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Inledning 

Ett föränderligt kyrkligt landskap 

Under början av 1900-talet var relationen mellan den lutherska Svenska kyrkan och katolska 

kyrkan minst sagt frostig. Den katolska kyrkan avvisade all samverkan med andra kyrkor och 

menade sig representera den enda sanna kyrkan, och från svensk-kyrkligt håll betraktade man 

katolicismen som en vidskeplig irrlära och ett hot mot svenskheten. Man var också minst sagt 

irriterad över den katolska missionsverksamheten i Sverige, och man var stolt över det lut-

herska arvet.
1
 

Efter första världskriget tycks rädslan och irritationen över katolsk propaganda i Sverige ha 

ökat och debatten kring den katolska kyrkan återfinns ofta i medierna. Men med det alltmer 

hotfulla utrikespolitiska läget under åren 1938‒39 flyttas fokus till andra hotscenarier. Europa 

riskerar återigen att sättas i brand och nationalsocialisterna i Tyskland, som till en början 

tycktes vilja gynna de protestantiska kyrkorna, framträder alltmer som fiender till den kristna 

tron. Samtidigt tilltar kommunisternas gudlöshet- och förföljelsekampanjer i Sovjetryssland 

och protestantismens ställning försvagas i det katolska Sydeuropa, inte minst i Francos Spa-

nien.
2
  

 

I en föränderlig och hotfull värld där den kristna tron hotas från flera håll och också den ka-

tolska kyrkan utsätts för förföljelser blir det svårt att upprätthålla den traditionella antikatolska 

hållningen. Tidens tycks kräva ett större mått av samverkan mellan kristna kyrkor och samfund. 

Även katolikerna drabbas hårt av de antikyrkliga sovjetiska kampanjerna och i Tyskland utsätts 

den katolska kyrkan för ett allt hårdare politiskt tryck och många av de katolska organisatio-

nerna förbjöds.
3
 

                                                 
1
 Werner, Yvonne Maria, ”Svenskhet, katolicism och europeisk integration: Katolska kyrkan i Sverige efter 

1945”: Kyrkohistorisk årsskrift 2006, s. 1; Alvunger, Daniel, Nytt vin i gamla läglar: socialdemokratisk kyrko-

politik under perioden 1944-1973, Göteborg, 2006, s. 46‒51. 
2
 Brohed, Ingmar, Sveriges kyrkohistoria. 8, Religionsfrihetens och ekumenikens tid, Stockholm, 2005, s. 121; 

Werner, Yvonne Maria,”The Catholic Danger”: The Changing Patterns of Swedish Anti-Catholicism 1850‒1965: 

Anti-Catholicism in a Comparative and Transnational Perspective, (In print) Amsterdam 2012 (Werner 2012a), s. 

1‒2 Sidhänvisningen hänför sig till artikeln, inte antologin som sådan. 
3
 Brodd, Birgitta, Var Sveriges sak också kyrkans?: Svenska kyrkans utrikespolitiska aktivitet 1930‒1945 : en 

tidslägesorienterad analys, Norma, Skellefteå, 2004, s. 180‒186. 
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Efter andra världskrigets slut andas Svenska kyrkan liksom de nordiska systerkyrkorna opti-

mism och nyvunnet självförtroende. Man hoppas kunna medverka i arbetet på att bygga upp ett 

nytt Europa och samtidigt stärka sin ställning i samhället och vinna människor för den kristna 

tron.
4
 En ny konflikt, annorlunda men med potential att bli minst lika farlig och förödande 

tornar då upp sig. Det kalla kriget, kraftmätningen mellan det kommunistiska östblocket och 

den kapitalistiska västvärlden inleds. Skräcken breder ut sig för ett nytt krig, med nya fasans-

fulla vapen som skulle kunna resultera i en värld där de kyrkofientliga kommunisterna står som 

segrare. Vem fruktar man mest? Kommunisterna eller den katolska kyrkan? Ser man från 

svensk-kyrkligt håll det hela som ett krig på två fronter eller mer som en möjlighet för nya 

allianser?  

 

Syfte och frågeställning    

Syftet med här uppsatsen är att undersöka synen på katolicismen i läroböcker i kyrkohistoria 

och i de båda svensk-kyrkliga tidskrifterna Svensk kyrkotidning och Kyrkor under korset under 

1930‒ 1940‒ och 1950‒talet och dess eventuella förändringar. Jag kommer att utgå från föl-

jande frågor:  

 Hur beskrivs den katolska kyrkan före och efter andra världskriget i det analyserade 

materialet? Vilken betydelse tillmäts politiska och ideologiska faktorer? Och hur ser 

man på katolicismen som religion? 

 Sker det någon förändring över tid? Och vilken roll spelade kommunismens fram-

marsch i detta sammanhang?  

 

Källmaterial och avgränsning 

Mitt källmaterial utgörs av kyrkliga tidskrifter och läroböcker i kyrkohistoria för gymnasiet. 

Jag har valt att analysera de båda svensk-kyrkliga tidskrifterna Svensk kyrkotidning, årgång 

                                                 
4
 Schjørring, Jens Holger (red), Nordiske Folkekirker i opbrud: National identitet og international nyorientering 

efter 1945, Århus 2001, s. 80; Jarlert, Anders, ”Sverige: Modernisering utan rättsuppgörelse”: Nordiske Folke-

kirker 2001, s. 80. 
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1923, 1932, 1938‒39, 1945‒47, 1952‒53 samt 1955 och Kyrkor under Korset årgång 1938 och 

1944‒45. Dessa kyrkliga tidsskrifter kommer att användas för att visa hur man i olika kyrkliga 

läger såg på den katolska kyrkan för att ge en mer allmän bild av synen på katolicismen i 

Svenska kyrkan. Svensk kyrkotidning, som var språkrör för Allmänna Svenska Prästföreningen, 

var ett officiellt organ för svenska kyrkan och kommer därför att verka som huvudsakligt 

källmaterial vad gäller Svenska kyrkans officiella hållning i olika frågor. Kyrkor under korset 

var språkrör för den svenska landskommittén. Den svenska landskommittén hade bildats 1931 

och var en del av Lutherska världskonventet som såg som sin uppgift att hjälpa minoritets-

kyrkor i Östeuropa. Med hjälp av Kyrkor under korset kunde man samla in gåvor från all-

mänheten och även rapportera hur situationen såg ut för de lutherska minoritetskyrkorna. 

Tidsskriften var starkt kritisk till situationen i Östeuropa och anklagades även för att ha stöttat 

nazistiska organisationer under och efter kriget. Jag har valt att ha med tidsskriften då den 

tydligt visar hur den katolska kyrkan och Sovjetunionen skildras före, under och efter kriget. 

Den kommer även användas för att visa protestantismens ställning i Sverige efter kriget, då den 

hade medverkat till att begreppet ”kyrkonazism” skapades.  

Mitt andra källmaterial utgörs av tre svenska läroböcker i kyrkohistoria för gymnasiet från åren 

1933, 1939 och 1955. Anledningen till att just dessa upplagor valts beror på att läroböckerna 

inte finns tillgängliga i nya och helt omarbetade upplagor varje år. Jag har därför letat fram 

läroböcker som inte upprepar vad som sades tio år tidigare i en annan upplaga. De valda upp-

lagorna innehåller alltså substantiella förändringar. Den första läroboken kan sägas represen-

tera det tidiga 1900-talets uppfattning, den andra är påverkad av 1930-talets utveckling medan 

den sista speglar erfarenheten från andra världskriget och nya tendenser på det kyrkopolitiska 

området som exempelvis ett förnyat ekumeniskt samarbete mellan flera kristna samfund och 

1951 års religionsfrihetslag i Sverige. Det är intressant att se om och hur synen på katolska 

kyrkan och katolicismen förändrades i den värld som framträdde efter det andra världskriget.  

 

Tidigare forskning 

Det finns inte mycket forskning om antikatolicismen i Sverige och Norden. Däremot finns det 

ett nystartat forskningsprojekt om detta tema som tar fasta på antikatolicismen som ett trans-

nationellt fenomen och som anknyter till den omfattande internationella forskning som finns på 
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området.
5
 Det finns heller inte så mycket forskning om hur man i Sverige såg på hotet från 

kommunismen. Även i detta fall handlar det om rädslan för samhällsomstörtande ideologier 

och främmande traditioner och om politiska beslut som präglats av denna oro.  

Historikern Sverker Oredsson har behandlat antikommunismen i två nyare arbeten, Svensk 

rädsla och Svensk oro.
6
 Han undersöker här hur den yttre hotbilden mot Sverige uppfattades 

och hur man förhöll sig till dessa hot. Det handlar främst om hur man såg på de stora politiska 

ideologierna, den nazistiska och den kommunistiska, men han diskuterar även rädslan för av-

kristning i Sverige och synen på den säkerhetspolitiska situationen i landet under 1900-talet. 

Vidare beskrivs flyktingpolitiken och attityder till olika flyktinggrupper, och det är intressant 

att se att man under och efter första världskriget förtecknade hur många ryssar och framförallt 

bolsjeviker som bodde i landet. Denna skräck för den revolutionära kommunistiska åskåd-

ningen fortsatte under mellankrigstiden, andra världskriget och efterkrigstiden och visar att 

man från ledande politiskt håll såg Sovjetunionen som det stora hotet som man måste försvara 

sig mot. Oredsson undersöker alltså inte hur Svenska kyrkan såg på kommunismen utan fo-

kuserar istället på hur opinionen i Sverige såg på ”hotet i öster”.
7
 Rädslan för ”främmande” 

trosuppfattningar tas upp några enstaka gånger, men behandlas främst i samband med argu-

mentationen mot invandring av vissa folkgrupper. Böckerna är, trots detta, viktiga för min 

bakgrundsteckning och i en diskussion kring hur opinionen i Sverige såg ut under den aktuella 

undersökningsperioden. 

En annan bok som har koppling till mitt arbete är Nordiske Folkekirker i opbrud som är en 

antologi med målet att belysa de nordiska folkkyrkornas situation under efterkrigstiden.
8
 Denna 

skilde sig mellan de olika nordiska länderna. I ett antal av bokens artiklar, vilka författats av 

kyrkohistorierna Anders Jarlert, Ingvar Brohed och Kjell Blückert, behandlas svenska kyrkans 

situation, det teologiska arbetet efter kriget och relationen till statsmakten och till de politiska 

partierna, särskilt då socialdemokratin. Det fanns en konflikt i synen på kyrkans samhälleliga 

roll. I detta läge erbjöd de ekumeniska relationerna med andra kyrkliga samfund en möjlighet 

att stärka Svenska kyrkans ställning i förhållande till statsmakten.
9
 De för min undersökning 

                                                 
5
 Projektet leds av Yvonne Maria Werner: http://www.ht.lu.se/o.o.i.s?id=21231&p=443 2012-04-15. 

6
 Oredsson, Sverker, Svensk rädsla: Offentlig fruktan i Sverige under 1900-talets första hälft, Lund 2001; 

Oredsson, Sverker, Svensk oro: Offentlig fruktan i Sverige under 1900-talets senare hälft, Lund 2003.  
7
 Oredsson, 2001, s. 11‒15, s. 114‒123, s. 345‒349. 

8
 Schjørring 2001.  

9
 Brohed, Ingmar, ”Sverige: Folkkyrkans ordning, staten och de politiska partierna”, Nordiske Folkekirker 2001, s. 

175‒190; Blückert, Kjell, ”Svenska kyrkan och ekumeniken: 1945‒70”, Nordiske Folkekirker 2001, s. 413‒425.  
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relevanta artiklarna ger en bra översikt över utvecklingen inom Svenska kyrkan under perioden 

efter andra världskriget.  

Yvonne Maria Werner har skrivit flera arbeten om katolicismen i Norden under 1800- och 

1900-talet. I Nordisk katolicism undersöks konversion och katolsk mission i Norden med fokus 

på Danmark, där den katolska kyrkans verksamhet var inriktad på mission och syftet var att 

återföra de nordiska länderna till den katolska tron. Denna mission, vilken var mest fram-

gångsrik i Danmark där det sedan 1849 rådde full religionsfrihet, bidrog till att förstärka de 

antikatolska stämningarna i Norden, vilket det ges flera exempel på i boken.
10

 Werner har också 

skrivit två ännu opublicerade artiklar som mera direkt tar fasta på de antikatolska reaktionerna. 

Hon visar här att antikatolicismen i Sverige hade flera orsaker varav vissa kan föras tillbaka till 

reformationen på 1500‒talet. Den katolska kyrkan ansågs stå för något primitivt och tillbaka-

strävande och under 1900‒talet, när det svenska samhället blivit mer sekulariserat, sågs kato-

licismen som främmande och farlig med sin världsvida, hierarkiskt uppbyggda organisation 

som främmande och farlig.
11

 

Ingmar Brohed ger i den åttonde och sista delen av verket Sveriges kyrkohistoria en översiktlig 

redogörelse av den kyrkliga utvecklingen i Sverige under 1900-talet. Han beskriver relationen 

mellan Svenska kyrkan och staten, vilka teologiska inriktningar som växte fram under 

1900-talet, frikyrkligheten och det ekumeniska arbetet mellan olika kyrkliga samfund samt 

olika för kyrkorna viktiga händelser under århundradet. Brohed lyfter fram de händelser som 

formade den Svenska kyrkan före, under och efter det andra världskriget. Han tar också upp den 

katolska kyrkans verksamhet i Sverige men ger inte mycket information om hur synen på den 

katolska kyrkan såg ut och förändrades under perioden.
12

       

 

Teori och metod 

Den här uppsatsen är en studie av historiebruk och legitimeringsstrategier i Svenska kyrkan 

utifrån två tidskrifter och tre läroböcker i kyrkohistoria. Som analytiskt redskap kommer jag att 

                                                 
10

 Werner, Yvonne Maria, Nordisk katolicism: Katolsk mission och konversion i Danmark i ett nordiskt perspektiv, 

Göteborg 2005.  
11

 Werner 2012a; Werner, Yvonne Maria, ”Liberal theology and anti-Catholicism in Sweden”: The Dynamics 

of Religious Difference: Protestant-Catholic Conflict from the Reformation to the Twenty-First Century, (In 

print) Houndsmill 2012 (Werner 2012b). Sidhänvisningen hänför sig till artikeln, inte antologin som sådan. 
12

 Brohed 2005. 
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använda mig av historiebruk med fokus på identitet och legitimering. Metodiskt handlar det om 

en textanalys, där jag analyserar tendenser, språkbruk och ordval i källmaterialet. I min analys 

av de kyrkliga tidsskrifterna kommer jag ta sikte på legitimitetsperspektivet, medan jag i min 

undersökning av läroböckerna kommer att fokusera på historiebruk i bredare mening. 

Ulf Zander använder och utvecklar historiebruk som ett analysredskap i sin avhandling Forn-

stora dagar, moderna tider. I korthet handlar det om att man använder historien som ett sätt att 

legitimera sin egen auktoritet och att använda olika historiska händelser, hjältefigurer eller 

minnen för att skapa nationell identitet och forma en större gemenskap.
13

 I min uppsats kommer 

jag inte främst att undersöka hur de kyrkliga tidsskrifterna och läroböckerna framställde hän-

delser ur den äldre historien eller historiska hjältar utan fokusera på hur man framställde ka-

tolska kyrkan för att skapa en identitet eller för att legitimera sin plats i samhället. Också synen 

på kommunismen kommer att belysas.  

Svenska kyrkans auktoritet under andra världskriget gjorde att man ansåg sig kunna agera 

brobyggare och aktiv part i uppbyggandet av det nya Europa efter att krigets slut. Den kyrko-

kritik, som ledande socialdemokrater varit språkrör för under 1920-talet men som tonats ner 

under 1930-talet återkom efter kriget. Från politiskt håll höjdes röster för att ytterligare in-

skränka kyrkans inflytande, inte minst över skola och utbildning.
14

 Under min undersök-

ningsperiod var alltså Svenska kyrkans ställning i samhället ifrågasatt samtidigt som stats-

makten stärkte sin kontroll av den kyrkliga verksamheten och många ifrågasatte om religionen 

överhuvudtaget hade någon plats i ett modernt samhälle. Denna osäkerhet kring framtiden är 

viktig att ha i åtanke. Legitimitetsperspektivet kan här, menar jag, fungera som en lämplig 

analytisk ram i min undersökning av de kyrkliga tidsskrifterna. Men till skillnad från att istället 

för att undersöka hur läroboks‒ och artikelförfattarna använder historien till sin fördel så vill 

jag se hur man använder det nära förflutna som man själv hade upplevt för att legitimera sin 

kyrka. Jag kommer alltså att undersöka hur man använder samtidshistorien. Detta kommer jag 

att utföra genom att leta upp artiklar som har att göra med Sovjetunionen och/eller den katolska 

kyrkan och sedan se hur man beskriver dem, vad man väljer att ta upp och vilka egna åsikter och 

värderingar som man lägger in i detta. 

För att kunna tolka källmaterialet är det nödvändigt att fortlöpande kontextualisera de olika 

tidsperioderna genom att redogöra för vilken ställning den Svenska kyrkan hade. Medan ana-

                                                 
13

 Zander, Ulf, Fornstora dagar, moderna tider: bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till 

sekelskifte, Lund 2001. Följande framställning av legitimeringsperspektivet hämtas från s. 25‒29. 
14

 Schjørring, Jens Holger, ”Introduktion”, 2001, s. 11‒19. 
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lysen av tidskrifterna inriktas på legitimering kommer jag i undersökningen av läroböckerna att 

anlägga ett funktionellt perspektiv, vilket innebär att jag tar fasta på strävan att befästa identi-

teter och legitimera olika positioner och handlingar. Niklas Ammert skriver:  

Böckernas genomslag stannar således inte vid historiska kunskaper. De ger 

bilder av det förflutna som påverkar och formar människors identitet och, i 

någon mån, relationerna mellan folk och stater. Det finns sprängkraft i […] 

läroböckerna.
15

 

Med andra ord handlar det om vilka bilder man ger till elever av olika händelser, organisationer, 

ideologier och religiösa samfund. Det är på detta sätt jag kommer att göra min undersökning av 

läroböckerna. Jag kommer att titta på vad man väljer att lyfta fram och hur detta beskrivs och 

med vilken framtoning. Då jag dessutom kommer att undersöka tre läroböcker från olika 

tidsperioder kommer det tydligare gå att se hur bilden av den katolska kyrkan och kommu-

nismen förändras. Med dessa olika perspektiv kommer jag förhoppningsvis kunna få en ny-

anserad bild av hur den katolska kyrkan framställs före, under och efter andra världskriget och 

hur Sovjetunionen och kommunismen påverkade denna framställning.  

Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander diskuterar i Historien är nu tendensen att ”rätta till” 

historien. Framställningen påverkas av rådande normer och värderingar och anpassas till dessa. 

Det som framstår som misstag i det förflutna skyls över och man skriver en förbättrad version 

av sin historia.
16

 Det handlar alltså i hög grad om, som nämnts ovan, en legitimering av den 

egna positionen i samhället. 

Slutligen måste det påpekas att mitt tudelade källmaterial har vissa väsentliga skillnader. Lä-

roböckernas innehåll är koncentrerat och därmed måste ett bestämt urval göras av läroboks-

författarna. Dessutom är dessa mer påverkade av det rådande politiska klimatet i samhället, 

eftersom läroböcker måste godkännas av statliga myndigheter. Detta kommer givetvis att 

prägla läroböckernas innehåll liksom även det faktum att författarna ofta har en koppling till 

Svenska kyrkan och har en teologisk utbildning. De kyrkliga tidsskrifterna är också de påver-

kade av den allmänna opinionen men skribenterna har trots allt en större frihet både vad gäller 

inriktning och valet av tematik. Här kan man exempelvis angripa det rådande politiska syste-

met, vilket inte är möjligt i en lärobok. 

                                                 
15

 Ammert, Niklas, Det osamtidigas samtidighet: historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra 

år, Lund & Uppsala 2008, s. 32. Citat från s. 33.  
 
15 

Karlsson, Klas-Göran, ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”; Historien är nu: en introduktion till 

historiedidaktiken, Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Lund 2004, s. 37. 
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Disposition 

Jag har valt att dela upp min analys i två delar. Den första delen kommer inledningsvis att 

belysa vilken ställning Svenska kyrkan och kristendomen hade i Sverige under 1930‒ 1940‒ 

och 1950‒talet. Denna undersökning kommer att göras med hjälp av tidsskrifterna och tidigare 

forskning. Jag har valt att inleda på ett sådant vis då man bättre kommer kunna förstå i vilken 

kontext de kyrkliga tidsskrifterna och läroböckerna skrivs i och för att enklare kunna analysera 

den information som rör frågeställningen. Därefter kommer Svensk kyrkotidning och Kyrkor 

under korset att undersökas med min frågeställning som ledljus. Den andra delen av analysen 

kommer att bestå av en undersökning av de tre läroböckerna. Jag har valt att utföra de båda 

delarna av undersökningen kronologiskt då förändringar blir enklare att se på det viset och det 

blir lättare att som läsare följa med i undersökningen.    
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 Kyrka och religion i det moderna Sverige  

Svenska kyrkans roll och status under 1930- och 1940-talet 

Under det andra världskriget fanns det även i det av kriget oberörda Sverige många människor 

som satte sin lit till Svenska kyrkan, som vid denna tid fortfarande var en statskyrka med viktiga 

statliga funktioner som exempelvis folkbokföring och andra civilregistreringsuppdrag. De 

makthavande socialdemokraterna hade accepterat statskyrkosystemet, och det fanns många 

ledande partifunktioner som betraktade kyrkan som ett viktigt redskap i politiken som man inte 

gärna ville lämna ifrån sig. Men utvecklingen i Tyskland, där både den katolska kyrkan och 

delar av de protestantiska kyrkorna gjorde motstånd mot den nationalsocialistiska regimen, 

gjorde att de makthavande svenska socialdemokraterna började visa ökad uppskattning för 

kyrkan och dess budskap. Från andra hälften av 1930-talet och under det andra världskriget 

rådde samförstånd mellan statsmakten och Svenska kyrkan då det blev tvunget att samlas kring 

gemensamma värden. Tack vare flitigt ekumeniskt arbete kunde den svenska kyrkan hålla 

kontakten med kristna motståndsrörelser i Tyskland och man var starkt kritisk till judeförföl-

jelserna och till nyhedendomen i Tyskland.
17

  

Efter kriget förändrades situationen. När faran nu var över och fienden besegrad fanns det 

många som menade att det inte längre fanns plats för en institution som ansågs hindra moder-

niteten och framsteg. Redan under mellankrigstiden hade denna åsikt fått luft, framförallt bland 

socialdemokraterna, där de mera radikala menade att kyrkan stod i vägen för ett rationellt 

framtidsskridande. Kyrkan skulle inte ha någon roll i uppbyggandet och utvecklingen i Sverige 

eller Europa efter kriget utan borde fråntas sina samhällsfunktioner och koncentrera sig på 

själavård. Denna syn delades inte av opinionen i andra länder i Europa. I flera av de krigs-

drabbade länderna, till exempel Västtyskland, Italien och Beneluxländerna gavs kyrkorna en 

viktig roll i samhällsutvecklingen och de makthavande katolska så kallat kristdemokratiska 

partierna eftersträvade en välfärdsstat byggd på kristna värden.
18

 Anledningen till denna 

                                                 
17

 Brohed 2005, s. 108, s. 123, s. 168‒170. 
18

 Schjørring, 2001, s. 33; Lauha, Aila, Montgomery, Ingun, ”Virkelighedsbilleder efter krigen”: Nordiske Fol-

kekirker 2001, s. 48, s. 51; Montgomery, Ingun, ”Norge: Att finna vägen tillbaka”: Nordiske Folkekirker 2001, s. 

76; Jarlert 2001, s. 80; Werner 2012, s. 10. 
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skillnad beror dels på den katolska kyrkans starka ställning i dessa länder, dels på att de var 

drabbade av krigets kaos på ett helt annat sätt än Sverige.
19

  

Inom Svenska kyrkan hade det funnits en förhoppning om ett religiöst uppsving och en för-

stärkning av kyrkan som en samhällsbyggande institution efter kriget. Denna förhoppning kom 

klart till uttryck i samband med det nordiska biskopsmötet i augusti 1945, där man summerade 

krigets erfarenheter och gav uttryck för optimism inför framtiden. Man uttalade sig för ett 

förstärkt samarbetet mellan kyrkorna och hoppades kunna bli en brobyggare i Norden och i 

Europa.
20

  

 

Antikatolicism  

Med reformationen på 1500-talet blev Sverige steg för steg en luthersk konfessionsstat, och 

fram till 1860 var det inte tillåtet att bekänna någon annan kristen tro än den evange-

lisk-lutherska. Kyrkans lära fungerade som ett fundament för statens politiska ordning och 

moraliska värdegrund, och den som avföll från denna lära straffades med landsförvisning. 

Fortfarande på 1850-talet var det förbjudet att lämna Svenska kyrkan. När sex stycken kvinnor 

gjorde detta 1858 och sedan konverterade till katolicismen blev de dömda till landsförvisning. 

Detta beslut orsakade kraftig kritik från utlandet, vilket ledde till den första dissenterlagen 

1860. Den innebar att man kunde lämna Svenska kyrkan (som den därefter kom att kallas) om 

man gick in i ett annat kyrkosamfund. Dessvärre kunde man även se fram emot en mängd 

förbud som när allt kom omkring berodde på att man ville bestraffa konvertiter, inte minst då 

katolska sådana. När Sverige slutligen fick religionsfrihet 1951 hade beslutet föregåtts av 

hätska diskussioner som visade att man fortfarande tyckte illa om, och var orolig för, katolsk 

”trosinvandring” och proselytverksamhet.
21

  

 

På 1920-talet förekom otaliga debatter i svensk media om faran med att låta katolska kyrkan 

påverka det svenska samhället. I samband med en katolsk inlaga om skolans läroböcker 1921 

ställde socialdemokraten Arthur Engberg sig något oväntat på den katolska kyrkans sida i dess 

strävan att få bort antikatolska uttalanden i folkskolans historieböcker. Men detta berodde inte 

                                                 
19

 Werner 2012b, s. 10; Jarlert 2001, s. 79.  
20

 Schjørring 2001, s. 11‒15; Jarlert 2001, s. 80. 
21

 Werner 2012a, s. 2‒3.  
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på några katolska sympatier utan hade snarare att göra med att han ville komma åt Svenska 

kyrkan. Senare ändrade Engberg inställning och började bekämpa katolska kyrkan, vars krav på 

autonomi från statsmakten ansågs utgöra ett hot mot den svenska samhällsordningen och vars 

auktoritära kyrkolära var oförenlig med ett modernt samhällssystem. På 30-talet var man inom 

socialdemokratin orolig för katolska kyrkans potentiella inflytande över svensk kultur och 

började därför betrakta Svenska kyrkan som ett hjälpmedel för att bevara och utveckla en 

demokratisk värdegrund i Sverige. Detta innebar dock inte att man ville befrämja kristen tro 

utan berodde snarare på att man såg statskyrkan som ett instrument för att modernisera den 

religiösa kulturen och förhindra att den blev ett redskap för konservativa krafter. Man såg med 

andra ord Svenska kyrkan som en viktig statlig institution medan katolska kyrkan betraktades 

som ett potentiellt politiskt hot och som en institution som kränkte medborgerliga fri- och 

rättigheter.
22

   

 

Religionsfrihet i Sverige 

I Sverige infördes full religionsfrihet relativt sent. Under 1920-talet tillsattes en utredning om 

förhållandet mellan kyrka och stat och kyrkans ställning i samhället, men dess arbete rann ut i 

sanden, och under det sena 1930-talet rådde som sagt ett gott förhållande mellan statsmakten 

och svenska kyrkan. Men efter andra världskrigets slut återupptogs diskussionerna, och en ny 

utredning tillsattes.
23

  

Många ansåg att avsaknaden av full religionsfrihet var problematisk och att det var oacceptabelt 

att medborgaren skulle tvingas vara med i ett av staten godkänt religiöst samfund. 1951 antogs 

en lag om religionsfrihet i Sverige, vilken trädde i kraft följande år. Den nya lagen innebar att 

principen att man måste tillhöra ett religiöst samfund togs bort liksom också de flesta av de 

inskränkningar som tidigare drabbat den som lämnade Svenska kyrkan. Dock sköttes folk-

bokföringen även fortsättningsvis av Svenska kyrkan, vars verksamhet liksom tidigare finan-

sierades med skattemedel. Beslutet om att införa religionsfrihet i Sverige föregicks av diskus-

sioner med antikatolsk udd. Man ansåg att faran för att den katolska kyrkans mission i Sverige i 

skydd av den nya lagen skulle bli än mer intensiv än tidigare var påtaglig.
24

 Dessa farhågor var 

                                                 
22

 Werner 2012a, s. 8; Alvunger 2006, s. 46‒51. 
23

 Jarlert 2001, s. 82. 
24
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särskilt starka inom Svenska kyrkan, där många befarade en förstärkt katolsk proselytverk-

samhet. Den svenska lutherdomen ansågs alltså vara i fara.  

Förhoppningsvis har läsaren nu fått en bild av hur perioden runt andra världskriget såg ut från 

ett kyrkligt perspektiv. Det är mot denna bakgrund vi nu skall titta närmare på hur man i den 

svensk-kyrkliga pressen skildrade samtiden och hur man i läroböckerna i kyrkohistoria beskrev 

katolska kyrkan och katolicismen.    
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Antikatolicismen i svensk-kyrklig press och 

läroböcker i kyrkohistoria  

Inledningsvis kommer jag att med hjälp av tidigare forskning och Svensk kyrkotidning, som ju 

var ett officiellt organ för Svenska kyrkan, försöka ge en bild av det kyrkliga läget i Sverige 

under perioden. Syftet är att ge en bakgrund till den kommande analysen av hur man i 

svensk-kyrkliga kretsar såg på den katolska kyrkan och kommunismen.  

 

De gudlösa tendenserna i början 1930-talet 

I början av 1930-talet var man inom Svenska kyrkan oroad över den kulturella och moraliska 

kris som man ansåg hade drabbat samhället. Man ansåg att den moderna människan levde ett 

okristligt liv. Lars Gunnarsson skriver att ”det fria nöjeslivet, danspalatsen och spritbruket, 

konsumtionen av ’osund’ film och litteratur framstod för kyrkan som en kulturskymning, vil-

ken förförde och avkristnade ungdomen.” Samhällets sekularisering ansågs vara huvudorsaken 

till krisens uppkomst, och många ansåg att statens neutrala hållning till kristendomen skadade 

kyrkan och bidrog till det moraliska förfallet. Svenska kyrkans hållning i dessa frågor väckte 

kritik från flera håll. Det talades om förbudsmentalitet, och röster höjdes för att kyrkan infly-

tande i samhället skulle inskränkas och att stat och kyrka skulle skiljas åt. Många menade att 

kristna budskapet var inaktuellt.
25

  

I Svensk kyrkotidning, som var språkrör för Allmänna Svenska Prästföreningen, framträder 

denna oro inför den moderna samhällsutvecklingen i ett flertal i artiklar 1932. Så framhålls till 

exempel att det finns för lite allvar i dagens samhälle och att gudlösa tendenser breder ut sig. 

Vidare riktas kritik mot de inskränkningar som gjorts i skolans kristendomsundervisning. I 

detta sammanhang understryks att kristendomen är och har varit kulturellt viktig i landet under 

mer än ett millennium och det görs också gällande att den ekonomiska depression som drabbat 

världen i grund och botten beror på kristendomens försvagade ställning. Många hade, menar 

man, tagit avstånd från den kristna tron och moralen, vilket var orsaken till världens problem. 

                                                 
25

 Gunnarsson, Lars, Kyrkan, nazismen och demokratin: åsiktsbildning kring svensk kyrklighet 1919‒1945, 

Stockholm 1995, s. 75‒82. 
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Som exempel nämns segrarmakternas behandling av Tyskland efter första världskriget och det 

krigsskadestånd som tyskarna ålagts att betala. Detta ”orättfärdiga fredsfördrag” borde revi-

deras då det ”strävar efter att förslava ännu ofödda släkten och hålla hatet vid makt”.
26

 Detta 

illustrerar den tyskvänlighet som vid denna tid präglade svenska kyrkan och stora delar av det 

offentliga Sverige. Många teologer var utbildade vid tyska universitet och upprätthöll nära 

relationer till kolleger i protestantismens hemland Tyskland.
27

  

 

Ekumenik och gemenskap i söndrat samhälle 

I en artikel i Svensk kyrkotidning 1938 är temat den kristna rättfärdigheten och dess betydelse 

för demokratin. Det är, menar man, tack var det kristna evangeliet som den moderna demo-

kratin kunna utvecklas, men om den kristna tron urholkades skulle också demokratin komma att 

försvinna, vilket man illustrerade med följande liknelse: 

I toppen av ett träd hade spindeln satt fast sin tråd […]. Men platsen passade 

honom inte riktigt, och med ett raskt beslut halade han sig ner i en stor 

törnroshäck. Där spann han nätet mellan grenar och kvistar. Och tråden 

ovanifrån, på vilken han själv kommit ner, bar nätets översta hörn. Nätet blev 

både stort och vackert, och spindeln var stolt över sitt verk. Men en morgon 

vaknade han, oglad och kritisk till sinnes. Han kände en oförklarlig lust att 

rucka och ändra på sitt verk. I nätets yttersta kant upptäckte han så en tråd, 

som han inte kände igen. Han hade glömt, att han själv kommit ner på den 

tråden. Han hade glömt, vilken hjälp just den tråden hade givit, när nätet 

skulle byggas och utvidgas. Spindeln såg bara en onyttig tråd som gick upp i 

tomma intet. Med ett enda bett knäckte han den dumma tråden. I samma 

ögonblick gav nätet efter, långsamt sjönk hela konstverket samman. Allt-

sammans hängde i själva verket på den osynliga, avskurna tråden ovanifrån.
28

 

Med hjälp av denna liknelse ville man alltså försöka förklara att det var Gud och kristendomen, 

som utgjorde grunden och förutsättningen för en fungerande demokrati och att den kristna 

moralen var en förutsättning för sammanhållning och samförstånd i ett samhälle. Som nämndes 

i bakgrundsteckningen så visades större uppskattning från socialdemokratiskt håll mot Svenska 

kyrkan under 1930-talet, vilket sammanhängde med kyrkornas motstånd mot vad som hände i 

Tyskland under den här tiden. Men det var först 1939 när kriget bröt ut som Svenska kyrkan 

liksom övriga kristna samfund i landet anslöt sig till den samverkan som etablerades mellan 

                                                 
26

 Svensk kyrkotidning 1932, s. 14, s. 31, s. 37, s. 94‒95. Citat från sistnämnda.  
27

 Brodd 2004, s. 68‒69, s. 220‒223; Gunnarsson 1995, s. 90‒91. 
28

 Svensk kyrkotidning 1938, s. 45‒46. Citat från s. 46.  
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riksdagspartierna, vilket kom till uttryck i parollen ”den svenska linjen är den kristna linjen”.
29

 

Men 1938 var kyrkan främst bekymrad över sekulariseringsprocessen i landet, och även om 

relationen med staten hade förbättrats var man på sin vakt mot tendenser i tiden som kunde ha 

skadlig inverkan på det kyrkliga livet och som man i Svensk kyrkotidning ville göra läsaren 

uppmärksam på.  

Liknelsen och dess budskap om sambandet mellan demokratin och kristendomen kan också 

sättas in i ett större perspektiv. I ett par andra artiklar skrivs det om Bekännelsekyrkan i 

Tyskland och en av denna rörelsens mest kända anhängare Martin Niemöller som blev ankla-

gad för förräderi mot den tyska staten och sattes i koncentrationsläger. Man är tydlig i sitt stöd 

till både Niemöller och Bekännelsekyrkan (som ju var antinazistisk), vilket inte är överras-

kande då Svenska kyrkan under den ekumeniska världskonferensen i Oxford 1937 hade uttalat 

sitt fulla stöd till denna rörelse. Man framhåller också att ”i en förvirrad och söndrad tid” 

samverka med andra kyrkor och med alla som stod för frihet och fred. Orsaken till de stora 

problemen i tiden menades vara nyhedendom och statligt länkade avkristningsprocesser.
30

 Från 

den svenska statsmaktens sida oroade man sig också över utvecklingen i diktaturstaterna, där 

kyrkorna ju var utsatta för förföljelser. I ett sådant klimat fanns det goda förutsättningar för 

samverkan mellan stat och kyrka i Sverige.  

 

Missräkning och nya grepp 

Svensk kyrkotidning framhöll i artiklar både före och efter krigets slut i maj 1945 att man från 

kyrkans sida planerade och uppmanade till en kristen insats i återuppbyggandet av Europa. Man 

menade även att det krävdes en stor insats för att återställa de moraliska värden som kristen-

domen representerade.
31

 

Nordens korsmärkta flaggor vaja åter fritt. Blott under korsets tecken bevaras 

frihetens och rättens värden. Fredens tid blir avgörelsens tid för Europas 

folk.
32
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30
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31
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Detta citat från Svensk kyrkotidning kan sägas sammanfatta den officiella svensk-kyrkliga 

synen på världsläget och på kyrkans ställning i samhället. Även tidsskriften Kyrkor under 

korset, som var organ för den svenska landsorganisationen av Lutherska Världskonventet, 

skriver om kyrkans viktiga roll efter kriget. Redan ett år innan krigets slut i maj 1944 diskuteras 

kyrkans roll i framtiden på följande poetiska sätt: ”Mitt i mörkret står den vita kyrkan. Genom 

flygmaskinernas larm och kanonernas dunder ljuda kyrkklockorna.”
33

 Det är en målande bild 

av hur man ser på sig själv både under och efter kriget. Kyrkan står fast när resten av världen 

brinner. Ärkebiskop Erling Eidem framhåller i en artikel att kyrkan har sin givna plats i 

hjälparbetet efter kriget. Tidsskriftens redaktion betonar att det krävs en stor insats för att hjälpa 

alla nödställda.
34

 Kort sagt hade man alltså stora planer på att kyrkan skulle komma att spela en 

viktig roll efter kriget och fungera som förebild och inspirationskälla. Så blev det dock inte. 

Många ansåg att kyrkan inte hade anpassat sig till det nya industrisamhället som Sverige hade 

blivit. I den socialdemokratiska folkhemsideologin passade inte kyrkan in i. Man fick inte plats 

i det nya samhällsbygget och den gamla devisen ”den svenska linjen är den kristna linjen” höll 

inte längre, nu när kriget var slut.
35

  

Förutom att kyrkan sågs som en bakåtsträvande institution så hade man även andra problem att 

brottas med. Efter kriget anklagades Svenska kyrkan för att ha understött protysk och prona-

zistisk verksamhet. Denna anklagelse gällde särskilt den svensk-kyrkliga missionsverksam-

heten i Östeuropa och dess tidskrift Kyrkor under korset som misstänktes ha donerat pengar till 

nazister i Tyskland och i Östeuropa. Under åren 1942‒1945 fick tidsskriften utstå kritik för att 

vara pronazistisk, vilket kan ha varit en anledning till den debatt om ”kyrkonazism” som 

uppkom när kriget var slut. Kyrkor under korset försvarade sig i början av 1945 och Svensk 

kyrkotidning förklarade att det inte gick att sätta en etikett på kyrkan. De som angrep kyrkan 

hade, menade man här, egna politiska syften som fick dem att kritisera kristendomen. Trots 

försvaret av den kristna insatsen under kriget och bedyranden att man inte låtit sig styras av 

politiska hänsyn så kom diskussionerna efter kriget att fokusera på huruvida ledande företrä-

dare inom kyrkan kunde anses ha företrätt en pronazistisk hållning. Det gjordes efterforsk-

ningar och man pekade ut ett antal präster, vilket etablerade termen ”kyrkonazism”.
36

 

                                                 
33
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Ett tecken på att det var nya tider var att man från politiskt håll ville förändra kristendomsämnet 

i skolan. 1940 hade en skolkommission tillsatts med uppdrag att undersöka vilken roll kris-

tendomsämnet skulle ha. Utredningen gjordes under kriget och färgade resultatet. Som nämnts 

tidigare eftersökte man från både politiskt och kyrkligt håll hållning med gemensamma värden. 

Skolkommissionen kom också fram till att kristendomsämnet skulle vara personlighetsfost-

rande och blev därmed en viktig kugge i skolan. 1946 tillsattes en ny skolkommission som 

återigen skulle undersöka hur stor vikt som skulle läggas vid kristendomsundervisningen i 

skolan. Man diskuterade exempelvis om man fortfarande skulle ha morgonandakt i skolan. Man 

var rädd för att denna skulle kunna ses som en inskränkning i religionsfriheten (efter kriget hade 

en stor diskussion kring en ny religionsfrihetslag åter tagit fart). Från kyrkligt håll var man rädd 

för att morgonandakten skulle försvinna och att skolämnet skulle bli för torrt. Det sågs som ett 

steg mot skolans avkristnande. Man ville att kristendomsläran fortfarande skulle ses som ett 

fostrande inslag i skolan. Resultatet av utredningen blev att morgonandakten skulle finnas kvar 

men att kristendomsämnet skulle bli mindre personligt och mer objektivt. Statusen hade alltså 

blivit mindre.
37

  

Det fanns olika åsikter inom Svenska kyrkan hur man skulle kunna nå den sekulariserade 

människan. Vissa menade att man skulle betona kristendomens etiska sida, medan andra fö-

respråkade en mer renodlat religiös linje.
38

 Det var emellertid inte bara Svenska kyrkan som 

hade detta problem; många andra kyrkor i Europa och i övriga världen mötte samma dilemma. 

Svenska kyrkan kunde alltså ta intryck av vad andra protestantiska kyrkor gjorde, men även av 

frikyrkornas och den katolska kyrkans arbete för evangelisering i ett sekulärt samhälle.
39

 I en 

artikel i Svensk kyrkotidning 1947 framhölls att majoriteten svenskar ville ha någon sorts rela-

tion med kyrkan men att många hade svårt med det rent religiösa budskapet, varför det gällde 

att förmedla detta på rätt sätt. Man måste dock, betonade artikelförfattaren, vara försiktig så att 

inte kyrkans budskap eller själva kyrkan sekulariserades i sina försök att nå de icke-religiösa i 

samhället.
40

  

I en artikel från 1952 som bemötte kritik från det nybildade Förbundet för religionsfrihet, en 

ateistisk förening som arbetade för att befria samhället från religion och som vänt sig mot 

morgonandakter i radio, betonades att den nya religionsfrihetslagen inte innebar frihet från 

religion utan frihet för religion. Radions morgonandakt riktade sig till troende människor och 
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skulle vara till hjälp och tröst för dessa. De hade därför självklart ett kristet innehåll och före-

språkade kristna värden men hade inte till syfte att göra de som inte trodde på Gud ”mer tro-

ende”. Tron är något personligt och i artikeln framställdes religionsfrihetslagen som något 

positivt för Svenska kyrkan, eftersom den tvingade människor som inte tidigare hade brytt sig 

om sitt och sina barns medlemskap i kyrkan att ta ställning. Folk blev därmed mer medvetna om 

kyrkan och dess arbete och om nödvändigheten att ta personligt ansvar och utveckla en per-

sonlig tro, vilket var det man hoppades skulle komma att prägla den kommande tiden.
41

   

 

Antikatolicism och antikommunism i kyrkliga tidskrifter 

Den katolska faran ‒ hotbilder under mellankrigstiden 

På 1920-talet förekom otaliga debatter i svensk media om faran för katolsk mission och ett ökat 

katolskt inflytande i svenska samhället. Då kardinal van Rossum, som var prefekt för mis-

sionsdepartementet (Propaganda Fide) i Rom, gjorde en rundresa för att besöka katolska för-

samlingar i Norden 1923 utlöste detta en antikatolsk debatt i svenska tidningar, där man ut-

tryckte rädsla för katolska erövringar i Sverige. Kardinalens besök i Sverige sågs inte med blida 

ögon av Svensk kyrkotidning som menade att det syftade till att sondera terrängen för ökade 

missionsinsatser i Sverige. Man oroade sig även för att den katolska kyrkan skulle överta 

svenska protestantiska kyrkor på samma sätt som hade skett i Riga i Estland vid samma tid. 

Svensk kyrkotidning skriver: 

Gustaf II Adolfs förnämliga Jacobikyrka i Riga, tagen med list och våld från 

sina lutherska ägare och utlämnad åt Rom för den katolska biskopens ’re-

presentation’, det är det skrämmande perspektiv, hvari den romerska propa-

gandachefens svenska visitationsresa bör ses.
42

 

Man fortsätter med att understryka att om kardinalens besök i Sverige innebär en ökad katolsk 

propaganda i landet så kommer Svenska kyrkan att göra starkt motstånd.  

Vår frihet från Roms tyranni är köpt med strömmar af vårt ädlaste blod, och 

det arfvet är för dyrbart för att offras för romerska intriger. Detta skall öppet 

sägas, och det skall sägas så, att det höres ända till Rom.
43
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Dessa citat visar tydligt vilken inställning man hade under 1920-talet vad gäller katolsk akti-

vitet i det svenska samhället. Man var även kritisk till den katolska kyrkans rätt att förrätta 

vigsel i Sverige. De gånger det handlade om ett blandäktenskap, alltså en vigsel mellan en 

protestant och en katolik, krävde den katolska prästen att barnen i äktenskapet skulle få en 

katolsk uppfostran och att paret skulle ha kommit överens om detta före bröllopet för att vigseln 

skulle vara giltig. Detta skapade kritik då man ansåg att den katolska kyrkan kränkte männi-

skors frihet och på ett otillbörligt sätt la sig i familjelivet. Prästen Lars Wollmer, senare redaktör 

för Kyrkor under korset, skrev i en artikel 1923 att man inte kunde hålla sig likgiltig då den 

katolska kyrkan krävde att en icke-katolik skulle underkastas deras regler. Wollmers åsikter 

syntes även tydligt i Kyrkor under korset vilken tog en antikatolsk ståndpunkt. Även Svensk 

kyrkotidning skrev 1926 att detta bröt mot borgliga lagar och att man borde upprätta nya lagar 

för att förhindra att detta skulle fortgå.
44

 Den katolska kyrkan fick dock ha kvar sin vigselrätt 

vilket säkerligen inte kan ha minskat kritiken och fruktan för ett katolskt inflytande i svenskt 

samhällsliv. 

Då vi har sett vilken negativ bild som ges av katolska kyrkan under 1920-talet är det intressant 

att jämföra med hur den framställs under slutet av det nästföljande årtiondet i Svensk kyrko-

tidning. Intressant nog ger en överväldigande majoritet av artiklarna en positiv bild av katoli-

cismen och av påven. I en lång artikel om den nyligen avlidne påven Pius XI presenteras denne 

som en intelligent och diplomatisk person som både var intresserad av protestantisk vetenskap 

och ekumeniskt arbete. Det betonas också att han var aktiv i motståndet mot kommunismen och 

gudlöshetspropagandan i Ryssland, vilket ses som ett viktigt och beundransvärt arbete, och den 

katolska kyrkans strid för den kristna trons överlevnad i Sovjetunionen lyfts fram som något 

förebildligt och beundransvärt. I en annan artikel skildras de franska katolikernas kamp för 

rätten till religionsundervisning i de statliga skolorna, vilket enligt artikelförfattaren lett till att 

den religionslösa skolan i Frankrike är på väg bort.
45

  

I ett antal artiklar om den nya påven Pius XII, som blev vald den 2:e mars 1939, beskriver man 

honom som en ekumeniskt lagd person som är redo att bekämpa diktaturerna i Europa. Man 

betonar att världskyrkorna ”äro med eller mot sin vilja hänvisade till varandra och mer än 

någonsin förbundna med varandra i gemensam kamp mot den moderna hedendomen”.
46

 Då 

man ser den nya påven som en skicklig diplomat hoppas man att detta ska leda till ett ökat 
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samarbete mellan kyrkorna och till att den katolska kyrkan uppgav sin fördömande hållning till 

andra kyrkliga samfund. I denna kavalkad av optimistiska uttalanden om den katolska kyrkan 

ter sig en liten artikel som med tillfredsställelse noterar ett minskande antal konvertiter till 

katolicismen i England som tämligen udda.
47

 Det är dock en stilla påminnelse om att man 

fortfarande ser den katolska kyrkan som en konkurrent i kampen om själarna.  

Att man var orolig över kommunismen inom Svenska kyrkan framgår mer än tydligt när man 

läser 1939 års Svensk kyrkotidning. Socialismen och särskilt då kommunismen menades utgöra 

ett allvarligt hot mot Sverige och den Svenska kyrkan. Kyrkoförföljelserna i kommunistiska 

länder gav kritikerna vatten på sin kvarn. Svensk kyrkotidning skriver i en serie artiklar om 

förföljelser av kristna i Sovjetunionen. Denna våg av våld berodde, menar man, på att regimen 

ville utrota kristendomen och införa ett ateistiskt samhälle. Med andra ord jämställde man 

ateism med grovhet och våldsamt beteende. Ett återkommande tema är utvecklingen i Sov-

jetunionen och gudlöshetspropaganda i allmänhet. Man beskriver i raljerande ton hur en gud-

löshetskonferans i London, vilken arrangerats i sovjetisk regi, misslyckades med att samla 

deltagare. Man lyfter också fram ljusglimtar i Sovjetunionen som till exempel att gudlöshets-

kampanjerna inte lyckas ta död på kristendomen och religiositeten i landet. I en artikel, ”Julen i 

Ryssland”, skildras massarresteringar av präster och förföljelser av människor som försöker 

fira en kristen jul. Man avslutar artikeln med två ord: ”arma Ryssland!”
48

 Det är alltså uppen-

bart att man i Svensk kyrkotidning helt har valt sida under slutet av 1930-talet. Det är kommu-

nismen som framställs som den stora faran. Artikeln med den talande titeln ”Bolschevismens 

världsfara” med ett innehåll som flödar över i antikommunism och oro över bolsjevismens 

ökade inflytande i världen bekräftar detta antagande.  

Efter krigets slut kvarstod kritiken mot Sovjetunionen, och liksom tidigare riktas fokus mot 

religionsförföljelserna och det religiösa förtrycket i Östeuropa. Samtidigt kan man notera att 

tonen mildrats, vilket kan antas bero på att Sovjetunionen ”befriat” av Tyskland ockuperade 

landområden och infört religionsfrihet. Avslöjanden om omfattningen av nazismens illdåd hade 

kommit samhället och kyrkan tillhanda våren 1945 och gjorde därmed Tyskland till ”den stora 

fienden.”
49
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Liknande tongångar är det i Kyrkor under korset. Denna tidnings skribenter, vars uppgift var att 

samla in pengar som skulle gå till uppbyggnad av protestantiska församlingar i Östeuropa, hade 

inte mycket gott att säga om Sovjetunionen. I stort sett varje utgåva av tidsskriften både före 

och under kriget innehåller detaljerade beskrivningar av protestanternas svårigheter på kom-

munistisk mark. Man diskuterar mord och förföljelser av präster och biskopar och kritiserar 

kommunisternas gudlöshetspropaganda. Efter kriget tonas den kritiska bilden ner, vilket kan 

förklaras med att Sovjetunionen är en av segrarmakterna men också med att man inte kan få 

kontakt med de protestantiska församlingarna i Östeuropa. ”En djup ridå döljer ännu för oss 

östra Europa,”
50

 heter det i en artikel, vilken inger läsaren en känsla av osäkerhet och oro över 

vad som kanske sker på den ”andra sidan”. Man lyfter under 1945 också fram tyska illdåd och 

den bild som ges av den sovjetiska regimen är inte fullt lika negativ som tidigare.
51

  

Den negativa synen på Sovjetunionen var utbredd i det svenska samhället. Politiskt ansågs 

kommunismen vara en grogrund för landsförräderi, och under andra världskriget deporterades 

svenska kommunister till en mindre by i norra Sverige, officiellt för att bygga vägar. Man 

förbjöd även kommunistiska tidningar att publicera alltför provocerande artiklar och det fö-

rekom diskussioner inom riksdagen om att förbjuda partier som kunde hota demokratin, där-

ibland SKP (Sveriges kommunistiska parti). Men precis som vi kan se i de kyrkliga tidsskrif-

terna så mattas kritiken även i den sekulära pressen i slutet av och precis efter kriget. Detta 

berodde främst på att Sovjetunionen hade en stor del i att den tyska krigsmakten pressades 

tillbaka och slutligen besegrades 1945, och under tiden som detta pågick flyttades fokus från 

antikommunism till antinazism. Under denna period hade också Sveriges kommunistiska parti 

(SKP) skaffat sig tillräckligt med anseende för att inte riskera att kallas förrädare när kriget väl 

var slut. Men ett par år efter kriget runt 1948 hade den världspolitiska arenan åter förändrats, 

och i valet mellan Sovjetunionen och västmakterna valde de flesta svenska väljare det senare 

alternativet. Återigen sågs kommunister i Sverige med misstro och misstänksamhet.
52

 

 

Ekumenik och samverkan - mot en mer positiv syn på katolska kyrkan 

Under perioden 1952‒53 finns flera artiklar i Svensk kyrkotidning som behandlar katolska 

kyrkan respektive kommunismen. Här behandlas exempelvis Vatikanens inlägg i den angli-
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kanska preventivdebatten i Storbritannien och den kritik som den brittiska teologkåren riktat 

mot påvens negativa inställning till preventivmedel. Men flertalet rapporter om den katolska 

kyrkan är positiva och handlar om exempelvis nybyggda katolska kapell i Sverige eller katolsk 

mission i tredje världen. Det finns även artiklar som med utgångspunkt från reformsträvanden 

inom katolska kyrkan ger en hoppfull bild av utvecklingen. Som exempel kan nämnas en artikel 

kring rykten om att Vatikanen överväger att på vissa villkor tillåta avsteg från celibatsregeln för 

präster. Man tillägger att detta troligen inte kommer att bli verklighet men att det har före-

kommit fall där man har gett tillstånd till präster att gifta sig och ändå fortsätta att utöva sitt 

prästerliga uppdrag.
53

 Den förändrade attityd till katolska kyrkan som här kan skönjas sam-

manhänger alltså med reformplaner som skulle innebära en anpassning till det moderna sam-

hället och de synsätt som var rådande inom Svenska kyrkan. 

I övrigt tas den katolska kyrkan mestadels upp i de fall då katolska präster och biskopar i tota-

litära länder i Östeuropa eller Kina förföljs eller arresteras. De flesta av dessa artiklar handlar 

om svårigheterna i Östtyskland och Polen där ”onödiga” kyrkobyggnader beslagtas och där 

präster arresteras och avrättas. Även de reducerade möjligheterna att utbilda präster i dessa 

länder tas upp, och det noteras att läget försämras för varje år.
54

  

I en artikel från 1953 diskuterar man ett inlägg i Expressen där det hävdas att katolska kyrkan 

skickat ett stort antal missionärer till Sverige att konvertera protestanter i landet. Svensk kyr-

kotidning ställer sig inte bakom denna varning för den ”katolska faran” och försvarar istället 

den katolska kyrkans ökade närvaro i Sverige. Detta var, menar man, ”ett uttryck för den ro-

merska kyrkans ansvar för sina medlemmar”. Efterkrigstiden har lett till att många katoliker 

hade flytt eller invandrat till Sverige och att antalet katoliker i landet därför hade ökat. Att ett 

antal intellektuella konverterat ansågs inte heller som ett problem utan snarare som något po-

sitivt som kunde leda till att den sekulariserade svensken började fundera över skillnaden 

mellan de religiösa samfunden och vikten av ett ställningstagande för ”Rom eller Wittenberg”. 

Artikel avslutas med ett konstaterande att det är fullt förståeligt att den katolska kyrkan ser 

möjligheter i Sverige eftersom protestantismen i landet tycks byggas på 

en nedärvd rädsla för allt vad papism heter. En sådan negativ protestantism 

döljer ett andligt vakuum, som knappast i längden kan mota en eventuell 

                                                 
53

 Svensk kyrkotidning 1952, s. 30, s. 70, s. 30, s. 34, s. 246.  
54

 Svensk kyrkotidning 1952, s. 70, s. 94, s. 140; Svensk kyrkotidning 1953, s. 26, s. 69, s. 107‒108.  



 

 

25 

 

katolsk missionsverksamhet. Den enda effektiva motåtgärden är en positiv 

protestantism.
55

 

Det gäller alltså att fokusera på det lutherska arvet för att kunna nå denna positiva protestan-

tism. Om inte detta lyckas, kan man börja tala om en katolsk fara men denna är då inte ett 

resultat av den katolska kyrkans verksamhet utan beror på den egna protestantiska kyrkans 

oförmåga. Artikeln avslutas med konstaterandet att ”läget inbjuder till självrannsakan”. Det 

som vid ett första påseende kan tolkas som ett uttryck för en positivare syn på katolska kyrkan 

visar sig vid närmare påseende vara en uppmaning till ökade insatser från Svenska kyrkans sida 

för att bevara och befästa sin ställning i samhället och en varning för att den ”romerska kyrkan” 

i annat fall kommer att utnyttja läget för sin missionsverksamhet i det protestantiska Sverige. 

I Svensk kyrkotidning från 1955 finns flera artiklar som tar upp kristenhetens situation i världen 

och hur denna kunde förbättras. I många av dessa kan man läsa om hur en strid i Östtyskland 

kring borgerlig konfirmation sår splitt mellan de östtyska kyrkorna och de kommunistiska 

makthavarna. Det görs naturligtvis ingen hemlighet av vilken sida Svensk kyrkotidning ställer 

sig på men vad som är intressant i sammanhanget är att man även nämner att både den evan-

gelisk-lutherska och den katolska kyrkan har kritiserat den kommunistiska hållningen i frågan. 

Att tidsskriften på detta vis gör lyfter fram även den katolska kyrkans insatser bakom järnridån 

är intressant, eftersom detta tidigare inte har varit fallet.
56

 Det är också intressant att notera att 

man gör en så tydlig distinktion mellan katolicism och kommunism. Inte förvånande kanske, 

men i jämförelse med den bild som gavs i Kyrkor under korset är det ändå värt att notera. Här 

fanns det ju en tendens att jämställa katolicism och kommunism och lyfta fram båda dessa 

system som en fara för den protestantiska saken. Att man överhuvudtaget nämner den katolska 

kyrkan i detta sammanhang är också det märkligt, eftersom en stor majoritet av kyrkorna i 

Östtyskland var protestantiska vilket gjorde konflikten till en i första hand protestan-

tisk-kommunistisk angelägenhet.
57

 

 

Den fråga och det problem man främst tycks fokusera på i Svensk kyrkotidning 1955 är den 

växande likgiltigheten i Sverige gentemot den kristna tron och kyrkan. I en artikel som handlar 

om ett tal av ärkebiskop Yngve Brilioth diskuteras just detta. Man skriver att: 
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Det finns kanske mindre direkt fiendskap mot kyrkan och kristendomen än 

för ett par decennier sedan. Dock är den likgiltighet som präglar mångas in-

ställning en farligare, en mer svåråtkomlig fiende.
58

 

Under 1950-talet var frågan om Svenska kyrkan skulle skiljas från staten och bli ett eget tros-

samfund ett aktuellt debattämne. Från kyrkligt håll diskuterades för- och nackdelar med en 

brytning mellan kyrka och stat.
59

 I referatet av ärkebiskopens tal togs denna fråga upp liksom 

också de negativa effekterna av en religionslös stat och behovet av större öppenhet inom 

Svenska kyrkan och förbättrade relationer till andra kristna samfund:  

Ärkebiskopen kom in på förhållandet mellan kyrka och frikyrka. Den som 

vill arbeta för ett kristet Sverige måste göra allvar av den ekumeniska tanken 

både utåt och inåt.
60

  

Man var alltså angelägen om att etablera goda relationer till andra samfund och betonade vikten 

av kristen samverkan, och det är tydligt att också katolska kyrkan tänktes ingå i denna ge-

menskap. Det skall tilläggas att påven skickade observatörer till den ekumeniska konferens som 

anordnades i Lund 1952.
61

 

 

I Svensk kyrkotidning 1952 har jag endast hittat en artikel som innehåller kritik mot den ka-

tolska kyrkan, och den ägnas det katolska läroämbetets avvisande hållning till blandäkten-

skap.
62

 Att den tidigare så negativa hållningen till katolska kyrkan tonats ner är med andra ord 

uppenbart. I en tid som präglades av oro för kyrkans och den kristna trons överlevnad tycktes 

det inte längre opportunt att attackera ett annat kristet samfund. Tar man en titt på hur det po-

litiska klimatet såg under början av 1950-talet så blir det tydligt att man såg andra faror vid 

horisonten, som till exempel kärnvapenkrig och en sovjetisk ockupation av Sverige.
63

 I ett 

sådant klimat är det inte märkligt om man strävar efter samverkan snarare än konflikt med 

andra kristna samfund. Dessutom gjorde religionsfrihetslagen från 1951 att man från Svenska 

kyrkans sida var tvungen att arbeta mer ekumeniskt. När alla medborgare själv kunde välja 

vilken trosinriktning de ville följa eller till och med att välja att inte ta del av något religiöst 

samfund överhuvudtaget och staten samtidigt signalerade att kristendomen spelat ut sin roll 

som samhällets värdegrund så fick man än mer fundera över hur man kunde hålla ihop för att 
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bevara kristendomen i Sverige. Man såg från kyrkligt håll med oro på hur sekulariseringspoli-

tiken urholkade kristendomens ställning i samhället och det ekumeniska arbetet blev då ett sätt 

att motarbeta ”avkristningen”.
64

 Detta är bakgrunden till att man i Svensk kyrkotidning kunde 

ge en neutral skildring av hur den katolska kyrkan i Sverige upprättade nya församlingar och 

kyrkor runt om i landet.
65

 

 

Katolicismen i svenska läroböcker i kyrkohistoria 

Efter att ha gett en bild av synen på katolska kyrkan i svensk-kyrkliga tidskrifter är det dags att 

gripa sig an de läroböckerna i kyrkohistoria för gymnasiet. Jag kommer här att analysera vilken 

bild som här ges av den katolska kyrkan och katolicismen, dess kontextualisering och nutids-

anknytning samt vilken roll synen på kommunismen spelade i detta sammanhang. Redogö-

relsen kommer i huvudsak att vara kronologisk även om små hopp bakåt i tiden kommer att 

göras för återkoppling och förtydligande av mina resonemang. 

 

Gammalmodighet och vackra exempel 1933 

Den första lärobok jag kommer att analysera är Kyrkohistoria för gymnasiet som kom ut första 

gången 1933 och därefter i ett flertal upplagor. Den är både tematisk och kronologiskt upplagd 

och innehåller en hel del om katolska kyrkan och katolicismen. Författare var August Jo-

hansson och Emil Liedgren. Johansson blev teologidoktor i Uppsala 1921 och var 1905 lektor i 

kristendom i Gävle. Åren 1919‒37 var han undervisningsråd i Skolöverstyrelsen. Han var 

mycket engagerad i kampen för att kristendomsämnet skulle bevaras som obligatoriskt under-

visningsämne under hela sin tid som lärare. Emil Liedgren var lektor i kristendom vid Uppsala 

universitet under den tid som läroboken skrevs men blev professor 1939. Dessförinnan hade 

han varit lektor i kristendom vid Högre allmänna läroverket i Västerås. Han betraktades som en 

av tidens främsta experter på svensk psalmkultur och skrev även ett flertal psalmer och var 
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ledamot i Kyrkomötet, alltså Svenska kyrkans representationsorgan, 1934. Teologiskt var han 

inspirerad av ärkebiskop Nathan Söderblom.
66

 

Synen på katolicism  

Det finns i läroboken många formuleringar som visar på en kritisk hållning till katolska kyrkan. 

Ett exempel är kapitlet om kyrkans frihetssträvanden under 1800-talet. I en redogörelse av 

katolska kyrkans kyrkopolitik under detta århundrade framhålls att: 

Det visade sig nu lika tydligt som någonsin förr, att den romerska kyrkan är 

och vill vara en stat över alla stater.
67

  

Denna anmärkning syftar på den katolska kyrkans strävan att bevara sin autonomi gentemot 

statsmakten, vilken alltså anses leda till att kyrkan sätter sig över staten och strävar efter att 

utöva politisk makt. Man fortsätter sedan med att försöka visa att den katolska kyrkans åsikter 

är gammalmodiga och leder till konflikter: 

Den principiella motsats […] mellan katolicismens medeltida åskådning och 

den moderna statsidén, har i flera länder framkallat en strid om makten över 

undervisningsväsendet.
68

  

Därefter följer en redogörelse för kulturkampen mellan katolska kyrkan och statsmakten i flera 

europeiska länder. Denna strid menas ha fått ödesdigra konsekvenser, och med exempel från 

Frankrike argumenteras för att den framtvingat politiska beslut till skada både för landet och för 

protestanterna i området.
69

 Man kan betrakta denna redogörelse som ett uttryck för en legiti-

merande strategi. Genom att kritisera den katolska kyrkan för att vilja sätta sig i statens ställe 

ville man samtidigt visa att detta inte var något som man ställde sig bakom på protestantiskt 

håll. Som redan har nämnts var den socialdemokratiska linjen i Sverige att kyrkorna skulle stå 

under statens kontroll och detta var också i enlighet med protestantisk tradition, där ju kungen 

trätt i påvens ställe som kyrkans överhuvud. I sin kritik av den politiska katolicismen kunde 

svenska kyrkan göra gemensam sak med de socialdemokratiska makthavarna. Katolska kyrkan 

framträdde här som en gemensam fiende och ett hot mot den etablerade statliga ordningen och 

principen att kyrkan skulle vara underordnad statsmakten. I ett läge där Svenska kyrkans 

ställning var ifrågasatt kunde man ställa sig på samma sida som de nya socialdemokratiska 
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makthavarna genom att fokusera på den ”fiende” som man har gemensam, nämligen den ka-

tolska kyrkan.
70

 Den reaktionära hållning som man ansåg den katolska kyrkan representerade 

handlade också om hur man såg på kyrkliga strukturer i de olika samfunden. Under 1920- och 

30-talet kritiserade Svenska kyrkan den strikta hierarkiska ämbetssyn som den katolska kyrkan 

hade, någon som också socialdemokraterna gjorde under den här perioden. De senare ansåg att 

denna hierarkiska struktur var odemokratisk och oförenlig med ett modernt samhälle.
71

   

Att man diskuterar den katolska kyrkans försök att påverka undervisningen under 1800-talet 

kan i denna kontext tyda på att man vill fästa läsarens uppmärksamhet på den ovan nämnda 

skolboksdebatten som pågick under 1920-talet i Sverige. Denna innebar att svensk media 

menade att den svenske katolska biskopen Albertus Bitter hade försökt påverka och censurera 

svenska skolböcker i religion och historia. Detta skedde då han hade skickat en begäran till 

skolverket om att ändra felaktigheter i läroböckerna angående framställningen av den katolska 

kyrkan. Kritiken mot katolicismen i Sverige blev kraftig och mediestormen stärkte knappast 

den katolska kyrkans ställning i landet.
72

 Då skolboken som för närvarande är i fokus i min 

undersökning skrevs i början av 1930-talet bör inte den debatten ha varit helt ute ur bilden. I de 

fall Svenska kyrkan nämns i samband med undervisning så är det enbart i positiva ordalag. 

Exempelvis skriver man att det högre prästerskapet i Sverige under första halvan av 1800-talet 

såg det som sin uppgift att främja ”bildning och allmän hyfsning”.
73

 I sin redogörelse för hur 

kyrkans ställning i undervisningsfrågor under 1900-talet ser ut noterar man dock att det har 

gjorts inskränkningar men nämner inget om vilka dessa är.
74

 Man är i detta fall väldigt kort-

fattad i textavsnittet och man diskuterar inte ämnet vidare. Kritik av de styrande var tydligen 

inget man ville föra vidare i läroboken.  

Ljuspunkter? 

I beskrivningarna av kyrkornas förutsättningar i olika europeiska stater ligger fokus inte på 

enskilda kyrkor utan på hur kristenheten i sig klarar sig i ett hårdnande politiskt klimat. I 

Tyskland under 1920-talet, till exempel, riskerade splittringen mellan stat och kyrka att leda till 

att all religionsundervisning skulle försvinna från det statliga skolväsendet. I positiva ordalag 

                                                 
70

 Alvunger 2006, s. 50‒51.  
71

 Brohed 2005, s. 108.  
72

 Werner 2012a, s. 1.  
73

 Johansson & Liedgren 1933, s. 234. 
74

 Johansson & Liedgren 1933, s. 252. 



 

 

30 

 

beskriver man hur lutheraner och katolikerna tillsammans lyckades förhindra detta.
75

 I arbetet 

för kristenhetens överlevnad tycks det alltså finnas en tendens att bortse från de kritikpunkter 

som man i andra sammanhang lyfte fram i beskrivningen av katolska kyrkan.  

Man diskuterar även att ett samarbete mellan olika kyrkor skulle vara önskvärt för både inre och 

yttre mission, alltså inom sitt land och i så kallad ”hednamission”. En antydan om att man 

faktiskt ser positivt på ett samarbete mellan den protestantiska och katolska kyrkan får vi ge-

nom att se hur man beskriver den katolska missionen. Det ges här en kort framställning av 

katolska missionärers arbete efter en inledande redogörelse för protestantiska bedrifter på 

området. Till exempel skriver man att  

[d]en romersk-katolska kyrkan har sporrats till nya ansträngningar genom 

den evangeliska missionens stora vinningar. Även den [katolska kyrkan] kan 

uppvisa vackra exempel på offervillighet och bekännarmod.
76 

 

Efter att inledningsvis ha noterat att den katolska missionen främst beror på protestantiska 

missionärers framgång anser man alltså att katolikerna skall ha beröm för sitt arbete. Detta 

visar, menar jag, att trots att kritiken mot den katolska kyrkan vid tiden för den här skolbokens 

tillblivelse var stor så kunde man ändå hitta positiva aspekter samt även en möjlig förhoppning 

om ett framtida samarbete. Det är dock viktigt att notera att detta samarbete främst handlar om 

att främja kristendomens överlevnad i redan kristna länder och bidra till dess expansion globalt.  

Det finns en annan viktig aspekt att fundera över när det gäller samarbetet mellan olika kristna 

samfund. Redan på 1920-talet arbetade man för att alla kristna kyrkor skulle arbeta tillsammans 

trots sina olikheter. Den dåvarande ärkebiskopen Nathan Söderblom (1866‒1931) arbetade för 

att kunna samla kyrkorna till ett stort ekumeniskt möte i Stockholm 1925 vilket nästan lycka-

des. Det var bara den katolska kyrkan som uteblev. Trots detta hoppades Söderblom på att man 

en dag skulle kunna bilda ett världskyrkoråd där alla kyrkor var representerade, något som dock 

inte blev till realitet under hans livstid. Men de ekumeniska mötena fortsatte, och 1932 hölls ett 

sådant i Genève. Under detta kom man bland annat fram till att totalitära regimer, som den 

nazistiska och kommunistiska, inte var acceptabla. Kyrkans ståndpunkt skulle vara att indivi-

dens, familjens och kyrkans rättigheter alltid skulle skyddas och på grund av detta, menade 
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man, kunde ingen kristen stötta en totalitär stat.
77

 På detta sätt ansåg man alltså att kyrkorna 

måste samverka i kampen mot diktaturer som hotade grundläggande kristna värden.        

Synen på kommunism 

Katolska kyrkan beskrevs ibland som ett hot. Men än starkare fruktade man kommunismen och 

dess gudlöshetspropaganda framställdes som ett betydligt farligare hot än den katolska kyrkan. 

Så framhålls exempelvis att ”då kommunisterna […] ryckte till sig makten (nov. 1917), in-

trädde för den ortodoxa kyrkan en ännu ej avslutad period av förföljelser, sannolikt utan mot-

stycke i nyare historia.”
78

 Att den av bolsjevikerna genomförda revolutionen beskrivs med 

orden ”rycka till sig makten”, visar vilken syn författarna hade på det kommunistiska makt-

övertagandet. Att man även skriver att förföljelserna var utan motstycke i modern historia kan 

tolkas som att man såg dessa som ett större brott än till exempel förföljelserna av armenier i det 

osmanska riket under första världskriget som skildras en sida längre fram i boken. Även i be-

skrivningen av den kommunistiska gudlöshetspropagandans spridning i Europa märks samma 

starkt negativa tendens.
79

  

I skildringen av övergreppen mot den ortodoxa kyrkan i Sovjetunionen nämns även inskränk-

ningarna i religionsundervisningen. Målet sägs vara att göra hela Sovjetunionen religionsfritt 

och att om inte helt förinta så åtminstone göra det väldigt svårt att utöva kristen tro i landet. Det 

framhålls också att det utvecklats en kult som är tillägnad Lenin som försiggår i både skolor och 

på arbetsplatser.
80

 Denna Leninkult ställs i kontrast mot religionsförföljelserna och beskrivs i 

en förlöjligande ton.  

Under mellan- och efterkrigstiden fanns det en viss oro för kommunisterna i Sverige, och 

framförallt för ”Sillénkommunisterna”, vilka ansågs vara styrda av Moskva. Då dessa i valet 

1932 fick hela 74 000 röster bidrog detta till att hålla oron för kommunismen och Sovjetunio-

nen vid liv.
81

 Att så många röstade på ett parti som var moskvatroget måste ha setts med stor oro 

av dem som engagerade sig för de kristnas sak i Sovjetunionen vilket kan vara viktigt att 

komma ihåg i analysen av läroböcker och tidskrifter under den här aktuella tidsperioden. Från 

kyrkligt håll trodde man förvisso inte att kommunisterna skulle lyckas ta över makten i Sverige 
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men man befarade att deras retorik skulle påverka allmänhetens syn på Svenska kyrkan i ne-

gativ riktning.
82

   

 

Primitiv tro och nya hot 1939 

Lärobok i kyrkohistoria, vilken utkom i en första upplaga 1925, är författad av Ivar Holm, som 

var lektor med teologisk inriktning vid Norra Latin i Stockholm, och Hans Hallén och läro-

verksadjunkt Henning Rudholm. Jag har valt att granska den fjärde upplagan från 1939.
83

 

Den här läroboken skiljer sig från den förra genom att den är mer kortfattad och onyanserad i 

sina beskrivningar av både kommunismen och katolicismen, vilket kan bero på att den är be-

tydligt tunnare än den förra: 159 respektive 283 sidor. Detta är naturligtvis en viktig faktor som 

påverkar innehållet genom att man vara mer konkret i sitt språk och utelämna saker som inte är 

direkt relevanta eller prioriterade. Ett exempel på detta är att den kristna missionen inte tas upp 

överhuvudtaget i denna lärobok. Detta behöver dock inte vara negativt för min undersökning. 

Snarare tvärtom, eftersom läroboksförfattarna har tvingats göra ett strängare urval, vilket gör 

det lättare att dra slutsatser om vad man främst ville förmedla till gymnasieeleverna. 

Synen på katolicism 

I läroboken från 1939 är skildringarna alltså kortare och mer koncisa. Vad gäller de delar som 

handlar om den katolska kyrkan är tonen mer tydligt antikatolsk. I beskrivningen av den ka-

tolska kyrkans historia under 1800-talet ges bilden av en organisation som skickligt skaffar sig 

makt och samtidigt motarbetar reformer som kan leda till mer frihet i samhället. Man noterar 

också att, precis som i läroboken från 1933, att påvarna strävade efter att motverka politisk 

förnyelse och modernitet, något som de dock inte lyckades särskilt väl med. Vad som är nytt i 

denna lärobok är att författarna lyfter fram den katolska kyrkans negativa inställning till pro-

testantismen och att denna i katolska lärodokument beskrevs som roten till allt sedefördärv. 
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Påven Leo XIII (1878‒1903) sägs ha betecknat protestantiska missionärer som sändebud från 

mörkrets furste.
84

  

I skildringen av kyrkorna efter det första världskriget finns det en ganska markant skillnad 

mellan läroböckerna från 1933 och 1939. I båda läroböckerna nämns att påven Benedikt XV 

(1914‒1922) var en skicklig diplomat som lyckades undvika att välja sida under första 

världskriget och att många konverterade till den katolska tron. Detta beskrivs i läroboken från 

1933 som ett resultat av ”den nutida böjelsen för att dyrka organisationen, effektiviteten och 

framgången, sakligheten och handgripligheten”.
85

 I läroboken från 1939 står det däremot att 

”själva kriget med de primitiva känslor det satte i rörelse var gynnsamt för den romerska kyr-

kan, som med sina helgon och skyddspatroner, sin undertro och vidskepelse vädjar till det 

primitiva”.
86

 Istället för att framhålla positiva aspekter som den katolska kyrkans effektiva 

organisation skriver man att det handlade om primitiva känslor och att det var böjelsen för 

vidskepelse som gjorde att många sökte sig till katolicismen. Att läroboksförfattarna hade en 

negativ syn på katolska kyrkan märks tydligt i deras ordval. De betecknar den katolska reli-

gionsutövningen som primitiv och vidskeplig, och de använder beteckningen ”romerska” 

kyrkan i stället för det annars gängse uttrycket katolsk eller romersk-katolsk. 

I ett avslutande kapitel diskuteras Svenska kyrkans globala ekumeniska arbete och hur detta har 

gett Sverige en bemärkt plats bland världskyrkorna. I det allra sista stycket i boken nämns att 

den ”romerska” kyrkan har mött detta arbete med ”köld eller rent av med ovilja” och att dess 

mål är att alla kyrkor skall ställas under dess herravälde. Här är framförallt ordvalet det in-

tressanta (eftersom detta faktiskt var den katolska kyrkans officiella hållning). Användningen 

av begreppet ”romersk” i stället för katolsk eller romersk-katolsk indikerar en negativ hållning. 

Ett litet korn av hopp ges dock i den sista meningen där det framhålls att det ”även inom den 

romerska kyrkan framställts krav på samgående med övriga kyrkor”.
87

 

Det kommunistiska hotet 

Kommunismen omnämns kortfattat i slutet av läroboken och då i väldigt negativa ordalag. Man 

betonar att bolsjevikerna har som mål att utrota religionen i Sovjetunionen och att de präster 
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som motsätter sig detta utsätts för blodiga förföljelser.
88

 Det är dock endast ett stycke i läro-

boken som tar upp gudlöshetspropagandan och de religiösa förföljelserna i Sovjetunionen. 

Detta betyder antagligen inte att läroboksförfattarna valt att tona ner det kommunistiska hotet 

utan snarare på att man fått korta ner det på grund av utrymmesbrist. Som Ingmar Brohed 

framhåller var det politiska läget annorlunda i Europa i slutet av 1930-talet och hotbilden mot 

Sverige var tvådelad. Hotet från Sovjetunionen fanns i allra största grad kvar men nu sågs även 

det nationalsocialistiska Tyskland som ett orosmoment. I ett möjligt kommande krig var opi-

nionen i samhället inte överens om vilken sida man skulle välja.
89

 Läroboken kan sägas re-

flektera denna osäkerhet då den är mindre utförlig i sin kritik gentemot Sovjetunionen och 

istället är desto skarpare i sina negativa omdömen om den katolska kyrkan. Denna sågs fort-

farande i Sverige med stark misstänksamhet, vilket gjorde den till ”ett säkert kort” att kritisera.  

 

Samarbete och val mellan pest och kolera 1955 

Nu har vi nått fram till den sista av de tre analyserade läroböckerna, nämligen Kyrkohistoria för 

gymnasiet från 1955, författad av Sigurd Kroon och Sten Rodhe.
90

 Den senare, som var son till 

biskop Edvard Rodhe, var lektor och teologisk författare som skrev ett flertal läroböcker i 

religionshistoria. Han fick en mängd uppdrag av Skolöverstyrelsen och var även ledamot i 

Svenska kyrkans diakonistyrelses skolutskott. Den här läroboken, vilken liksom de båda andra 

läroböckerna är skriven för gymnasiet, är förhållandevis omfattande (252 sidor). Trots att man 

utgår ifrån Johanssons och Liedgrens lärobok från 1933 är denna bok enligt förordet en 

”genomgripande omarbetning, vilket som det sägs inledningsvis innebär att stoffet för äldre 

tider starkt beskurits, medan det däremot för nya tiden väsentligt utökats”.
91

 Detta betyder att 

man har uppdaterat tidigare fakta med ”nyare” rön och uppfattningar. Vi ska nu titta på vad 

detta innebär. 

Katolska kyrkan 

I redogörelsen för den kristna världsmissionen riktas ingen kritik mot den katolska kyrkan. 

Snarare tycks författarna vilja visa att olika kristna samfund på olika sätt alla arbetar för att 
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sprida den kristna tron runtom i världen. Man förklarar hur geografiska upptäckter och tekniska 

framsteg förde kontinenter och länder närmare varandra, vilket gjorde att det blev lättare att ta 

sig till nya ickekristna områden. Detta ledde till en missionsväckelse i alla kyrkliga samfund, 

inklusive den katolska kyrkan, och det framhålls att ”flera påvar visade stort intresse för nya 

initiativ” på missionens område.
92

 Den här mildare retoriken syns också i andra delar av läro-

boken. Man tycks inte ha några problem med att framhålla positiva aspekter där de tidigare 

läroböckerna endast hade kritik. Till exempel skriver man att 

[...] inom de av påven uppdragna gränserna finns plats för diskussion, och på 

många områden är den katolska vetenskapen mycket högtstående, respekterad 

även i den protestantiska världen.
93

 

Detta skrivs i samband med att man diskuterar den katolska kyrkans motstånd till religions-

frihet under 1800-talet, vilket i de äldre läroböckerna togs upp endast i negativa sammanhang i 

syfte att visa på katolska kyrkans efterblivenhet och bristande tolerans. 

 

Att man formulerar sig annorlunda i den här aktuella läroboken finns det fler exempel på. I 

skildringen av Svenska kyrkans ekumeniska arbete under 1920-talet tar man till skillnad från i 

läroboken från 1939,
94

 inte upp det faktum att den katolska kyrkan ställt sig avvisande till detta 

initiativ utan nöjer sig med att konstatera att de flesta kristna samfund ”med undantag för den 

romerska kyrkan” deltog i detta arbete.
95

 Därefter lämnar man ämnet utan att vidare diskutera 

det. Bitvis tycks man även mena att den katolska kyrkan har en bättre hållning till olika frågor 

än vad den protestantiska kyrkan har. Till exempel skriver författarna att den katolska kyrkan 

ständigt framhåller likställdheten mellan alla folk och raser. Som exempel tar man USA och 

som en kommentar till en bild på en samling nunnor som ber betonas att 

[b]land dessa medlemmar av en amerikansk systragemenskap syns både vita, 

svarta och gula. I USA intar den romerska kyrkan en stark ställning trots 

protestantismens dominans, och dess klara hållning i rasfrågan bidrar där-

till.
96

  

Jag utgår i det här fallet ifrån att författarna ser denna likställdhet och klara hållning som något 

positivt. Men även om beskrivningen av den katolska kyrkan är positivare än i de båda andra 
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läroböckerna så indikerar dock begreppet ”romerska kyrkan” att rester av den äldre synen finns 

kvar.  

I valet mellan pest eller kolera   

Efter att nu har sett att framställningen av den katolska kyrkan i läroboken från 1955 inte är lika 

negativ som tidigare kanske man kunnat tro att också bilden av Sovjetunionen och kommu-

nismen skulle ha blivit mera saklig och mindre fördömande. Så är dock inte fallet. Man an-

vänder samma ordval och framställning av kommunismen som tidigare. Den ses som en gro-

grund för gudlöshet och förföljelser, vilket kommer till uttryck i beskrivningen av det delade 

Tyskland. ”I det av ryssarna kontrollerade Östtyskland kyrkan upplever samma förtryck som 

under nazismen”, konstateras det lakoniskt, och man understryker vidare att kommunisternas 

maktövertagande 1917 ledde till lidande och förföljelser. När gudlöshetskampanjen inte 

lyckades fick den ortodoxa kyrkan chansen att komma tillbaka men enbart som språkrör för de 

kommunistiska makthavarna.
97 

Det framkommer dock inte någon ny kritik som särskiljer sig 

särskilt från tidigare läroböcker förutom att den är mer utförlig och tydlig.  

 

Kommunismen ses som ett hot mot kristendomen och mot en sådan negativ pol tycks förfat-

tarna ställa inte bara de protestantiska kyrkorna utan även den katolska. På flertalet ställen står 

den katolska kyrkan som de goda. Exempelvis görs detta när den kyrkliga situationen i Öst-

europa tas upp. Efter kommunismens intåg i länder som Polen, Tjeckoslovakien och Ungern 

har kristenheten haft problem där och författarna skriver att 

[g]entemot kommunismen har den romerska kyrkan överallt uppvisat en fast 

och oförsonlig front, och många av kyrkans ledare i Östeuropa har i vår tid 

fått utstå svåra lidanden för sin tro.
98

   

I en kontext där kalla kriget härjar och hotet från öst är högst påtaglig blir alltså även den ka-

tolska kyrkan en stöttepelare och allierad som man kan respektera. Även i framställningen av de 

kyrkliga förhållandena i Frankrike framhålls den katolska kyrkans starka ställning där som 

något positivt som kontrasteras mot de antikyrkliga stämningar som rådde i Frankrike under 

1800- och slutet av 1900-talet. Framförallt ses det positivt att katolska kyrkan utgör ett värn mot 

kommunismen i landet ”som har grepp över stora delar av arbetarvärlden”.
99

 Uttrycket ”har 
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grepp över” visar att man ser kommunismens påverkan på det franska folket som något nega-

tivt.    

 

Ytterligare ett exempel är att författarna i nästan beundrande ordalag beskriver den katolska 

kyrkans motstånd mot nazismen, vars nyhedendom sågs som ett lika stort hot mot kristendo-

men som kommunismen. I motståndet mot judeförföljelser och inskränkningar i kristet och 

kyrkligt liv stod, framhåller man vidare, den protestantiska och katolska kyrkan sida vid sida, 

precis som man lider samma kval i det kommunistiska Östtyskland.
100

  

Samarbete? 

Detta sätt att jämställa de både kristna samfunden och att lyfta fram samverkan snarare än 

konflikter framträder än klarare lärobokens sista kapitel som heter ”Kyrkornas samarbete”. 

Kapitlet handlar om ekumenik och en öppnare debatt mellan olika samfund. Man skriver att det 

finns en förhoppning om att 1900-talet kommer att kallas för ekumenikens århundrade, fram-

förallt på missionsområdet där man hoppas att samarbetet skall fungera bättre än tidigare. Det 

är tydligt att man här vill försöka visa att den kristna splittringen är en svaghet som gör det 

svårare att nå ut till ickekristna. I den nästan idealistiska sista delen av detta avsnitt skriver 

författarna också att ett framtida mål är att även få med den katolska kyrkan som fram tills dess 

ännu inte hade velat gå med i Kyrkornas världsråd som bildades 1948. Det sista som sägs i 

läroboken blir en stor kontrast till hur läroboken från 1939 avslutades: 

Det ekumeniska arbetets största betydelse är hittills, att man inom kyrkorna i 

hela världen på allvar oroats av att den enhet, som Kristus önskade bland sina 

efterföljare, i så ringa grad är förverkligad, och man har gripits av synen av en 

enig kristenhet.
101

    

Denna enhet innebär inte att alla samfund skall gå samman och anta en gemensam bekännelse 

utan ses snarare som en maning att lära känna varandras olikheter för att därefter kunna sam-

arbeta bättre. I denna nya samverkan har, menar man, också den katolska kyrkan en given plats.  
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Slutsats och sammanfattning 

Katolicism, kommunism och kristendomens ställning i 

världen 

Mitt syfte med den här studien var att undersöka vilken syn man hade på katolicismen i läro-

böcker i kyrkohistoria och i de kyrkliga tidsskrifterna Svensk kyrkotidning och Kyrkor under 

korset under 1930‒ 1940‒ och 1950‒talet. Jag ville också undersöka om det skedde någon 

förändring i denna syn och jag utgick från följande frågor:  

 Hur beskrivs den katolska kyrkan före och efter andra världskriget i det analyserade 

materialet? Vilken betydelse tillmäts politiska och ideologiska faktorer? Och hur ser 

man på katolicismen som religion? 

 Sker det någon förändring över tid? Och vilken roll spelade kommunismens fram-

marsch i detta sammanhang?  

De två första läroböckerna framhäver katolska kyrkan som bakåtsträvande och fientligt inställd 

till ett modernt demokratiskt styrt samhälle. Den katolska kyrkan sätter sig över världsliga 

makter och utgör därmed ett hot både mot det moderna samhället och mot den protestantiska 

kyrkan. Läroboksförfattarna försöker på detta vis legitimera och stärka den Svenska kyrkans 

ställning i det svenska samhället och framställa den som en samarbetspartner i arbetet på att 

utveckla ett demokratiskt välfärdssamhälle . Den katolska kyrkan framställs som en represen-

tant för en förlegad hierarkisk och auktoritär ideologi, vilket kontrasteras mot svenska kyrkans 

modernitet och arbete för frihet och rättvisa. Den Svenska kyrkans ”storartade” ekumeniska 

arbete framhävs också i läroböckerna. Man skapar alltså en bild av den katolska kyrkan som en 

föråldrad och förtryckande organisation medan Svenska kyrkan framställs som modern och 

demokratisk. Som Niklas Ammert framhåller är denna typ av kontrastering ett sätt att befästa 

identitet och leda eleverna till ett ”korrekt” ställningstagande, i detta fall ett ställningstagande 

för svenska kyrkan.
102

  

Framställningen av kommunismen under samma tidsperiod är lika negativ även om den är 

något mindre i läroboken från 1939. Man riktar skarp kritik mot religionsförföljelserna som 
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pågick i Sovjetunionen och lyfter fram hotet från öster i form av både invasion och negativ 

påverkan på det svenska samhället. Framställningen av kommunismen är alltså alltigenom 

negativ och denna mörka bild kvarstår under hela undersökningsperioden. Det kan dock noteras 

att framställningen av kommunismen ägnas mindre utrymme i läroboken från 1939. Den har 

fler och längre antikatolska framställningar än antikommunistiska sådana, vilket kan förklaras 

med den osäkra utrikespolitiska situationen men också med att man av utrymmesskäl valt att 

fokusera på kyrka och religion.  

I Svensk kyrkotidning är man också negativt inställd till både katolska kyrkan och kommu-

nismen. Den hårda mediestormen som drabbade katolska kyrkan i Sverige under 1920-talet 

följde med in på 1930-talet. Den katolska kyrkan kritiserades både i kyrkliga tidsskrifter och i 

läroböckerna för att vilja påverka det svenska skolväsendet och för sin negativa inställning till 

blandäktenskap mellan protestanter och katoliker. Denna kritik kom även från politiskt håll. I 

analysen av kyrkotidningarna och läroböckerna kan man också se en annan trend som är in-

tressant. När katolska kyrkan och kommunismen ställs mot varandra ges en mer positiv bild av 

den förra i dess egenskap av ett kristet samfund. I kampen mot religionsförföljelser, gudlös-

hetskampanjer och sekulariseringsprocesser lyfts behovet av ett ekumeniskt samarbete fram, 

och man beklagar att katolska kyrkan ställde sig så negativ till denna form av kristen samver-

kan. Detta ligger i linje med Sverker Oredssons undersökning, som visar i hur hög utsträckning 

svensk opinion präglades av rädsla för kommunismen hotet från Sovjetunionen.
103

  

Analysen av tidskrifterna och läroböckerna visar att detta mönster, inte oväntat, blir än tydli-

gare under kalla kriget på 1950-talet. I läroboken från 1955 och Svensk kyrkotidning under 

1950-talet riktas skarp kritik mot Sovjetunionen samtidigt som de antikatolska utfallen minskat 

eller helt försvunnit. Fokus har med andra ord förändrats i jämförelse med de båda äldre lä-

roböckerna och läroboksförfattarna målar upp en bild av den europeiska politiska och religiösa 

scenen där Sovjetunionen och kommunismen utgör det mörka hotet och där katolska kyrkan 

kämpar för samma kristna värden som Svenska kyrkan gör. I den nya värld som skapats efter 

det andra världskriget handlade det om att bevara och stärka kristendomen i Sverige i sam-

verkan med andra kristna kyrkor och samfund. Svenska kyrkans ökade ekumeniska engage-

mang är ett uttryck för detta, och som det framhålls i Nordiske Folkekirker i opbrud kunde detta 

ekumeniska arbete stärka den Svenska kyrkans ställning i samhället.
104

 Detta innebar dock inte 

att man accepterade katolska kyrkans hierarkiska uppbyggnad eller teologiska uppfattningar, 
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men i ett samhälle som präglades av religiös likgiltighet, sekularisering och ett påtagligt hot 

från öster gällde det att hitta allierade. Katolicismen som ideologi var man fortfarande en stark 

motståndare till och man vände sig liksom tidigare mot att den katolska kyrkans missionerade i 

Sverige, men katolikernas hednamission och kamp mot totalitära stater och ideologier kunde 

ändå berömmas och ses på med respekt.  

Som Yvonne Maria Werner framhåller skapades antikatolska stämningar av den katolska 

mission som bedrevs i Norden och den katolska kyrkan betraktades som en främmande och 

farlig organisation som strävade efter politisk makt och försökte åsidosätta det demokratiska 

systemet.
105

 Men som min analys visar ledde den kommunistiska frammarschen i Europa till att 

man successivt började omvärdera denna negativa hållning, vilket ledde till att attackerna i de 

kyrkliga tidskrifterna avtog och att framställningen i svenska läroböcker i kyrkohistoria blev 

neutralare samtidigt som retoriken mot kommunismen blev alltmer hätsk. Samhällets avkrist-

ning fortskred, och i detta läge kunde man inte kosta på sig att bekämpa andra kristna samfund. 

I detta läge ersattes det antikatolska historiebruket med ett bruk av den nyare historien där 

kampen för kristendomen som sådan var högsta prioritet. 

 

Sammanfattning och slutord 

Jag har med hjälp av tre läroböcker och två kyrkliga tidsskrifter utfört en studie om legitime-

ringsstrategier i Svenska kyrkan före, under och efter det andra världskriget. Med ett legiti-

meringsperspektiv som främsta analytiska redskap har jag undersökt hur man såg på den ka-

tolska kyrkan och hur denna bild förändrades på grund av kommunismens frammarsch i Europa 

och stärkta ställning i Sverige. Min undersökning visar att man under hela perioden beskrev den 

katolska kyrkan som ett antidemokratiskt och bakåtsträvande kristet samfund men att man 

samtidigt försökte finna gemensamma värden som kunde leda till samverkan i strävan att be-

vara och stärka den kristna tron. Detta berodde dels på att Svenska kyrkan hade att verka i ett 

alltmer sekulariserat samhälle samtidigt som kommunismen spreds i omvärlden och med sina 

gudlöshetskampanjer och religionsförföljelser ansågs vara ett större hot än vad den katolska 

kyrkan var. Detta innebar att man under 1950-talet allt tydligare och oftare började framhäva 
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den katolska kyrkans kamp mot totalitära ideologier och dess hednamission runt om i världen. 

Däremot var man av naturliga skäl fortsatt negativ till katolsk mission i protestantiska länder. 

Detta resultat ligger i linje med tidigare forskning, vilken dock inte är särskilt omfattande. Här 

behövs både en fördjupning och en ytterligare problematisering, och det framstår som ange-

läget att undersöka vilka andra faktorer som påverkade hur man i Svenska kyrkan både såg på 

omvärlden och på sig själva och den uppgift man hade i det svenska samhället. Det är intressant 

att se hur retoriken förändrades i källmaterialet i takt med att man ställdes inför nya hinder och 

nytt motstånd. Så skulle man exempelvis kunna undersöka hur andra kyrkliga tidsskrifter 

kopplade till Svenska kyrkan framställde samtiden och dess utmaningar. Naturligtvis kan man 

också utöka tidsperioden som undersöks till att inkludera 1960- och 1970-talet då det skedde 

stora förändringar inom den katolska kyrkan, till exempel det andra Vatikankonciliet som hölls 

1962‒65 som förändrade katolska kyrkans syn på det moderna samhället och på ekumeniskt 

arbete.  
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