldes Sven Lidman redan under 1930-ta-
let på en opolitisk lista i Stockholms stads-
fullmäktige men visade inte något större en-
gagemang. Enligt Sahlberg (1976 s148) var
Lewi Pethrus år 1934 kommunalfullmäktig i
hemkommunen utanför Stockholm. Carls-
son (1990) berättar att Pethrus medpastor i
Filadelfia Allan Törnberg 1956 kandiderade
till riksdagen och placerades på valbar plats
men inte fick det stöd han behövde för att
väljas in.

122 Bergsten (1995) s225ff. Att närmare un-
dersöka detta vore en spännande forsknings-
uppgift.

123 Palm (1982). Palm menar att en del leda-
res agerande vid strejker, några ledares poli-
tiska högervridning och ledarnas ställnings-
tagande för Svenska Arbetarförbundet och
mot den socialistiska fackföreningsrörelsen
fick effekt på rekryteringen till
frikyrkorörelsen. Jfr Larsson (1972).

124 Se Lundkvist (1974) och (1977).
125 Intervju nr 4.
126 Det vore även intressant att undersöka de

frikyrkligas förhållande till exempelvis
jordbruksrörelsen och den kooperativa rö-
relsen.

127 Referatet bygger på Halvardson (1991)
s40–43. Se även Redekop (1990) s60–64.
Weber var enligt Halvardson den förste att
införa ”sekt” som sociologiskt begrepp; detta
gjordes i en artikel i början av 1900-talet.
Troeltsch utvecklade detta i ett större arbete
publicerat 1912. Boken The Social Teaching
of the Christian Church utkom på engelska
1931. Troeltsch talar i sitt arbete även om
en tredje typ, mystiken som enligt honom är
individorienterad och ointresserad av dog-
mer och etiska regler. Frågan om sekt och
lärjungaskap diskuteras bland annat av
LeMasters (1992). Richard Niebuhr har ut-
vecklat sina tankar på dessa områden i bo-
ken The Social Sources of Denominationlism
1929 och senare och mer detaljerat i boken
Christ and Culture 1951. En kritisk diskus-
sion av Christ and Culture finns i Stassen,
Yeager & Yoder (1996), där särskilt Yoders
uppsats är kritisk till Niebuhrs
kategoriseringar och framställning.

128 Jag har noterat att material om de svenska
frikyrkorna i universitetsbibliotekets kata-
log i Lund ända fram till år 1958 klassas un-
der rubriken ”sekter”.

129 Runestam (1928) s389.
130 Halvardson (1991) s43.
131 Samtal med Freddy Götestam 1995–09–

23.
132 Intervju nr 48.
133 Driedger & Harder (1990) s5.
134 Sollerman (1958) s29.

NOTER TILL KAPITEL 6
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135 Sollerman (1958) s29–30.
136 Gemensam väg (1968) s15.
137 Gemensam väg (1968) s13.
138 Bergsten (1995) s261–262.
139 Harvey Cox´s bok Guds revolution och

människans ansvar (1974) refereras som en
viktig bok för detta förändrade synsätt.

140 Hemrin (1976) s121.
141 Gemensam tro (1995), citatet om värl-

den som Guds goda skapelse är från s25.
142 Kennerberg (1996) s323. Kennerberg på-

pekar också att antalet sånger med pilgrims-
motiv i psalmböckerna har minskat.
Kennerberg (1996) s319–321.

143 Psalmer och Sånger nr 80 vers 1a och 3b.
144 Sollerman (1958) s52.
145 Uteslutningarna av felande och obotfär-

diga medlemmar kan säkert också ses ur detta
perspektiv.

Kapitel 7

1 Intervju nr 4.
2 Intervju nr 15,18,28.
3 Jeffner (1982).
4 Bexell & Grenholm (1997) s17.
5 Bexell & Grenholm (1997) s126.
6 Bexell & Grenholm (1997) s17. Jfr SB-teol-

ogen Bert Franzén som i sin diskussion av
aktuella idéer i boken Är hemmet ur räk-
ningen? kontrasterar normer mot ideal. Han
menar att de som talar om moralens subjek-
tivitet och relativitet hellre talar om ideal än
om normer. ”Normen innebär en bjudande
plikt, medan idealet i detta sammanhang får
en biton av modifikation, en mer eller min-
dre allvarligt menad föresats.” Franzén
(1955) s29. Ytterligare ett förslag till klassi-
fikation av normer ges av George Henrik
von Wright som (enligt Silfverberg 1996 s59)
talar om regler som hänför sig till spel, logik
och matematik, föreskrifter som berör vad
som är påbjudet, tillåtet och förbjudet och
direktiv som är mer tekniskt orienterade
normer.

7 Bexell & Grenholm (1997) ger följande ex-
empel: Dygdetik: Platon, Aristoteles, Alasdair
MacIntyre, Michael Slote, Thomas av Aquino
och Stanley Hauerwas (s126-134). Utgår från
värden: Aristoteles, Jeremy Bentham, J S
Mill, Peter Singer, G E Moore, R M Hare
(s91-98). Utgår från vissa principer:
Immanuel Kant, John Rawls, Michael Walzer,
Robert Nozick (s107–117).

8 Holte (1970) s146–148.
9 Lennart Molin menar att den finns

fragmentaliserad i förkunnelsen, undervis-
ningen och fostran inom de frikyrkliga för-
samlingarna men aldrig funnits som faktisk

bok. Molin (1998b) s37.
10 Wern (1998) s52.
11 Jag har försökt ta reda på saken men inte

lyckats.
12 Metodistkyrkans lära och kyrkoordning

(1997) s86–89.
13 Metodistkyrkans lära och kyrkoordning

(1997) s105–128. Den nu gällande versio-
nen antogs 1972 och reviderades 1976 men
bygger på ett dokument från 1908 (enligt
uppgift på s105). De finns även utgivna i en
lätt bearbetad svensk version (Metodist-
kyrkans sociala principer 2000).

14 I intervju nr 31 berättas om att personen i
början av 1970-talet undertecknade ett så-
dant papper. Av boken Kallad till soldat
(1979, andra reviderade upplagan 1987)
framgår att den som invigs till soldat i FA ska
underteckna de s k krigsartiklarna och innan
dess ha gjorts förtrogen med det reglemente
som boken beskriver.

15 MKs allmänna regler (Metodistkyrkans lära
och kyrkoordning 1997 s86–89) har sin bak-
grund i amerikanskt 1700-tal vilket visar sig
till exempel i  förbudet mot att hålla slavar,
att köpa och sälja oförtullade varor. Men här
finns också regler som säger att man bör und-
vika att bära guldsmycken och dyra kläder
och att delta i nöjen där Jesu namn vanhel-
gas. Man ska dessutom undvika alla onyttiga
samtal.    Etnologen Anders Gustavsson
(1985b s225) berättar om en liknande lista i
Smögens missionsförsamlings ungdomsfören-
ing, antagen 1917, i vilken det föreskrivs
”ett städat och hövligt uppförande. Svordo-
mar får icke under några förhållanden före-
komma eller tolereras. Kortspel, bruk av sprit
eller användning av tobak under någon som
helst form tillåtes icke avdelningens med-
lemmar.”

16 Wern (1998) s50. Att liknande listor före-
kommer även inom andra rörelser omnämns
i intervju nr 19 där det påstås att
laestadianerna på den ort i Norrland där
informanten växte upp hade utförligare
syndakataloger än de frikyrkliga. Bland an-
nat tyckte de inte om att informanten hade
rosett i håret.

17 Med läsare avser jag här de som omnämns i
kapitel två (Torsten Bergsten, Olof Djurfeldt,
Sven Hemrin, Sven Kårbrant, Sven Lund-
kvist), Lennart Molin samt ett antal andra
personer som i olika skeden läst det jag skri-
vit.

18 Bexell & Grenholm (1997) s17; den ut-
vecklas vidare i bokens femte kapitel. Det
bör noteras att begreppet ”värde” kan ha olika
innebörd i sociologi, filosofi, ekonomi etc.

19 Alla dessa värden får sin betydelse av de
berättelser som de är inbakade i.
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20 Man kan också fråga sig om förlåtelse och
den möjlighet till nystart genom upprättelse
som blir följden ska ses som ett värde. Ur
kristen synvinkel är förlåtelse ett centralt
fenomen. Men ska det ses som ett värde i sig
eller som ett redskap för att uppnå till exem-
pel värdet gemenskap (är det i så fall ett
instrumentellt värde)?

21 Bergsten (1995).
22 Det finns ytterligare möjligheter. En är att

sambandet mellan värde och beteende varie-
rar från fall till fall. En fjärde är att det inte
finns något samband mellan värde och bete-
ende. Jag menar dock att en rimlig hypotes
är att det finns ett samband som kan avläsas.

23 Rimmerfors (1955) s13–14.
24 Wennfors m fl (1956) s9–13.
25 Wennfors m fl (1956) s13–23.
26 Synd och själavård (1951). Här och vid

några tillfällen i fortsättningen är det svårt
att riktigt vara säker på om begreppen ska
uppfattas som värden eller handlings-
principer.    Artikeln är en ledarartikel troli-
gen av Erik Sollerman.

27 Yttrandet publicerades i ToL (Familj och
äktenskap... 1972). Det finns också som
stencil på Riksarkivet i Stockholm.

28 Den nya moralen... (1967).
29 Sexualkultens århundrade (1965).
30 Moral- och väckelsefrågor... (1965).
31 Götestam (1978).
32 Rosén (1979a).
33 Lorentzi (1970) s6.
34 Lorentzi (1970) s20–21.
35 ”Monogami är den enda form av samlev-

nad som tillvaratar människovärdet.”
Lorentzi (1970) s30.

36 Lorentzi (1970) s48–50.
37 Forsbeck (1977) s34.
38 Deminger (1974) och Deminger

(1978a,1978b). Se liknande tankar hos
Townsend (1976).

39 Andersson (1971), Larsson (1975), Lars-
son (1974c) och Andersson (1974).

40 Hedberg (1983).
41 Wern (1992) s54–55.
42 Sverker (1983d).
43 Svensson (1987f).
44 Wettéus (1990).
45 Foster (1988) s142.
46 Foster (1988) s156.
47 Reimers (1992).
48 Forsbeck (1977) s31.
49 Onerup (1979) s48.
50 Sahlberg (1989).
51 Årsbok för Sveriges Frikyrkoråd 81/82,

s173–174.
52 Exempelvis hos Onerup (1979) s53.
53 Här kan man jämföra med den debatt som

pågick inom de statliga utredningarna när det

gäller uppfattningen om trohet som begrepp
skulle finnas med i lagstiftningen kring äk-
tenskap. Se Bexell (1995) s62–76.

54 Björk (1938).
55 Orsaken kan ju också vara att man är ovan

att tänka i sådana kategorier och att ”fri-
kyrklig etik och moral” naturligt associeras
med regler av olika slag.

56 Intervju nr 39.
57 Jag gjorde med datorns hjälp en sökning på

ett antal ord i mina intervjuer. Resultatet blev
att följande ord (jag nämner här bara de ord
som inte ytterligare refereras i texten ovan)
används i en betydelse som kan betecknas
som ett värde: Ärlighet: intervju nr 27. San-
ning: intervju nr 31,41. Solidaritet: intervju
nr 22.Däremot fick jag inga belägg för till
exempel barmhärtighet och självförverkli-
gande.

58 Frågorna 2b och 2c.
59 Intervju nr 42,44,45,47,48,51.
60 Intervju nr 44,46,48,51.
61 Eftersom det knappast går att göra någon

noggrann statistisk undersökning på denna
punkt får de exempel jag tar fram ses just
som exempel.

62 Intervju nr 13.
63 Intervju nr 26.
64 Intervju nr 4.
65 Intervju nr 21.
66 Intervju nr 53.
67 Intervju nr 24.
68 Intervju nr 15.
69 Intervju nr 20.
70 Intervju nr 11.
71 Intervju nr 23.
72 Intervju nr12.
73 Intervju nr 23.
74 Intervju nr 41.
75 Intervju nr 48.
76 Intervju nr 4.
77 Intervju nr 50.
78 Intervju nr 23.
79 Intervju nr 47
80 Intervju nr 48.
81 Intervju nr 4.
82 Intervju nr 47.
83 Intervju nr 51.
84 Intervju nr 4.
85 Intervju nr 2,24.
86 Intervju nr 15,20,24,13,26,28,32,39,40.
87 Intervju nr 4.
88 Intervju nr 20.
89 Intervju nr 22.
90 Intervju nr 46,53.
91 Intervju nr 4,23. Hos de yngre är detta

tillsammans med kostnadsfrågan de enda skäl
som anges. Intervju nr 42–44,46,47,49,51–
53.

92 Intervju nr 46.

NOTER TILL KAPITEL 6 – 7
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93 Intervju nr 43.
94 Intervju nr 44,47.
95 Intervju nr 53.
96 Intervju nr 53.
97 Intervju nr 31.
98 Intervju nr 2,18,20,24,22,29. Med Olof

Djurfeldts ord: ”..idrott var också tabu i be-
tydelsen tävlingsidrott; man ansåg helt en-
kelt inte att det fanns tid för en varm kristen
att engagera sig i idrotten.” Samtal med Olof
Djurfeldt 1998–03–26.

99 Intervju nr 47.
100 Intervju nr 53.
101 Sagt till mig under avhandlingsarbetet (när-

mare tidpunkt okänd). Jfr följande citat av
ÖM-pastorn Freddy Götestam i MB 1965:
”Här måste erkännas att det i TV-åldern skett
en förskjutning ifråga om inställningen till
bio- och teaterföreställningar. Men jag vill
inte tro att gudagripen ungdom intresserar
sig för sådana ting. Jag vill tro att det fortfa-
rande finns helhjärtade kristna ungdomar,
som avstår från sådant intresse för Guds ri-
kes skull. Skulle vi få en biobesökande och
teaterälskande ungdom, skulle detta vara
ödesdigert, först och främst för ungdomens
andliga mognad, och sedan för dess skicklig-
görande för arbetet i Guds rike. Detta arbete
kräver alltfort helöverlåtna, helhjärtade och
gripna människor.” (Götestam 1965).

102 Citerat i Sahlberg (1977) s181.
103 Klefbeck (1928) s230ff.
104 Klefbeck (1928) s158–180.
105 I en av intervjuerna (nr 4) berättas om hur

en man på 1930-talet i ett församlingsmöte
bekände att han hade blivit fångad av att läsa
Det Bästa. En person i den yngre gruppen
säger sig inte läsa några profana veckotid-
ningar eftersom det är ett tids- och resursslö-
seri. Intervju nr 48.

106 Intervju nr 12. Enligt denne man ledde
tron på Jesu snara återkomst till att den egna
livsstilen uppfattades som mycket viktig.

107 Dygd handlar alltså, vilket kanske behö-
ver påpekas för tydlighetens skull, om be-
tydligt mer än sexuell avhållsamhet (”dygdigt
leverne”).

108 En orientering om denna diskussion ges i
Bexell & Grenholm (1997) kap 7. Se även
Rachels (1993) kap 12 och Porter (1990).
Ett aktuellt nordiskt bidrag är Asheim (1997).
Se även boken Framtidens dygder - om etik
i praktiken (Aspers & Uddhammar 1998) där
det bland annat finns en uppsats av etikern
Göran Möller (Möller 1998).

109 Bexell & Grenholm (1997) s126.
110 Se mer om detta i kapitel nio.
111 Björk (1938) s9,11, Wennfors m fl (1956)

s13, 17–18.
112 Björk (1938) s23, Wennfors m fl (1956)

s20, Forsbeck (1977) s29.
113 Lindblad (1946) s15, Wennfors m fl (1956)

s17–20. Det är betecknande att Gud/Jesus så
ofta framställs som föredömet för den kristne
när det gäller kärlek, förlåtelse mm. Hänvis-
ning sker till exempel till Ef 5 och Kol 3:13.

114 Äktenskaplig trohet (1947).
115 Frödin (1947).
116 Wennfors m fl (1956) s22.
117 Sollerman (1947) s31.
118 Intervju nr 31. Om att vara sann och ärlig

talar även informanterna nr 4,18,26–28,41–
43,46–47.

119 Intervju nr 40. Om hederlighet talas även
i intervjuerna nr 4,15,42.

120 Intervju nr 15.
121 Intervju nr 2 och 18. Om kläder sägs i

intervju nr 2: ”Man ska inte väcka uppmärk-
samhet: varken för elegant eller tarvligt.” I
intervju nr 18 talas om att inte klä sig till
anstöt.

122 Intervju nr 2,4,21.
123 Intervju nr 26 ”Man skulle hälsa, vara

artig och vänlig” och inte uppkäftig mot de
äldre.

124 Intervju nr 27.
125 Intervju nr 28.
126 Intervju nr 28.
127 Intervju nr 28 och 39.
128 Intervju nr 27.
129 Intervju nr 41 (här gäller det tobak och

snus).
130 Intervju nr 35,45,50,51,58.
131 Intervju nr 27 och 43 (nr 27 talar om

öppen och vidsynt).
132 Intervju nr 32 och 43.
133 Intervju nr 31 och 42.
134 Intervju nr 44.
135 Intervju nr 49.
136 Intervju nr 50,51,58.
137 Intervju nr 48.
138 Edström (1984) s150. Jfr intervju nr 41,

en kvinna född 1941 och uppvuxen i PR:
”Man skulle vara ärlig, leva rent, tala san-
ning och ge tionde.”

139 Jfr på denna punkt Klefbeck som menade
att de frikyrkligas liv präglades av systema-
tisk och rationell energi i arbetslivet och att
man hade som mål att vara hederlig, redbar
och trofast. Han karakteriserar denna håll-
ning (utifrån psykologen William James) som
uttryck för asketism, lydnad och renhet.
Klefbeck (1928) s88–100.

140 Intervju nr 4.
141 Samtal med Sven Hemrin 1996–03–25.
142 Bergsten (1995) s90–93 (se ovan kapitel

tre).
143 Exempelvis av Torsten Bergsten och några

anonyma.
144 Se vidare i kapitel åtta.
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145 Intervju nr 2, 18.
146 Jfr Kennerberg (1996) s297–305. I inter-

vju nr 2 påpekas att syndakatalogen också
var buren av omvärldens förväntningar på
hur kristna skulle vara.

147 Wern (1998) s62.
148 En kritisk analys skulle kunna hävda att

hänvisningen till att inte vara till anstöt haft
olika funktioner. Det kan vara ett uttryck
för att någon frivilligt avstår något värde-
fullt för att ett högre ändamål ska uppnås,
ett slags offer för en god sak. För det andra
kan det handla om att andra argument tryter
och därmed närmast få karaktären av att
makten talar. I praxis har denna hänvisning
säkerligen ofta använts för att hålla ihop
generationerna genom att tysta opposition.

149 Som synes är de klassiska dygdernas be-
nämningar vishet, måttfullhet, rättrådighet
och mod knappast sådant som används i da-
gens diskussion. Man kan fundera över om
det beror på att detta innehåll försvunnit el-
ler tonats ner eller om motsvarande innehåll
ändå finns lever kvar fast under andra be-
nämningar. Den frågan kan dock inte utredas
här.

150 Bexell & Grenholm (1997) s88.
151 Fletcher (1966). Hans tankar spelar en

roll till exempel för SMF-pastorn Bengt
Lorentzi som talar om att modellen bör vara
ett dialektiskt förhållande mellan regeletik
och situationsetik (se vidare om detta i kapi-
tel åtta).

152 Bexell & Grenholm (1997) s102 och s142.
153 Wärnbäck (1953) s30–32.
154 Margareta Ringström har i en undersök-

ning (Ringström 1970) kartlagt moral-
debatten i kristen samfundspress 1964–66
(se forskningsöversikten i kapitel två). Här
noterar jag att hennes undersökning bland
annat visar att hänvisning till olika normer
(främst Bibel och kristen tradition) är vanli-
gare i materialet från Budbäraren, Stridsropet
och Evangelii Härold medan Vår kyrka,
Svensk Veckotidning och Veckoposten i hö-
gre utsträckning använder konsekvens-
argumentation alternativt i normargument
hänvisar till ”kärleksbudet” eller andra all-
mänmänskliga normer. Som orsaker till detta
nämner författaren att dessa senare tidningar
i högre grad än de förra diskuterar frågor där
det inte finns direkta bibelord att citera (ras-
problem, censur, u-landsfrågor, vårdproblem)
men också att synen på hur Bibeln ska tolkas
och brukas är annorlunda.

155 Samtal med Sven Hemrin 1996–03–25.
156 Bexell (1981).
157 Se exempelvis Eeg-Olofsson (1961) och

Det bränns i moralfrågan (1965).
158 Intervju nr 4.

159 Enda undantaget är intervju nr 27.
160 Intervju nr 40.
161 Se exempelvis intervju nr 4,14,15,26,33,

47,53,58.
162 Björk (1938) s29.
163 Nilsson (1972a).
164 Sverker (1983c).
165 Bexell & Grenholm (1997) s200–201 vi-

sar på sex olika tolkningar.
166 Wärnbäck (1953) s29.
167 Forsbeck (1977) s35.
168 Som exempel på den radikalisering som

bergspredikan innebar berättar Hemrin i sitt
samtal med mig följande angående enkel livs-
stil: ”Jag minns att en ledande pastor köpte
en radiogrammofon för ett par tusen kronor.
Jag kände igen reaktionen från vissa andra
från min egen barndom, att man nog egent-
ligen inte skulle ha sådan lyx. Man skulle
inte ha mer än man behövde. Att exponera
att man hade det som var utöver den all-
männa standarden var inte bra.” Samtal med
Sven Hemrin 1996–03–25.

169 Brev från Sven Hemrin 1997–11–13. När
det gäller den tredje punkten, det Hemrin
kallar lokala adiafora, uppfattar han att dans,
tobak, bio, håret var kriterier för en frikyrk-
lig människa. Före 1920 var det inte lika
strängt: kolportörer tog sig en klunk före
predikan, Hemrins morfar rökte cigarr. Men
under 1920-talet förändrades det hela…Man
såg reglerna som staket en bit från stupet…
Grundtanken var: inte så nära världen som
möjligt utan så nära Jesus som möjligt.

170 I kapitel åtta ska jag diskutera hur fri-
kyrkliga uppfattat den faktiska möjligheten
att följa buden.

171 Buckingham (1980) och Hedberg (1983).
172 Bergsten (1995). Se även min samman-

ställning av remissvar från de frikyrkliga
samarbetsorganen (Cedersjö 1992).

173 Jfr den tidiga debatten om kristendoms-
ämnet, bland annat i Frikyrkomötet 1919.
Bergsten (1995) s47–49.

174 Sverker (1983a).
175 Forsbeck (1977) s35.
176 Lindberg (1974).
177 Jfr Kristenson (1997).
178 Bexell & Grenholm (1997) kap 13.
179 Ex intervju nr 29.
180 Möjligen kan det ökade antalet kristna

skolor vara ett tecken i motsatt riktning?
181 Jfr den lutherske teologen Reinhard Hütters

intressanta diskussion om synen på kristen
frihet och Guds bud i Hütter (1998).

182 Jfr följande citat: ”Bud och regler äro äg-
nade att skärpa hans vaksamhet, och i
frestelsens stund hjälpa de honom till orien-
tering, så att han kan fastställa sin position i
stridens vimmel.” Hedegård (1936) s94.

NOTER TILL KAPITEL 7
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183 Tio Guds bud intervju nr 4,21,23, gyllene
regeln intervju nr 23,39,51.

184 Nilsson (1998) s106. Nilsson berättar om
ett av de först utgivna reglementena för of-
ficerare där det inledningsvis talas om den
personliga tron och karaktärsegenskaper som
den kristne bör ha (ödmjukhet, uthållighet
och trohet). Därefter behandlas hälsa och
hygien, sjukdomars bekämpande, råd om vad
som bör ätas, råd om klädsel. Här talas också
om förbud för en FA-soldat att nyttja alko-
hol. Nilsson berättar också att man 1975
bestämde att den som önskar bli frälsnings-
soldat måste lova att avstå från bruk av to-
bak (tidigare gällde förbudet endast dem som
hade förtroendeposter). Nilsson (1998) s106-
107. På s109-112 återges de krigsartiklar som
utgör den försäkran som den som önskar bli
frälsningssoldat ska underteckna.

185 En av dem som läst kapitel fem berättade
för mig hur läsningen av det kapitlet för henne
varit känslomässigt påfrestande eftersom det
väckt upp minnen från en tid då hon, för att
inte vara till anstöt, ständigt tvingades ta
hänsyn till regler som hon inte bejakade.

186 Synd och själavård (1951).
187 Det är viktigt att komma ihåg att Bibeln

innehåller en hel del material av regeltyp.
Den som vill utveckla en bibeltrogen etik
måste göra rättvisa åt detta deontologiskt
präglade material. Kanske är det så att vissa
övertygelser behöver vara deontologiskt be-
stämda för att inte kompromissas bort i pres-
sade situationer?

188 Med historikern Sven Lundkvists ord: ”När
jag tänker tillbaka på min morfar och mor-
mor och min farfar och farmor, så fanns en
oerhörd elasticitet att förlåta och acceptera
verkligheten men samtidigt vara stenhård:
så här gör du inte… (De dåtida pastorerna)
var alltid beredda att ta itu med det, och de
visste vad som var rätt och inte rätt. Jag tror
att den själavårdande sidan har vi glömt när
vi säger att man var så hårda och obarmhär-
tiga. Det är vår tids sätt att se. Det var ett
stöd också, och det hjälpte många männis-
kor.” Samtal med Sven Lundkvist 1998–03–
27.

189 Det är viktigt att bestämma innebörden i
de önskvärda dygderna med hjälp av bibel-
materialet om Jesus. Man måste fråga sig om
till exempel Akilles mod är detsamma som
Jesu (exemplet från McClendon 1986 s105).

190 I intervju nr 4 berättas om en lärare som
var vakanspastor vid några tillfällen i för-
samlingen och vidgade utrymmet  genom
övertygande undervisning med kristocentrisk
utgångspunkt. Han ”byggde på hur Jesus hand-
lat snarare än enskilda bibelord vilket gjorde
Jesus mänskligare”.

191 Sven Kårbrant säger samma sak. Samtal
med  Sven Kårbrant 1998–03–28.

192 Matt 23:24.

Kapitel 8

1 Samtal med anonym 1995–09–04.
2 Intervju nr 35 och de flesta andra av mina

informanter.
3 Intervju nr 33. Jfr Edström (1984).
4 Rom 10:9–10.
5 Klefbeck (1928). Mot denna bakgrund är det

ingen slump att frikyrkligheten haft många
framstående ledare som varit liberaler. Man
kan nämna ett antal personer som varit eller
är ledande frisinnade folkpartister: Gunnar
Hjerne, Per-Olof Hansson, Olle Dahlén, Olle
Engström, Jan-Erik Wikström, Linnea
Hörlén, Ingemar Eliasson, Lars Leijonborg,
Waldemar Svensson, Axel Gustafsson, Sven
Gustafsson (alla SMF), Bert Franzén, Gunnar
Westin, Joel Sörenson, Gösta Sterne, Bo
Swedberg, Olof Hammar (SB), Thorvald
Källstad (MK) samt Matteus Berglund och
Bert Stålhammar (ÖM).

6 Kol 3:12–17.
7 En definition av dessa begrepp följer längre

fram i denna inledning.
8 Bellah m fl (1996) är en uppdaterad version

av boken från 1985 som också är försedd
med en ny introduktion av författargruppen.

9 Bellah m fl (1996) s ix och xi.
10 I bokens ordförklaringar talas om att ordet

kan användas i flera, ibland kontradiktoriska,
betydelser. Författarna själva vill använda det
framförallt på två sätt: (1) En övertygelse
om människans värdighet. (2) Ett synsätt
där individen är primär i förhållande till sam-
hället (”ontologisk individualism”). Förfat-
tarna menar att den första betydelsen är ge-
mensam för de fyra grupper de beskriver
medan den andra användningen karakterise-
rar utilitaristisk och expressiv individualism.
Det alternativa synsätt till detta som finns
hos biblisk och medborgerlig individualism
kallar författargruppen ”social realism” och
innebär att varken individ eller samhälle ska
ses som primär utan att de båda förutsätter
varandra.

11 Bellah m fl (1996) s viii.
12 I förordet till andra upplagan säger dock

författargruppen att situationen är komplex:
i den ”bibliska” traditionen finns ibland ett
avståndstagande från samhället utifrån tan-
ken att de kristna klarar sig själva och i den
”utilitaristiska” traditionen finns inte bara
fokus på materiella mål utan också på själv-
disciplin och en god karaktär. Bellah m fl
(1996) s x. Likväl håller de fast vid sin grund-
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läggande värdering att de två första formerna
är att föredra.

13 Tanken är här att starka byråkratiska insti-
tutioner värderar utifrån kostnadseffektivi-
tet och domineras av experter vilket i båda
fallen lätt förminskar människors ömsesi-
dighet.

14 Bellah m fl (1996), framförallt kap 6. Se
även Ainlay (1990).

15 Nationalencyklopedin (1989–1996), artik-
larna ”individualism” (bd 9, s421–422, av
Sven-Eric Liedman) och ”kollektivism” (bd
11 s178, osignerad).

16 Till exempel Björk (1938) s6, Wennfors m
fl (1956) s9–13 och Forsbeck (1977) s22–
23.

17 Klefbeck (1928) s139.
18 Elakhetens surdeg… (1947).
19 Wennfors m fl (1956) s76. Texten är pro-

dukt av ett grupparbete och har slut-
formulerats av Holmstrand.

20 Sverker (1983d).
21 Wern (1992) s54.
22 Wärnbäck (1953) s27.
23 Eldebo (1997) s355.
24 Eldebo (1997) s114–125 och 356–357. För

det närmare innehållet i pietistisk predikan
vilar Eldebo på böcker av Ivarsson (1956),
Wingren (1949) och Vikström (1974). Jfr
Klefbeck (1928) s93.

25 Carlsson (1990) s64.
26 Carlsson (1990) s82. Man kan här tillägga

att det i åtskilliga frikyrkokapell finns må-
lade bilder på Jesus i Getsemane och med tex-
ten ”Icke min vilja utan din”. Jfr även HF-
aren Emil Gustafssons text i sången ”Min
Gud jag sjunker ner” (Psalm och Sång nr 685)
där det i första versen står ”Min egenvilja
krossa”, vilket är en förändring från origina-
let som lydde ”Min egen vilja krossa”.   No-
teras kan att förhållandet mellan den egna
viljan och Guds vilja inte alltid varit lätt för
frikyrkomänniskor. En av mina läsare berät-
tade hur Guds vilja under hans uppväxttid
snarast var ett hot mot honom (”Guds vilja
var alltid att man skulle bli missionär långt
borta”). Han är inte ensam om sådana tankar
i frikyrkomiljön. Många upplever även en
konflikt, av liknande orsak, mellan tanken
på att den egna viljan ska krossas och att den
egna viljan ska tas i bruk för Guds tjänst.

27 Carlsson (1990) s81.
28 Filosofilexikonet (1988) s587.
29 Hedlund (1981).
30 Jfr Klefbeck (1928) s33.
31 Om Oxfordgrupprörelsen, se Jarlert (1995).

En delvis kritisk granskning av rörelsen görs
av David Hedegård i Tidskrift för predikan-
ter (Hedegård 1933).

32 Bergsten (1995) s90–93. En äldre män-

niska som intervjuats under 1999 (och som
därför inte ingår i avhandlingens källmate-
rial) överlämnade i samband med intervjun
en handledning för andakt som hade sitt upp-
hov i Oxfordgrupprörelsen och där de fyra
absoluterna är rubriker för ett antal rannsa-
kande frågor.

33 Samtal med Torsten Bergsten 1998–03–
27.

34 Det vore intressant att närmare undersöka
om det finns ett samband mellan synen på
syndafördärvets djup och synen på hur stark
centralmakt (politisk eller religiös) som man
är beredd att förorda. Ett uppslag för studium
om frikyrkliga reflektioner kring samhälls-
ansvaret!

35 Sandahl (1953) s58–59.
36 Den lutherskt influerade SMF-aren John

Ronnås hävdar att äktenskapet är en fost-
rare till Kristus. Han skriver 1955: ” Äkten-
skapet som Guds ordning insätter människan
som medarbetare i den gudomliga kärlekens
tjänst, har vi sagt. Gång på gång faller män-
niskan ur den rollen av olika anledningar, t
ex bekvämlighet, värnande av den egna pre-
stigen, kritiklusta, dåligt humör. Här fung-
erar nu äktenskapet som Guds lag, som dö-
mer och därigenom övertygar människan om
synd och ställer henne fram såsom en syn-
dare, som behöver nåd. Och så får äktenska-
pet tjäna som vår uppfostrare till Kristus,
Gal 3:24. Detta i sin tur för med sig att män-
niskan blir i stånd att bättre fylla sin uppgift
som Guds medarbetare.” (Ronnås  1955 s62–
63.) Ronnås är dock ett undantag i
frikyrkomaterialet när han gör denna vink-
ling av lag och evangelium.

37 Predikantmötets uttalande… (1964).
38 Predikantmötets uttalande… (1964).
39 Jfr följande citat av SMF-aren Gunnar Lind-

blad när han argumenterar för fasta mora-
liska normer: ”En stark lag, som inte kan
diskuteras, och som är fast förankrad i
känslolivet, blir i frestelsens ögonblick till
ett frälsande evangelium.” Lindblad (1946)
s40.

40 Björk (1938) s21.
41 Wennfors m fl (1956) s35.
42 Wennfors m fl (1956) s76, denna del av

boken slutformulerad av Nils Holmstrand.
43 Wennfors m fl (1956) s22.
44 Forsbeck (1977) s32–33.
45 Forsbeck (1977) s22–24, citatet från s24.
46 Sverker (1983d).
47 Carlsson (1990) s61. Enligt Carlssons tolk-

ning ansåg Pethrus att förmågan att inte synda
- ”posse non peccare” - ligger inom räckhåll
för den troende. Carlsson (1990) s98–103.

48 Anonym i samtal med mig 1998–05–27.
49 Jfr hur Wennfors m fl beskriver den kristna
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människan (i polemik mot luthersk syn?):
”Hon är ingen syndfri individ, ingen ängel,
höjd över all mänsklig svaghet och alla fres-
telser, men hon är ej heller något hopplöst
väsen, en gång för alla determinerad till ne-
derlag och misslyckanden. Hon är i stället
vad Skriften kallar den nya människan, Ef
4:24 jfr med Gal 5:17. Den nya människan
är en människa, som lever kvar i denna synd-
ens värld och som märker hur denna syndens
värld sträcker sina gränser ända in i hennes
eget hjärta. Men i hennes hjärta har den him-
melska säden fallit. Ett trons liv, ett evighet-
ens liv bor därinne.” Wennfors m fl (1956)
s81, kursiveringen är bokens.

50 Om detta (som inte utvecklas närmare här),
se Carlsson (1990) s37–38 och Kårbrant
(1998) s88–90.

51 Eldebo (1997) s356. Det är möjligt att
Mangs ”mjukhet” också hänger samman med
hans egen erfarenhet av familjeproblem och
skilsmässa.

52 Ytterberg (1986) s26,53–60,110–122.
Jämför Gustaf Wingrens kritik av pietismen
(analyserad till exempel i Bexell 1981 s156–
163).

53 Wärnbäck (1953) s27–28. Kursiveringa-
rna är Wärnbäcks.

54 Wärnbäck (1953) s29.
55 Klefbeck diskuterar i sin avhandling i We-

bers tradition frågan om sambandet mellan
trons realitet och framgång i livet (Klefbeck
1928 s100ff). I mitt material finns, vad jag
har kunnat finna, inga sådana direkta kopp-
lingar, dvs att man utifrån en människas väl-
gång i livet skulle kunna bedöma hennes and-
liga status. Däremot uttrycks tron att det
finns ett samband mellan samhällets eller
församlingens förhållande till Guds bud och
hur väl det går dem i livet. Se exempelvis
Björk (1938). Klefbeck verkar här förledas
av de teorier han ansluter sig till.

56 Samtal med anonym 1995–05–21.
57 Intervju nr 4.
58 Intervju nr 18.
59 Intervju nr 20.
60 En av mina läsare (en kvinna i 50-årsåldern)

berättar hur hennes föräldrar drack vin och
dansade när de umgicks med affärsbekanta
men aldrig berättade om det i församlingen.
Förmodligen fanns en press i församlingen
på anpassning till förväntat beteende. Fa-
miljen kunde ibland åka in till en närbelägen
större stad och gå på bio men inte heller
detta pratades det högt om. I församlingen
höll man masken. Båda föräldrarna kom från
”ordentliga hem” men hade inte vuxit upp
som frikyrkliga. Berättaren funderar över om
detta gjorde att de hade lättare att inte ta
över hela paketet av förväntningar utan

kunde förhålla sig mer fritt till det. Hon tror
också att de inte skulle benämnt sitt bete-
ende för dubbelmoral; de tog över vissa möns-
ter och anpassade sig men insåg kanske in-
nerst inne att argumenten för beteende-
katalogen inte riktigt höll.

61 Intervju nr 50.
62 Samtal med anonym 1998–05–27.
63 Det gäller mer eller mindre alla i den äldre

åldersgruppen utom nr 24 (han talar om för-
samlingen som en söndagsförsamling mer än
ett vardagsliv).

64 Samtal med anonym 1998–05–27.
65 Intervju nr 13,26,27,29,33,35,40,41.
66 Intervju nr 22,32.
67 Intervju nr 13,26,35,41.
68 Intervju nr 52.
69 Intervju nr 20.
70 Intervju nr 27,35,36. Frågan om innehållet

i förkunnelsen ställdes inte till den yngre grup-
pen så någon jämförelse kan inte göras.

71 Wennfors m fl (1956) s35.
72 Sverker (1983e).
73 Intervju nr 20,23.
74 Intervju nr 1,12,15,21,25.
75 Intervju nr 13,27,31,35, pappan särskilt

av nr 28,32,39, mamman särskilt av nr 24,42.
76 Intervju nr 1,4,15.
77 Intervju nr 2.
78 Frågan är om den minskade förkunnelsen

kring lag och synd hänger samman med
minskningen av antalet resepredikanter och
väckelseevangelister i frikyrkan. Eller kom-
mer temat igen på något annat sätt? Att det
finns ett samband mellan det och att mycket
av den tidigare ”syndakatalogen” försvunnit
är en rimlig slutsats.

79 En av mina läsare, en kvinna i 55-årsåldern,
kommenterar textenpå följande sätt: ”Ja, när
etiken inte diskuterades i församlingen fanns
det inget skäl att diskutera den i samhället –
allt var ju redan klart och uttänkt av dem
som hade makt och myndighet från Gud.”

80 Intervju nr 4.
81 Intervju nr 48,49.
82 Intervju nr 29.
83 Noll (2000). Jfr Selander (1980,1985 och

1996) samt Thorsén (1980) och Bernskiöld
(1986).

84 Intervju nr 45,49,52.
85 Intervju nr 29.
86 Intervju nr 14.
87 Intervju nr 25.
88 Intervju nr 38.
89 Intervju nr 29.
90 Intervju nr 49.
91 Intervju nr 50 (språkligt lätt redigerat).
92 Intervju nr 53.
93 Intervju nr 39.
94 Intervju nr 14,20,24.
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95 Intervju nr 4.
96 Intervju nr 14.
97 Intervju nr 26.
98 Intervju nr 13.
99 Intervju nr 36,40.
100 Intervju nr 49,50.52,53.
101 Baptisten och kyrkohistorikern Gunnar

Westin berättar i sina memoarer hur det i
hans baptistiska hem fanns en grundtanke
att varje individ skulle fatta sina egna beslut
med ledning av Bibeln och det egna samve-
tet. Westin (1968) s44.

102 Björk (1938) är ett tydligt undantag från
detta; boken är mycket polemisk i sin stil.
Följande citat från David Hedegård, där han
diskuterar om en kristen ska gå på bio, är
också ett exempel på mer utpräglad retorik:
”Vad har en kristen att beställa på biograf-
teatern? Har han något gemensamt med det
i allmänhet rätt tvivelaktiga sällskap, som
agerar på den vita duken? Kan detta sällskap
lära honom något om huru han skall bärga
sin själ, huru han skall förhärliga Guds namn
och huru han skall vinna själar? Kan han åter
och åter gå i denna syndens och brottets skola
utan att besmitta sin egen själ? Har han nå-
gon anledning att genom biografbesök stödja
en rörelse, som till sist syftar till att förhär-
liga synden på det att filmproducenternas
kassakistor måtte fyllas? Det är lätt att be-
svara dessa frågor.” Hedegård (1936) s149.

103 Åsa Axelsson har i en uppsats undersökt
synen på sex inom SMF. En av hennes slut-
satser är att undervisningen i litteraturen
tycks vara mer svart-vit än den undervisning
som ges muntligt. Axelsson (1997) s38.

104 Lorentzi (1970) s14–15.
105 Inom SMU bedrevs under ledning av Jan-

Erik Perneman ett utvecklingsarbete med
dessa karakteristiska.

106 Kussak (1982) menar att de böcker som
gavs ut på de kristna förlagen just ger model-
ler för vad kristet liv innebär. Han menar
vidare att intresset för litteratur utanför den
egna uppbyggelsemodellen vidgas i slutet av
den period han studerar (dvs mellan 1910
och 1939).   Men berättelser kan också slå
fel. I Wennström (1935) berättas om en
kvinna som trott på en sådan exempelbe-
rättelse och som slutade sina dagar djupt bit-
ter eftersom löftet som var knutet till den
inte infriades (s208–212).

107 Klefbeck (1928) s43. Jag har själv vid ett
flertal tillfällen fått höra berättelser om hur
kommunister offrat allt vilket följs av en
fråga från predikanten om kristna verkligen
är beredda till liknande överlåtelse till sitt
uppdrag.

108 Se exempelvis hur baptisten N J Nord-
ström skriver om de första baptisterna i

Sverige och hur de förföljdes. Nordström
(1926). Man kan här jämföra med den bety-
delse som boken The Martyrs Mirror (Braght
1982) haft för mennoniterna genom dess
historia.

109 Första upplagan utkom 1972, andra upp-
lagan året därpå och den utgavs på nytt i
tredje upplagan 1983.

110 Om denna undersökning, se kap 2.
111 Björk (1938) s9, s4–5.
112 Wennfors m fl (1956) s34 och Lindblad

(1946) s35,57–59.
113 Wennfors m fl (1956) s35–81.
114 Lindblad (1958) s19-24 och s61–66. Se

även Sundström (1949) som är en diskussion
om Kinsey-rapporten.

115 Lorentzi (1970) och Forsbeck (1977),
kontinuerligt i båda böckerna. Nilsson (1972a
och 1972b).

116 Frikyrkosverige 1995.
117 Kristenson (1997) s141–148 och Berg-

sten (1995) s81–85.
118 Lorentzi (1970) s44.
119 Bergsten (2000) s26–27 och Aronsson

(1990) s51–57.
120 Cedersjö (1993).
121 Familj och äktenskap…(1972).
122 Bergsten (1995) s62.
123 Ronny Ambjörnsson menar att denna

övertygelse egentligen finns även i
lutherdomens tal om att människor i det and-
liga regementet med samma auktoritet kan
tolka Guds vilja. När trons tjänare emellertid
blev staliga ämbetsmän fördunklades detta
men bröt fram i och med att folkväckelsen
frigjorde sig från Svenska kyrkan. Enligt
Ambjörnsson kan man tala om att indivi-
derna inte längre var över- eller underord-
nade varandra utan att man snarare kan tala
om att de var sidoordnade varandra.
Ambjörnsson (1988).

124 Intervju nr 40.
125 Intervju nr 24.
126 Samtal med Olof Djurfeldt 1998–03–26.
127 Intervju nr 51, så även nr 52 och 42.
128 Kennerberg (1996) s345.
129 Diskussionerna har ibland beskrivits som

en konflikt mellan teokrati (gudsstyre) och
demokrati (mänskligt styre). En analys leder
till insikten att det snarare handlar om i vil-
ken mån Gud talar till enskilda ledare eller
till hela församlingen.

130 Kennerberg (1996) s317.
131 Larsson (1974c).
132 Intervju nr 43,44,50.
133 Intervju nr 48,53,58.
134 Definitionen kommer från Kennerberg

(1996) s23–24.
135 Kennerberg (1996) s94–101.
136 Kennerberg (1996) s45–49 ger en kort-
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fattad bild av kyrkotukten i Sverige 1600–
1900.

137 Hallgren (1963) refererar och analyserar i
sin avhandling diskussionen kring
kyrkotukten hos Martin Luther, den svenska
baptismen, den svenska metodismen och hos
de båda SMF-ledarna P P Waldenström och
E J Ekman. Se även Walan (1964) s363–
369.

138 Kennerberg (1996) s15–23,73. I de fall då
två eller tre församlingar gått samman under
perioden gäller undersökningen den äldsta
församlingen fram till fusionen.  Marianne
Petersson har med hjälp av Kennerbergs
modell gjort en undersökning av pingst-
församlingen i Brömsebro (Petersson 1996)
och hennes slutsatser stämmer bra med
Kennerbergs.

139 Cedersjö (1996).
140 Intervju nr 38.
141 Intervju nr 33,35,40 och 47. Att det som

nr 47 berättar om inträffade under 1980-
talet framgår av att informanten berättar att
han själv konfronterade församlings-
ledningen om saken. Eftersom informanten
är född 1972 bör det ha ägt rum under slutet
av 1980-talet eller möjligen under 1990-ta-
let.

142 Samtal med Sven Kårbrant 1998–03–28.
143 Med termen avföra avser Kennerberg

människor som lämnat församlingen på an-
nat sätt än genom flyttningsbetyg eller döds-
fall.

144 Kennerberg (1998) s123.
145 Kennerberg (1996) s60.
146 Kennerberg (1996) s59,60,64.
147 Intervju nr 2,15,19,32,27,29,33,35,

40,42,46,47.
148 I de fall som refereras i intervju nr 33,35

och 46 är bara kvinnan närvarande när sa-
ken tas upp. Samma sak berättas om i inter-
vju nr 42, men där sägs samtidigt att mannen
inte var med i församlingen. Intervjuerna nr
40 och 47 berättar om fall då båda parter är
närvarande när saken tas upp.

149 Intervju nr 26. Även nr 41 berättar om
uteslutning i dessa fall, och nr 14 och nr 21
berättar om att uteslutning kunde ske om en
församlingsmedlem sällskapade med en icke-
kristen. Samtliga dessa hör hemma i pingst-
traditionen.

150 Intervju nr 4.
151 Intervju nr 58.
152 Intervju nr 31.
153 Samtal med Sven Hemrin 1996–03–25.
154 Intervju nr 18 (PR) och nr 39 (ÖM, 1970-

talet).
155 Samtal med Freddy Götestam 1995–09–

23.
156 Intervju nr 4.

157 Intervju nr 39.
158 Intervju nr 12 (berusad) och nr 14 (fot-

boll).
159 Cedersjö (1996), intervju med P2.
160 Kennerberg (1996) kap4.
161 Kennerberg (1996) s61.
162 Kennerberg (1996) s325.
163 Kennerberg (1996) s260.
164 Kennerberg (1996) s308.
165 Kennerberg (1996) s309.
166 Kennerberg (1996) s288.
167 Kennerberg (1996) s309.
168 Intervju nr 20.
169 Intervju nr 27.
170 Intervju nr 41.
171 Intervju nr 18. Kennerbergs slutsats är att

oviljan att låta människor som bekänt och
bett om förlåtelse vara kvar i församlingen
varit mer utpräglad inom SB än inom SMF
och att PR intagit en mellanställning.
Kennerberg (1996) s309–310. Om detta även
gäller den tidsperiod som min undersökning
omfattar är oklart, jag antar att beskriv-
ningen främst gäller en tidigare period.

172 Edström (1984) s187.
173 Intervju nr 40 jfr nr 35.
174 Intervju nr 25,29,33,35,40,41,46.
175 Kennerberg (1996) s89–90,98.
176 Intervju nr 29.
177 Cedersjö (1996), intervju med P2.
178 Samtal med anonym 1998–05–27.
179 Intervju nr 13.
180 Intervju nr 42.
181 Cedersjö (1996) intervju med P1.
182 Cedersjö (1996) intervju med P1.
183 Cedersjö (1996) intervju med P4.
184 Cedersjö (1996) intervju med P2.
185 Före sekelskiftet dominerades församlings-

mötena tidvis av församlingstuktsärenden,
särskilt i baptistförsamlingarna. Kennerberg
(1996) s76.

186 Enligt Gustavsson (1985b) var det i Smög-
ens missionsförsamling under 1920- och
1930-talen praxis att församlingsstyrelsen
utredde fallen och att de sedan presenterades
i församlingen.

187 Intervju nr 4.
188 Intervju nr 4.
189 Intervju nr 20,28,32,38,42.
190 Fråga 4d.
191 Det gäller intervju nr 52. Denne verkar

dock mest invända mot ordet korrigera ef-
tersom han samtidigt säger att man ska sam-
tala med den som avviker och presentera hur
församlingen ser på saken.

192 Intervju nr 45,47.
193 Cedersjö (1996) intervju med P2.
194 Cedersjö (1996) intervju med P2.
195 Björk (1938) s5.
196 Björk (1938) s13.
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197 Wennfors m fl (1956) s62–63.
198 Wennfors m fl (1956) s66.
199 Wennfors m fl (1956) s66, s63.
200 Wennfors m fl (1956) s65.
201 Wennfors m fl (1956) s64–65.
202 Wennfors m fl (1956) s40.
203 Wennfors m fl (1956) s71.
204 Wennfors (1956) s74–75.
205 Hedberg (1983).
206 Synd och själavård (1951).
207 Noten har utgått.
208 Cedersjö (1999) s70.
209 Götestam (1978).
210 Sverker (1983g).
211 Englund (1983).
212 Policydokument från ÖM 1986 och 1991.
213 Kennerberg (1996) s309.
214 Kennerberg (1996) s101.
215 Kennerberg (1996) s172. Jan Sparring ute-

slöts ur Filadelfiaförsamlingen i Stockholm
efter sin skilsmässa. Hans egen redogörelse
för detta finns i Sparring (1989).

216 Cedersjö (1996) intervju med P1.
217 Amnå (1993) s9.
218 Svärd (1945) s174. Jfr Carlsson (1990)

s76 där Pethrus betoning på individen be-
skrivs.

219 Carlsson (1990) menar att Pethrus syn
drar åt vad Carlsson kallar en ”instrumentell
individualism”. Med det menar han att indi-
viden lyfts fram som ett redskap för Gud.
Syftet är inte framförallt att betona person-
ens autonomi utan att lyfta fram individen
och betona dennes oberoende av gruppen när
det gäller att lyssna till och göra Guds vilja.
Enligt Carlsson syns här Pethrus kritik av
hur institutioner/kollektiv riskerar att bak-
binda individens initiativ och utvecklingskraft
i Guds verk. Syftet med det mänskliga livet
beskrivs ofta i termer av att ”vinna andra”.
Carlsson (1990) s74–80.

220 Intervju nr 20.
221 Cedersjö (1999) s60.
222 Samtal med Torsten Bergsten 1998–03–

27.
223 Kennerberg formulerar sin slutsats så här:

”Det handlar inte längre om att församlingen
ställer definitiva krav på medlemmarna och
att församlingen är beredd att med olika be-
slut markera sitt avståndstagande från nå-
gons agerande. Genom en öppen dialog vill
man istället att den enskilde medlemmen
själv, av egen övertygelse, ska komma fram
till att det bästa är att ändra sin attityd eller
ta sitt medlemskap under omprövning.”
Kennerberg (1996) s100.

224 Gustavsson (1985b) ger exempel från
Smögen.

225 Cedersjö (1996), intervju med P2.
226 Cedersjö (1996), intervju med P4.

227 Intervju nr 4.
228 Kennerberg (1996) efterskriften.
229 Kennerberg (1996) kapitel 7.
230 Intervju nr 50.
231 I den undersökning jag gjort i

Immanuelskyrkan i Örebro svarade en medel-
ålders kvinna på följande sätt: ”Jag tycker
att den kristna församlingen istället för att
korrigera någons handlingssätt, ska försöka
skapa/odla en miljö dit människor kan vända
sig med förtroende när de vill ha hjälp och
stöd. En miljö med människor som är mer
intresserade av att stödja än att korrigera.”
Denna enkät behandlar inte erfarenheter av
församlingstukt. Istället ställdes frågan mer
allmänt i vilka fall som församlingen ska till-
rättavisa någon. Här gavs olika svar. De unga
kvinnorna svarade: Det bör ske om man upp-
för sig illa i kyrkan (Annika), då någon gör
sig själv eller andra illa genom sitt handlande
(Amanda) men även i ”mindre klara fall”
(Agnes). Bland de unga männen svarar Bill
att korrigering ska ske i de fall då en person
inte uppmärksammar att han/hon handlar
”felaktigt” och Bo talar om att den ska ske
när det gäller handlingar som bryter mot el-
ler kommer att bryta mot lagen. Bland de
medelålders kvinnorna hänvisar Carla till
församlingens stadgar och anser att ”om nå-
gon faller utanför ramen så bör vi tillrätta-
visa varandra”, Cecilia menar att korrigering
bör ske ”vid större avvikelser från tio guds
bud och (vid) störande leverne som är till
anstöt för andra”. Hos de medelålders män-
nen anges följande fall: När någon medlem
inte lever efter församlingens stadgar (Dag),
vid omoraliskt leverne i arbetsliv och samliv
(Dan), samboförhållande och ekonomiska
oegentligheter, konkurser (David).  Cedersjö
(1996).

Kapitel 9

1 Uttrycket används även i material från SvK.
Exempel på detta är i biskoparnas Ett brev i
en folkets livsfråga (1951): ”Mellan två ma-
kar, som båda äro ödmjukt hängivna Guds
vilja, bör tanken på skilsmässa vara helt ute-
sluten” (s5). Se även Hellsten (1955) s75–
81, Om en kristen sexualsyn (1973) s5 och
Lövestam (1976) s2,19.

2 Wennfors m fl (1956) s15, s76 och s68.
3 Wennfors m fl (1956) s34. Andra exempel

från 1950-talet är Sandahl (1953) s58.
4 Familj och äktenskap… (1972).
5 Melin (1960) s18.
6 Lennart Molin varnar för att tro att männis-

kan kan ha fullständig kunskap om Guds vilja:
”Den kan aldrig fastläggas i etiska satser eller

NOTER TILL KAPITEL 8 – 9
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regler och heller inte i föreställningar och
idéer om vad som är sant och falskt, gott och
ont.” Människan har enligt Molin ett instru-
ment att ta emot, tolka, ge uttryck för och
förmedla Guds vilja. Däremot bör hon aldrig
tro att hon kan kontrollera dess innehåll.
Molin (1993) s30–31.

7 Björk (1938) s21.
8 Sverker (1983d).
9 Lorentzi (1970) s6.
10 Återgivet från Cedersjö (1997) s20. Det

första svaret kommer från en man 20–25 år
och det andra från en kvinna 50–55 år.

11 Etik – en introduktion (1992) s19–21. Jfr
Rachels (1993) kap1 och kap13.

12 I kap 13 av Bexell & Grenholm (1997) ges
ett utförligt förslag till hur en välgrundad
moraluppfattning (även kristen) kan byggas
upp. Hans-Erik Nordin analyserar i sin av-
handling olika uppfattningar om relationen
mellan Bibeln och kristen etik (Nordin 1999).
Se särskilt Nordins första kapitel.

13 För en närmare diskussion av dessa frågor,
se Bexell & Grenholm kap 4 och 13.

14 En diskussion kring detta finns i Nordin
(1999) s30–42.

15 Se vidare i Bexell & Grenholm (1997) kap
9 och 11. Grenholm och traditionen i Upp-
sala talar om ”förnuftsbaserad” och
”uppenbarelsebaserad” etik. Jag hänvisar
hellre till allmän och särskild uppenbarelse
eftersom de i mitt tycke på ett tydligare sätt
klargör att Gud hela tiden är aktiv och att
förnuftet används i båda fallen.

16 Nordin (1999) beskriver fem olika model-
ler: en lag-evangelium-modell (Göran Bexell),
en feministisk modell (Lisa Sowle Cahill), en
flerdimensionell gemenskapsmodell (Larry
Rasmussen och Bruce Birch), en befrielse-
teologisk modell (Clodovis Boff och George
Pixley) och en narrativ modell (Stephen Fowl
och Gregory Jones). Sin egen modell, som
avslutar boken, kallar han en agapemodell.
Liknande analyser görs bland annat av Siker
(1997) och Hays (1996) s215–290.

17 Nordin (1999) s15–16.
18 Nordin (1999) s47–52. Richard Hays talar

om fyra steg: the descriptive task, the
synthetic task, the hermeneutical task and
the pragmatic task. Hays (1996) s3–7.

19 Dessa kategorier är lånade från Hays (1996)
s208–209. Han har i sin tur modifierat en
liknande kategorisering från James Gustaf-
son (Gustafson 1970, den återges även i Molin
1993 s72–75). Hays har även en fjärde kate-
gori som han i Berger & Luckmans efterföljd
kallar ”en symbolisk värld”. Med den avser
han de kategorier varigenom vi tolkar verk-
ligheten. Jag anser att denna del inryms i det
jag kallar frikyrklighetens teologiska refe-

rensram och har därför inte tagit med den i
detta sammanhang. De tre kategorierna pre-
senteras närmare längre fram i detta kapitel.

20 För denna kategorisering, se kapitel två.
Jag har mer noggrant gått igenom även de
övriga texter vars framställning refereras i
kapitel fyra men bedömer att det i detta sam-
manhang räcker med fem exempel. Övrigt
material från min undersökning sekunderar i
den sammanfattande framställningen.

21 Björk (1938) s4.
22 Björk (1938) s14.
23 Exempelvis Jes 1:5, Hos 8:7 (texterna tol-

kas som förebilder). Björk (1938) s26,12.
24 Björk (1938) s22. Han gör en jämförelse

med en diamant vars alla fasetter behöver
fångas av ljuset för att kunna komma till sin
rätt.

25 Björk (1938) s18-19.
26 Björk (1938) s19. Enligt Björk innebar

skiljebrevet dessutom att kvinnan kunde göra
anspråk på hjälp från mannen för sitt eget
och barnens underhåll. Björk (1938) s20.

27 Björk (1938) s15.
28 Mer exakt: Han påstår (s22) att det bara

finns ett enda giltigt skäl: otrohet eller otukt.
Senare (s24) talar han dock om att den icke-
troende maken kan ta ut skilsmässa. Det ver-
kar dock som att han uppfattar att även detta
fall handlar om otrohet; hans tanke är oklar.

29 Björk (1938) s23.
30 Björk (1938) s26.
31 Björk (1938) s21.
32 Björk (1938) s17.
33 Björk (1938) s13. Björk hänvisar här till

en text som handlar om renhet i lägret, i
detta fall gäller det toaletthygien. Björk re-
sonerar: ”Du kanske ler åt denna i ditt tycke
naiva föreskrift, men det ligger helt säkert
en stor lärdom däri, om vi tillämpa den på
det moraliska området och på Guds förhål-
lande till sitt folk i vår tid.”

34 Björk (1938) s40–41.
35 Björk (1938) s20.
36 Björk (1938) s31–39.
37 Preventivmedel är ingrepp i naturens ord-

ning. ”Följden härav blir ett moraliskt för-
därv och en ruttenhet, som gör att vårt folk
mognar för en oundviklig dom från den Alls-
mäktige, vars lagar och förordningar man
föraktar och trampar under sina fötter, bild-
likt talat. Historiens och Skriftens vittnes-
börd angående följderna av ett sådant hand-
lingssätt äro tillräckligt tydliga härvidlag.”
Björk (1938) s9.  Björk fortsätter genom att
hänvisa till Sodom, Gomorra, de gamla roma-
rna och grekerna ”som trots sin höga kultur
i det yttre likväl voro lika en maskstungen
frukt i sedligt hänseende och därigenom för-
svagades alltmer och slutligen gingo under.”
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38 Björk (1938) s26.
39 Björk (1938) s4.
40 Wennfors m fl (1956) s32.
41 Istället för att hänvisa till Mal 2:16 refere-

ras till Jer 3:1 som är en anspelning på 5Mos
24. När det gäller NT finns – till skillnad
från hos Björk – inga referenser till 1Thess
4, Hebr 13:4 och 1Petr 3:7. Däremot
omnämns 1Tim 4:3.

42 Wennfors m fl (1956) s25: ”Beaktar man
detta förhållande, blir det inte svårt att se,
att den nytestamentliga äktenskapssynen i
första hand söker slå vakt om kvinnan och
värna henne gentemot maskulin hänsynslös-
het.”

43 ”Vidare gäller de anförda utsagorna den ak-
tiva, frånskiljande parten: om en man eller
en hustru tagit initiativet till skilsmässa och
sedan ingår nytt äktenskap, så säges han el-
ler hon begå äktenskapsbrott. Om den från-
skilda parten göres inget uttalande.” Wennfors
m fl (1956) s29.

44 Wennfors m fl (1956) s31.
45 Wennfors m fl (1956) s10,19.
46 Wennfors m fl (1956) s19.
47 Wennfors m fl (1956) s10.
48 Wennfors m fl (1956) s32.
49 Wennfors m fl (1956) s34.
50 Wennfors m fl (1956) s28.
51 Wennfors m fl (1956) s28.
52 Wennfors m fl (1956) s24,31.
53 Wennfors m fl (1956) s34.
54 Wennfors m fl (1956) s31.
55 Wennfors m fl (1956) s30.
56 Wennfors m fl (1956) s30.
57 Wennfors m fl (1956) s24.
58 Wennfors m fl (1956) s55.
59 Wennfors m fl (1956) s41.
60 Exempel finns på hänvisningar till att skils-

mässa skapar otrygghet (Wennfors m fl 1956
s24).

61 Forsbeck (1977) s15.
62 Matt 5:32, Joh 8, Rom 7, 1Kor 7, 2Kor 6.

Däremot är både 1Tim 4:3 (s16) och Hebr
13:4 (s16) omnämnda. Detta kan dock bero
på att författarens syfte inte är att direkt
behandla frågorna om skilsmässa och om-
gifte.

63 ”Han talar här för kvinnan mot en orätt-
färdig manlig praxis i ett manligt domine-
rande samhälle.” Forsbeck (1977) s34.

64 Forsbeck (1977) s22,28,31.
65 Forsbeck (1977) s34–35.
66 Forsbeck (1977) s34.
67 Forsbeck (1977) s30.
68 Forsbeck (1977) s31.
69 Forsbeck (1977) s31.
70 Forsbeck (1977) s32,33,35.
71 Forsbeck (1977) s8.
72 Forsbeck (1977) s5–7,10–14,26,32.

73 Forsbeck (1977) s15.
74 Sverker (1983a).
75 4Mos 5:16 (prov om äktenskapsbrott),

3Mos 21:7,14 (en präst får ej gifta sig med
frånskild kvinna) , 3Mos 20:10 (dödsstraff
för otukt efter giftermålet), 3Mos 17–18
(äktenskap i förbjudna led), Apg 13:20,29
apostladekretet bygger på vad som är förbju-
det enligt 3Mos 17:18, Jer 3:1 (en anspel-
ning på 5Mos 24). Däremot omnämns inte
Ps 127:3, Höga Visan eller Mal 2:16.

76 1Tim 4:3, Hebr 13:4, 1Petr 3:7.
77 Sverker (1983a). Han beskriver mycket av

samtida praxis men ofta utan att hänvisa till
bibelstöd eller vilka källor materialet kom-
mer från. Detta kan naturligtvis bero på att
framställningen är skriven för tidningsläsare.
Å andra sidan finns texten även som ett kom-
pendium av kopierade föreläsningar och inte
heller där finns fler källhänvisningar.

78 Sverker (1983a).
79 Sverker (1983b). Sverker noterar att

omnämnandet av den aktivt frånskiljande
kvinnan i Mark 10 beror på att denna text är
skriven till hedningar där en sådan praxis till
skillnad från hos judarna förekom, hos ju-
darna kunde kvinnan nämligen inte ta initia-
tiv till skilsmässa. (Sverker 1983a).

80 Sverker (1983c).
81 Sverker (1983b).
82 Sverker (1983c).
83 Sverker (1983a).
84 Sverker (1983d).
85 Sverker (1983d).
86 Sverker (1983a). I texten skrivs Bergspre-

dikan med inledande versal, därför återger
jag det så.

87 Sverker (1983b).
88 Sverker (1983c).
89 Sverker (1983d).
90 Sverker (1983c).
91 Sverker (1983f).
92 Hedberg (1983). Eftersom allt bygger på

denna enda artikel utesluter jag fotnoterna i
fortsättningen.

93 3Mos 18:6 (om äktenskap i förbjudna led)
är det enda GT-ord som direkt omnämns.

94 Det bör noteras att Hedberg hänvisar till
det dubbla kärleksbudet vilket inte sker i
Wennfors m fl (där talas allmänt om den
kristna kärleken).

95 Citatet gäller diskussionen av 1Tim 3:2.
Jag uppfattar dock att de återspeglar Hed-
bergs grundsyn.

96 Enligt Rune W Dahlén ställdes även frå-
gorna ”Vad står det skrivet?” och ”Hur står
det skrivet?”  Dahlén (1999) s31.

97 Jfr intervju nr 15.
98 Intervju nr 23. Hänvisningar till att Bibeln

lästes mycket förekommer i de allra flesta
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av intervjuerna i den äldre gruppen.
99 Exempelvis i intervjuerna 22,32,35,40,

42,44,53.
100 Dahlén (1999). Jfr även Bergsten (1995)

s200–203.
101 Exempelvis Hedegård (1936) och Till kamp

för tron (1960).
102 Exempelvis Ollén (1948).
103 Enligt Lena Lennerhed sågs bibel-

forskningen länge med misstro inom fri-
kyrkan: bland FKS-arna fanns väldigt få aka-
demiskt skolade teologer vilket bidrog till
spänningar till kyrkliga studentrörelsen som
var mer öppen för bibelkritiken.  Lennerhed
(1989) s1,15.

104 Dahlén (1999) s19.
105 Dahlén (1999) s19–21. ”Problemet är att

dessa ord används i källorna utan att definie-
ras, vilket gör det omöjligt att idag ange ex-
akt vad de en gång betydde. Det är också
tydligt att orden haft olika betydelse bero-
ende på användaren. Ibland tycks orden ha
använts utan att den talande själv var riktigt
säker på vad de betydde. Många gånger har
dessutom orden brukats enbart som beskriv-
ningar på andra personer, och inte så sällan i
form av slagord i debatten.”  Citatet från
s19–20.  Jfr Blennberger (1997).

106 Bexell & Grenholm (1997) s194.
107 Se Eldebo & Molin (1985). Molin menar

att med biblicism avses ”en teologisk håll-
ning som i frågor kring lära och liv hänvisar
till Bibeln som första, viktigaste och helst
enda auktoritet” (Molin 1998b s41).

108 Jämför följande citat från seminarielära-
ren David Hedegård:  ”...bibelordet är rätte-
snöret för den kristnes liv. I världen arbetar
man med att förbättra och revidera
moralåskådningar, men den kristna moralen
behöver aldrig revideras och kan icke för-
bättras. Ty den är icke ett resultat av
människotankar, icke en produkt av män-
niskans medfödda moraliska utrustning. Den
är helt enkelt Guds uppenbarade vilja om rätt
och orätt, och denna uppenbarelse möter oss
i Bibeln.” (Hedegård 1936 s15). Hedegård
skrev även om den första generationens tid:
”På den tiden sökte man i Bibeln svaret på
alla frågor, som rörde tron och livet. Så göra
fortfarande de som icke omfatta ´den mo-
derna synen på Bibeln´ utan som äro gam-
malmodiga nog att tro att Guds ord är den
säkra ledstjärnan genom denna farliga och
villsamma värld.” (Hedegård 1936 s114). Jfr
Dahlén (1999) s125.

109 Äktenskapsfrågan samtalsämne... (1963).
110 Owe Kennerberg berättar i sin avhandling

om något liknande. Det gäller hur försam-
lingens ledarskap i Filadelfia i Stockholm
skulle utformas. Efter att under 1920- och

1930-talen haft diakonkår och äldstekår med
varierande uppgifter bestämdes 1945/46 hur
organisationen skulle se ut. På en medlems
fråga om man under alla dessa år haft fel
svarade Lewi Pethrus att man skulle beakta
”vilken underbar nåd det ligger däri, att en
församling på över trettiofem år vågar ta
detta steg närmare bibeln.” Kennerberg
(1996) s88.

111 Intervju nr 15 (SMF), 18 (PR) och 47
(PR).

112 Djurfeldt (1973) s65–68.
113 Samtal med anonym 1998–05–27.
114 Intervju nr 4,11,12.
115 Intervju nr 24.
116 Samtal med Sven Hemrin 1996–03–25.
117 Intervju nr 2,14,18,24.
118 Samtal med Olof Djurfeldt 1995–10–26.
119 Intervju nr 22,32,33,38,39,40. Tolknings-

diskussioner omnämns i intervju nr 26 och
33. Informant nr 39 talar om diskussioner
därhemma.

120 Intervju nr 43,46,48,49. Typisk är kom-
mentaren: ”Tolkningar har aldrig diskuterats,
pastorerna eller den som predikar har själv
bestämt tolkningen.” (Intervju nr 49).

121 Församlingen enligt... (1969).
122 I boken Hela mitt liv (Onerup 1979) in-

fördes några artiklar som Ann-Marie Thun-
berg (Thunberg 1979) ursprungligen skrivit
för SVT (Thunberg 1972) om bibeltolknings-
principer i samband med samlevnadsfrågor.

123 Franzén menar att NT-moralen var lika
självklar som församlingssynen i äldre bap-
tism, dvs i båda fallen gällde det att kopiera
den modell som finns i NT.  Arbetsmaterial
från symposiet kring Frikyrklig moral-
bildning…(1993).

124 Björk (1938) s19, Wennfors m fl (1956)
s25.

125 Wärnbäck (1953) s83.
126 Exempelvis Sverker (1983). Men även

den annars så säkre Björk kan låta undslippa
sig orden ”jag förmodar att ...” och ”förmod-
ligen menar Jesus”. Björk (1938) s19–20.

127 Se Nordin (1999) s18–20.
128 Med kasuistik avses enligt Filosofilexikonet

(1988, s289) ”läran om hur handlings-
föreskrifter skall användas i de enskilda si-
tuationerna”.

129 Hays noterar att ingen av de texter som
direkt diskuterar skilsmässa och omgifte ar-
gumenterar med hjälp av kärleken när det
gäller att avgöra om ett äktenskap ska upp-
lösas eller inte. Hays (1996) s367–368.

130 Bexell (1988) s69.
131 Björk (1938) s14 och s27.
132 Björk (1938) s4.
133 Björk (1938) s21.
134 Björk (1938) s23.
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135 Lindblad (1946) s86 antyder en sådan
möjlighet, Björk (1944) s43–46 är tydlig i
frågan.

136 Pingstledaren Olof Djurfeldt säger i vårt
samtal: ”Det är ingen tvekan om att man i
vår tradition har varit ute efter proof-text,
man har velat bevisa med bibelordet vad som
är rätt. Men ofta har man blivit vilsen då
man inte funnit tillräckligt tydliga proof-
texts. Till exempel är det ganska vanligt att
man säger: Jamen, ta fram ett bibelställe som
verkligen visar att man måste ha vigts inför
prästen för att vara gift. Då tror jag att lite
vår tradition lett till att vi har varit otränade
i att leta efter helhetsbudskapet.” Samtal med
Olof Djurfeldt 1998–03–26.

137 Intressant är att notera att ett aktuellt
stort verk om nytestamentlig etik (Hays
1996) väljer att inte använda ”kärlek” (love)
som ett sammanhållande fokus för etiken.
Författaren motiverar sitt val med att hävda
att kärlek inte är ett centralt tema i flera av
de nytestamentliga skrifterna (gäller Markus
evangelium, Apostlagärningarna, Hebreerbre-
vet och Uppenbarelseboken, kärleken domi-
nerar bara hos Paulus och Johannes) och att
kärlek blivit ett urvattnat ord som har fyllts
med allt möjligt innehåll (utifrån Bibeln bör
det präglas framförallt av korset och
efterföljelsen). Inte heller det populära be-
greppet befrielse (liberation) anses lämpligt.
Istället väljer författaren orden community,
cross och new creation. (Hays 1996 s193–
205).

138 Det är dock intressant att notera att
Wennfors m fl vad jag kan se inte gör någon
explicit referens till det dubbla kärleksbudet.
Trots detta hänvisar Hedberg 1983 till
Wennfors utläggning av det dubbla kärleks-
budet!

139 Ronnås (1955) s52–53.
140 Lindén (1949) s345–347.
141 Forsbeck (1977) s30–31. Forsbeck skri-

ver också om Jesus: ”Laglydnaden i sig var
för honom inget självändamål. Han skilde
mellan viktigt och mindre viktigt i lagen.
Han visade, att lagen skulle tolkas, förstås
och efterlevas i enlighet med det som var
dess syfte: barmhärtighet.” (s34)

142 Hedberg (1983).
143 På denna punkt vore det intressant att gå

igenom de textutläggningar som finns i Tro
och Liv och vissa predikosamlingar för att
se hur texterna kring skilsmässa och omgifte
utlagts i olika tider.

144 Forsbeck (1977) s34–35.
145 Wennfors m fl (1956) s28. Detta stycke

citeras av Sverker (1983) när han summerar
sin syn.

146 Wennfors m fl (1956) s33 och s31 (först

här i slutet av sin framställning för Wennfors
in texterna från Johannesevangeliet).

147 Wennfors m fl (1956) s32.
148 Sverker (1983f).
149 Deminger (1978c).
150 Lorentzi (1970) s20–21.
151 Frågan är om boken är representativ för

den hållning som ÖM stod för. Likväl var det
enligt min enkät många pastorer som läst
och sa sig ha påverkats av den.

152 Foster (1988) s155. Foster jämförde med
att vi inte bokstavligt tar orden i Matt 5:29–
30 om att riva ut ögon eller Luk 14:12 om
att inte bjuda vänner och släktingar till vår
fest.

153 Foster (1988) s156.
154 Foster (1988) s153.
155 Wennfors m fl (1956) s31.
156 Lorentzi (1970) s50.
157 Det barnvänliga gudsriket (1968). Ett lik-

nande resonemang med samma exempel förs
i en ledarartikel några månader senare (Kris-
tus – Äktenskapet... 1969).

158 Östby (1968) s74.
159 Wettéus (1990).
160 Intervju nr 4.
161 Eirestål (1987d).
162 Björk (1938) s17.
163 Björk (1938) s16. Obs det manliga per-

spektivet! Kennerberg ger ett annat exem-
pel på samma sätt att resonera bokstavligt:
Onda tankar kommer inte från hjärnan utan
från hjärtat.  Kennerberg (1995) s262.

164 Sahlberg (1989). Bergspredikan är exem-
pel på hur en förvandlad människa handlar
(Sverker 1983f).

165 Wärnbäck (1953) s27–29, Forsbeck
(1977) s34–35, Sverker (1983a).

166 I en livsfråga (1951). En summering av
brevet fanns under rubriken ”Utsikten” på s6
i samma tidning.

167 ÖM-predikanterna slog vakt... (1971).
168 Nilsson (1972a) och Nilsson (1972b).
169 Sverker (1983d).
170 Sverker (1983d).
171 Wennfors m fl (1956) s32.
172 Lindén (1949) s 346.  Wennfors tolkade

Paulus ja till skilsmässa om den icke-kristne
partnern begärde det som en nödlösning i
den urkristna missionssituationen (Wennfors
m fl 1956 s23–27).

173 Ruokola (1990) och Gustavsson (1990).
174 Eirestål (1987d).
175 Eirestål (1987e).
176 Reimers (1992).
177 Hammar (1992).
178 Lövestam (1950).
179 Wennfors talar om ”ett upplyst kristet

samvete” som inser att skilsmässa är synd
(Wennfors m fl 1956 s24). Utförligast är

NOTER TILL KAPITEL 9
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Wärnbäck som i sin boks inledande avsnitt
diskuterar samvetets plats i den etiska re-
flexionen. Enligt honom är samvetet inget
ofelbart instrument utan ”det organ hos oss,
genom vilket vi förmår höra Guds röst. Sam-
vetet måste upplysas genom evangelium och
förnyas genom den helige Ande.” (Wärnbäck
1953 s23). I baptistisk tradition är respek-
ten för samvetet vanlig. Carl-Gustav Carls-
son sammanfattar Lewi Pethrus syn på föl-
jande sätt: ”Till transcendensperspektivet hör
samvetet. Om betonandet av viljan – som vi
ska se – tenderar att ge människan en skapar-
roll, visar samvetsteologin på människans
roll som skapad. Samvetet är ett fenomen
som överskrider, transcenderar människans
egen existens och visar på att samtalet med
detsamma icke är en monolog utan en dia-
log. Samvetet är mer än människans jag, det
är ett språk för Gud.”(Carlsson 1990 s59).

180 MK har en kyrkoordning som också inne-
håller sociala principer. Den som invigs som
soldat inom FA får i samband därmed lova
att följa vissa livsstilsprinciper.

181 Björk (1938) s20.
182 Wennfors m fl (1956) s30.
183 Äktenskap och familj… (1975).
184 Bontrager (1978).
185 Hedberg (1983).
186 Wern (1992) s56–57.
187 Love and Marriage in Africa av teologen

John Mbiti.  Se Hart (1974).
188 Det är givet att hela församlingsmiljön

utgör en form av tradition som för vidare
vissa övertygelser. Jag diskuterar inte detta
här utan nöjer mig med uttalade hänvisningar
till enskilda kristna eller kyrkans liv.

189 Kristenson (1997) s17.
190 Djurfeldt (1973).
191 Wennfors m fl (1956) s14.
192 Forsbeck (1970) s5–7,10–14,26,32.
193 Nils Kristenson har i sin avhandling skild-

rat hur detta började under 1930-talet
(Kristenson 1997 s71–102). Kristenson sam-
manfattar senare i sin bok: Det är ”alldeles
uppenbart att denna omprövning av synen
på sexualiteten var i högsta grad beroende av
den nya psykologins landvinningar. Här har
vi således ett slående exempel på hur de kristna
värderingarna påverkades av nya medicin-
ska och psykologiska rön – särskilt när de
integrerades i de allmänna samhälls-
värderingarna.” (s178–179).

194 Lindblad (1946) s8.
195 ”...hela människans psyke är konstruerat

för att utvecklas i stabila förbindelser med
andra människor.” Lorentzi (1970) s42.

196 Wennfors m fl (1956) s41.
197 Se exempelvis Sverker (1983) och Nils-

son (1972a) och (1972b).

198 Lindén (1949) s346.
199 Onerup (1979) s48.
200 Wern (1992) s57.
201 Wennfors m fl (1956) s24.
202 Hedberg (1983).
203 Mae (1954), Pressklipp: TV-rättegången

(1960), Skilsmässobarnens öde (1960).
204 Synligt bland annat i SFRs remissvar på

SOU 1981:85 (Årsbok för Sveriges Fri-
kyrkoråd 1981/82 s173–180).

205 Lorentzi (1970) s8.
206 När Margareta Ringström gör sin under-

sökning Moraldebatten i kristen samfunds-
press 1964-66 blir hennes slutsats att det är
svårt att entydigt bestämma vilken typ av
argument som dominerar och hur Bibeln an-
vänds.  Ringström (1970) s12.

207 Wärnbäck (1953) s21–23.
208 Wärnbäck (1953) s38–41. Citatet är från

s40.
209 Hellsten (1980).
210 Wern (1992) s15–37.
211 Sheldon (1981). I USA (och även spridd

till Sverige) finns en rörelse som arbetar un-
der temat WWJD (What Would Jesus Do).

212 Kärlek, sex, droger… (1988).
213 Klefbeck (1928) s100–105.
214 Sverker (1983a).
215 Hedberg (1983).
216 Det är dock värt att notera att Bo Giertz

artikelserie ”Rätt och orätt i sexuallivet” i
MB 1945–46 fick beröm trots att den cite-
rade mycket få bibelord. Ett ledarstick be-
skrev den som ”en ypperlig framställning i
öppna, ärliga ordalag och kännetecknad av
klara, fasta linjer i enlighet med den heliga
Skrifts lära.” (Sexualfrågan 1946). Giertz ar-
tiklar var införda i MB 51 och 52/1945
(Giertz 1945 och 1945b) och 1,3,4 och 5/
1946 (Giertz 1946a-d) och motsvarar i stort
Giertz´ bok Rätt och orätt i sexuallivet.      Owe
Kennerberg noterar också att bibel-
hänvisningarna i hans material var fåtaliga
(Kennerberg 1996 s272).

217 Samtal med Olof Djurfeldt 1998–03–26.
218 Wärnbäck (1953) s18.
219 Wennfors m fl (1956) s23-27, Hellsten

(1980).
220 Eklund (1974). SMF-pastorn Torsten

Liljemark berättar i samma artikel att han
accepterat samboende på mindre seniorläger
om gruppen som helhet accepterat det. Men
han vill inte ge något allmänt ja till denna
praxis. (Liljemark 1974).

221 Man bör dock påminna sig att Björks sam-
tida Albert Eriksson har en mjukare grund-
ton i sin bok Äktenskap - hem och familjeliv
(1944). Även Erik Sollermans skrifter präg-
las av en mer relationell grundton. Jag tror
likväl att det är riktigt att säga att Björks
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hårdare linje präglade mycket av ÖM långt
in på 1950-talet.

222 Sandahl (1953) s58–59.
223 Här finns till exempel SMF-aren Lennart

Molins bok Livets gåva och ansvar (1993)
som bör betecknas som en bok i moralteologi;
den beskriver ett kristet sammanhang för
etiken. Det är sannolikt att en undersökning
av böcker om Guds ledning eller hur man
finner Guds vilja för sitt liv skulle kunna ge
ytterligare och tydligare material.

224 Metodistkyrkans lära och … (1997) s91.
Texten är på danska och är översatt av mig.

225 Bexell & Grenholm (1997) s215–217.
226 Wennfors m fl (1956) s9–12.
227 Wennfors m fl menar att GT inte förbju-

der polygami medan det däremot är främ-
mande för NT, dvs den ordning som ligger
nedlagd i skapelsen är inte tydlig nog.

228 Alverlin (1974).
229 Östby (1978) s66–74.
230 Jag har tidigare hänvisat till Bergsten

(1995) och Dahlén (1999). Även Kristen-
son (1997) s178 belyser detta.

231 Bergsten (1995) s200–203.
232 Frågan om hur synden påverkar möjlighe-

ten till sann etisk kunskap har inte kunnat
behandlas eftersom det inte finns mycket att
bygga på i mitt empiriska material. Den an-
dra frågan berör jag i den andra av mina två
punkter i detta avslutande avsnitt.

233 Se exempelvis intervju nr 52 och 53.
234 Hays (1996) s209.
235 Intervju nr 15,13,33.
236 Till slut bör det kanske konstateras att de

intensiva tolkningsdiskussionerna numera är
relativt sällsynta i frikyrkligheten. Den mins-
kande bibelläsningen och bibelkunskapen spe-
lar säkert en viktig roll; kanske det är så att
bibelordens förpliktande karaktär inte blir så
stark när man knappast känner till dem och
brottas med dem i sin bibelläsning?

237 Richard Hays uttrycker det med orden:
”The text has inexhaustible hermeneutical
potential.” Hays (1996) s1.

Del 4

1 Sigurdson (2000) kap 7.

Kapitel 10

1 Frykman nämner siffran 80%. Han citerar
ur en provinsialläkares rapport: ”... den and-
liga och moraliska fördumning och försump-
ning som kännetecknat de två sista decen-
nierna och orsakats till största delen av vår
slippriga romanlitteratur, den idiotiska
veckopressen och den andefattiga filmen

samt äldre människors slöhet och slapphet
gentemot ungdomen, måste dräneras bort.
Folk måste läras veta hut och erinras ideli-
gen om att det finns något som heter plikt.”
Frykman (1988) s86.

2 Frykman (1988).
3 Intervju nr 21.
4 En stor del av remisserna på statliga utred-

ningar har gjorts gemensamt av frikyrkornas
samverkansorgan och SvK (och många
gånger även RKK). Se Cedersjö (1992).

5 För en mer utförlig redovisning av detta
material, se Cedersjö (1999).

6 Ett brev i en folkets livsfråga (1951) s4–5.
7 I en livsfråga (1951).
8 Jönsson (1964) och I fråga satt (1969).
9 Samkristna skolnämnden kom till i samband

med den stora namninsamlingen för
kristendomsämnets bevarande i gymnasiet.
Huvudmän var SFR, SvKs biskopsmöte samt
Sveriges förenade kristliga lärarförbund.
Nämnden existerade 1963-1985. Rune Hag-
man var under större delen dess sekreterare
på deltid. Uppgiften var att följa upp, be-
vaka och ”trycka på” när det gällde religions-
och samlevnadsundervisningens ställning i
skolans läroplaner.  Samtal med Rune Hag-
man 2000–09–27.

10 Om en kristen sexualsyn (1973) s2–4.
11 Om en kristen sexualsyn (1973) s8–12.

Biskopsmötets uttalande gavs ut i nya uppla-
gor 1974 och 1976. SFR instämde i yttran-
det vid sitt möte 1973–10–18 (Aktuellt från
Sveriges Frikyrkoråd 1973 s46–56, där utta-
landet och instämmandet finns publicerade).

12 Frikyrkan måste stödja... (1973).
13 Det finns också exempel på motsatsen till

pietistisk ”syndakatalog”. Någon har berät-
tat för mig hur svensk-kyrkliga kristna, för
att markera sin lutherska övertygelse om fri-
het från lagbud, medvetet nyttjat alkohol.

14 Lundkvist (1977). Jfr även Lundkvist
(1998) där han utifrån den engelske forska-
ren Perkin talar om olika ideal inom olika
samhällsklasser.

15 I intervju nr 4 berättar P om hur hans far
lämnade nykterhetslogen när den började
erbjuda danskvällar.

16 Definitionen kommer från historikern Sten
Carlsson och är grundläggande för
folkrörelseprojektet. Den återges i Lundkvist
(1977) s14. Statsvetaren Hilding Johansson
arbetar med en vidare definition som inklu-
derar fler rörelser (Johansson 1980 s19–20).

17 En översikt av folkrörelserna ges i Johans-
son (1980). Författaren har i sin avhandling
undersökt hur nykterhetsrörelsen förhållit sig
i ett antal frågor vid sidan om nykterhets-
strävandena: rösträtten, arbetarfrågan, freds-
och försvarsfrågorna. Denna analys gäller

NOTER TILL KAPITEL 9 – 10
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utvecklingen fram till mitten av 1940-talet.
Johansson (1947). Mitt primärmaterial ger
inte underlag för någon närmare jämförelse i
dessa fall.

18 Ambjörnsson (1988). Jfr även Från prole-
tariat till… (1981) där David Gaunt beskri-
ver fackföreningens mål 1902 på ett lik-
nande sätt utifrån ”sex fackliga bud”: man
ska vara punktlig, ädel och höjd över fiend-
skap, bli kultiverad och human (s16). I denna
bok framkommer också spänningarna mel-
lan organiserade och oorganiserade arbetare.

19 Kennerberg (1996) s309.
20 Predikantmötets uttalande... (1964).
21 För detta, se Bexell (1995) s63–75. Bexell

beskriver det han kallar frågans
avmoralisering och remoralisering. Med detta
avser han att det finns olika synsätt i vilken
mån samhället ska vara neutralt eller inte i
samlevnadsfrågor. Med avmoralisering avses
att den etiska diskussionen kring en viss fråga
förs in i den privata sfären.

22 Ahrne m fl (1996) s106.
23 Yttrandet publicerades i ToL (Familj och

äktenskap... 1972). Det finns också i stencil
på Riksarkivet i Stockholm.

24 SOU 1981:85, s13.
25 Årsbok för Sveriges Frikyrkoråd 81/82,

s179.
26 Berge (1995) s126.
27 Bergsten (1995) s84.
28 En av mina läsare säger: ”Det var samma

syn på sex i och utanför församlingen. I för-
samlingen var den dock förstärkt med hän-
visning till Jesus.” (Samtal med anonym
1998–11–12.)

Kapitel 11

1 Bardh (1998).
2 Intervju nr 40.
3 Samtal med anonym 1998–05–27.
4 Intervju nr 39 (om klädedräkt).
5 Den fråga som ställdes löd: ”När det inträf-

fade förändringar i synsätt, vilka var de van-
ligaste orsakerna? Hur motiverades/förkla-
rades förändringarna?” Frågan har nr 11 el-
ler 12 i intervjuformulären.

6 Intervju nr 2,11,20,21,23 i den äldre grup-
pen och 22,26,31,32 och 40 i mellan-
gruppen.

7 Intervju nr 4,12, i den äldre gruppen och
29,38 och 40 i mellangruppen.

8 Intervju nr 1,11,29 och 40.
9 Se exempelvis inledningen till boken Är hem-

met ur räkningen? (1955).
10 Samtal med Sven Hemrin 1996–03–25.
11 ”Man började att lära sig ifrågasätta och ha

ett objektivt synsätt.” Intervju nr 11. Även

i intervju nr 1 vittnar informanten om vad
dessa kontakter betytt för hans egen utveck-
ling.  Även nr 29 och nr 40 hänvisar till
skolan.

12 Den kristna ungdomens litteraturnämnd var
ett initiativ inom FKS.

13 I USA har jag, apropå klassresan, mött det
ironiska uttrycket: ”A methodist is a baptist
who has learned to read.”

14 Understryks av intervju nr 20 och nr 38.
15 Här finns mycket att undersöka när det

gäller frikyrkliga synpunkter på könsroller,
familjemönster och mans- resp kvinnosyn.

16 Intervju nr 4.
17 Samtal med Freddy Götestam 1995–09–

23. Även intervju nr 23 och nr 38 betonar
resandet som betydelsefullt.

18 Intervju nr 4,12,29,38,40.
19 Pingstledaren Olof Djurfeldt uttrycker det

på följande sätt: ”Framförallt har TVs infly-
tande varit stort. För oss som var unga på
1940-talet var nöjesvärldens kändisar okända.
Man kände ju några namn, men man hade
ingenting att anknyta till, man gick ju inte
på bio och såg dem. Idag är unga pingstvän-
ner i allmänhet väl förtrogna med dem som
figurerar i filmer och TV-shower. Ibland
tycker man att de verkar kunna mer om dem
än om pastorer och viktiga kristna ledare.
Det har förskjutits oerhört. Jag tror att TVn
är den stora boven, eller hur man nu ska ut-
trycka det. Jag tror också att såpoperor och
liknande har påverkat oss mer än vad vi i
allmänhet har insett. För det är inte så
mycket den renodlade antikristna argumen-
teringen som har påverkat oss som denna
populärkultur: de som följer den här typen
av saker får människor att identifiera sig med.
Och det kan mycket väl påverka deras egna
etiska val. Där har skett en förändring, även
om man fortfarande inte vill acceptera värl-
den i betydelsen lösaktighet, penningkärlek
osv. Men jag tror att vi har påverkats dju-
pare än vad vi riktigt vill erkänna.”  Samtal
med Olof Djurfeldt 1998–03–26.

20 Intervju nr 4.
21 Intervju nr 27.
22 I England mötte jag uttrycket ”four-wheel-

baptists”, människor som med bilens hjälp
tar sig till en församling där man trivs och
känner sig hemma. Och då är inte samfunds-
tillhörigheten det viktiga!

23 Intervju nr 38.
24 Intervju nr 13.
25 Klefbeck (1928) s158–180.
26 Johansson (1987) s253–254. Jfr orden:

”Förkunnelsen om Jesu återkomst tonades
ner när väckelsen avtog.” Intervju nr 12.

27 Samtal med Sven Hemrin 1996–03–25.
28 Sagt av en äldre ÖM-ledare till mig någon
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gång under 1980-talet.
29 Kennerberg (1996) s332–342.
30 Flera av de äldre samfunden har hela tiden

haft kontakter i utlandet som stimulerat teo-
login. Det gäller inte minst relationerna inom
KV. För flera av de yngre samfunden gav
ökade internationella kontakter, exempel-
vis Lausannekonferensen 1974 och efterföl-
jande diskussioner, en teologiskt motiverad
förnyad insikt om ansvaret i samhället. Detta
följde på de utmaningar som 1960-talet gett,
inte minst de betoningar av Guds verksam-
het även utanför kyrkan som till exempel
förekom i samband med KVs general-
konferens i Uppsala 1968. Överhuvud skulle
det vara en intressant forskningsuppgift att
undersöka vilken roll de internationella kon-
takterna spelat för utvecklingen i olika sam-
fund.

31 Intervju nr 33.
32 Intervju nr 28 och 29.
33 Intervju nr 2 och 18.
34 Intervju nr 32.
35 På samma sätt kan man undra om det fak-

tum att Livets Ord nu söker sig närmare öv-
riga frikyrkor är ett resultat av att man i
organisationsutvecklingen lämnat pionjär-
fasen.

Kapitel 12

1 Bexell & Grenholm (1997) s168.
2 Petersson (1997) s7–26.
3 Petersson (1997) s16.
4 Kanske är det så att en undersökning fokuse-

rad på andra frågor (till exempel krig/fred
och socialt ansvar) skulle uppenbara större
skillnader inom frikyrklig tradition. Det är
också möjligt att samhörigheten inom gene-
rationerna är större än inom samfunden.

5 Frikyrkosverige 1995 - en... (1995).
6 Halvardson (1997).
7 Palm (1993b).
8 Exempelvis Teologiska Högskolan Stock-

holm och Sändaren (SB/SMF), kansli-
samverkan (ungdomsförbunden inom SB/
SMF/MK, upphörde under 2000), gemensam
tidning Nya Dagen (Nyb, SAM, PR).

9 Jfr Kristenson (1997).

NOTER TILL KAPITEL 10-12
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Part One: Introduction

Chapters One and Two

The Christian context of the Swedish society has changed during the latter
part of the 19th and the 20th century. For some hundred years it had been
dominated by a Lutheran state church. However, the revival movements of
the 19th and 20th centuries many times developed in opposition to this state
church and organized themselves into different associations (denominations).
The 20th century has seen both uniting forces and tensions in what came to be
called the Free Churches (i.e. non state churches) of Sweden.

The task of this dissertation is to describe and characterise ethical reflection
in the Swedish Free Churches. An overview of earlier scientific research
indicates that some studies have been done in the area, the most recent one in
1996 on church discipline. However, since 1928 no one has tried to describe
the overall structure of their ethical reflection. This dissertation is an attempt
to fill this gap.

More precisely the research question is threefold, the first two parts being
the primary ones. (1) Describe continuity and changes in opinions on some
ethical issues. (2) With the help of the source material illustrate and discuss
how some important systematic-theological ethical questions are treated. (3)
Suggest reasons for change and discuss the question of how homogeneous
and unique the ethical reflection of the Free Church tradition is.

The dissertation builds primarily on two sources of material. The first
one is a reading/treatment of discussions and statements on marriage, divorce
and remarriage. The material is gathered from books, journals and papers
from the 1930s to the 1990s. All books on the subject published by Christian
publishers have been read. The articles are from theological journals and from
two denominational weekly papers: Missionsbaneret, belonging to the Örebro
Mission and Svensk Veckotidning, belonging to the Swedish Covenant Church.
The second source of material consists of forty-four interviews with Free
Church people. They are divided into three groups according to age (born
1907-1935, 1940-1961, 1971-1977). The interviews have been performed by
the author or by students at the Örebro Theological Seminary.

Some methodological aspects are considered. Concerning the material on
marriage, divorce and remarriage it is argued that it sufficiently represents the
variety of Swedish Free Churches as the two denominations do (see below).
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Most of the material is written by leaders or by authorized teachers within the
denominations and therefore probably represents the approved teaching.
However, some other voices are represented, for example in letters to the editors.
Some of the difficulties in using interviews are recognized: distance of time, the
risk of later rationalizing and harmonizing, influence by the interviewer, choice
of informants, choice and formulation of questions. Recognizing this, it is argued
that they still can be used as source material as they represent authentic rea-
soning and conclusions from active individuals from different denominations.
However, it is accepted that there are certain limitations in the degree of accep-
table generalisations.

The presentations of the task, earlier scientific research, source material and
methodological considerations are given in the second chapter. Before them
some fragments from the interviews are presented as a prologue in chapter one.

Chapter Three

Chapter three provides some background information about the Swedish
Free Church movement. It is presented as part of what is usually called The
Popular Movements (Folkrörelser) of Sweden but at the same time it considers
itself as churches in the long Christian tradition. The history of the movement is
a mixture of unions and splits and cannot be described in detail here. Most of the
Free Churches were formed during the latter part of the 19th century although
some have benn formally established during the 20th century.

The present study focuses mainly on the denominations which are today
members of the Free Church Council of Sweden. This includes the Baptist
Union of Sweden, Interact, The Pentecostal Churches, The Seventh Day
Adventists, The Methodist Episcopal Church, The Swedish Alliance Mission,
The Swedish Covenant Church, The Salvation Army and The Swedish Salvation
Army. Interact is a merger (1997) of three Baptist denominations: The Örebro
Mission, The Swedish Holiness Mission and The Swedish Free Baptists.
Depending on the choice of source material the Örebro Mission and the Swe-
dish Covenant Church are specially focused. A brief historical sketch is provided
as well as numbers of members for each denomination.

It is argued that there are some uniting theological convictions among the
Free Churches. In contrast to the Lutheran state church, emphasis was placed
on conversion and personal faith of the believer and the concept of believers´
church, i e that a church should consist of believing individuals who have chosen
to form a congregation.

In addition, it is further argued that a high regard of the Bible as authority for
faith and life, an openness for a special work of the Holy Spirit and an emphasis
on apocalyptic eschatology have been influential factors in the world view of
the Free Church members. In this christologically focused theology there is also
an emphasis on mission and evangelism.
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Part Two: On Christian behaviour

The second part of the dissertation consists of two chapters presenting a summary
of the results from the study of the source material. The focus is on opinions in
some ethical issues.

Chapter Four

In chapter four the teaching and discussions on marriage, divorce and
remarriage is outlined. During the period some big changes occur in the
Swedish society, primarily in relation to a more permissive view of sexuality and
a higher number of co-habitations and divorces.

In the Free Churches one continues to teach the value of matrimony and the
marriage ceremony. Resistance exists to the acceptance of co-habitation, although
a few voices express an understanding attitude from the 1970s and onwards.
The convictions of marriage as a place for life long fellowship, mutual respect,
service and love are continually emphasized. When the institution of marriage is
questioned and co-habitation is accepted in society, these “content aspects” are
more developed and stressed.

There is also mainly an understanding of the sexual act as belonging within
marriage, although contrary voices are heard accepting sex in “permanent rela-
tions”. Marriage is considered to be more than a covenant between two parties;
often it is described as God given and based in creation. It should be officially
recognized and publicly known. It is not considered to be a sacrament. Mar-
riage with non-Christians is not recommended.

The overall conviction on divorce is that it is not the will of God and should
be avoided. However, divorces are getting more and more accepted. In the
earlier part of the period there are discussions on acceptable reasons for divorce:
sexual unfaithfulness and the request of a non-Christian partner are accepted.
Over time the whole discussion of valid reasons disappears, and the argumenta-
tion now more and more concerns what could supposedly be the lesser evil in a
difficult situation.

A change of opinion can be seen in the views on remarriage. Earlier in the
period it was accepted only for the person who was considered ”innocent” to
the divorce. Two decades later there are still some hesitant voices but few or no
one forbid remarriage. In comparing the Covenant Church and the Örebro Mis-
sion one can notice that the opinions in the former usually change about a decade
earlier than in the latter, which seems to be more conservative.

Chapter Five

Chapter five provides a summary of the informants´ replies on matters
related to Christian life style, sometimes partly called “the catalogue of sins”.
At the beginning of the period there is in many Free Church congregations a
definite ”no” to activities like smoking, drinking, social dancing, card-playing,
cinema and theater. There are rules on how to dress and what to read. Some
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voices express hesitancy towards athletics, and keeping the Sunday holy is
considered very important. Sexual purity is also demanded. There are different
opinions on whether to apply for being a conscientious objector and concerning
political involvement.

Further development shows both continuity and changes. Most of the
prohibitions in the area of entertainment disappear. In the area of political work,
union involvement, military service and simple life style no significant changes
between the age groups can be identified in the material.

Comparing the denominational affiliation of the informants, one can notice
some dissimilarities. The most significant one is that some parts of “the catalogue
of sins” seem to disappear later among pentecostally oriented individuals. Among
these there are also later approvals of athletics and political and union involvement
than among those belonging to Baptist or Covenant churches. Interestingly
enough, it can be noticed that views on military service or not (conscientious
objectors) does not follow denominational lines.

Part Three: Free Church Ethical Reflections

In the third part the dissertation addresses some pertinent questions important in
ethical reflection: the relation to people and situations outside one´s own group,
ideals and virtues that are valued and promoted, the relation between the individual
and the group, and authoritative sources for ethical reflection. A focal point is to
discuss how the ethical reflections in these areas are conditioned and affected
by the conviction of the concept of believers’ church.

Chapter Six

Chapter six has the heading One´s  own group and “the world”. It is noticed
that the term “the world” in the Bible has both positive and negative connotations.
In the earlier sources analyzed in the dissertation, a negative use of the term is
frequent. Many of the prohibitions of specific behaviours are motivated by
reference to avoidance of “worldly behaviour” or close contact with “the world”.

It is argued that this way of marking some sort of borders around the fellowship
of believers has some specific purposes: it makes visible the identity of the
Christian group, it helps the believer to avoid seduction, it shows what should
have the highest priority and it separates those “more spiritual” from others.

In some cases this conviction includes a non involvement in activities in so-
ciety at large. However, it is not always so. Especially in the older Free Chur-
ches (the Baptist Union, the Covenant Church and the Methodist Church) there
exists during the whole period a commitment also to be engaged outside the
church. This involvement seldom seems to have been named “the world”, which
means that the term is basically used in a negative manner.

The situation changes during the 1960s. Then the term “the world” is used
also in a more positive way. There are some who continue to talk negatively



SUMMARY 359

about “worldliness” and “worldly behaviour”, but the overall tendency is to
lower or take away the borders between the church and “the world”. When “the
catalogue of sins” disappears, “the world” becomes more neutral or positive. It
is no longer used in ethical reflection as a border mark.

The chapter closes with a discussion on the topic of the Christian in the
world. The sociological concepts of church and sect are mentioned, and the
two biblical metaphors of salt and light are introduced as different ways of
engaging the world. It is questioned whether it is possible to use “the world” as
a useful term in ethical reflection due to bad historical connotations among
many members of the Free Churches. Finally the question of whether the church
ought to be a separated group or not is discussed. It is suggested that a healthy
Christian existence needs both withdrawal from the world and active involvement
in the world.

Chapter Seven

In the seventh chapter Values, virtues and norms the reasons behind the
prescriptions are described and analyzed. The background is the opinion, partly
examined in chapter five, that the Free Churches have been characterized by
lots of concrete rules demanding or forbidding specific behaviours.

Having defined what “the catalogue of sins” means, the chapter shows that
the rules usually are trying to defend some specific values and virtues. Relation
to God, love, faithfulness, respect, service for one another and mutual trust are
values mentioned in the context of the teaching on marriage, divorce and
remarriage. All of these are considered to be supportive of a good marriage
according to the will of God. The study also suggests that there is a tendency to
redefine faithfulness to include personal development, which might lead to a
more sympathetic view on divorce and remarriage. The same positive values
can be found behind the negative warnings of the consequences of breaking the
rules in ”the catalogue of sins”.

The question is raised if there are over time some changes in the emphasis on
different values. It is argued that there is a movement towards broader acceptance
of “the enjoyment culture”. During the early period life was approached with
the overall question: How can my life be part of the advancement of the King-
dom of God? Later generations seem to be more eager to also include enjoyment
in their life expectations. One reason for this change of attitude might be the
disappearance of apocalyptic eschatology in Free Church preaching and teaching.

What kind of ethical theory can be found in the discussions within the source
material? It is argued that there is a basic understanding of ethics as reflections
on how to live a life following Christ. It means being transformed as a person
and a focuses on developing values and virtues consistent with being a follower
of Christ. On a practical level, in the course of time, there seems to be more of
a consequential way of reasoning compared with a more rule-oriented way in
the earlier part of the period.

In a brief overview it is further argued that the Free Church people seem to
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consider God´s will valid for all people, Christians and non-Christians alike. In
society they argue for laws according to Christian values and norms but do not
want to enforce the laws on unwilling non-Christians.

The chapter concludes with a discussion on the positive and negative aspects
of using rules in ethical reflection and moral practice. It is suggested that a
focus on personal discipleship to Christ combined with serious communal
reflections on which values that should be promoted are natural ingredients in
the ethical reflection in the tradition of the believers´church.

Chapter Eight

The relation between the individual and the group is addressed in the eighth
chapter. With the help of earlier research it is initially argued that there is an
expectation on the individual to make his/her own decisions in life. The will of
the individual is considered important. The dissertation then summarizes the
informants´ opinions on how the moral teaching/tradition is transmitted. Most
informants say that their main influence has been their home and parents. Younger
informants report of more discussions than the older do.

The question is raised about decision making in the Free Church context.
Most informants state that the decisions of the church mainly are taken by the
pastor and a group of lay leaders (elders or deacons). The informants also
assert male dominance in the governing boards. The gender situation is similar
in the other group of source material: most of the material on marriage, divorce
and remarriage is written by men.

The last issue in this chapter is church discipline in the Free Churches. A
comparison is made with an earlier dissertation (by Owe Kennerberg 1996).
The results of the present study arrive at similar conclusions as the earlier one.
Official church discipline was practiced up until the 1970s and ended earlier in
the older denominations. Different issues were dealt with, from sexual issues to
other examples of irresponsible behaviour. The reasons were basically the pur-
ity of the church as a witness to the world, a will to obey the Bible and the risk
of “worldly infections”.

According to the informants, church discipline today seems to be individual
oriented (based in counseling) rather than church oriented, and matters are sel-
dom officially discussed in church meetings.

The chapter closes with a discussion relating the described history to the
basic question of decision-making authority and commitment to the group one
belongs to. Related to the discussions in the book Habits of the Heart, it is
suggested that the Free Church tradition has to find a way of constructively
combining individualism and commitment. Some important factors in this pro-
cess are mentioned.

Chapter Nine

Chapter nine concerns authoritative sources on which the ethical statements
are based. The texts by five of the authors who have written on marriage,
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divorce and remarriage are chosen for a thorough study. Some pertinent questions
are raised: Which biblical texts do they use? Are the texts interpreted as rules,
principles or paradigms? Is there anyone norm (like love) that is considered to
be basic in moral reasoning? How are other sources like scientific knowledge,
tradition, experience and conscience used?

The study shows that different paths of moral reasoning exist. In the earlier
period the texts are often considered to be rules to obey. Over time, one can
identify more of contextual interpretations. The principle of love is sometimes
used as an overriding principle. Other ways of arguing include the conviction
that what is best for the person should be chosen, or that there is a contrast
between the spirit and the letter of the law. Still another way of reasoning is to
point to the tension between ideals and reality. The conclusion of these reflections
often is a more accepting view of remarriage.

The earlier change of opinion in the Covenant Church (described in chapter
five) seems to be related to an earlier change of biblical interpretation. It is
further shown that the interpretations are influenced by the growing knowledge
in psychology and sociology, although during the whole period the Bible is con-
sidered as the final authority.

In response to the question of how much non-Christians know of God´s will,
the observation is made that the issue hardly seems to be discussed in the source
material. However, there seems to exist an understanding that the order of creation
can be known by anybody.

The chapter is closed with a few comments on some issues raised by the
presentation. It is argued that consciousness of the influences from one´s own
context is necessary in all biblical interpretation. It is further suggested that the
central theological convictions of the believers´ church tradition demand that
ethical reflection too should have its focus and center in the consequences of
the reconciling work of Jesus Christ.

Part Four: Free Church Ethics in the Swedish Context

In part four some final aspects are addressed.

Chapter Ten

In chapter ten the findings are contextualized in the Swedish situation. The
study shows that the convictions on marriage, divorce and remarriage are sim-
ilar to opinions in the Lutheran church. Also the differences in the Free Chur-
ches and the developments over time have counterparts among the Lutherans.
The more permissive view on divorce and remarriage comes earlier in the Luth-
eran context, and there is also a partly different way of moral reasoning.

It is hard to find useful comparative studies on other parts of the Popular
Movements (the Temperance movement and the Workers movement) and definite
judgments cannot be made due to lack of analyzed source material. However,
based on some comparative material it is suggested that many similar values and
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virtues are being proposed.
The Free Church representatives have been involved in the law making proces-

ses in the Swedish society. Partly they have found a common understanding
with other groups, for example on the view of the importance of faithfulness
and the defense of the weaker part of the relation. However, during the whole
period voices criticizing the development of more permissive forms of sexual
relations are regularly heard.

Chapter Eleven

Chapter eleven deals with possible causes for the changes that have taken
place. Causes mentioned are changes in financial and economical situations,
increased educational level, changing gender roles, international impulses through
travel and migration, the impact of media and a more psychological understan-
ding of human existence.

The local church is at the end of the period less isolated than at the beginning.
There have been changes in theological understanding, for example in the areas
of eschatology and ecclesiology.

According to the informants, the process of change often followed a certain
course: in a situation dominated by clear rules of expected behaviour, some
individuals – without verbally taking issue – no longer go along but start to
behave differently. After a while what was earlier disapproved of seems to be
accepted. However, at other times intensive discussions took place.

Some informants are happy about the changes while others talk about them
as leading to backsliding from true Christian lifestyle.

Chapter Twelve

The final chapter of the dissertation relates its findings to the frame work of the
research project ”Traditions of values, changes of values and community of
values in the Swedish culture and society”. The question is raised how
homogeneous the ethical tradition of the Free Churches is. It is argued that a
uniting factor exists in the emphasis on personal faith and the concept of belie-
vers´ church. There are certain values and virtues that are promoted: love,
faithfulness, mutual respect, freedom, advancement of the Christian work etc.
At the same time there are discussions and tensions related to the question of
how open the church should be to cultural and societal involvement. These
tensions are considered to be sub traditions inside the large tradition.
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Bilaga 2

FFFFForskningsprojektetorskningsprojektetorskningsprojektetorskningsprojektetorskningsprojektet
FFFFFrikyrklig Moralbildningrikyrklig Moralbildningrikyrklig Moralbildningrikyrklig Moralbildningrikyrklig Moralbildning

Handledning för intervjuare

Tack
för att du vill medverka i detta projekt som alltså syftar till att bättre förstå
frikyrklig moralbildning.

Din uppgift
är att intervjua en människa samt skriva ett referat av intervjun.

Hur du går tillväga
* Sedan du valt ut en lämplig person frågar du honom/henne om villighet att
medverka. Berätta något om vad det handlar om och lämna över presentationen
till honom/henne. Bestäm tid och plats (gärna i den intervjuades hem).
* Ge tid för ”uppstarten”: bygg upp den sociala relationen före intervjuandet.
Fråga om lov att använda bandspelare om du så önskar.
* Ta god tid på er: genomför intervjun utan stress. Tacka och summera. Fråga
om lov att få återkomma om du behöver förtydligande (kan ske per telefon).
* Skriv samma dag ut svaren (medan du har det aktuellt och fräscht!). Skriv på
dator eller skrivmaskin och följ frågeordningen. Om det är möjligt, bör du låta
din intervjuperson läsa det du skrivit och ge synpunkter på det så att han/hon
”känner igen sig” i slutversionen.
* Lämna ditt skrivna material till Björn Cedersjö eller Lennart Molin (på diskett
och/eller papper).

Viktigt att tänka på under intervjun
* Intervjusituationen är ett samspel mellan dig och den som berättar. Du har
huvudansvaret för att styra det hela så det drivs framåt på lämpligt sätt.
* Bifogade hållpunkter för samtalet bör du se som vägledning; du behöver inte
följa dem slaviskt. Låt samtalet utvecklas naturligt. Se dock till att du någon-
stans i samtalet ställer de frågor som finns med där. Gör det med ungefär de
formuleringar som är angivna. Ge gott om utrymme för den intervjuade att
svara.
* Det är viktigt att du lockar den intervjuade att berätta. Enklast minns männis-
kor om det som sägs kan associeras/hängas upp på konkreta händelser. Var
noga med att förstå vad som sägs.
* Om du inte använder bandspelare: Anteckna hela tiden nyckelord etc som kan
hjälpa dig vid utskriften. Särskilt viktiga meningar kan skrivas ner ordagrant
(använd citationstecken för att markera att det handlar om sådan text).



BILAGOR 365

Bilaga 3

Forskningsprojektet
Frikyrklig Moralbildning

Nr:
Kön:
Födelseår:
Samfund under uppväxttiden:
Nuvarande samfund:
Uppvuxen i
Datum:

Stolpar/hållpunkter för samtalet:

1  Kan du berätta något om ditt föräldrahem? Växte du upp i ett kristet samman-
hang? Vilket? Var dina föräldrar engagerade? Gick ni på många möten? Hur kom
du själv till tro?

2  Kan du berätta om några viktiga händelser från ditt liv? Vad hände dig, vad
hände i världen och Sverige?

3  Vad var det som påverkade dig? Minns du pastorer, lärare, böcker, tidningar,
upplevelser, utbildning etc? Hade ni någon tidning som ni läste regelbundet?

4  Vad var det viktigaste du fick lära dig om etik och moral? Hur lärde du dig det?
Av vem? Minns du att du reagerade på något särskilt? Har du senare i livet
reagerat på vad du lärde dig som barn/ung?

5  Vad minns du från församlingslivet? Vilken plats hade församlingen? Vilka
bestämde? Hur såg man på icke-kristna?

6  Förväntades församlingsmedlemmarnas moral vara annorlunda än andras?
Var den det i praktiken? Hur gick gränsen mot ”världen”? Om du har bott på
olika platser, kan du beskriva skillnader?

7  Har människors felaktiga/tveksamma moralbeteenden behandlats i de försam-
lingar du varit med? Vilka frågor gällde det? Hur gjorde man? På vems initiativ?
Vilka resonemang tror du låg bakom?

8  Vilka debatter i moralfrågor fördes? Minns du någon särskild debatt? Blev det
någon gång en konflikt i församlingen, mellan enskilda eller grupper just på
grund av olika uppfattningar i moralfrågor? Vad gällde de i så fall? Kom du själv
i konflikt med den äldre generationen (t ex dina föräldrar) kring något?



FRIKYRKLIG  ETIK

9  Vad handlade förkunnelsen om? Var det mycket moralundervisning i den?

10  Hur användes Bibeln? Lästes den mycket? Var det några texter som använ-
des mer än andra? Diskuterade man tolkningar? Vem bestämde ”rätt tolkning”?

11  Hur såg man på och motiverade sin syn på
nöjen, teater och dans
idrott
klädedräkt, hårlängd
abort
kvinnligt och manligt
politiskt engagemang
nykterhet
tobak, snus
TV, radio, film och andra medier
skönlitteratur
profana veckotidningar
kortspel
litteratur
värnplikt
rättvisefrågorna i samhället och globalt
sex
vilodagen

12  När det inträffade förändringar i synsätt, vilka var de vanligaste orsakerna?
Hur motiverades/förklarades förändringarna?

13  Hur har dina egna barn funderat och agerat kring dessa frågor? Vilka ev
konflikter har du och de genomlevt?

14  Vad tycker du att vi skall undersöka i detta projekt? Vi vill ha både inifrån-
kunskap och utanifrånperspektiv. Vet du om något bra material, någon tidskrift,
bok, tidning, något radioprogram eller liknande? Någon att intervjua?

Anteckna om personen har intressant källmaterial: häften, skrifter, uppteckningar,
dagböcker, tavlor etc. Är han/hon villig att låna ut det?

366
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Forskningsprojektet
Frikyrklig Moralbildning

Nr:
Kön:
Födelseår:
Samfund under uppväxttiden:
Nuvarande samfund:
Uppvuxen i
Datum:

Stolpar/hållpunkter för samtalet:
(för åldersgruppen 20-25 år)

1  Kan du berätta något om ditt föräldrahem? Växte du upp i ett kristet samman-
hang? Vilket? Var dina föräldrar engagerade? Hur kom du själv till tro?
2a  Nämn några frågor där du som kristen idag tycker det är svårt att veta vad
som är rätt och fel.
2b  Försök att kort beskriva vad som menas med ”kristen livsstil”.
2c  Ibland använder man uttrycket att en kristen ska ”leva i världen men inte av
världen”. Vad betyder det för dig?
2d  Fick du några restriktioner av dina föräldrar om sådant som du inte fick
göra? I så fall vad? Hur motiverades det? Följer du fortfarande dem?
2e  Kan du berätta om någon diskussion kring moralfrågor? Har du varit med
om någon konflikt i din församling, mellan enskilda eller grupper, just på grund
av olika uppfattningar i moralfrågor? Vad gällde de i så fall? Har du själv kommit
i konflikt med den äldre generationen (t ex dina föräldrar) kring något?
2f  I vilken mån finns det enligt din uppfattning utrymme i församlingen att
avvika från det de flesta anser vara rätt?
2g  Någon vi intervjuat tidigare har menat att ungdomar idag inte fått några
tydliga gränser. Tycker du det stämmer? Motivera. Tycker du det är bra eller
dåligt?

3a  När har du fått din undervisning i moralfrågor? Hur? Av vem?
3b  Vad är det som påverkat dig? Minns du pastorer, lärare, böcker, tidningar,
upplevelser, utbildning etc? Var det någon tidning som du läste regelbundet?
3c  Hur användes Bibeln? Lästes den mycket? Var det några texter som använ-
des mer än andra? Diskuterade man tolkningar? Vem bestämde ”rätt tolkning”?

4a  Vilken plats har församlingen i ditt liv?
4b  På vilket sätt bidrar församlingen och den kristna gemenskapen till att du kan
leva rätt?
4c  Har enskilda människors felaktiga/tveksamma moralbeteenden behandlats i
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de församlingar du varit med? Vilka frågor gällde det? Hur gjorde man? På vems
initiativ? Vilka resonemang tror du låg bakom?
4d  Tycker du att församlingen ska korrigera någons handlingssätt? I så fall hur?

5a  Förväntas kristna människors moral vara annorlunda än andras? Hur?
5b  Frikyrkomänniskor har ibland beskyllts för dubbelmoral. Tycker du det är
berättigat? Motivera.

6a  Försök beskriva/karakterisera hur du tror att frikyrkliga människor i andra
generationer tänker i moralfrågor.
30-35 åringar
50-55 åringar
70-75 åringar
6b  Förväntningar på hur kristna människor ska leva förändras. Kan du ge ex-
empel på att din egen syn förändrats i någon fråga? Hur? Varför?

7  Hur resonerar du och dina kompisar kring (försök motivera ev ståndpunkt)
idrott
nykterhet
tobak, snus
vilodagen
klädsel
politiskt engagemang
värnplikt
rättvisefrågorna i samhället och globalt
miljön
enkel livsstil
abort
musik
TV, radio, film och andra medier
nöjen, teater och dans
skönlitteratur
profana veckotidningar
kortspel
kvinnligt och manligt
sex
sambo
homosexualitet

8  Om du fick bestämma hur vägledningen för unga människor i moralfrågor
skulle utformas, hur skulle den då se ut?

9  Övriga tankar, synpunkter och funderingar kring ämnet
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Bilaga 5

Biografiska notiserBiografiska notiserBiografiska notiserBiografiska notiserBiografiska notiser

Sammanställningen är ett urval och inkluderar huvudsakligen dem som finns med i texten, inte i
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