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ABSTRACT (svenska) 
 
Denna uppsats består av en jämförande studie av två ärkebiskopar – KG Hammar (Svenska 
kyrkan) och Rowan Williams (Church of England) - ur ett postmodernt teologiskt perspektiv. 
Syftet var att söka finna postmoderna influenser hos de båda ärkebiskoparna i såväl teori som 
praktik och undersöka konsekvenserna av ett postmodernt teologiskt agerande. Undersök-
ningen visade att båda ärkebiskoparna influerades av postmodern teologi i teorin. Hammar 
förde också som ärkebiskop fram sina personliga postmoderna insikter, medan Williams av 
olika anledningar generellt valde att endast föra fram kyrkans åsikt. Båda handlingsalternati-
ven medförde såväl kritik som uppskattning. Båda ärkebiskoparna tog fasta på den postmo-
derna teologins framhållande av dialog som metod: Dialog kännetecknade allt deras handlan-
de, såväl inomkyrkligt som mot andra religiösa och samhälleliga grupper. Trots dialogen 
kunde dock inte vissa splittringar undvikas. Samhällsengagemanget visade sig däremot till 
största delen framgångsrikt och visade en postmodern insikt om kyrkans roll i en sekulär 
värld. 
Trots att ett postmodernt förhållningssätt inte helt accepterades, medverkade ärkebiskoparnas 
agerande till att skapa intresse för framför allt religiös dialog bland många olika grupper. 
 
Nyckelord: KG Hammar, Rowan Williams, ärkebiskop, postmodern teologi, postmodernism, 
pluralism, mångfald, sekularitet, Svenska kyrkan, Church of England, anglikan, anglikanska 
kyrkogemenskapen, homosexualitet, Jesusdebatten, dialog, Sharia-lagar, förbund. 
 

ABSTRACT (English) 
 
This essay is a comparative study of two archbishops – KG Hammar (Church of Sweden) and 
Rowan Williams (Church of England) – from a postmodern theological perspective. The aim 
was to discover postmodern influences for the archbishops in theory and practice, and to 
investigate the consequences of acting from a postmodern theological perspective. The study 
revealed postmodern influences in both archbishops’ theory. Hammar chose to act according 
to his personal postmodern convictions also as archbishop whereas, for various reasons, 
Williams generally chose to speak only for the whole church. Both strategies were criticized 
as well as appreciated. Both archbishops were committed to dialogue as described by 
postmodern theology. This influenced all their actions, within the church as well as with other 
religious nominations and various groups in society. However, even with dialogue certain 
schisms proved to be unavoidable. The engagement in society proved more successful and 
showed a postmodern understanding of the church in a secular world. 
Even though a postmodern course of action was not totally accepted, the archbishops 
managed to promote a wide interest especially for religious dialogue. 
 
Key words: KG Hammar, Rowan Williams, archbishop, postmodern theology, postmodern-
ism, pluralism, secularity, Church of Sweden, Church of England, Anglican, Anglican 
communion, homosexuality, Jesus debate, dialogue, Sharia, covenant. 
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1 Inledning 

Genom min B-uppsats år 20081 kom jag i kontakt med den anglikanska ärkebiskopen av 

Canterbury, Dr. Rowan Williams. Jag undersökte kristna reaktioner på en boktrilogi (Den 

mörka materian av Philip Pullman) och förvånade av att Williams, till skillnad från många 

andra kristna, inte förskräcktes av det ateistiska budskapet. Istället var Williams förtjust i 

böckerna; han tyckte att de ställde viktiga frågor och såg dem inte som något hot mot 

kristendomen eller den Gud han tror på. För detta, och för hans vänskapliga diskussioner med 

Pullman, fick han kritik från många konservativa inom sin kyrka, Church of England, och 

andra kristna samfund. Här var alltså en kristen ärkebiskop som närmade sig inte bara andra 

religioner utan till och med ateister med ett öppet sinne. Hade det varit möjligt för femtio år 

sedan? Eller är det ett postmodernt fenomen, ett uttryck för att man idag inte kan säga sig ha 

ensamrätt på sanning eller tolkning? 

Senare upptäckte jag KG Hammar, före detta ärkebiskop i Svenska kyrkan, som jag i min 

icke-religiösa tillvaro tidigare inte visste mer om än att han varit kontroversiell. Nu såg jag 

istället ännu en ärkebiskop som gick ut med budskap som inte passade alla. Ännu ett postmo-

dernt fenomen? 

Kan och får en ärkebiskop vara postmodern? Är det rentav nödvändigt i dagens pluralistiska 

och mångkulturella samhälle? Detta vill jag undersöka i denna uppsats. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka postmodernt teologiska influenser hos två ärkebiskopar 

i en luthersk respektive en anglikansk kyrka i teori och praktik. 

Syftet besvaras genom att undersöka dels vilka postmoderna teologiska influenser KG 

Hammar (Svenska kyrkan) och Rowan Williams (Church of England) uppvisar i teorin innan 

de blir ärkebiskopar; dels undersöka huruvida dessa influenser även är synliga i deras 

agerande under ämbetstiden och i så fall med vilka konsekvenser. 

Uppsatsen vill även belysa likheter eller skillnader mellan de båda ärkebiskoparna och deras 

kyrkor och undersöka i vilken mån ett postmodernt agerande på ärkebiskopsnivå är fram-

gångsrikt. 

 

                                                 
1 Tillgänglig från författaren. 
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Uppsatsen fokuserar på de områden eller händelser som fått mest uppmärksamhet i media, 

men som kontrast belyses även vissa postmodernt relevanta händelser eller teman som inte 

har uppmärksammats lika mycket. 

Här bör tilläggas att en postmodern studie av ärkebiskoparna inte nödvändigtvis betyder att de 

själva skulle känneteckna sig som sådana även om deras uttalanden och texter visar på både 

insikt och inflytande från vad som uttalat eller outtalat kan kännetecknas som postmodernt. 

 

Mina inledande hypoteser är att den liberale KG Hammar visar ett mer postmodernt agerande 

än den ortodoxe Rowan Williams, samt att ett postmodernt agerande inte nödvändigtvis tas 

väl emot av omgivningen. 

1.2 Metod och material 

Uppsatsen har formen av en hermeneutisk, induktiv studie utgående från litteraturstudier. 

Hermeneutisk innebär att den avser att vara tolkande och induktiv att den avser att vara 

upptäckande. Jag finner en hermeneutisk metod särskilt lämplig för att besvara frågeställning-

arna i denna uppsats eftersom hermeneutiken intresserar sig för kommunikationsaspekter, på 

vilket sätt (i detta fall) religion kommuniceras i samhället och hur kunskaper och insikter 

skapas i dialog. Detta innebär också att religiösa yttringar ses som en del av den mänskliga 

kulturen och ingenting fristående från den.2 En induktiv ansats är i sin tur lämplig genom att 

den utgår från ett nolläge från vilket sedan data insamlas och mönster och gemensamma drag 

söks. 

Trots dessa hermeneutisk/induktiva ambitioner är det naturligtvis så att min egen förförståelse 

kommer att påverka resultatet: Ett stort intresse för alla typer av religion men nästintill 

obefintliga praktisk erfarenhet av den institutionella kyrkan kan innebära att jag har lättare att 

identifiera mig med postmoderna förhållningssätt än traditionella. Dessutom hyser jag redan 

från början en sympati för de båda ärkebiskoparna vilket kan göra att jag tolkar dem övervä-

gande positivt. Min ambition är ändå att försöka förstå och göra rättvisa åt olika ståndpunkter. 

 

Efter en inledande litteraturstudie avseende såväl postmodernitet och postmodern teologi som 

den anglikanska kyrkan, studeras Hammars och Williams’ egen teologi. Deras postmoderna 

influenser ställs därefter mot deras faktiska handlande under respektive ämbetsperioder. 

Slutligen utreds och analyseras de postmoderna aspekterna av detta handlande. 

                                                 
2 Ingvild Saelid Gilhus & Lisbeth Mikaelsson (2003) s 37-38, 44. 
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Förutom teorilitteraturen består en stor del av undersöknings- och teorimaterialet av internet-

publicerade bokutdrag, artiklar och intervjuer. Sökning efter material har gjorts via artikelda-

tabaser, olika Internet-sökmotorer, sökande direkt på olika hemsidor, webb-baserade svenska 

och brittiska tidningar och tidskrifter3, samt material från olika tv-kanaler.4 Fakta och 

bakgrunder har också återfunnits i de båda internetpublicerade uppslagsverken Nationalen-

cyklopedin (www.ne.se) och Encyclopædia Britannica Online (http://info.britannica.co.uk), 

båda tillgängliga via s.k. proxy-access från Högskolan i Gävle. Mycket av det återfunna 

materialet har refererat vidare till annat material som i sin tur har studerats. 

Viktiga artikeldatabaser var Retriever och PressText. Som sökmotor har jag huvudsakligen 

använt Google, inklusive Google Boksökning. Inledande sökningar gjordes på de båda 

ärkebiskoparnas namn i kombination med sökord som ”postmodern”, ”pluralism”, ”secular”, 

”anglican” och liknande. Allt eftersom uppsatsen fortskred kompletterades sökningarna med 

nya sökord (”jesusdebatten”, ”homosexualitet”, ”emerging church”, ”skilsmässa stat kyrka” 

etc.).5 Alla sökningar gjordes med orden i olika kombinationer, olika språk och olika böj-

ningsformer.6 

 

En begränsning i fråga om material uppstod genom att Svenska kyrkan inte har något sparat 

material om Hammar. Många äldre nyhetsartiklar och webbsidor refererar till predikningar 

och information på Hammars webbsida, som idag inte längre existerar. Svenska kyrkan ger 

alltså ingen möjlighet till att följa ärkebiskoparna bakåt. 

Materialet kring Rowan Williams är istället oerhört omfattande och består av predikningar, 

föreläsningar, tal, diskussioner och intervjuer (mycket material finns publicerat på ärkebisko-

pens egen hemsida www.archbishopofcanterbury.org). Det har inte varit möjligt att gå igenom 

allt material om Williams. Istället har jag funnit stor användning av två sammanfattande verk: 

Mike Higton’s Difficult Gospel (om teologin) och Rupert Shortt’s Rowan’s Rule (en biografi). 

Den första av dessa böcker har lästs och korrigerats av Williams, den andra är skriven med 

Williams’ medverkan och jag sätter relativt stor tilltro till dem, även Higton’s egna åsikter om 

framför allt religionens förhållande till politiken lyser igenom. 

                                                 
3 T.ex. Svenska Dagbladet, DN, Guardian och Signum.  
4 Sveriges Television (www.svt.se) och BBC (www.bbc.co.uk). 
5 För Jesusdebatten har jag använt mig av den sammanställning av debattinlägg i SvD som återfinns på sidan 

www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_86798.svd 
6 Mycket relevant material fann jag genom sökningar av typen ”KG Hammar om”, följt av ett ämne (vilket t.ex. 

kan ge svar som ”KG Hammar om homosexualitet”). 
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Jag har också använt mig av bokrecensioner eller liknande som beskriver vad jag ser som 

postmoderna drag i Williams, och i viss mån Hammars, böcker. Detta material har varit 

användbart inte minst då recensenten själv är postmodernt intresserad eller influerad. 

 

Förutom de avgränsningar som anges i samband med syftet ovan har jag gjort följande 

avgränsningar: 

 Teoridelen för ärkebiskoparna omfattar litteratur från åren närmast innan och fram till 

deras tillsättning som ärkebiskopar 

 Ingen hantering görs av Hammar efter hans ärkebiskopstid 

 

Williams’ böcker måste läsas med viss försiktighet – det är inte alltid lätt att se vilka som är 

hans egna uttalanden och vad som endast är resonemang kring eller återgivande av andras 

uttalanden som han inte instämmer i. I inledningen av On Christian Theology framhåller han 

också tydligt att han vill visa olika typer av argument och tolkning snarare än att framhålla ett 

enda system.7 Större tillförlitlighet finner jag i hans predikningar, intervjuer och tal. 

 

För att belysa KG Hammar och Rowan Williams ur ett postmodernt teologiskt perspektiv 

hade även andra varianter av undersökningar varit möjliga och givande, t.ex. en fokusering på 

ärkebiskoparnas postmodernt influerade teologi (t.ex. kristologin eller gudsbegreppet) och hur 

den har utvecklats över tiden, eller en djupare granskning av ärkebiskoparnas agerande i 

samhället. Det hade också varit möjligt att gå närmare in på enskilda arguments koppling till 

tidigare postmoderna filosofer (t.ex. synen på den Andre relaterat till Lévinas eller språket 

relaterat till Wittgenstein) osv. Arbetet med denna uppsats har dock gjorts med en ständigt 

förnyad insikt om avgränsningens nödvändighet – allt intressant kan av såväl tidsskäl som 

tydlighetsskäl inte utredas, och allt får inte plats på det trots allt begränsade sidantalet. 

Uppsatsen försöker istället ge en överblick, belyst av utvalda exempel. 

1.3 Tidigare forskning 

Det finns mycket publicerat material kring Rowan Williams, ofta utgående från hans rika 

teologiska bokproduktion. Det handlar dock sällan om några analyser utifrån ett sammanhållet 

postmodernt perspektiv. Ändå finns givetvis postmoderna insikter att hämta i den tidigare 

forskningen, men dessa måste läsaren själv sålla ut. Inte minst biografin om Rowan Williams 

                                                 
7 Rowan Williams (2000) s xvi. 
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av Rupert Shortt har visat sig mycket värdefull genom att den belyser olika reaktioner på 

Williams’ agerande. 

Även för Hammar finns mycket information, främst i form av tidnings- och tidskriftsartiklar, men 

återigen saknas en sammanhållen forskning utifrån denna uppsats syfte. Jag har dock under 

skrivandets gång funnit en D-uppsats av Kerstin Bergman om KG Hammars syn på kommu-

nikation och språk.8 Denna i sig belysande uppsats om Hammar utgår från Hammar som 

modernist eller liberalteolog.9 Uppsatsen stannar i modernismen, trots att den är skriven så 

nyligen som 2005 och trots att många element i uppsatsen för mig är tecken på postmodernitet 

snarare än modernitet; givande är t.ex. Bergmans diskussion kring deliberativa samtal (se 

vidare nedan i kapitlet om postmodernitet).10 

När det gäller forskning kring postmodern teologi i allmänhet, kan slutligen sägas att resone-

mangen generellt stannar vid det praktiska genomförandet, vilket kan tyckas ge en utopisk 

bild av en postmodern värld, med oklar koppling till den faktiska verkligheten. Detta är en av 

anledningarna till att jag vill göra en undersökning utgående från just verkligheten. 

1.4 Disposition 

Dispositionen av resten av uppsatsen följer i stort sett metoden. Efter en diskussion kring 

några grundläggande begrepp i kapitel 2 ges i kapitel 3 en beskrivning av de berörda kyrkor-

nas situation vid ärkebiskoparnas tillträde. Eftersom anglikanismen kan vara obekant för 

många läsare ges här också en historisk bakgrund till anglikanismen och Church of England 

och dess relation till den svenska kyrkan tydliggörs. Därefter tar själva undersökningen vid. 

Först undersöks i kapitel 4 de båda ärkebiskoparnas postmoderna influenser fram till och med 

deras tillträde i ämbetet. Därefter redogörs för de viktigaste händelserna under deras ämbetstid 

i kapitel 5. Dessa händelser analyseras och diskuteras ur ett postmodernt teologiskt perspektiv 

i kapitel 6. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning och funderingar kring framtida 

studieområden. 

 

                                                 
8 Kerstin Bergman (2005). 
9 Se kapitel två nedan för begreppsförklaring. Bergman använder begreppen modernist och liberalteolog 

synonymt, men ofta avser modernism en riktning inom den katolska kyrkan som motsvarar liberalteologin. 
10 Bergman (2005) s 27-29 och 47. 
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2 Modernitet, postmodernitet och postmodern teologi 

Postmodernitet och postmodernism är liksom postmodern teologi inga entydiga eller självkla-

ra begrepp. Det handlar uppenbarligen om något som relaterar till modernitet eller den 

moderna tiden, men vad innebär då dessa begrepp och vad relaterar de i sin tur till? Nedan 

ges några begreppsförklaringar. 

 

Förmodern syftar i denna uppsats på tiden från antiken fram till 1600-talet. Den förmoderna 

perioden omfattar den forn- eller tidigkristna tiden liksom den tidiga medeltidens mystika 

period, vilka kommer att influera den senare postmoderna teologin. 

Den moderna tiden brukar sägas ha sin början från 1600-talet och får sitt egentliga genom-

brott genom upplysningen under 1700-talet. Det moderna tänkandet sätter det människan och 

förnuftet i centrum. I kombination med naturvetenskapens framväxt innebär det så småning-

om att Gud inte längre är nödvändig, människan tar Guds plats.11 Religionens företrädare 

försöker försvara Gud med rationella argument men detta leder till en filosofisk gudssyn som 

fjärmar vanliga människor än mer från religionen och Gud. Religion blir en privat angelägen-

het. Den moderna tiden innebär också under 1800-talet en insikt om historiens betydelse, att 

allting sker inom en viss historisk kontext eller sammanhang, och att historien handlar om 

förändring. Detta medför insikten att varje tid tolkar historien på ett eget sätt utifrån sitt givna 

sammanhang och att nya tider kräver nya tolkningar. Även liberala kristna riktningar börjar 

under det tidiga 1900-talet studera Bibelns texter på detta sätt, dvs. historisk-kritiskt. Därmed 

uppstår en spricka mellan de traditionellt bokstavstrogna och de historisk-kritiskt tolkande. 

s.k. liberalteologerna (detta namn avsåg den protestantiska inriktningen; inom katolska kyrkan 

fick en liknande, men mindre inflytelserik, riktning namnet modernism). Acceptansen idag av 

en historisk-kritisk syn är idag stor (men inte total!) inom Svenska kyrkan.12 Den börjar också 

accepteras mer allmänt inom den katolska kyrkan.13 

 

Under 1900-talet får en rad händelser både positiva och negativa följder för människan och 

hennes syn på världen: Tilltron till västerlandets, människans och vetenskapens förnuft och 

godhet minskar till följd av världskrig, atombomber, terrorism, miljöförstörelse etc; konsum-

tionssamhället växer fram, med betoning av det egna behovsuppfyllandet; informationssam-

                                                 
11 Se t.ex. Alister McGrath (2004) s 218. 
12 Se Ragnar Holte, ”liberalteologi”, samt ”modernism”, Nationalencyklopedin, www.ne.se (090522). 
13 Se t.ex. Werner G Jeanrond (2003-02-26). 
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hället ställer gamla tids- och tillgänglighetsbegrepp på ända osv.14 Vi möter också i en större 

utsträckning än tidigare andra kulturer och religioner, både genom resor runt om i världen och 

genom en ökad religiös och kulturell pluralitet i våra egna länder i och med invandring. 

 

Alla dessa faktorer påverkar tänkandet inom en rad områden som filosofi, teologi, arkitektur, 

konst och litteratur framför allt från 1970-talet och framåt. Medan vissa forskare menar att 

västvärlden idag befinner sig i ett senmodernt samhälle, anser andra att tankeskiftena inom de 

ovan nämnda områdena har varit så genomgripande att man hellre bör tala om en postmodern 

epok. Begreppet ”postmodernism” syftar då på det nya tänkandet inom en viss disciplin 

medan begreppet ”postmodernitet” korrekt använt bör handla om vår aktuella tidsepok. Ofta 

används dock båda begreppen ganska synonymt och kontexten får avgöra betydelsen. 

Men vad består då det nya, postmoderna tänkandet i? Till att börja med innebär dagens 

pluralism och mångfald att många olika sanningsanspråk förs fram, inte minst religiösa. Detta 

måste på något sätt hanteras. En konservativ lösning är att än starkare hävda sin egen rätt. Den 

postmoderna synen är istället att – i polemik mot det moderna tänkandet - hävda att det inte 

kan finnas några absoluta eller universella sanningsanspråk, man förkastar alla tidlösa 

kriterier för vad sanning och rationalitet är. Utan universella sanningsanspråk kan man endast 

tala om ”lokala” sanningar i vissa kulturella, historiska och språkliga kontexter. Språket och 

dess otillräcklighet för att beskriva verkligheten är i sig föremål för diskussion.15 Den 

pluralistiska omvärlden har också gett en insikt om att vår kunskap färgas av en rad faktorer 

som t.ex. klass, kön, bildning, tidigare erfarenheter, intressen och fördomar.16 Uteslutande av 

människor i olika sammanhang med grund i dessa faktorer ifrågasätts, vilket medför att 

sådana som tidigare har varit marginaliserade eller uteslutna från diskussionen nu kan få en 

röst: kvinnor, homosexuella, fattiga osv.17 Postmodernism innebär också ofta att olika 

maktbegrepp diskuteras. 

Ett nyckelord i en pluralistisk värld blir dialog, där öppenhet, lyhördhet och ödmjukhet är en 

förutsättning i mötet mellan ibland mycket oliktänkande grupper, som också kan vara ovilliga 

att ge upp sina skapade avgränsningar av rädsla att förlora sin tillhörighet och identitet.18 

Gavin Flood är en av de forskare som förespråkar dialog. Han menar att dialog inte behöver 

handla om överenskommelse eller konsensus. Det handlar mer om en kritisk konversation 

                                                 
14 Se t.ex. Kevin Jon Vanhoozer (red) (2003) s 14.  
15 Ola Sigurdson & Jayne Svenungsson (2004) s 10. 
16 Sigurdson & Svenungsson (2004) s 11. 
17 Se t.ex. Antoon Geels, Owe Wikström, Jan Hermansson & Petra Junus (2006) s 57.  
18 Se t.ex. Gilhus & Mikaelsson (2003) kapitel 5. 
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eller rentav en argumentation där inte bara motpartens utan även den egna kontexten och de 

egna antagandena blir belysta. Dialogen betonar olikhet, detalj och öppenhet (eng. non-

closure).19 Kerstin Bergmans D-uppsats beskriver på liknande sätt s.k. deliberativa samtal, 

där kommunikation förmedlar inte bara information utan skapar relation mellan oliktänkande. 

Man lär sig att se meningsmotståndare som jämlikar.20 Maud Erikssen ser slutligen hur en 

religionsdialog kan leda till samverkan över religionsgränserna i olika frågor och situationer 

samtidigt som det kan skapa nya kontexter där nya religiösa språk kan växa fram.21 

 

Det är inte självklart att en postmodern syn på världen ses som något naturligt eller positivt. 

Det är inte ovanligt att anse att postmoderniteten accepterar alla synsätt och att allt blir relativt 

(”anything goes”). Mångfalden på alla plan kan också göra det svårare för individen att finna 

meningsskapande mönster, att se sammanhang och kontinuitet - vi får en fragmenterad värld. 

I en sådan osäker värld kan människor förhålla sig andligt sökande men också lockas av 

fundamentalistiska hållningar som utlovar visshet och klara besked.22 Den som upplever det 

postmoderna samhället som övervägande riskfyllt och negativt kan också förespråka ett 

fasthållande av det moderna tänkandet. Författaren Daniel Hind menar t.ex. att arvet från 

upplysningen måste tas vidare, att vi på en personlig nivå måste fortsätta att söka sanningen 

även då den är obekväm, och att vi måste se och stå emot alla de hinder som en makthungrig 

och sanningsskyggande omgivning lägger framför oss. Endast så kan vi rädda världen.23 

Gränsen mellan modernt och postmodernt är också flytande, vilket begreppet ”sekulär” visar. 

Detta begrepp kan, som för Hind ovan, handla om hur dagens samhälle kännetecknas (eller 

bör kännetecknas) av ett fortsatt förnuftstänkande i modern mening, men det kan också syfta 

på hur nutiden kännetecknas av individualisering och individuella ställningstaganden, 

upplösningen av gamla gemenskaper, avskiljande av det religiösa från det samhälleliga osv. 

 

Vad innebär ett postmodernt tänkande för religionen och teologin? Den postmoderna teologin 

måste förhålla sig till dagens pluralitet. Detta påverkar tänkandet inte minst inom etiken, där 

den postmoderna teologin (liksom den samtida filosofin) diskuterar synen på, förhållandet till 

och ansvaret för den Andre.24 Det kan vara svårare att släppa kravet på universella sannings-

                                                 
19 Gavin Flood (1999) s 8-9, 35.  
20 Bergman (2005) s 47. 
21 Maud Erikssen, ”Religionsteologi” i Martinson, Sigurdson & Svenungsson (red) (2007) s 24, 40. 
22 Geels et al. (2006) s 387-389.  
23 Daniel Hind (2008). 
24 Den Andre kan vara såväl Gud som varje annan människa, se t.ex. diskussionen kring filosofen Emmanuel 

Lévinas m.fl., Sigurdson & Svenungsson (2006) s 28-29. 
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anspråk eftersom religion trots allt handlar om att söka Sanningen. Den postmoderna teologin 

menar att detta sökande trots allt kan (och måste) fortsätta så länge det sker med insikt om och 

ödmjukhet inför andra tolkningar (inte minst bibeltolkningar). Det blir nödvändigt att 

ifrågasätta inte bara sin omgivning utan även sig själv och såväl inom- som utomkyrklig kritik 

upplevs som värdefull. En ödmjuk och lyssnande dialog så som den beskrivs ovan uppfattas 

som den enda lämpliga metoden för samtal med oliktänkande. 

Den postmoderna teologin (liksom filosofin) ifrågasätter den moderna tanken på att Gud har 

försvunnit från människornas liv. Man menar att det endast är en viss föreställning om Gud 

som har försvunnit: en ”gud” konstruerad med filosofin och vetenskapen som grund, en 

begränsad och förtingligad ”gud”.25 Den postmoderna teologin önskar återfinna den ”riktiga” 

eller ”gudomligare” Gud, men inser svårigheterna med att tala om Gud i och med språkets 

begränsningar. Här återfinns ofta insikter och influenser från det förmoderna tänkandet, t.ex. 

den tidiga kristna kyrkan eller mystiken, som hävdar att Gud alltid är mycket större än vi kan 

förstå eller ge ”förnuftiga” uttryck för genom språket. Men postmodern teologi framhåller att 

man trots dessa språkliga begränsningar ändå måste fortsätta att tala om Gud, som annars 

riskerar att åter försvinna från människors medvetande.26 

Dagens människor, inte minst i England och Sverige, intresserar sig allt mindre för kyrkan 

som institution och för institutioner i allmänhet. Inte minst svensk postmodern teologi 

framhåller att förhållandet till Gud förvisso handlar om individuella erfarenheter utan 

beroende av institutioner, men även om gemenskap och koppling till en konkret livsvärld, 

dvs. den värld vi lever i och tar för given. Denna livsvärld ser de ofta, men inte nödvändigtvis, 

knuten till den konkret existerande kyrkan.27 

 

Sammanfattningsvis bör en postmodernt influerad teolog, i större eller mindre omfattning, ha 

insikter om pluralism, mångfald och språkets otillräcklighet. Absoluta sanningsanspråk 

ifrågasätts och det blir viktigt med en ödmjuk och lyssnande dialog med oliktänkande inom 

och utanför den egna kyrkan. Denna dialog rymmer såväl kritik som självkritik. Kyrkan som 

institution kan möjligen ifrågasättas men inte religionens koppling till den konkreta, gemen-

samma livsvärlden. 

                                                 
25 Se t.ex. Gianni Vattimo, ”Den Gud som är död” i Sigurdson & Svenungsson (red) (2006). 
26 Se Philip Geister S.J., “Gud”, i Martinson, Sigurdson & Svenungsson (red) (2007) s 110-111. 
27 Svenungsson (2004) s 207; Sigurdson & Svenungsson (2006) s 33.  
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3 Den anglikanska kyrkogemenskapen och Church of England vs. 

Svenska kyrkan 

Detta kapitel avser att ge en översikt över Church of England och den anglikanska kyrkoge-
menskapen liksom kopplingen mellan dessa och Svenska kyrka. Det avslutas med en redogö-
relse för de båda kyrkornas situation vid KG Hammars respektive Rowan Williams’ tillträde 
som ärkebiskop. 

3.1 Anglikanismens uppkomst och utveckling 

Den anglikanska kyrkan uppstod i England under 1500-talet, då den engelske regenten Henrik 

VIII lösgjorde den engelska kyrkan från den romersk-katolska efter en konflikt med påven. 

Tanken var att den engelska kyrkan skulle vara fortsatt katolsk trots att den var skild från 

påven. Den anglikanska kyrkan har sedan dess förändrats genom händelser och påverkan från 

andra reformatoriska kyrkor men ses ännu som en sorts medelväg mellan katolicismen och 

protestantismen. Genom liturgins framträdande roll och genom betoning av det fornkyrkliga 

arvet har den också likheter med den österländska ortodoxa kyrkan.28 

Den anglikanska kyrkan har sedan flera hundra år tillbaka utvecklats i tre grenar som är vagt 

avgränsade mot varandra: Den högkyrkliga betonar det katolska arvet, inte minst liturgiskt. 

Starkast betoning av detta återfinns hos den s.k. anglokatolska inriktningen som Rowan 

Williams tillhör. Vidare finns en protestantisk lågkyrklighet (med inslag av t.ex. väckelse-

fromhet) samt en ”bredkyrklig”, mer liberal och oprofilerad riktning. 

Från England spriddes den anglikanska kyrkan ut i världen genom kolonisation, emigration 

och mission. De olika provinserna hålls samman i den s.k. anglikanska kyrkogemenskapen 

under moderkyrkan Church of England. Det högsta beslutsorganet för denna gemenskap är 

Lambeth-konferensen, där biskopar från provinser i hela världen samlas under ärkebiskopens 

av Canterbury ledning vart tionde år, senast år 2008. Den anglikanska kyrkogemenskapen har 

över sjuttio miljoner medlemmar runt om i världen och hade uppskattningsvis 13.4 miljoner 

medlemmar i England år 2005.29 Detta kan jämföras med Svenska kyrkans ungefär sju 

miljoner medlemmar samma år.30 

Till skillnad från många andra anglikanska kyrkor är Church of England en statskyrka. Den är 

indelad i två provinser och har därför till skillnad från Sverige två ärkebiskopar, en i norr 

(York) och en i söder (Canterbury). Ärkebiskopen av Canterbury har en överordnad roll. Han 

är liksom den svenska ärkebiskopen överhuvud, primas, för den egna nationella kyrkan, men 

                                                 
28 Encyclopædia Britannica, ”Church of England”, samt Alf Tergel (2005) s 354. 
29 BBC News (2008-07-15). 
30 Gunnar Samuelsson & Per-Olov Ahrén. ”Svenska kyrkan”, Nationalencyklopedin, samt Statistiska Centralby-

rån, befolkningsstatistik från 1 nov 2005, www.scb.se/Pages/TableAndChart____153584.aspx. 
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dessutom primas för den världsomspännande anglikanska kyrkogemenskapen. För både 

Church of England och Svenska kyrkan innebär rollen som primas att vara överhuvud men 

formellt utan bestämmanderätt; detta anges med titeln ”främst bland likar” (primus inter 

pares).31 

Det finns en koppling mellan Church of England och Svenska kyrkan genom den s.k. Borgå-

överenskommelsen som undertecknades av ett tiotal europeiska anglikanska och lutherska 

kyrkor under 1990-talet.32 Överenskommelsen grundar sig i att de lutherska och anglikanska 

kyrkorna i Europa ser sig ha många gemensamma drag vad gäller historia, liturgi, identitet 

och förståelse av kyrkans uppdrag idag. Genom överenskommelsen arbetar de olika kyrkorna 

gemensamt för bland annat fred och mänskliga rättigheter. Överenskommelsen innebär också 

att kyrkorna erkänner varandras sakrament och varandras vigningar till biskop, präst och 

diakon (en svensk präst kan t.ex. ta tjänst i en anglikansk kyrka och tvärtom). 

3.2 De aktuella kyrkornas situation vid Hammars och Williams’ till-
trädande som ärkebiskopar 

Både Church of England och Svenska kyrkan har under 1900-talet alltmer förlorat sin ledande 

ställning i samhället och kulturen. Antalet dop, konfirmationer och vigslar sjunker. Church of 

England upplevde å andra sidan vid tiden för Williams’ tillträdande i februari år 2003 en 

större självständighet än tidigare gentemot kronan och parlamentet trots att den fortfarande 

var en statskyrka.33 Vidare hade Church of England röstat för kvinnliga präster år 1992 men 

de första kvinnliga prästerna kunde utnämnas först 1994, efter att kyrkan hade infört regler 

och undantag som blidkade kvinnoprästmotståndarna. Oenigheten kring kvinnliga präster 

bestod dock både inom Church of England och inom den anglikanska kyrkogemenskapen. 

Även homosexualitet var ett omdebatterat ämne. Präster som levde i homosexuella relationer 

accepterades i Church of England under förutsättning att prästen försäkrade att han levde i 

celibat. 

Svenska kyrkan stod vid KG Hammars tillträdande år 1997 inför det kommande skiljandet 

från staten år 2000 och Hammar blev den siste svenske ärkebiskopen att utses av regeringen. 

Den första kvinnliga prästen inom Svenska kyrkan hade tillsatts redan 1960 men visst 

motstånd kvarstod, liksom motståndet mot att präster fick möjlighet att välsigna homosexuella 

par 1995. 

 

                                                 
31 Carl Eber Olivestam, Mimmi Eriksson & Stig Lindholm (2002) s 111-112. 
32 www.porvoochurches.org. 
33 Alf Härdelin. Nationalencyklopedin, ”Church of England”. 
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4 Hammar och Williams i teorin 

Detta kapitel redogör för Hammars och Williams’ teoribildning fram till och med deras 

tillsättning som ärkebiskopar år 1997 respektive år 2003. 

4.1 KG Hammar: Kärlek inkluderar 

KG Hammar är präst i fjärde generationen, född i Hässleholm år 1943. Han kommer från en 

lågkyrkligt folkkyrklig tradition, som inte ville definiera ut andra och som satte Jesus i 

centrum.34 Han prästvigdes år 1965, endast 22 år gammal, och han disputerade år 1972. 

Därefter var han universitetslärare i teologi i Singapore i tre år för att sedan återvända till 

Sverige och en tjänst som kyrkoadjunkt i S:t Peters Kloster i Lund 1975-1979. Hammar var 

utbildningssekreterare i Svenska Kyrkans utbildningsnämnd 1979 och rektor för 

pastoralinstitutet i Lund 1980-1987. Sedan tar den kyrkliga karriären fart: Hammar blir 

domprost i Lund under åren 1987-1992 och biskop i Lund 1992-1997. Han vinner därefter 

ärkebiskopsvalet med stor majoritet och blir den siste svenske ärkebiskop att utses av 

regeringen år 1997 (eftersom kyrkan skiljs från staten år 2000). Hammar innehar tjänsten som 

ärkebiskop för Svenska kyrkan tills han avgår av personliga skäl år 2006. 

 

Hammar visar redan innan ärkebiskopstiden insikt om det postmoderna. I boken Tecken och 

verklighet diskuterar han språket och dess otillräcklighet, inte minst när det gäller tal om Gud. 

Han beskriver hur vårt befintliga språk riskerar att definiera Gud som ett objekt i verkligheten 

snarare än verkligheten själv vilket stänger in Gud i våra egna begränsade föreställningar.35 

Liksom många andra postmoderna teologer menar han att vi ändå måste fortsätta att tala om 

Gud eftersom en språkförlust kan göra att Gud upphör att vara verklig. Om den språkliga 

otillräckligheten innebär att Gud inte kan stängas in och att vi inte kan tänka ”fel”, kan vi 

enligt Hammar också tillåtas att tänka nytt – Gud kan ses som kärlek, frid eller förlåtelse 

istället för som objekt, eller som handling och skeende.36 Hammar är enig med postmodern 

teologi om att språkets otillräcklighet gör att samtal om Gud måste vara sonderande och 

öppet, med utrymme för egna erfarenheter. Detta finner Hammar i mystikens språk, som han 

senare väljer att kalla ett ”poetiskt språk” i hopp om att människor bättre ska förstå vad han 

menar.37 Liksom många andra postmoderna teologer inspireras alltså Hammar av mystiken, 

som han menar bör vara central i kristen tro och i religion i allmänhet. Men mystik handlar 

                                                 
34 KG Hammar & Ami Lönnroth (2004) s 26. 
35 Hammar (2006) s 31. Jämför diskussionen i kapitlet om postmodernitet ovan. 
36 Hammar (2006) s 10-11, 82. 
37 Hammar (2006) s 25, Hammar & Lönnroth (2004) s 159.  
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inte bara om språk: Hammar är starkt influerad av Dag Hammarskjöld, som visar att mystik 

inte behöver betyda världsfrånvändhet utan tvärtom. Hammar är därför övertygad om att 

mystik och solidaritet går hand i hand.38 

I en senare bok, Samtal om Gud39, betonar Hammar återigen mystiken men även vikten av 

den egna erfarenheten i sökandet efter sanningen, en betoning av ”hjärtat” snarare än förnuf-

tet. Detta är alltså en kritik mot det moderna tänkandet; Hammar menar att vi får kunskap inte 

endast genom förnuftet vilket blir särskilt tydligt om vi ser Gud som (kärleks)relation, vilket 

liksom andra relationer inte bygger på förnuft utan på personlig erfarenhet.40 

 

I Samtal om Gud beskriver också Hammar den negativa aspekten av det postmoderna 

samhället (jfr diskussionen i kapitlet om postmodernitet ovan): det handlar om en fragmente-

ring av både tillvaron och gudsförståelsen, där Gud bara blir en del av tillvaron om ens det. 

Religionen sägs vara en privatsak snarare än en samhällsangelägenhet men Hammar menar att 

allt hänger ihop. Sedan ungdomsåren har han hävdat att kristen tro kräver ett samhällsenga-

gemang - vilket inkluderar engagemang i politiken - inte minst med tanke på dagens problem 

rörande hållbar utveckling, klimatfrågor och fattigdom. Med hjälp av trons människosyn kan 

relevant kritik föras fram41 (Rowan Williams hyser samma åsikt, se nedan). 

 

Hammar hävdar att kyrkan inte är till för sin egen skull utan för andra. Men många människor 

känner sig inte hemma i kyrkan eftersom de där tycker sig finna ett färdigt koncept. Kyrkan 

måste därför enligt Hammar ha rymd och bejaka olika sätt att uttrycka sin tro. Han återkom-

mer till diskussionen om språk när han ser ett problem i att kyrkans språk idag inte stämmer 

med de många människornas språk. Svenska kyrkans gudstjänster riskerar därför att bli 

triviala och stanna på ”ytplanet” medan Hammar vill gå vidare och djupare med en öppenhet 

mot mystiken, mot flera sinnen.42 Ju mer meditativ en gudstjänst är, ju mer delaktighet den 

inbjuder till, desto större möjlighet har den som är ovan vid kyrkans språk och gudstjänstens 

former att uppleva ett verkligt möte.43 

Inför de kommande åren som ärkebiskop och det stundande avskiljandet från staten – som 

Hammar själv alltid har förespråkat - diskuterar Hammar också kyrkans koppling till makt, 

                                                 
38 Hammar (2006) s 36-37. 
39 Ett s.k. herdabrev, utgivet i samband med tillsättningen som ärkebiskop år 1997 och riktat till präster, 

diakoner, anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan. Återfinns i Hammar (2006).  
40 Hammar (2006) s 88-92. 
41 Hammar & Lönnroth (2004) s 69, 97.  
42 Hammar & Lönnroth (2004) s 61-62, Hammar (2006) s 52. Jämför Peder Thalén, SvD Brännpunkt 030212. 
43 Hammar (2006) s 108. 
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överhet, påbud och tvångsregler. Detta är idag borta, kyrkan har ingen makt kvar i det svenska 

samhället och det är för Hammar ett framsteg. Tron på Gud som kärlek och trons väsen som 

en kärleksrelation är kopplat till frihet och bör därför enligt Hammar vara enklare för dagens 

människor att ta till sig.44 Detta resonemang knyter an till den moderna människans önskan 

om individualitet men samtidiga önskan om helhet. 

För Hammar är Gud just helhet. Detta innebär att kärlek till Gud inte kan skiljas från kärlek 

till allt annat. Vi kan inte ha en exklusiv kärleksrelation till Gud utan denna relation måste 

vara inklusiv och inbegripa allt skapat, inte bara andra människor utan även djur och natur.45 

Hammar uttrycker det t.ex. så här: 

Att tro på Gud blir att vilja vara lik Jesus. Att vara lik Jesus är att följa honom 
och vilja leva i den omotiverade kärlekens livsform som inte kan dra gränser 
utan älskar alla gränslöst.46 

I våra relationer med andra människor måste vi trots dessa kärleksambitioner inse våra 

begränsningar när det gäller att förstå ”den andre”: all vår kunskap färgas av vårt kulturella 

och politiska bagage. Denna postmoderna insikt leder vidare till Hammars åsikt att vi ändå 

både kan och behöver samtala med varandra för att Gud ska bli större, för att vi ska få ett 

rikare språk. Den kristne ska inte rädas utan stimuleras av andra tolkningar än den egna (även 

från dem utan tro eller språk för Gud) eftersom utmaning kan ge fördjupning.47 Här är han 

enig med Elena Namli, som menar att möten med oliktänkande bidrar till en ”teologisk 

känslighet” för hur man ska se på och hantera olika tolkningar.48 

 

Två dagar innan installationen som ärkebiskop intervjuas Hammar i DN och ger uttryck för 

sina förväntningar och förhoppningar.49 Hammar anknyter till den kommande boken, Samtal 

om Gud (se ovan) och talar t.ex. om kyrkans kommande skiljande från staten och om guds-

tjänster som tar tillvara mystikens erfarenhet. Några av Hammars uttalanden i intervjun 

kommer att visa sig bli centrala under hans ämbetstid: Han vill sätta människan, framförallt 

den utsatta människan, i centrum och han vill gärna predika men inte tala om för församlingen 

vad som gäller utan låter var och en nappa på det som önskas. 

                                                 
44 Hammar (2006) s 110-112.  
45 Hammar (2006) s 94-95. 
46 KG Hammar (2006) s 157. 
47 Hammar (2006) s 70-71. 
48 Elena Namli, ”Teologisk kunskap, förnuft och uppenbarelse”, i Martinson, Sigurdson & Svenungsson (2007) s 

90. 
49 Lisbeth Brattberg (1997-02-28). Jag kan dessvärre inte finna Hammars predikan från själva installationen. 
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4.2 Rowan Williams: Kärlek förpliktigar 

Rowan Williams föddes i Swansea, Wales år 1950. Han var inte från början anglikan50 men 

konverterade i tonåren och har sedan dess tillhört den högkyrkligt anglokatolska grenen. Fram 

till år 1991 var hans karriär främst akademisk, trots att han prästvigdes 1978. Efter studier vid 

Cambridge och Oxford disputerade han vid Oxford 1975, och blev utsedd till professor vid 

samma lärosäte år 1986, endast 36 år gammal. Tre år senare fick han titeln ”Doctor of 

Divinity” och han blev medlem i British Academy 1990. Den akademiska karriären skiftar 

därefter till en kyrklig: Han utses till biskop av Monmouth i Wales år 1991, år 1999 väljs han 

till ärkebiskop av Wales och redan år 2002 till ärkebiskop av Canterbury (Church of Eng-

land). Han tillsätts 2003. Williams blir den första ärkebiskopen av Canterbury att väljas 

utanför Church of England sedan 1200-talet och han är den första någonsin att ha haft två 

ärkebiskopstitlar (i Wales och i England). 

 

Williams är en erkänd teolog med stort intresse även för t.ex. filosofi, moral, etik och sociala 

frågor. Sedan utnämningen till ärkebiskop har han också intresserat sig för nutida kulturella 

och interreligiösa frågor. Han är dessutom en erkänd poet och översättare. Många av Willi-

ams’ böcker diskuterar, analyserar och influeras av såväl nutida postmoderna filosofer som 

föregångarna till det postmoderna tänkande. Han har också själv påverkat andra postmoderna 

teologer.51 Williams är inspirerad av östkyrkans ortodoxi, kyrkofäderna och såväl medeltida 

som mer nutida mystiker. Denna dragning åt fornkyrkan och mystiken som är välbekant för 

den anglikanska kyrkan kännetecknar också ofta postmodern teologi (se ovan). 

Williams teori visar sympati med det postmoderna tänkandet genom att motsätta sig religio-

nens universella krav. Han menar att den som gör uttalanden alltid gör det från ett visst 

perspektiv och att det inte går att hävda ett helhetsperspektiv ”utifrån sett”. Tvärtom innebär 

teologisk och religiös integritet för Williams att man istället inriktar sig på det partikulära, det 

enskilda.52 För Williams är den anglikanska kyrkans fokus på bön och kontemplation ett sätt 

att undvika frestelsen att ställa krav på ett helhetsperspektiv genom att man i dessa samman-

hang alltid erkänner människans otillräcklighet. Otillräckligheten gäller också i försöken att 

beskriva Gud. I likhet med många andra postmoderna teologer (och likt mystikerna) använder 

                                                 
50 Den anglikanska kyrkan i Wales är en bland flera kristna kyrkor; Wales har ingen statskyrka. 
51 T.ex. den s.k. radikalortodoxa rörelsen som ifrågasätter såväl modernt som visst postmodernt tänkande.  
52 Williams (2000), s 5-6. 
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Williams ofta ett negativt (apofatiskt) språk för att beskriva Gud. Han menar alltså att Gud 

aldrig slutgiltigt kan beskrivas eller inringas; vi kan aldrig helt veta vem Gud är.53 

Williams diskuterar också dagens samhälle där varken religion, myt eller moralitet längre 

tycks behövas. Liksom Hammar och många postmoderna forskare ser Williams hur religionen 

i detta samhälle (som han ofta kallar sekulärt) blir en privatsak utan samband med människor-

nas plats i samhället. Williams räds ändå inte det sekulära samhället utan ser liksom Hammar 

hur sekulära tankar kan leda till en ökad religiös förståelse t.ex. genom avtäckande av 

outforskade aspekter av tron.54 Detta hör ihop med Williams’ syn på ”den andre” (jfr 

diskussionen i kapitlet om postmodernitet ovan). I dagens mångkulturella samhälle måste vi 

enligt Williams akta oss för att döma andra. Det blir viktigt att inte förneka skillnader utan 

fråga vad denne andre kan lära mig om den värld vi har gemensamt – detta gäller både andra 

sorters kristna och andra religioner eller åskådningar.55 

                                                

Förståelse och acceptans för det annorlunda innebär inte att Williams förespråkar en låt-gå-

mentalitet, utan han anser tvärtom att vi genom konversation måste finna våra djup och våra 

gränser.56 Detta gäller inte minst för dagens teologiska pluralism: Det kan vara lätt att hävda 

att ”detta är sant för mig”, men Williams att om kristen teologi kan säga vad som helst så kan 

inte begreppet kristen teologi längre användas som en begriplig beskrivning. Williams menar 

att protest eller rentav trosmässig separation kan bli av nöden i en del frågor, men hoppas trots 

allt att meningsskiljaktigheterna hellre ska ge en känsla av tillförsikt, att det är värt att kämpa 

för livet i kyrkan i och genom konflikterna och inte sträva efter den snabbaste utvägen genom 

att konstruera en ny församling av de perfekta.57 

Williams har också ett postmodernt perspektiv när det gäller politik: Ingen har hela perspekti-

vet, utan vi måste lära av varandra. Politik handlar om att förhandla i syfte att nå det gemen-

samma goda och trots att det inte finns något säkert hopp om framgång finns bara en lösning: 

diplomati, förhandling, konversation, debatt och argumentation.58 Här ser Williams hur 

kyrkan har en förmåga att ställa bra frågor och att detta är något som den kan tillföra politi-

ken.59 

 

 
53 Williams (2000) s 13, Mike Higton (2004) s 49. 
54 Rupert Shortt (2008) s 99, Williams (2000) s xiv. 
55 Higton (2004) s 117. Jfr Floods beskrivning om syftet med dialog ovan. 
56 Higton (2004) s 86-87. 
57 Williams (2000), s 57-58. 
58 Higton (2004) s 125, 134. 
59 Higton (2004) s 129. 
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Williams anser att kyrkan alltid sysslar med tolkning: den tolkar världen genom sina berättel-

ser men påverkas också själv av tolkningen. Denna insikt är relevant t.ex. när det gäller 

missionen i tredje världens länder, där västerländsk bibeltolkning inte nödvändigtvis är 

gångbar eller framgångsrik för missionen. Insikten om tolkning är också tillämplig på 

Williams egen ändrade inställning till homosexualitet i slutet av 1970-talet. Från en ”traditio-

nell”, negativ inställning kom han via olika rapporter om homosexualitet och egna bibelstudi-

er att istället anse att ett rätt liv innebär att leva Kristuslikt, och att homosexualitet inte på 

något vis hindrar detta. Därefter har Williams även protesterat offentligt mot vad han har sett 

som kyrkans ofta hycklande inställning mot homosexualitet.60 På liknande sätt ändrade 

Williams sin traditionella inställning till kvinnliga präster till en kvinnoprästvänlig linje som 

han sedan har stått fast vid. 

 

Williams ser sig som ortodox, vilket åtminstone för svenskar kanske tycks vara kopplat till 

konservatism och bokstavstro. Men ortodoxi för Williams innebär inte att han önskar en 

konservativ kyrka som förkunnar sanningar. Istället är en ortodox kyrka enligt Williams en 

kyrka som inbjuder till ett gemensamt lärande. Han menar att kyrkan aldrig får tro sig ha 

uppnått fullhet, den får aldrig se sig som föremålet för sin tro utan måste alltid peka vidare 

mot Kristus.61 

 

Vid den första presskonferensen efter utnämningen till ärkebiskop diskuterar Williams sin 

egen kommande roll.62 Här återfinner vi flera delar av hans postmodernt influerade teologi. 

Williams deklarerar att han inte ämnar slåss för den egna inställningens seger såsom slutgiltig 

eller ofelbar, utan vill försöka hjälpa medlemmar i den anglikanska församlingen att förstå 

varandra och arbeta tillsammans. Postmodernt influerad är även Williams’ förhoppning om en 

fortsättning av de givande konversationer han har haft genom åren med människor inom 

utomkristna discipliner (konst, medicin, psykologi etc.). Båda dessa uttalanden anknyter till 

Floods och Erikssens uppfattning om dialoger (se ovan). 

Williams vill också medverka till att skapa en tilltro till kyrkan, men inte till en kyrka som har 

alla svar och vägrar att beakta andra trosåskådningar och övertygelser. 

Williams’ installationspredikan i februari 2003 fokuserar mer på mångfald och enhet.63 Han 

talar om att inkludera alla Guds söner och döttrar, även de marginaliserade, de religiöst 

                                                 
60 Shortt (2008) s 143.  
61 Higton (2004) s 69, 71.  
62 Williams (2002-07-23).  
63 Williams (2003-02-27). 
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annorlunda eller dem vi själva inte tycker om och inte har valt. Detta anknyter till postmodern 

teologi och förhoppningen att nu lyssna på dem som tidigare inte har fått höras. Betydelsefullt 

för de händelser som kommer att inträffa under hans ämbetstid är hans åsikt att vi måste 

överraskas och utmanas av hur andra har uppfattat Jesus. Så länge vi kan identifiera samma 

Jesus i varandras liv har vi något att dela och att lära och därför måste vi akta oss för att alltför 

enkelt eller snabbt fastställa att vi har kommit till en punkt när vi inte längre anser oss känna 

igen samma Jesus (dvs. en punkt där vi inte längre känner gemensamhet). Williams framhåller 

också vikten av kristnas engagemang i samhället och politiken, t.ex. genom att reagera eller 

protestera mot krig, fattighet, fördomar osv. Han uttrycker det så här: 

In their behaviour, Christians are always meant to show love – not as a feeling 
for each other but as a habit of seeing each other as God sees human beings. So 
love means readiness to forgive injuries and not to be self-righteous; it means 
being ready to give all we have for each other’s welfare or healing; it means 
justice – treating everyone as equally God’s creature, equally entitled to re-
spect and service.64 

 

                                                 
64 Rowan Williams (2005-11-23).  
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5 Ämbetstiden 

5.1 Hammar: Tänka rätt är stort, men tänka fritt är större 
 
Det mediala intresset under Hammars tid som ärkebiskop blir störst kring två teman: Kyrkans 

hantering av homosexualitet samt Jesusdebatten. Hammars samhällsengagemang är också 

synligt i media medan det är tystare kring den inomkyrkliga konflikten kring kvinnliga 

präster. 

 

Homosexualitet 

KG Hammar visar redan innan ärkebiskopstiden en positiv inställning till homosexuella. Som 

ärkebiskop accepterar han år 1998 att domprosten i Uppsala upplåter Uppsala domkyrka för 

en fotoutställning, ”Ecce Homo” där Jesus och hans lärjungar framstår som homosexuella. 

Detta leder till att frikyrkor protesterar och påven ställer in ett planerat möte med Hammar.65 

De kritiska menar att han har överskridit gränsen för hur öppen en kyrkoledare får vara, men 

Hammars svar är att alla kyrkor brottas med synen på homosexualitet och menar att det enda 

sättet att hantera frågan är att föra en öppen diskussion. 

I oktober 2005 tar Svenska kyrkans kyrkomöte, med stort stöd i Hammar, ett viktigt steg för 

de homosexuella genom att rösta för accepterandet av en välsignelseakt över registrerat 

partnerskap i Svenska kyrkan med 160 ja-röster mot 81 nejröster.66 Samtidigt beslutar mötet 

att homosexualitet inte får utgöra hinder för en utnämning inom Svenska kyrkan. 

Som en följd av beslutet om välsignelseakten avbryter rysk-ortodoxa kyrkans högsta besluts-

organ alla ekumeniska kontakter med Svenska kyrkan – de anser att detta strider mot den 

bibliska förståelsen av begreppen familj och äktenskap.67 Även Church of England protesterar 

(se vidare diskussionskapitlet nedan). 

 

Jesusdebatten 

Hammar uttrycker i en TT-intervju kring jul år 2002 sin skepsis till en bokstavlig tolkning av 

jungfrufödseln och mirakel. Han menar att detta är ett modernt påfund som borde ersättas av 

det tidigkristna mystika eller poetiska förhållandet till Bibelns texter, dvs. en symbolisk 

tolkning.68 

                                                 
65 Hammar (2006) s 23-24. 
66 Nationalencyklopedin, ”Svenska kyrkan”. 
67 Aftonbladet/TT (2005-12-28). 
68 Kenneth Ahlborn (2003-01-13).  

22 
 



Detta får en katolsk biskop (Anders Arborelius) och en ledare för pingströrelsen (Sten-Gunnar 

Hedin) att tillsammans publicera ett ”Jesusmanifest” på SvD Brännpunkt i januari 2003. Detta 

manifest uttrycker att mirakel förvisso kan ha en symbolik men ändå ska tolkas bokstavligt 

liksom Nya Testamentets övriga berättelser om Jesus. De båda författarna menar också att 

andra religioner må rymma sanning och vishet men endast kristendomen den fulla sanningen: 

Kristus är och förblir den enda vägen till gemenskap med Gud.69 Detta blir starten på en 

debatt i SvD som varar fram till april 2003. 

Hammar återkommer genast och hävdar sin rätt till tvivel samt önskar ett sanningssökande 

genom dialog med lyhördhet och tolerans för andra synsätt än det egna. Han förespråkar 

återigen ett ”poetiskt förhållningssätt” till Bibeln.70
 

Den följande debatten rör sig på flera nivåer: Det förekommer argumentation där inläggen tar 

ställning för eller emot Hammar och Arborelius/Hedin. Det förekommer också kritik av andra 

debattörers inlägg, ibland med följden att olika parter förtydligar sig och till synes närmar sig 

varandra. Andra funderar istället över sanningsfrågan i allmänhet eller över olika mer eller 

mindre nutidsanpassade kristendomstyper.71 Dessutom förekommer en diskussion kring 

debatten som sådan: Några debattörer tror att Hammar och Arborelius/Hedin egentligen inte 

är så oeniga men ”talar förbi varandra”.72 Andra liknar debatten vid fornkyrkans debatt om 

Jesu natur och hur man inte kan vänta sig att idag snabbt och slutgiltigt lösa frågor som det då 

tog flera hundra år att lösa.73 Dessutom menar flera att det idag krävs en lyhördhet och en 

insikt om en pluralistisk omvärld. Det förekommer även önskemål om att kristna ska upphöra 

med sina inbördes lärotvister och maktfrågor och istället samarbeta för fred, försoning och 

rättvisa i världen.74 

I slutet av debatten uttrycker såväl KG Hammar som Arborelius/Hedin insikter om att 

debatten har visat många olikheter men även likheter i sätten att se på vad de uttryckligen 

benämner som en postmodern samtid. Det handlar om synen på Jesus, om sanningsanspråk 

och om människan och hennes personliga erfarenheter. Båda parter menar att ett fortsatt 

samtal är nödvändigt och att vi då bör se framåt, men med inspiration från det förflutna. 

 

                                                 
69 Anders Arborelius & Sten-Gunnar Hedin (2003-01-28).  
70 Hammar (2003-02-02).  
71 Se t.ex. Anders Piltz (2003-02-05) och Thalén (2003-02-12).  
72 Caroline Krook (2003-02-06), Ulf Jonsson (2003-02-21).  
73 Först Krister Andersson (2003-02-23), sedan även Arborelius & Hedin (2003-03-02).  
74 Gunnel Vallquist (2003-02-28) och Arborelius & Hedin (2003-03-02).  
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Samhällsengagemang 

Under sin tid som ärkebiskop talar Hammar ofta mot rasism och främlingsfientlighet, han 

protesterar mot Irak-kriget och mot utsugning av fattiga i tredje världen, uppmanar till bojkott 

av israeliska varor, önskar tolerans mot människor av annan religiös tro och kämpar för 

amnesti för asylsökande flyktingar. 

Detta samhällsengagemang orsakar ibland kritik. Han kallas antisemit på grund av sitt 

engagemang för palestinierna 1998 och anklagas av svenska politiker för att blanda sig i 

politiken. Men han får också stort erkännande för sina insatser. År 2006 mottar han t.ex. 

antirasistpriset från Centrum Mot Rasism (CMR) med följande motivering: 

CMR-priset 2006 går till ärkebiskop KG Hammar för hans långvariga arbete 
med att överbrygga klyftan mellan olika religioner och för hans mod att alltid 
försvara de svaga och utsatta i samhället. KG Hammar har envetet och modigt 
fört fram sitt budskap om jämställdhet oberoende av härkomst, kön och sexuell 
läggning. Han har stått för en kärleksfull och reflekterande humanism, med ut-
rymme för nyanser. Centrum mot rasism vill särskilt lyfta fram två sidor i KG 
Hammars gärning: Hans arbete för de asylsökande, där han fokuserat på de all-
ra svagaste - barnen – och hans civilkurage i stödet för de homosexuella.75 

 
Kvinnliga präster 

Medan händelserna ovan diskuteras flitigt i media är det tystare kring kvinnoprästfrågan. 

Under Hammars tid får Sverige den första kvinnliga biskopen (Christina Odenberg) år 1997, 

men motståndet mot kvinnliga präster inom Svenska kyrkan ger aldrig helt med sig trots att 

Hammar genomför en dialog över åsiktsgränserna.76 I september 2003 bildar aktiva kvinno-

prästmotståndare i Svenska kyrkan ett eget stift, Missionsprovinsen, eftersom de inte tycker 

sig ha någon plats i Svenska kyrkan längre; ingen får bli präst i Svenska kyrkan som inte är 

beredd att arbeta tillsammans med kvinnliga präster.77 Missionsprovinsen väljer istället att 

samarbeta med en kenyansk kyrka som viger deras första präster och biskopar. Missionspro-

vinsen ser sig som en provins inom Svenska kyrkan, men Svenska kyrkan betraktar den som 

ett nytt samfund och avsätter efterhand de präster som anslutit sig till den.78 

 

                                                 
75 Centrum mot rasism (2006-03-14).  
76 Hammar & Lönnroth (2004) s 74-75. 
77 Göteborg TT/SvD (2003-09-07)  
78 Nationalencyklopedin, ”Missionsprovinsen”.  
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5.2 Williams: Enhet i mångfald och mångfald i enhet79 

När Williams blir ärkebiskop står han genast inför problem: Kvinnliga präster har godkänts 

men är fortfarande föremål för oenighet samtidigt som frågan om kvinnliga biskopar växer 

fram. Synen på homosexuella är delad inom såväl Church of England som den anglikanska 

kyrkogemenskapen. Dessa två områden får störst betydelse under Williams ämbetstid fram till 

idag och de orsakar ett ständigt stort medieintresse. 

Vissa delar av hans samhällsengagemang uppmärksammas också, inte minst hans uttalande 

om Sharia-lagar. Däremot är det tystare om den kyrkliga nydaning som börjar komma till 

stånd genom initiativet ”Fresh Expressions”. 

 

Homosexualitet 

Redan under år 2003, Williams första år som ärkebiskop, utnämns den öppet homosexuelle 

Jeffrey John till biskop av Reading med stöd av Williams och efter att i enlighet med Church 

of Englands krav ha intygat att han levde i celibat. Detta orsakar stora protester från konserva-

tiva både inom Church of England och anglikanska provinser i andra delar av världen (främst 

tredje världen). Efter påtryckningar drar Williams tillbaka sitt stöd för John, som sedan väljer 

att stå tillbaka innan det formella biskopsvalet. De konservativa protesterna minskar ändå inte, 

utan förvärras istället mångfalt när den öppet homosexuelle Gene Robinson utses till biskop i 

en amerikansk provins i slutet av år 2003 (utan att ha givit några löften om celibat). En ännu 

idag oavslutad konflikt är därmed igång, och utökas med frågan om huruvida homosexuella 

förbindelser alls kan eller bör stödjas. Williams tillbakadragande av stödet till John visar sig 

vara det första steget i ett tillbakadragande av egna åsikter i frågan om homosexualitet. 

Williams får genom sitt agerande kritik både från liberala, som hade satt stort hopp till 

Williams’ fortsatt positiva inställning till homosexuella, och konservativa som hade önskat ett 

ännu tydligare agerande. Resultatet blir att den anglikanska kyrkogemenskapen redan under 

Williams’ första år hotas av splittring. Williams tillsätter därför en kommission för utredning 

av frågan om homosexualitet och resultatet blir den s.k. Windsorrapporten år 2004. Denna 

rapport kräver ett förbud för ordinering av homosexuella präster och för offentlig kyrklig 

välsignelse av samkönade par.80 Rapporten förespråkar också ett anglikanskt förbund som alla 

ingående kyrkor måste underteckna och därmed godkänna en grundläggande gemensam lag.81 

Liberala tycker att rapporten går för långt, medan en del traditionalister inte tycker att den går 

                                                 
79 Ekumeniskt motto, urspr. från Plotinus, grekisk filosof (204/5-270 e Kr). 
80 Se www.anglicancommunion.org/windsor2004/section_d/p3.cfm (090504). 
81 Något liknande har aldrig behövts tidigare i anglikanismens historia. 
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långt nog.82 Kritiken från de konservativa gäller inte minst förslaget att de som inte skriver på 

förbundet ändå ska få vara fortsatta medlemmar i gemenskapen, men i en ”yttre sfär”. 

Beslutsprocesserna går långsamt och innan något mer konkret hinner hända i frågan om 

förbundet (fortfarande i maj år 2009 finns inget genomdrivet beslut om förbund) utökas 

konflikten genom att flera anglikanska provinser med USA och Canada i spetsen beslutar att 

aktivt tillåta sexuellt aktiva homosexuella präster. År 2005 beslutar den brittiska regeringen 

om en lag som ger rätt för samkönade partnerskap att registreras offentligt. Denna lag måste 

omfatta även homosexuella präster men Church of England ställer sig inte positiva till den. 

Lösningen blir att acceptera registrerade partnerskap så länge de är celibata, men många 

undrar hur detta ska kunna verifieras.83 

År 2006 utser sedan en provins i USA den första kvinnliga anglikanska biskopen år. För några 

konservativa församlingar i USA är nu gränsen för tolerans nådd och de bryter sig loss från 

den amerikanska provinsen för att istället lyda under Nigerias mission i USA, vilket alltså 

innebär att amerikanska biskopar utses från Nigeria. 

Andra konservativa i USA väljer istället att skapa en egen anglikansk provins - den första 

någonsin att baseras på tro istället för geografisk lokalitet – utan att bry sig Williams’ protest 

om att de därmed går ifrån reglerna för provinsbildning. Konflikten leder också till att en rad 

tredje-världen-provinser skapar ett eget råd, GAFCON som sammanträder enskilt istället för 

att (med några få undantag) delta i Lambeth-konferensen som sammankallas av Williams 

under sommaren 2008.84 

 

Kvinnliga biskopar 

Efter en intensiv debatt röstade Church of England för kvinnliga biskopar år 2008.85 Men 

liksom i frågan om kvinnliga präster ser man sig därefter tvungna att besluta om hantering av 

dem som motsätter sig förslaget. Williams utser en arbetsgrupp för att få fram en kompro-

miss.86 Det förslag som läggs fram i februari 2009 gör ingendera sidan nöjd, men förslaget 

godtas ändå med nödvändig majoritet. Allt är ändå inte klart: en slutlig omröstning måste ske, 

men detta kommer att äga rum först omkring år 2014.87 

 

                                                 
82 Shortt (2008) s 306-308. 
83 Shortt (2008) s 330. 
84 Se Shortt (2008). 
85 Flera anglikanska kyrkor godkänner då redan kvinnliga biskopar, t.ex. USA och Canada.  
86 BBC News (2008-07-08).  
87 Robert Pigott (2009-02-14).  

26 
 



Samhällsengagemang 

Williams olika tal finns listade på hans hemsida och ger många exempel på hans samhällsen-

gagemang.88 Det handlar om människans ansvar för miljön, etik, barns rätt till en trygg 

uppväxt, global rättvisa osv. Denna typ av samhällsengagemang uppmärksammas måttligt av 

media och kritiseras sällan, utom när han uttalar sig politiskt med kritik av Irak-kriget, 

kärnvapen osv. Mycket uppmärksammat blir däremot ett uttalande av i februari 2008. 

Williams gör då en reflektion över muslimska Sharia-lagar som uppfattas som att han anser 

att sådana lagar oundvikligen kommer att behöva införas i England.89 Den kritik som förs 

fram handlar om hur Williams inte stöder likhet inför (den sekulära) lagen och om hur 

muslimska kvinnor riskerar att bli lidande om Sharia-lagen får företräde framför den sekulära. 

Williams menar att han har blivit missförstådd och på hans hemsida förtydligar han sig snart: 

Han ville diskutera gränserna för ett enhetligt och sekulärt lagsystem i ett pluralistiskt 

samhälle och hur ett befintligt sekulärt system ska kunna rymma religiösa krav.90 Sharia är 

endast menat som ett exempel, möjligen olyckligt valt genom att människor kopplar ihop 

begreppet med dess ”primitiva” användning i vissa sammanhang.91 

 

Fresh Expressions 

Medan de ovan återgivna händelserna ådrog sig mycket intresse från media, får mer osynliga 

händelser också betydelse för Church of England’s agerande i dagens samhälle. 

Williams influeras redan innan han blir ärkebiskop av Canterbury, av s.k. ”emerging chur-

ches”. Detta begrepp kan ha olika innebörder men ofta är man överens om vissa kännetecken. 

Utifrån en insikt om ett postmodernt samhälle försöker man anpassa sig till de nya förhållan-

dena och önskemålen. Det kan handla om att i kyrkans regi träffas för andakt på andra platser 

än i kyrkan, t.ex. i barer eller kaféer. Missnöje med kyrkan (avseende t.ex. kontroll, hierarki 

och dogmer) kan leda till att man ifrågasätter och kanske lämnar den strukturerade religionen 

helt och hållet. Viktigt är att vara inklusiv, söka andlig helhet, engagera sig i samhället osv.92 

Williams önskar redan som ärkebiskop av Wales upplättade strukturer i kyrkan, mer rymd, 

mer tillåtande lagar och en möjlighet att tänka mer ”out of the box”. Som nybliven ärkebiskop 

av Canterbury tar han upp detta med Church of England’s synod (kyrkans högsta beslutande 
                                                 
88 Se t.ex. www.archbishopofcanterbury.org/1301 för tal hållna under 2009. 
89 Uttalandet var en del av en föreläsning som återfinns på www.archbishopofcanterbury.org/1575.  
90 T.ex. sådana rättigheter som andra religiösa grupper redan har, t.ex. att muslimska äktenskap ingångna i en 

moské bör förklaras giltiga. Se Leader/The Observer (2008-02-10).  
91 Se www.archbishopofcanterbury.org/1647?q=sharia (090504).  
92 Definitionen ovan är hämtad från en webbsida som sig visar att rörelsens anhängare inte (alltid) är så mycket 

för fasta ramar och auktoritet. Ofta sker informationsutbyte just i form av webbsidor och bloggar, vilket lockar 
inte minst unga. Se ”Andrew” (2003-11-22).  
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organ) och får ett positivt gensvar. Kyrkan startar initiativet ”Fresh Expressions” med syftet 

att skapa ”diversitet i rytm och stil.93 Projektet etablerar ett nationellt nätverk med utbyte av 

erfarenheter, undervisning osv. Allt faller väl ut och Williams hyser därför förhoppningar om 

att nya typer av kyrka i stil med ”Fresh Expressions” ska bli en del kyrkans ”DNA”, en solid 

grund.94 

En närmare titt på Fresh Expression’s hemsida visar att det nyskapande kan ha många olika 

ansikten: Några startar en ”kyrka på nätet” (dvs. internet)”, en ”rock bus” kör omkring och 

skapar samtal med unga, pilgrimsdagar anordnas osv. 

 

                                                 
93 www.freshexpressions.org.uk/standard.asp?id=4328 (090514). 
94 Se intervjuer med Williams, (2008-02-06a-c).  
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Ärkebiskopens roll 

KG Hammar får beröm för att han som ärkebiskop för fram sina egna ofta tvivlande och 

sökande åsikter men även kritik för att han inte talar för hela kyrkan (som alltså antas vara 

eller åtminstone önskar vara) mer tydlig. 

Rowan Williams kritiseras istället just för att han försöker tala för hela kyrkan, istället för att 

hålla fast vid sina egna tidigare åsikter. Han kritiseras också för att han inte tillräckligt tydligt 

för fram kyrkans samlade åsikt. Men han beröms också för sin kompromissvilja och ödmjuk-

het. 

Det är tydligt att ärkebiskopar kan få kritik hur de än agerar, vilket kan tyda på att det hela 

handlar om ett postmodernt ifrågasättande av auktoriteter gentemot ett modernt fasthållande 

av desamma. 

 

Hammar väljer sitt agerande utifrån en övertygelse om att han inte har tolkningsföreträde 

framför någon annan och att det han säger inte är mer sant än det någon annan säger. Han 

tycker sig då bara kunna tala för sig själv och hävdar att om han bara säger det som kyrkan 

alltid har sagt så blir han helt ersättningsbar.95 

Williams å sin sida skriver redan 1993 att biskopens roll är att vara ett synlig och personligt 

tecken på kyrkans enhet i tid och rum.96 I en intervju från 2008 säger Williams att egna 

argument (i detta fall avseende homosexualitet) fortfarande är värdefulla i en pågående 

diskussion men att han nu är i en position där han är bunden till att föra fram kyrkans lära och 

konsensus. Om kyrkan i stort inte ändrar inställning i en fråga ser han inte heller som sin sak 

att utnyttja sin position för att driva igenom förändringar.97 

Ur ett postmodernt teologiskt perspektiv är det viktigt att inse att vare sig man själv eller 

någon annan har hela sanningen, vilket Hammar ger uttryck för. Det är lätt att dra samma 

slutsats som Hammar, att om man nu ändå ska föra fram ofullständiga sanningar bör man 

hålla sig till de egna åsikterna eftersom det är ännu svårare att veta vad andra enskilda 

människor eller grupper av människor tänker. Då borde även Williams få föra fram sina egna 

åsikter, så som han för övrigt också gör när det gäller politiska synpunkter. Annars exkluderar 

han sig själv från samtalet, vilket ur ett postmodernt teologiskt perspektiv inte borde gynna 

                                                 
95 Hammar & Lönnroth (2004) s 43-44.  
96 Shortt (2008) s 194. Intressant är att Williams som ärkebiskop av Wales var mer öppen med sina personliga 

åsikter. 
97 Shortt (2008) s 379 – utdrag från en intervju i Time Magazine, 18 juni 2007. 
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någon. Att Williams väljer att hålla tillbaka sina åsikter tycks vara följden av en konsekvens-

analys som visar att ett hävdande av de egna åsikterna kan orsaka så mycket konflikt att det 

inte är värt det. 

 

Men innebär postmodern teologi att man alltid kan eller rentav bör föra fram sina egna, i sig 

”postmodernt teologiskt korrekta”, åsikter utan att tänka på dem man företräder? Och vilka är 

det egentligen man företräder när man talar om att företräda ”kyrkan”? Menar t.ex. Williams 

kritiker att han bör företräda majoritetsåsikten hos över 70 miljoner anglikaner runtom i 

världen, eller i vissa fall ”endast” drygt 13 miljoner medlemmar i Church of England? Eller 

menar man att han ska företräda kyrkans präster eller biskopar? Eller räcker det med att 

företräda dem som tycker ”riktigast”? Jag finner inga svar.98 

I Hammars fall kommer kritik ofta från människor utanför Svenska kyrkan (främst från 

katolska kyrkan och frikyrkor). Menar dessa kritiker att en majoritet av Svenska kyrkans 

medlemmar hyser andra åsikter än Hammar? Eller är kritiken ett budskap till nutidens osäkra 

människor, för att stilla deras oro och kanske locka dem över till sina egna kyrkor? Funda-

mentalism, i detta fall möjligen av mildare slag, sägs ofta utgöra en lockelse i en postmodernt 

vilsen värld (se kapitlet om postmodernitet ovan). 

KG Hammar kritiserar tanken på att ett tydligt ledarskap måste jämställas med renlärighet, 

med bokstavstro.99 Önskemål om renlärighet (ortodoxi) framförs inte minst i Jesusdebatten. 

Detta bemöter Hammar med postmoderna argument angående språkets otillräcklighet: Genom 

att Gud är bortom alla ord, är en strävan efter precision i formuleringen av tron motsägelsefull 

och riskerar endast att splittra trosgemenskapen.100 

Tvärt emot Hammar, förespråkar Rowan Williams ortodoxi. Men för honom inbegriper detta 

såväl flexibilitet som utveckling (se teoriavsnittet om Williams ovan). För många av dem som 

kritiserar Williams tycks ändå kräva ortodoxi i betydelsen bokstavtroende och inflexibilitet. 

Resultatet blir, just som Hammar fruktar, en splittring (eller nästintill) av den anglikanska 

trosgemenskapen (se vidare nedan i diskussionen om kyrkan). 

Både Hammar och Williams anklagas för otydlighet. För Hammar är det en medveten 

tolkning av sitt uppdrag som ärkebiskop: Färdiga svar kräver ingen tolkning och kan därför 

inte på samma sätt skapa kommunikation, relation, meningssammanhang och liv – Hammar 

jämför med hur Jesus själv inte var tydlig eftersom tydlighet utestänger medan otydlighet 

                                                 
98 Men jag är inte ensam om mina funderingar över det problematiska begreppet ”kyrka”. Se t.ex. Arne 

Rasmusson, ”Kyrka och samhälle”, i Martinson, Sigurdson och Svenungsson (2007) s 213-214. 
99 Hammar & Lönnroth (2004) s 163. 
100 Hammar (2006) s 179. 
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inkluderar.101 I den mån detta frustrerar är det för att det kräver att vi tar ett eget ansvar. 

Hammar medger ändå att många tycks vara rädda för detta egna ansvar och hellre vill att 

någon ska säga hur det är.102 Hammars postmodernt teologiska inställning ställs alltså emot 

hans kritikers mer modernt sanningshävdande. Intressant är också att många anklagar 

postmodernism för otydlighet, medan jag inte har funnit någon annan än Hammar som 

uttryckligen förespråkar det. 

Williams’ otydlighet grundar sig i stället i att han inte alltid lyckas förutse hur mottagarna ska 

reagera. Detta handlar om språkets otillräcklighet och hur man aldrig kan vara säker på hur 

ens budskap kommer att tolkas. För att undvika detta krävs dialog och en välvillig motpart, 

vilket är svårt att tillhandahålla i enkelriktad kommunikation som tal eller predikningar. 

6.2 Bibeltolkning 

I de konflikter och i den uppmärksamhet som omger Hammar och Williams står synen på 

homosexualitet, kvinnliga präster och mirakel som exempel på konflikter orsakade av olika 

bibeltolkningar. Men medan olika bibeltolkningar inte är specifikt för den postmoderna 

teologin utan alltid har förekommit, är det intressant att se vad den bristande samsynen leder 

till. 

Både Hammar och Williams finner stöd i Bibeln för att se homosexualitet som förenligt med 

ett kristuslikt liv i kärlek (se ovan). Hammar står fast vid denna insikt under ärkebiskopstiden 

medan Williams åtminstone offentligt väljer att tona ner sin tidigare åsikt. I Williams’ fall är 

skadan ändå redan skedd: konservativa kristna i USA väljer att skapa en egen provins. Detta 

får sin motsvarighet i den svenska kvinnoprästkonflikten, där en grupp konservativa kristna 

till slut bryter sig ut och bildar ett eget stift (mot gällande regler för stiftbildning). Ur ett 

postmodernt perspektiv kan detta handla om ett bristande omhändertagande av marginalisera-

de grupper (kvinnoprästmotståndare respektive motståndare mot homosexuella präs-

ter/biskopar). Så ser åtminstone utbrytarna själva på saken. Å andra sidan: Hammar försöker 

närma sig den konservativa gruppen genom dialog kring hur kvinnoprästmotståndare ska 

kunna arbeta inom kyrkan idag, men utbrytarna menar att samtalen inte har förutsättningar att 

leda till något positivt för deras grupp.103 På liknande sätt försöker Williams hålla samtalet 

vid liv i den anglikanska kyrkogemenskapen men uppenbarligen utan att helt lyckas. Det 

handlar alltså även om en bristande tilltro från utbrytarnas sida till den dialogen som (postmo-

dern) metod, eller till att man ska kunna hitta ett sätt att leva tillsammans trots olika åsikter. 
                                                 
101 Hammar (2006) s 161-164.  
102 Hammar & Lönnroth (2004) s 59-60. 
103 Göteborg TT/SvD (2003-09-07) samt DN (2003-09-08).  
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På liknande sätt har den för Hammar så centrala Jesusdebatten inslag av såväl moderna som 

postmoderna betraktelsesätt, där dock även de moderna inslagen orsakar konflikt. Debatten 

handlar delvis om en historisk-kritisk tolkning av Bibeln, vilket stöds av många men ifråga-

sätts av en del mer bokstavstroende i debatten. Detta är ingen ”postmodern” konflikt utan 

handlar om ett traditionellt kontra ett liberalteologiskt tänkande (se ovan, kapitel 2). Hammar 

själv förespråkar en historisk-kritisk tolkning utgående från varje tids förutsättningar och 

språk.104 Men han går vidare och följs av flera andra i debatten. Hammar menar att den 

historisk-kritiska tolkningen är nödvändig och ger ”rymd”, men att den är otillräcklig och att 

ett mystikt eller poetiskt förhållningssätt baserat på den egna erfarenheten därför är ett 

nödvändigt komplement eftersom man ändå aldrig kan komma fram till en fullständig sanning 

genom historisk tolkning, inte minst genom ett bristande språk.105 Debatten visar också, 

meningsskiljaktigheterna till trots, på en efterhand ökande insikt om en pluralitet och en 

mångfald som inte kan ignoreras. Många, på både ”Hammar”-sidan och ”Arborelius/Hedin”-

sidan anser att ett fortsatt samtal är viktigt, medan andra inte tycks se någon nytta med detta. 

Hammar tycks ändå ha medverkat till en ny, samtida och postmodernt influerad dialog kring 

viktiga frågor över åsiktsgränser. 

Skulle Williams ha ställt sig på samma sida som de Hammar-kritiska om han deltagit i 

Jesusdebatten? Han hyser förvisso mer traditionella åsikter kring mirakel och menar att de 

inte ska ses endast som metaforer utan som något som faktiskt sker när världens processer 

samverkar och ger Gud extra frihet att agera. Men det viktiga för Williams blir att gå vidare 

och fråga hur t.ex. Marias tillit måste ha sett ut för att livets dörr skulle öppna sig i hennes 

kropp (vilket syftar på jungfrufödseln).106 Det intressanta är vad texterna säger till oss här och 

nu. Kanske hör han därför inte till de mest traditionellt konservativa i frågan. Med en 

postmodern insikt om dialogens betydelse och en ständig vilja att ena stridande parter tyder 

mycket på att Williams skulle ha uttryckt sig förhållandevis försiktigt och ödmjukt om han 

hade deltagit i Jesusdebatten. Många anser för övrigt att en av Williams svagheter är ett 

överdrivet inkännande och lyssnande på motpartens argument.107 

 

                                                 
104 Detta eftersom vi ändå aldrig kan nå kunskap om vad som egentligen hände. Se t.ex. Hammar (2006) s 136, 

137, 190. 
105 Philip Geister S.J. diskuterar det metaforiska eller mytiska språket som en utväg när inget annat språk räcker, 

men han ser även faror med metaforer: De kan vara nog så dunkla, eller de kan översättas av oss till påståen-
den som i sig är otillräckliga: ”Herren är min herde” kan tänkas stå för ”Gud är pålitlig”, men vad innebär då 
det? Se Geister, ”Gud”, i Martinsson, Sigurdson & Svenungsson (2007) s 110-111. 

106 Williams (2007) s 45, 48. Jämför noten ovan. Williams har alltså en delvis annorlunda syn på metaforer. 
107 Shortt (2008) s 108. 
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Synen på mirakel orsakar inga konflikter inom den anglikanska kyrkan. Istället får Williams 

och den anglikanska kyrkogemenskapen problem med bibeltolkningen på andra sätt, inte 

minst orsakat av olika slags bibeltolkningar i västvärlden och i tredje världen. Rupert Shortt 

beskriver hur den tredje världens kyrkor kan vara ganska ointresserade av samtida europeisk 

och nordamerikansk bibeltolkning och istället fokusera på t.ex. profetior, exorcism, helande, 

mirakel och frigörelser av olika slag.108 Detta kan i sin tur kännas främmande i våra nordat-

lantiska länder. Här uppstår, menar jag, ett postmodernt teologiskt dilemma: Dels bör det vara 

självklart att bejaka olika typer av tolkningar eftersom detta anses vara utvecklande och 

berikande för alla; samtidigt är de lokala tolkningarna i detta fall en bidragande orsak till en 

stor konflikt. Williams inser detta dilemma och kan förstå båda sidor, men det hjälper inte för 

att helt lösa konflikten. 

6.3 Kyrka och samhälle 

Rowan Williams tycks vara mån om att bevara den befintliga kyrkan. Han är mycket orolig 

för en splittring av Church of England och/eller den anglikanska kyrkogemenskapen.109 För 

att behålla enheten är han rentav beredd att införa ett tvingande förbund, vilket aldrig tidigare 

har existerat inom anglikanismen.110 Samtidigt tonar han ner sina tidigare åsikter om bland 

annat homosexualitet. Detta handlar dock enligt Williams om mer än en rädsla för inom-

anglikanska splittringar. Genom ett t.ex. ett biskopsutnämnande av den homosexuelle Jeffrey 

John hade sårbarheten kunnat bli större för kristna minoriteter i vissa delar av världen.111 

Williams’ agerande i denna fråga kan alltså ses som ett värnande om de marginaliserade. Men 

mot detta måste man ställa att Williams ändå har valt att inkludera en grupp (de konservativa) 

och istället exkluderat en annan (de homosexuella).112 

KG Hammar är mer öppet kritisk till sin kyrka: Han säger sig ha både en stor kärlek till 

kyrkan samtidigt som han är rätt så trött på henne på något vis.113 Detsamma gäller uppenbar-

ligen även för många andra svenskar, för under Hammars tid som ärkebiskop förlorar Svenska 

kyrkan många medlemmar. Om detta är en direkt följd av Hammars agerande är kanske 

tveksamt, även om många kritiker gärna tolkar det så.114 

                                                 
108 Shortt (2008) s 313. 
109 Shortt (2008) s 273-274. 
110 Shortt (2008) s 4 beskriver hur anglikanismen historiskt sett har byggt på tolerans och vänskap, inte på 

institutionella arrangemang eller påtvingade regler. 
111 Shortt (2008) s 273. 
112 Se t.ex. Shortt (2008) s 292.  
113 Hammar & Lönnroth (2004) s 179. 
114 Se t.ex. Lotta Folcker (2002-12-12).  
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Vad skulle då Hammar istället vilja ha för en slags kyrka? Kyrkan bör enligt Hammar vara ett 

erbjudande och inte ett tvång. För att överleva som institution måste människor uppfatta att 

kyrkan står för något viktigt, att den är ett stöd i deras andliga sökande.115 Då måste kyrkan 

finna olika former att möta människor på: inte bara i gudstjänster på söndagar utan även 

genom att vara där människorna är.116 Detta stämmer väl överens med Arne Rasmussons 

forskning kring kyrka och samhälle. Han beskriver en postsekulär kyrka och menar att kyrkan 

idag tjänar på att se sig i diaspora (en term som vanligen brukar användas om judar i försking-

ringen, dvs. runt om i världen). Kyrkan har då inget eget, separat område utan den kristna 

identiteten formas i ständiga möten med andra i samhället.117 

Hammar och Williams har själva alltid gjort en koppling mellan religion och ett samhällsen-

gagemang och fortsätter sitt eget engagemang även som ärkebiskopar. Detta är inte unikt för 

den postmoderna teologin; många kristna har ju genom tiderna engagerat sig för de sjuka och 

svaga osv. Men engagemanget är idag mer världsomspännande än tidigare och kritiserar även 

den egna nationens agerande (t.ex. i fråga om Irak-kriget). Rasmusson menar att den kristna 

postsekulära kyrkan inte identifierar sig med en enda nations intressen utan är övernationell 

och dessutom kan agera fristående från staten.118 Det handlar alltså om ett postmodernt 

ifrågasättande av makt och auktoritet. 

Både Hammar och Williams kritiseras för att avge mycket säkrare och skarpare (och ibland 

otillräckligt grundade) omdömen i politiska frågor än i religiösa.119 Flera svenska politiker 

visar sig ändå uppskatta kyrkans (och ärkebiskoparnas) engagemang i politiken. Dåvarande 

statsministern Göran Persson anser t.ex. att Hammar är den mest nydanande biskop som 

Sverige haft sedan Nathan Söderblom, och landshövdingen Anders Björk menar att han inte 

alltid har delat KG Hammars åsikter men ser hur Hammar har provocerat fram ett engage-

mang och att han har ställt kyrkan ”mitt i byn”.120 På liknande sätt har Williams’ Sharia-

diskussion visat en vilja att inkludera de marginaliserade genom alternativa sätt att leva i 

samma pluralistiska samhälle. För sin integritet i denna fråga fick han senare stöd av premi-

ärministern Gordon Brown.121 

                                                 
115 Hammar & Lönnroth (2004) s 164-165, 206. 
116 Folcker (2002-12-16). 
117 Arne Rasmusson, ”Kyrka och samhälle”, i Mattias Martinsson, Ola Sigurdsson & Jayne Svenungsson (red) 

(2007) s 233. 
118 Rasmusson, i Mattias Martinsson, Ola Sigurdsson & Jayne Svenungsson (red) (2007) s 233-234. Frågan är 

vilka kyrkor han menar omfattas av detta, resonemanget torde inte vara tillämpligt generellt och internatio-
nellt. 

119 Rupert Shortt är en av dem; se Shortt (2008) s 183. 
120 Rapport Nyheter Sverige 2006-06-04, www.svt.se (090502). 
121 Se Riazat Butt & Louise Radnofsky (2008-02-11).  
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Samhällsengagemang kan alltså ses som en kristen handling, men kan ett kristet liv utanför 

kyrkan helt ersätta ett kyrkligt institutionellt liv? Professorn i empirisk livsåskådningsforsk-

ning Carl-Reinhold Bråkenhielm anser att kyrkan fungerar bättre som gemenskap om 

individerna i högre grad lyssnar inåt än ordnar sig efter en viss väldefinierad auktoritet. Men 

han tillägger också att en förutsättning är att man bevarar något slags gemensamma riter, t.ex. 

dop och nattvard.122 Kanske tillgodoses detta behov av Williams’ initiativ ”Fresh Expres-

sions” (se ovan under Williams’ ämbetsår), som förvisso tycks vara nyskapande på många vis, 

men inte ger någon känsla definitiva brott med kyrkan som institution. 

 

Hur blir det slutligen med Hammars önskemål om mystika gudstjänster osv? Förvisso 

förekommer idag såväl pilgrimsrörelser som kristen djupmeditation och sinnesrogudstjänster. 

Men huruvida några av dessa initiativ har någon direkt koppling till Hammar lyckas jag inte 

reda ut. Tydligt är däremot att KG Hammar har förmedlat sitt intresse för den svenske 

mystikern och diplomaten Dag Hammarskjöld till en ny ung publik. 

6.4 Dialog 

Samtliga av de områden som analyseras ovan har direkt eller indirekt med dialog att göra. 

Både Hammar och Williams förespråkar dialog, och utan samtal och dialog har ingenting 

åstadkommits. Dessvärre har också mycket inte kunnat åstadkommas trots samtal och dialog. 

I vissa fall har ärkebiskoparnas dialoger skapat relation och åtminstone viss jämlikhet, i andra 

fall inte. Det är också möjligt att dialogerna har rymt självkritik likaväl som kritik, så som 

postmodern teologi önskar. Men det är svårt att avgöra i vilken mån en sådan självkritik har 

kommit till uttryck och med vilka konsekvenser. 

 

Hammar har fått kritik för att föra en dialog med oönskade grupper såsom kvinnoprästmot-

ståndare.123 Men Hammar ser även sådana dialoger som viktiga – de visar om det är möjligt 

att leva med olika tolkningar i samma kyrka.124 Detta är också det synsätt som Williams 

företräder och en anledning till att han tålmodigt fortsätter samtal med olika ”stridande” 

grupper. Kritikerna menar att han sysslar med dialog till överdrift och skulle önska att han 

sätter ner foten oavsett konsekvenser i form av oenighet.125 Men trots allt har Williams’ 

dialogiska strategi till stor del lyckats bevara enigheten, en dag i taget. Olika grupperingar har 

                                                 
122 Magnus Jacobson (2003-03-06).  
123 Hammar & Lönnroth (2004) s 74-75, 80. Kvinnliga teologer menar t.ex. att ”Här är inte tid för dialog”. 
124 Eftersom kvinnoprästmotståndare sedan bryter sig ur Svenska kyrkan är det tydligen inte alltid möjligt. 
125 Shortt (2008) s 2. 
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förvisso varit missnöjda med kompromisser men beslutat att vänta ett litet tag till innan 

drastiska åtgärder vidtas. De liberala i USA har t.ex. accepterat att backa i frågan om välsig-

nelse över homosexuella par.126 Här kan det ha varit så att de amerikanska liberalerna har 

påverkats av dialogen till att ändra inställning, men troligare är kanske att man har valt att 

offra sig för enheten. 

 

Ett problem med dialoger är att Hammar som ärkebiskop ofta ses som en överhöghet och att 

deltagarna alltså inte känner sig jämställda. Däremot märker Hammar hur människor utanför 

kyrkan har funnit det lättare att se sig som jämställda dialogpartner.127 

Dialog handlar också om relation med andra kyrkor. Såväl Church of England och den 

anglikanska kyrkogemenskapen som Svenska kyrkan har under 1900-talet önskat ett närman-

de till eller åtminstone dialog med frikyrkor, katolska kyrkan, den östortodoxa kyrkan och 

andra trosåskådningar. Hur har Williams’ och Hammars agerande påverkat detta? 

Den rysk-ortodoxa kyrkan valde att avbryta alla ekumeniska samtal med Svenska kyrkan efter 

beslutet om välsignelse över homosexuella par.128 

Williams har å sin sida genom Windsor-rapporten (se kapitlet om Williams’ ämbetstid ovan) 

fått kritik från utom-anglikanska aktörer, däribland KG Hammar. Hammar och andra inbjöds 

att ge sina synpunkter på rapporten, och i sitt svar för Hammar fram en rad tvivel som visar en 

stark koppling till postmodern teologi.129 Han ser t.ex. hur rapporten betonar enhet, kollekti-

vet och centraliserad auktoritet på bekostnad av mångfald, självständighet och lokal auktori-

tet. Han frågar sig vem som får betala priset för enhet och om enhet måste bygga på uniformi-

tet. Han undrar också hur Windsor-rapporten i förlängningen kommer att påverka Borgå-

överenskommelsen. Svenska kyrkan erbjuder sedan 1995 välsignelse för homosexuella par, 

senare även en välsignelseceremoni och frågan ska tas ännu vidare.130 Hur kommer då den 

anglikanska inställningen till Svenska kyrkan att bli? Kan gemenskapen bestå? 

Church of England (inte Williams personligen) reagerar i sin tur starkt på just det svenska 

beslutet om välsignelse för homosexuella par och på undanröjandet av alla hinder för 

homosexuella präster att utnämnas inom Svenska Kyrkan.131 De anser att Svenska kyrkan har 

gått för fort och egenmäktigt fram och istället borde ha inväntat ytterligare utredningar och 

                                                 
126 Se t.ex. Shortt (2008) s 383. 
127 Hammar & Lönnroth (2004) s 74, 77. 
128 Här kan dock noteras att den rysk-ortodoxa kyrkan också har haft svårt med katolska kyrkan och har fjärmat 

sig från Kyrkornas Världsråd, se t.ex. Per Arne Bodin (2006-10-14).  
129 www.anglicancommunion.org/commission/process/reception/docs/all_ecumenical.pdf (090502) 
130 Hammar skriver sitt svar år 2005. Från 1 maj 2009 får Sverige en könsneutral äktenskapslagstiftning. 
131 Church of England (2006-01-27).  
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ekumenisk konsensus. De inser att Svenska kyrkan inte är beroende av den anglikanska 

kyrkogemenskapen för sina beslut, men att de borde ha tänkt på de problem som uppstår för 

Church of England som ju är bunden till både anglikanska kyrkogemenskapen och Svenska 

kyrkan. Det fria prästutbyte mellan kyrkorna som är möjligt genom Borgå-överenskommelsen 

ställs t.ex. inför problem om en svensk präst i ett registrerat partnerskap önskar tjänstgöra i 

Church of England: Det kräver att han lever i enlighet med den engelska kyrkans regler, dvs. i 

celibat. 

Denna kritik i båda riktningarna visar inte minst att det är lättare att önska ett postmodernt 

insiktsfullt förhållningssätt hos andra än att själv visa prov på det. Som en av biskoparna på 

Lambeth-konferensen 2008 uttryckte det: Det uppstår problem när vi frågar vilka offer andra 

är beredda att göra – det är en stor moralisk skillnad på att själv göra ett offer och att be andra 

göra det.132 Hammar säger sig önska att människor i låsta situationer ska förmå sig att gå över 

mittlinjen, vara beredda att ge upp en del av sig själv. Han säger också att tro inte bygger på 

att dela samma åsikter, man behöver inte bli ovänner bara för att man inte gör det.133 Men 

åtminstone i vissa frågor är han (och Svenska kyrkan) alltså inte beredd att vara den som går 

den andra sidan till mötes. Eller tycker inte att det är nödvändigt. Anser postmodern teologi 

att det finns tillfällen då den egna övertygelsen inte kräver att man tar hänsyn till den Andre? 

Finns det i så fall några kriterier för detta? 

 

Dialog har även varit framgångsrik i vissa sammanhang. Williams har förbättrat relationerna 

till såväl den katolska kyrkan som den östortodoxa.134 Williams har också lanserat ett kristet-

islamskt forum under 2006. Detta forum visar en ambition att föra diskussionen ut till de 

”vanliga människorna”, som då kan arbeta tillsammans i vanliga sammanhang för de behov 

och utmaningar som möter alla människor. Det handlar t.ex. om utbildning, media, familj, 

internationella relationer och samhällsangelägenheter.135 

 

7 Sammanfattning 

Jag har i denna uppsats undersökt två ärkebiskopar, en lågkyrklig lutheran (KG Hammar) och 

en högkyrklig anglikan (Rowan Williams) ur ett postmodernt teologiskt perspektiv. Syftet var 

                                                 
132 Uttalande av biskopen av Louisiana, Charles Jackson, se Shortt (2008) s 416.  
133 Hammar & Lönnroth (2004) s 74, 175. 
134 Shortt (2008) s 18-19. 
135 Shortt (2008) s 336. 
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att söka finna postmoderna influenser hos de båda ärkebiskoparna i såväl teori som praktik 

och undersöka konsekvenserna av ett postmodernt teologiskt agerande. 

Hammar och Williams företräder två kyrkor som har både stora likheter och stora skillnader. 

Likheterna består i en gemensam historia, likheter i liturgi och identitet och en samstämmig-

het i synen på kyrkans uppdrag idag. Inom båda kyrkorna finns många olika åsikter, och 

tydligast blir detta för Williams som företräder en världsvid kyrkogemenskap förutom sin 

egen nationella kyrka. Ingen av ärkebiskoparna har någon formell beslutsrätt utan har rollen 

som ”främst bland jämlikar”. En stor skillnad är just den engelska kyrkans starka koppling till 

en världsvid kyrkogemenskap, med alla de konflikter detta kan innebära. 

 

Undersökningen visar att båda ärkebiskoparna i teori sympatiserar med många av de åsikter 

som postmodern teologi för fram idag: De avvisar kyrkans absoluta sanningskrav och visar 

insikt om pluralitet och mångfald, inte minst inom bibeltolkningen. De önskar också en kyrka 

som agerar i samhället med inkluderande av tidigare marginaliserade osv. Viktigt är dialogen 

som metod, både inomkyrkligt och med andra religiösa och samhälleliga grupper. 

 

I praktiken innebär den postmoderna insikten att Hammar hävdar sina egna åsikter och t.ex. 

tydligt förespråkar ett mystikt eller ”poetiskt” förhållningssätt till Bibeln. För Williams är det 

inte lika självklart att fortsatt hävda sina postmoderna insikter. Han menar att han som 

ärkebiskop måste tala för hela kyrkan och inte ska slåss för sina egna åsikter. Detta innebär att 

han bland annat backar från sin tidigare positiva attityd till homosexuella, framför allt i 

kyrkliga ämbeten. 

Båda ärkebiskoparna kritiseras för sitt agerande: Hammar för att han talar för sig själv snarare 

än för hela kyrkan, och Williams för att han inte talar för sig själv. För Williams är dock 

beslutet mycket medvetet; han vill inte riskera splittring av Church of England eller av den 

anglikanska kyrkogemenskapen. Detta agerande är till de konservativas fördel och möjliggör 

också ett fortsatt stöd till den tredje världens kyrkor. Priset är att de liberala och inte minst de 

homosexuella marginaliseras. Här uppstår alltså en konflikt genom Williams’ postmoderna 

dialogvilja och hans beslut att inte gå emot vad han upplever som kyrkans samlade åsikt. 

Hammar och Williams förespråkar båda en postmodernt influerad dialog som metod, vilket 

leder till såväl framgång som besvikelse. De förmedlar tydligt både inom och utanför sina 

kyrkor att dialog måste fortsätta mellan oeniga parter, men får inte alltid gehör för detta. Både 

i Svenska kyrkan och i den anglikanska kyrkogemenskapen finns grupper som inte har detta 
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(postmoderna) tålamod utan väljer att bryta sig ur kyrkorna och skapa egna stift eller provin-

ser. 

För både Hammar och Williams är religion kopplat till samhällsengagemang, vilket ses som 

viktigt inom postmodern teologi. I detta engagemang är de både synliga och tydliga, ofta 

rentav tydligare än i de religiösa frågorna. För sina politiska åsikter får de kritik men också 

mycket uppskattning. Williams tar den postmoderna teologins funderingar kring en nydaning 

av kyrkan på allvar och startar ett nytänkande inom-kyrkligt projekt (”Fresh Expressions”). 

 

Jag finner alltså att såväl KG Hammar som Rowan Williams har visat postmodernt teologiska 

influenser i såväl teori som praktik, där de även har tillämpats med viss framgång. Mina 

hypoteser infriades delvis: Mottagandet av ett postmodernt agerande är lika blandat som jag 

hade förväntat mig. Men även då mottagandet har varit negativt har agerandet ibland kunnat 

vara framgångsrikt (Williams har t.ex. genom envis dialog lyckats undvika en stor anglikansk 

splittring ända till dags dato). Däremot infriades inte min hypotes om att Hammar skulle vara 

mer postmodern än Williams. Även om Hammar uttalar sig mer postmodernt anser jag att 

Williams agerande i praktiken är nog så postmodernt. Både Hammar och Williams visar en 

ödmjukhet och ett lyssnande som på en personnivå kan överbrygga skillnader dem emellan. 

Men studien visar att de båda ärkebiskoparnas direkta eller indirekta förhållningssätt på en 

högre, kyrklig nivå kan komma att orsaka allvarliga problem för de båda kyrkornas samarbete 

enligt Borgå-överenskommelsen. 

 

Undersökningen visar slutligen att ingenting är självklart och enkelt. Att inkludera en grupp 

kan samtidigt exkludera en annan, en vilja att lyssna på ”motståndarnas” tolkningar kan 

uppfattas som svek, en önskan om att mötas på halva vägen i konflikter får inte alltid förståel-

se, det är lättare att kräva offer av andra snarare än att själv offra något för helhetens bästa 

osv. Det hela blir ännu mer komplicerat när de olika parterna i dialoger och konflikter 

befinner sig på en vid skala från postmodernt tillåtande till strikt bokstavstroende. 

 

7.1 Framtida studieområden 

Undersökningen har lett till en rad nya frågor, som kan studeras vidare. Är t.ex. ett postmo-

dernt agerande alltid det mest lämpliga? Trots all önskan om inkluderande är det svårt att 

inkludera någon utan att samtidigt exkludera någon annan. 

 

39 
 



Jag har också under studiens gång funnit att Hammar tycks skapa förtroende genom att tala ett 

förhållandevis ”världsligt” språk trots sitt kristna budskap. Detta ”tunna” språk är ofta något 

som förespråkas i postmodern teologi. Williams är däremot ”tyngre” i sitt språk men lyckas 

istället förmedla en djupt kristen förankring i allt han gör – flera kallar honom ”helig”. Frågan 

är vilket som i längden är mer positivt för den kristna tron: en lättillgänglig vardaglighet eller 

en tydlig förebild? Båda varianterna kan passa in på ett postmodernt tänkande och detta vore 

intressant att utreda vidare. 

 

Slutligen har en rad händelser påbörjats som nu väntar på avslut. Detta kan bli mycket 

intressant att följa: Kommer en kvinnlig biskop till slut att utses i Church of England? Blir 

förbundet för den anglikanska kyrkogemenskapen till slut genomfört? Hur kommer situatio-

nen för de homosexuella att utvecklas inom den anglikanska kyrkogemenskapen? Vad händer 

med Borgå-överenskommelsen? 
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ABSTRACT (svenska)


Denna uppsats består av en jämförande studie av två ärkebiskopar – KG Hammar (Svenska kyrkan) och Rowan Williams (Church of England) - ur ett postmodernt teologiskt perspektiv. Syftet var att söka finna postmoderna influenser hos de båda ärkebiskoparna i såväl teori som praktik och undersöka konsekvenserna av ett postmodernt teologiskt agerande. Undersökningen visade att båda ärkebiskoparna influerades av postmodern teologi i teorin. Hammar förde också som ärkebiskop fram sina personliga postmoderna insikter, medan Williams av olika anledningar generellt valde att endast föra fram kyrkans åsikt. Båda handlingsalternativen medförde såväl kritik som uppskattning. Båda ärkebiskoparna tog fasta på den postmoderna teologins framhållande av dialog som metod: Dialog kännetecknade allt deras handlande, såväl inomkyrkligt som mot andra religiösa och samhälleliga grupper. Trots dialogen kunde dock inte vissa splittringar undvikas. Samhällsengagemanget visade sig däremot till största delen framgångsrikt och visade en postmodern insikt om kyrkans roll i en sekulär värld.

Trots att ett postmodernt förhållningssätt inte helt accepterades, medverkade ärkebiskoparnas agerande till att skapa intresse för framför allt religiös dialog bland många olika grupper.

Nyckelord: KG Hammar, Rowan Williams, ärkebiskop, postmodern teologi, postmodernism, pluralism, mångfald, sekularitet, Svenska kyrkan, Church of England, anglikan, anglikanska kyrkogemenskapen, homosexualitet, Jesusdebatten, dialog, Sharia-lagar, förbund.

ABSTRACT (English)


This essay is a comparative study of two archbishops – KG Hammar (Church of Sweden) and Rowan Williams (Church of England) – from a postmodern theological perspective. The aim was to discover postmodern influences for the archbishops in theory and practice, and to investigate the consequences of acting from a postmodern theological perspective. The study revealed postmodern influences in both archbishops’ theory. Hammar chose to act according to his personal postmodern convictions also as archbishop whereas, for various reasons, Williams generally chose to speak only for the whole church. Both strategies were criticized as well as appreciated. Both archbishops were committed to dialogue as described by postmodern theology. This influenced all their actions, within the church as well as with other religious nominations and various groups in society. However, even with dialogue certain schisms proved to be unavoidable. The engagement in society proved more successful and showed a postmodern understanding of the church in a secular world.

Even though a postmodern course of action was not totally accepted, the archbishops managed to promote a wide interest especially for religious dialogue.

Key words: KG Hammar, Rowan Williams, archbishop, postmodern theology, postmodernism, pluralism, secularity, Church of Sweden, Church of England, Anglican, Anglican communion, homosexuality, Jesus debate, dialogue, Sharia, covenant.
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1 Inledning

Genom min B-uppsats år 2008
 kom jag i kontakt med den anglikanska ärkebiskopen av Canterbury, Dr. Rowan Williams. Jag undersökte kristna reaktioner på en boktrilogi (Den mörka materian av Philip Pullman) och förvånade av att Williams, till skillnad från många andra kristna, inte förskräcktes av det ateistiska budskapet. Istället var Williams förtjust i böckerna; han tyckte att de ställde viktiga frågor och såg dem inte som något hot mot kristendomen eller den Gud han tror på. För detta, och för hans vänskapliga diskussioner med Pullman, fick han kritik från många konservativa inom sin kyrka, Church of England, och andra kristna samfund. Här var alltså en kristen ärkebiskop som närmade sig inte bara andra religioner utan till och med ateister med ett öppet sinne. Hade det varit möjligt för femtio år sedan? Eller är det ett postmodernt fenomen, ett uttryck för att man idag inte kan säga sig ha ensamrätt på sanning eller tolkning?


Senare upptäckte jag KG Hammar, före detta ärkebiskop i Svenska kyrkan, som jag i min icke-religiösa tillvaro tidigare inte visste mer om än att han varit kontroversiell. Nu såg jag istället ännu en ärkebiskop som gick ut med budskap som inte passade alla. Ännu ett postmodernt fenomen?

Kan och får en ärkebiskop vara postmodern? Är det rentav nödvändigt i dagens pluralistiska och mångkulturella samhälle? Detta vill jag undersöka i denna uppsats.

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att undersöka postmodernt teologiska influenser hos två ärkebiskopar i en luthersk respektive en anglikansk kyrka i teori och praktik.

Syftet besvaras genom att undersöka dels vilka postmoderna teologiska influenser KG Hammar (Svenska kyrkan) och Rowan Williams (Church of England) uppvisar i teorin innan de blir ärkebiskopar; dels undersöka huruvida dessa influenser även är synliga i deras agerande under ämbetstiden och i så fall med vilka konsekvenser.

Uppsatsen vill även belysa likheter eller skillnader mellan de båda ärkebiskoparna och deras kyrkor och undersöka i vilken mån ett postmodernt agerande på ärkebiskopsnivå är framgångsrikt.

Uppsatsen fokuserar på de områden eller händelser som fått mest uppmärksamhet i media, men som kontrast belyses även vissa postmodernt relevanta händelser eller teman som inte har uppmärksammats lika mycket.

Här bör tilläggas att en postmodern studie av ärkebiskoparna inte nödvändigtvis betyder att de själva skulle känneteckna sig som sådana även om deras uttalanden och texter visar på både insikt och inflytande från vad som uttalat eller outtalat kan kännetecknas som postmodernt.


Mina inledande hypoteser är att den liberale KG Hammar visar ett mer postmodernt agerande än den ortodoxe Rowan Williams, samt att ett postmodernt agerande inte nödvändigtvis tas väl emot av omgivningen.

1.2 Metod och material

Uppsatsen har formen av en hermeneutisk, induktiv studie utgående från litteraturstudier. Hermeneutisk innebär att den avser att vara tolkande och induktiv att den avser att vara upptäckande. Jag finner en hermeneutisk metod särskilt lämplig för att besvara frågeställningarna i denna uppsats eftersom hermeneutiken intresserar sig för kommunikationsaspekter, på vilket sätt (i detta fall) religion kommuniceras i samhället och hur kunskaper och insikter skapas i dialog. Detta innebär också att religiösa yttringar ses som en del av den mänskliga kulturen och ingenting fristående från den.
 En induktiv ansats är i sin tur lämplig genom att den utgår från ett nolläge från vilket sedan data insamlas och mönster och gemensamma drag söks.

Trots dessa hermeneutisk/induktiva ambitioner är det naturligtvis så att min egen förförståelse kommer att påverka resultatet: Ett stort intresse för alla typer av religion men nästintill obefintliga praktisk erfarenhet av den institutionella kyrkan kan innebära att jag har lättare att identifiera mig med postmoderna förhållningssätt än traditionella. Dessutom hyser jag redan från början en sympati för de båda ärkebiskoparna vilket kan göra att jag tolkar dem övervägande positivt. Min ambition är ändå att försöka förstå och göra rättvisa åt olika ståndpunkter.

Efter en inledande litteraturstudie avseende såväl postmodernitet och postmodern teologi som den anglikanska kyrkan, studeras Hammars och Williams’ egen teologi. Deras postmoderna influenser ställs därefter mot deras faktiska handlande under respektive ämbetsperioder. Slutligen utreds och analyseras de postmoderna aspekterna av detta handlande.

Förutom teorilitteraturen består en stor del av undersöknings- och teorimaterialet av internetpublicerade bokutdrag, artiklar och intervjuer. Sökning efter material har gjorts via artikeldatabaser, olika Internet-sökmotorer, sökande direkt på olika hemsidor, webb-baserade svenska och brittiska tidningar och tidskrifter
, samt material från olika tv-kanaler.
 Fakta och bakgrunder har också återfunnits i de båda internetpublicerade uppslagsverken Nationalencyklopedin (www.ne.se) och Encyclopædia Britannica Online (http://info.britannica.co.uk), båda tillgängliga via s.k. proxy-access från Högskolan i Gävle. Mycket av det återfunna materialet har refererat vidare till annat material som i sin tur har studerats.

Viktiga artikeldatabaser var Retriever och PressText. Som sökmotor har jag huvudsakligen använt Google, inklusive Google Boksökning. Inledande sökningar gjordes på de båda ärkebiskoparnas namn i kombination med sökord som ”postmodern”, ”pluralism”, ”secular”, ”anglican” och liknande. Allt eftersom uppsatsen fortskred kompletterades sökningarna med nya sökord (”jesusdebatten”, ”homosexualitet”, ”emerging church”, ”skilsmässa stat kyrka” etc.).
 Alla sökningar gjordes med orden i olika kombinationer, olika språk och olika böjningsformer.


En begränsning i fråga om material uppstod genom att Svenska kyrkan inte har något sparat material om Hammar. Många äldre nyhetsartiklar och webbsidor refererar till predikningar och information på Hammars webbsida, som idag inte längre existerar. Svenska kyrkan ger alltså ingen möjlighet till att följa ärkebiskoparna bakåt.

Materialet kring Rowan Williams är istället oerhört omfattande och består av predikningar, föreläsningar, tal, diskussioner och intervjuer (mycket material finns publicerat på ärkebiskopens egen hemsida www.archbishopofcanterbury.org). Det har inte varit möjligt att gå igenom allt material om Williams. Istället har jag funnit stor användning av två sammanfattande verk: Mike Higton’s Difficult Gospel (om teologin) och Rupert Shortt’s Rowan’s Rule (en biografi). Den första av dessa böcker har lästs och korrigerats av Williams, den andra är skriven med Williams’ medverkan och jag sätter relativt stor tilltro till dem, även Higton’s egna åsikter om framför allt religionens förhållande till politiken lyser igenom.

Jag har också använt mig av bokrecensioner eller liknande som beskriver vad jag ser som postmoderna drag i Williams, och i viss mån Hammars, böcker. Detta material har varit användbart inte minst då recensenten själv är postmodernt intresserad eller influerad.

Förutom de avgränsningar som anges i samband med syftet ovan har jag gjort följande avgränsningar:


· Teoridelen för ärkebiskoparna omfattar litteratur från åren närmast innan och fram till deras tillsättning som ärkebiskopar

· Ingen hantering görs av Hammar efter hans ärkebiskopstid

Williams’ böcker måste läsas med viss försiktighet – det är inte alltid lätt att se vilka som är hans egna uttalanden och vad som endast är resonemang kring eller återgivande av andras uttalanden som han inte instämmer i. I inledningen av On Christian Theology framhåller han också tydligt att han vill visa olika typer av argument och tolkning snarare än att framhålla ett enda system.
 Större tillförlitlighet finner jag i hans predikningar, intervjuer och tal.


För att belysa KG Hammar och Rowan Williams ur ett postmodernt teologiskt perspektiv hade även andra varianter av undersökningar varit möjliga och givande, t.ex. en fokusering på ärkebiskoparnas postmodernt influerade teologi (t.ex. kristologin eller gudsbegreppet) och hur den har utvecklats över tiden, eller en djupare granskning av ärkebiskoparnas agerande i samhället. Det hade också varit möjligt att gå närmare in på enskilda arguments koppling till tidigare postmoderna filosofer (t.ex. synen på den Andre relaterat till Lévinas eller språket relaterat till Wittgenstein) osv. Arbetet med denna uppsats har dock gjorts med en ständigt förnyad insikt om avgränsningens nödvändighet – allt intressant kan av såväl tidsskäl som tydlighetsskäl inte utredas, och allt får inte plats på det trots allt begränsade sidantalet. Uppsatsen försöker istället ge en överblick, belyst av utvalda exempel.

1.3 Tidigare forskning


Det finns mycket publicerat material kring Rowan Williams, ofta utgående från hans rika teologiska bokproduktion. Det handlar dock sällan om några analyser utifrån ett sammanhållet postmodernt perspektiv. Ändå finns givetvis postmoderna insikter att hämta i den tidigare forskningen, men dessa måste läsaren själv sålla ut. Inte minst biografin om Rowan Williams av Rupert Shortt har visat sig mycket värdefull genom att den belyser olika reaktioner på Williams’ agerande.

Även för Hammar finns mycket information, främst i form av tidnings- och tidskriftsartiklar, men återigen saknas en sammanhållen forskning utifrån denna uppsats syfte. Jag har dock under skrivandets gång funnit en D-uppsats av Kerstin Bergman om KG Hammars syn på kommunikation och språk.
 Denna i sig belysande uppsats om Hammar utgår från Hammar som modernist eller liberalteolog.
 Uppsatsen stannar i modernismen, trots att den är skriven så nyligen som 2005 och trots att många element i uppsatsen för mig är tecken på postmodernitet snarare än modernitet; givande är t.ex. Bergmans diskussion kring deliberativa samtal (se vidare nedan i kapitlet om postmodernitet).


När det gäller forskning kring postmodern teologi i allmänhet, kan slutligen sägas att resonemangen generellt stannar vid det praktiska genomförandet, vilket kan tyckas ge en utopisk bild av en postmodern värld, med oklar koppling till den faktiska verkligheten. Detta är en av anledningarna till att jag vill göra en undersökning utgående från just verkligheten.

1.4 Disposition

Dispositionen av resten av uppsatsen följer i stort sett metoden. Efter en diskussion kring några grundläggande begrepp i kapitel 2 ges i kapitel 3 en beskrivning av de berörda kyrkornas situation vid ärkebiskoparnas tillträde. Eftersom anglikanismen kan vara obekant för många läsare ges här också en historisk bakgrund till anglikanismen och Church of England och dess relation till den svenska kyrkan tydliggörs. Därefter tar själva undersökningen vid. Först undersöks i kapitel 4 de båda ärkebiskoparnas postmoderna influenser fram till och med deras tillträde i ämbetet. Därefter redogörs för de viktigaste händelserna under deras ämbetstid i kapitel 5. Dessa händelser analyseras och diskuteras ur ett postmodernt teologiskt perspektiv i kapitel 6. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning och funderingar kring framtida studieområden.

2 Modernitet, postmodernitet och postmodern teologi

Postmodernitet och postmodernism är liksom postmodern teologi inga entydiga eller självklara begrepp. Det handlar uppenbarligen om något som relaterar till modernitet eller den moderna tiden, men vad innebär då dessa begrepp och vad relaterar de i sin tur till? Nedan ges några begreppsförklaringar.


Förmodern syftar i denna uppsats på tiden från antiken fram till 1600-talet. Den förmoderna perioden omfattar den forn- eller tidigkristna tiden liksom den tidiga medeltidens mystika period, vilka kommer att influera den senare postmoderna teologin.

Den moderna tiden brukar sägas ha sin början från 1600-talet och får sitt egentliga genombrott genom upplysningen under 1700-talet. Det moderna tänkandet sätter det människan och förnuftet i centrum. I kombination med naturvetenskapens framväxt innebär det så småningom att Gud inte längre är nödvändig, människan tar Guds plats.
 Religionens företrädare försöker försvara Gud med rationella argument men detta leder till en filosofisk gudssyn som fjärmar vanliga människor än mer från religionen och Gud. Religion blir en privat angelägenhet. Den moderna tiden innebär också under 1800-talet en insikt om historiens betydelse, att allting sker inom en viss historisk kontext eller sammanhang, och att historien handlar om förändring. Detta medför insikten att varje tid tolkar historien på ett eget sätt utifrån sitt givna sammanhang och att nya tider kräver nya tolkningar. Även liberala kristna riktningar börjar under det tidiga 1900-talet studera Bibelns texter på detta sätt, dvs. historisk-kritiskt. Därmed uppstår en spricka mellan de traditionellt bokstavstrogna och de historisk-kritiskt tolkande. s.k. liberalteologerna (detta namn avsåg den protestantiska inriktningen; inom katolska kyrkan fick en liknande, men mindre inflytelserik, riktning namnet modernism). Acceptansen idag av en historisk-kritisk syn är idag stor (men inte total!) inom Svenska kyrkan.
 Den börjar också accepteras mer allmänt inom den katolska kyrkan.


Under 1900-talet får en rad händelser både positiva och negativa följder för människan och hennes syn på världen: Tilltron till västerlandets, människans och vetenskapens förnuft och godhet minskar till följd av världskrig, atombomber, terrorism, miljöförstörelse etc; konsumtionssamhället växer fram, med betoning av det egna behovsuppfyllandet; informationssamhället ställer gamla tids- och tillgänglighetsbegrepp på ända osv.
 Vi möter också i en större utsträckning än tidigare andra kulturer och religioner, både genom resor runt om i världen och genom en ökad religiös och kulturell pluralitet i våra egna länder i och med invandring.

Alla dessa faktorer påverkar tänkandet inom en rad områden som filosofi, teologi, arkitektur, konst och litteratur framför allt från 1970-talet och framåt. Medan vissa forskare menar att västvärlden idag befinner sig i ett senmodernt samhälle, anser andra att tankeskiftena inom de ovan nämnda områdena har varit så genomgripande att man hellre bör tala om en postmodern epok. Begreppet ”postmodernism” syftar då på det nya tänkandet inom en viss disciplin medan begreppet ”postmodernitet” korrekt använt bör handla om vår aktuella tidsepok. Ofta används dock båda begreppen ganska synonymt och kontexten får avgöra betydelsen.

Men vad består då det nya, postmoderna tänkandet i? Till att börja med innebär dagens pluralism och mångfald att många olika sanningsanspråk förs fram, inte minst religiösa. Detta måste på något sätt hanteras. En konservativ lösning är att än starkare hävda sin egen rätt. Den postmoderna synen är istället att – i polemik mot det moderna tänkandet - hävda att det inte kan finnas några absoluta eller universella sanningsanspråk, man förkastar alla tidlösa kriterier för vad sanning och rationalitet är. Utan universella sanningsanspråk kan man endast tala om ”lokala” sanningar i vissa kulturella, historiska och språkliga kontexter. Språket och dess otillräcklighet för att beskriva verkligheten är i sig föremål för diskussion.
 Den pluralistiska omvärlden har också gett en insikt om att vår kunskap färgas av en rad faktorer som t.ex. klass, kön, bildning, tidigare erfarenheter, intressen och fördomar.
 Uteslutande av människor i olika sammanhang med grund i dessa faktorer ifrågasätts, vilket medför att sådana som tidigare har varit marginaliserade eller uteslutna från diskussionen nu kan få en röst: kvinnor, homosexuella, fattiga osv.
 Postmodernism innebär också ofta att olika maktbegrepp diskuteras.

Ett nyckelord i en pluralistisk värld blir dialog, där öppenhet, lyhördhet och ödmjukhet är en förutsättning i mötet mellan ibland mycket oliktänkande grupper, som också kan vara ovilliga att ge upp sina skapade avgränsningar av rädsla att förlora sin tillhörighet och identitet.
 Gavin Flood är en av de forskare som förespråkar dialog. Han menar att dialog inte behöver handla om överenskommelse eller konsensus. Det handlar mer om en kritisk konversation eller rentav en argumentation där inte bara motpartens utan även den egna kontexten och de egna antagandena blir belysta. Dialogen betonar olikhet, detalj och öppenhet (eng. non-closure).
 Kerstin Bergmans D-uppsats beskriver på liknande sätt s.k. deliberativa samtal, där kommunikation förmedlar inte bara information utan skapar relation mellan oliktänkande. Man lär sig att se meningsmotståndare som jämlikar.
 Maud Erikssen ser slutligen hur en religionsdialog kan leda till samverkan över religionsgränserna i olika frågor och situationer samtidigt som det kan skapa nya kontexter där nya religiösa språk kan växa fram.


Det är inte självklart att en postmodern syn på världen ses som något naturligt eller positivt. Det är inte ovanligt att anse att postmoderniteten accepterar alla synsätt och att allt blir relativt (”anything goes”). Mångfalden på alla plan kan också göra det svårare för individen att finna meningsskapande mönster, att se sammanhang och kontinuitet - vi får en fragmenterad värld. I en sådan osäker värld kan människor förhålla sig andligt sökande men också lockas av fundamentalistiska hållningar som utlovar visshet och klara besked.
 Den som upplever det postmoderna samhället som övervägande riskfyllt och negativt kan också förespråka ett fasthållande av det moderna tänkandet. Författaren Daniel Hind menar t.ex. att arvet från upplysningen måste tas vidare, att vi på en personlig nivå måste fortsätta att söka sanningen även då den är obekväm, och att vi måste se och stå emot alla de hinder som en makthungrig och sanningsskyggande omgivning lägger framför oss. Endast så kan vi rädda världen.


Gränsen mellan modernt och postmodernt är också flytande, vilket begreppet ”sekulär” visar. Detta begrepp kan, som för Hind ovan, handla om hur dagens samhälle kännetecknas (eller bör kännetecknas) av ett fortsatt förnuftstänkande i modern mening, men det kan också syfta på hur nutiden kännetecknas av individualisering och individuella ställningstaganden, upplösningen av gamla gemenskaper, avskiljande av det religiösa från det samhälleliga osv.

Vad innebär ett postmodernt tänkande för religionen och teologin? Den postmoderna teologin måste förhålla sig till dagens pluralitet. Detta påverkar tänkandet inte minst inom etiken, där den postmoderna teologin (liksom den samtida filosofin) diskuterar synen på, förhållandet till och ansvaret för den Andre.
 Det kan vara svårare att släppa kravet på universella sanningsanspråk eftersom religion trots allt handlar om att söka Sanningen. Den postmoderna teologin menar att detta sökande trots allt kan (och måste) fortsätta så länge det sker med insikt om och ödmjukhet inför andra tolkningar (inte minst bibeltolkningar). Det blir nödvändigt att ifrågasätta inte bara sin omgivning utan även sig själv och såväl inom- som utomkyrklig kritik upplevs som värdefull. En ödmjuk och lyssnande dialog så som den beskrivs ovan uppfattas som den enda lämpliga metoden för samtal med oliktänkande.

Den postmoderna teologin (liksom filosofin) ifrågasätter den moderna tanken på att Gud har försvunnit från människornas liv. Man menar att det endast är en viss föreställning om Gud som har försvunnit: en ”gud” konstruerad med filosofin och vetenskapen som grund, en begränsad och förtingligad ”gud”.
 Den postmoderna teologin önskar återfinna den ”riktiga” eller ”gudomligare” Gud, men inser svårigheterna med att tala om Gud i och med språkets begränsningar. Här återfinns ofta insikter och influenser från det förmoderna tänkandet, t.ex. den tidiga kristna kyrkan eller mystiken, som hävdar att Gud alltid är mycket större än vi kan förstå eller ge ”förnuftiga” uttryck för genom språket. Men postmodern teologi framhåller att man trots dessa språkliga begränsningar ändå måste fortsätta att tala om Gud, som annars riskerar att åter försvinna från människors medvetande.


Dagens människor, inte minst i England och Sverige, intresserar sig allt mindre för kyrkan som institution och för institutioner i allmänhet. Inte minst svensk postmodern teologi framhåller att förhållandet till Gud förvisso handlar om individuella erfarenheter utan beroende av institutioner, men även om gemenskap och koppling till en konkret livsvärld, dvs. den värld vi lever i och tar för given. Denna livsvärld ser de ofta, men inte nödvändigtvis, knuten till den konkret existerande kyrkan.


Sammanfattningsvis bör en postmodernt influerad teolog, i större eller mindre omfattning, ha insikter om pluralism, mångfald och språkets otillräcklighet. Absoluta sanningsanspråk ifrågasätts och det blir viktigt med en ödmjuk och lyssnande dialog med oliktänkande inom och utanför den egna kyrkan. Denna dialog rymmer såväl kritik som självkritik. Kyrkan som institution kan möjligen ifrågasättas men inte religionens koppling till den konkreta, gemensamma livsvärlden.


3 Den anglikanska kyrkogemenskapen och Church of England vs. Svenska kyrkan


Detta kapitel avser att ge en översikt över Church of England och den anglikanska kyrkogemenskapen liksom kopplingen mellan dessa och Svenska kyrka. Det avslutas med en redogörelse för de båda kyrkornas situation vid KG Hammars respektive Rowan Williams’ tillträde som ärkebiskop.

3.1 Anglikanismens uppkomst och utveckling

Den anglikanska kyrkan uppstod i England under 1500-talet, då den engelske regenten Henrik VIII lösgjorde den engelska kyrkan från den romersk-katolska efter en konflikt med påven. Tanken var att den engelska kyrkan skulle vara fortsatt katolsk trots att den var skild från påven. Den anglikanska kyrkan har sedan dess förändrats genom händelser och påverkan från andra reformatoriska kyrkor men ses ännu som en sorts medelväg mellan katolicismen och protestantismen. Genom liturgins framträdande roll och genom betoning av det fornkyrkliga arvet har den också likheter med den österländska ortodoxa kyrkan.


Den anglikanska kyrkan har sedan flera hundra år tillbaka utvecklats i tre grenar som är vagt avgränsade mot varandra: Den högkyrkliga betonar det katolska arvet, inte minst liturgiskt. Starkast betoning av detta återfinns hos den s.k. anglokatolska inriktningen som Rowan Williams tillhör. Vidare finns en protestantisk lågkyrklighet (med inslag av t.ex. väckelsefromhet) samt en ”bredkyrklig”, mer liberal och oprofilerad riktning.

Från England spriddes den anglikanska kyrkan ut i världen genom kolonisation, emigration och mission. De olika provinserna hålls samman i den s.k. anglikanska kyrkogemenskapen under moderkyrkan Church of England. Det högsta beslutsorganet för denna gemenskap är Lambeth-konferensen, där biskopar från provinser i hela världen samlas under ärkebiskopens av Canterbury ledning vart tionde år, senast år 2008. Den anglikanska kyrkogemenskapen har över sjuttio miljoner medlemmar runt om i världen och hade uppskattningsvis 13.4 miljoner medlemmar i England år 2005.
 Detta kan jämföras med Svenska kyrkans ungefär sju miljoner medlemmar samma år.


Till skillnad från många andra anglikanska kyrkor är Church of England en statskyrka. Den är indelad i två provinser och har därför till skillnad från Sverige två ärkebiskopar, en i norr (York) och en i söder (Canterbury). Ärkebiskopen av Canterbury har en överordnad roll. Han är liksom den svenska ärkebiskopen överhuvud, primas, för den egna nationella kyrkan, men dessutom primas för den världsomspännande anglikanska kyrkogemenskapen. För både Church of England och Svenska kyrkan innebär rollen som primas att vara överhuvud men formellt utan bestämmanderätt; detta anges med titeln ”främst bland likar” (primus inter pares).


Det finns en koppling mellan Church of England och Svenska kyrkan genom den s.k. Borgå-överenskommelsen som undertecknades av ett tiotal europeiska anglikanska och lutherska kyrkor under 1990-talet.
 Överenskommelsen grundar sig i att de lutherska och anglikanska kyrkorna i Europa ser sig ha många gemensamma drag vad gäller historia, liturgi, identitet och förståelse av kyrkans uppdrag idag. Genom överenskommelsen arbetar de olika kyrkorna gemensamt för bland annat fred och mänskliga rättigheter. Överenskommelsen innebär också att kyrkorna erkänner varandras sakrament och varandras vigningar till biskop, präst och diakon (en svensk präst kan t.ex. ta tjänst i en anglikansk kyrka och tvärtom).

3.2 De aktuella kyrkornas situation vid Hammars och Williams’ tillträdande som ärkebiskopar

Både Church of England och Svenska kyrkan har under 1900-talet alltmer förlorat sin ledande ställning i samhället och kulturen. Antalet dop, konfirmationer och vigslar sjunker. Church of England upplevde å andra sidan vid tiden för Williams’ tillträdande i februari år 2003 en större självständighet än tidigare gentemot kronan och parlamentet trots att den fortfarande var en statskyrka.
 Vidare hade Church of England röstat för kvinnliga präster år 1992 men de första kvinnliga prästerna kunde utnämnas först 1994, efter att kyrkan hade infört regler och undantag som blidkade kvinnoprästmotståndarna. Oenigheten kring kvinnliga präster bestod dock både inom Church of England och inom den anglikanska kyrkogemenskapen. Även homosexualitet var ett omdebatterat ämne. Präster som levde i homosexuella relationer accepterades i Church of England under förutsättning att prästen försäkrade att han levde i celibat.

Svenska kyrkan stod vid KG Hammars tillträdande år 1997 inför det kommande skiljandet från staten år 2000 och Hammar blev den siste svenske ärkebiskopen att utses av regeringen. Den första kvinnliga prästen inom Svenska kyrkan hade tillsatts redan 1960 men visst motstånd kvarstod, liksom motståndet mot att präster fick möjlighet att välsigna homosexuella par 1995.

4 Hammar och Williams i teorin

Detta kapitel redogör för Hammars och Williams’ teoribildning fram till och med deras tillsättning som ärkebiskopar år 1997 respektive år 2003.

4.1 KG Hammar: Kärlek inkluderar

KG Hammar är präst i fjärde generationen, född i Hässleholm år 1943. Han kommer från en lågkyrkligt folkkyrklig tradition, som inte ville definiera ut andra och som satte Jesus i centrum.
 Han prästvigdes år 1965, endast 22 år gammal, och han disputerade år 1972. Därefter var han universitetslärare i teologi i Singapore i tre år för att sedan återvända till Sverige och en tjänst som kyrkoadjunkt i S:t Peters Kloster i Lund 1975-1979. Hammar var utbildningssekreterare i Svenska Kyrkans utbildningsnämnd 1979 och rektor för pastoralinstitutet i Lund 1980-1987. Sedan tar den kyrkliga karriären fart: Hammar blir domprost i Lund under åren 1987-1992 och biskop i Lund 1992-1997. Han vinner därefter ärkebiskopsvalet med stor majoritet och blir den siste svenske ärkebiskop att utses av regeringen år 1997 (eftersom kyrkan skiljs från staten år 2000). Hammar innehar tjänsten som ärkebiskop för Svenska kyrkan tills han avgår av personliga skäl år 2006.

Hammar visar redan innan ärkebiskopstiden insikt om det postmoderna. I boken Tecken och verklighet diskuterar han språket och dess otillräcklighet, inte minst när det gäller tal om Gud. Han beskriver hur vårt befintliga språk riskerar att definiera Gud som ett objekt i verkligheten snarare än verkligheten själv vilket stänger in Gud i våra egna begränsade föreställningar.
 Liksom många andra postmoderna teologer menar han att vi ändå måste fortsätta att tala om Gud eftersom en språkförlust kan göra att Gud upphör att vara verklig. Om den språkliga otillräckligheten innebär att Gud inte kan stängas in och att vi inte kan tänka ”fel”, kan vi enligt Hammar också tillåtas att tänka nytt – Gud kan ses som kärlek, frid eller förlåtelse istället för som objekt, eller som handling och skeende.
 Hammar är enig med postmodern teologi om att språkets otillräcklighet gör att samtal om Gud måste vara sonderande och öppet, med utrymme för egna erfarenheter. Detta finner Hammar i mystikens språk, som han senare väljer att kalla ett ”poetiskt språk” i hopp om att människor bättre ska förstå vad han menar.
 Liksom många andra postmoderna teologer inspireras alltså Hammar av mystiken, som han menar bör vara central i kristen tro och i religion i allmänhet. Men mystik handlar inte bara om språk: Hammar är starkt influerad av Dag Hammarskjöld, som visar att mystik inte behöver betyda världsfrånvändhet utan tvärtom. Hammar är därför övertygad om att mystik och solidaritet går hand i hand.


I en senare bok, Samtal om Gud
, betonar Hammar återigen mystiken men även vikten av den egna erfarenheten i sökandet efter sanningen, en betoning av ”hjärtat” snarare än förnuftet. Detta är alltså en kritik mot det moderna tänkandet; Hammar menar att vi får kunskap inte endast genom förnuftet vilket blir särskilt tydligt om vi ser Gud som (kärleks)relation, vilket liksom andra relationer inte bygger på förnuft utan på personlig erfarenhet.


I Samtal om Gud beskriver också Hammar den negativa aspekten av det postmoderna samhället (jfr diskussionen i kapitlet om postmodernitet ovan): det handlar om en fragmentering av både tillvaron och gudsförståelsen, där Gud bara blir en del av tillvaron om ens det. Religionen sägs vara en privatsak snarare än en samhällsangelägenhet men Hammar menar att allt hänger ihop. Sedan ungdomsåren har han hävdat att kristen tro kräver ett samhällsengagemang - vilket inkluderar engagemang i politiken - inte minst med tanke på dagens problem rörande hållbar utveckling, klimatfrågor och fattigdom. Med hjälp av trons människosyn kan relevant kritik föras fram
 (Rowan Williams hyser samma åsikt, se nedan).

Hammar hävdar att kyrkan inte är till för sin egen skull utan för andra. Men många människor känner sig inte hemma i kyrkan eftersom de där tycker sig finna ett färdigt koncept. Kyrkan måste därför enligt Hammar ha rymd och bejaka olika sätt att uttrycka sin tro. Han återkommer till diskussionen om språk när han ser ett problem i att kyrkans språk idag inte stämmer med de många människornas språk. Svenska kyrkans gudstjänster riskerar därför att bli triviala och stanna på ”ytplanet” medan Hammar vill gå vidare och djupare med en öppenhet mot mystiken, mot flera sinnen.
 Ju mer meditativ en gudstjänst är, ju mer delaktighet den inbjuder till, desto större möjlighet har den som är ovan vid kyrkans språk och gudstjänstens former att uppleva ett verkligt möte.


Inför de kommande åren som ärkebiskop och det stundande avskiljandet från staten – som Hammar själv alltid har förespråkat - diskuterar Hammar också kyrkans koppling till makt, överhet, påbud och tvångsregler. Detta är idag borta, kyrkan har ingen makt kvar i det svenska samhället och det är för Hammar ett framsteg. Tron på Gud som kärlek och trons väsen som en kärleksrelation är kopplat till frihet och bör därför enligt Hammar vara enklare för dagens människor att ta till sig.
 Detta resonemang knyter an till den moderna människans önskan om individualitet men samtidiga önskan om helhet.

För Hammar är Gud just helhet. Detta innebär att kärlek till Gud inte kan skiljas från kärlek till allt annat. Vi kan inte ha en exklusiv kärleksrelation till Gud utan denna relation måste vara inklusiv och inbegripa allt skapat, inte bara andra människor utan även djur och natur.


Hammar uttrycker det t.ex. så här:

Att tro på Gud blir att vilja vara lik Jesus. Att vara lik Jesus är att följa honom och vilja leva i den omotiverade kärlekens livsform som inte kan dra gränser utan älskar alla gränslöst.


I våra relationer med andra människor måste vi trots dessa kärleksambitioner inse våra begränsningar när det gäller att förstå ”den andre”: all vår kunskap färgas av vårt kulturella och politiska bagage. Denna postmoderna insikt leder vidare till Hammars åsikt att vi ändå både kan och behöver samtala med varandra för att Gud ska bli större, för att vi ska få ett rikare språk. Den kristne ska inte rädas utan stimuleras av andra tolkningar än den egna (även från dem utan tro eller språk för Gud) eftersom utmaning kan ge fördjupning.
 Här är han enig med Elena Namli, som menar att möten med oliktänkande bidrar till en ”teologisk känslighet” för hur man ska se på och hantera olika tolkningar.


Två dagar innan installationen som ärkebiskop intervjuas Hammar i DN och ger uttryck för sina förväntningar och förhoppningar.
 Hammar anknyter till den kommande boken, Samtal om Gud (se ovan) och talar t.ex. om kyrkans kommande skiljande från staten och om gudstjänster som tar tillvara mystikens erfarenhet. Några av Hammars uttalanden i intervjun kommer att visa sig bli centrala under hans ämbetstid: Han vill sätta människan, framförallt den utsatta människan, i centrum och han vill gärna predika men inte tala om för församlingen vad som gäller utan låter var och en nappa på det som önskas.

4.2 Rowan Williams: Kärlek förpliktigar

Rowan Williams föddes i Swansea, Wales år 1950. Han var inte från början anglikan
 men konverterade i tonåren och har sedan dess tillhört den högkyrkligt anglokatolska grenen. Fram till år 1991 var hans karriär främst akademisk, trots att han prästvigdes 1978. Efter studier vid Cambridge och Oxford disputerade han vid Oxford 1975, och blev utsedd till professor vid samma lärosäte år 1986, endast 36 år gammal. Tre år senare fick han titeln ”Doctor of Divinity” och han blev medlem i British Academy 1990. Den akademiska karriären skiftar därefter till en kyrklig: Han utses till biskop av Monmouth i Wales år 1991, år 1999 väljs han till ärkebiskop av Wales och redan år 2002 till ärkebiskop av Canterbury (Church of England). Han tillsätts 2003. Williams blir den första ärkebiskopen av Canterbury att väljas utanför Church of England sedan 1200-talet och han är den första någonsin att ha haft två ärkebiskopstitlar (i Wales och i England).

Williams är en erkänd teolog med stort intresse även för t.ex. filosofi, moral, etik och sociala frågor. Sedan utnämningen till ärkebiskop har han också intresserat sig för nutida kulturella och interreligiösa frågor. Han är dessutom en erkänd poet och översättare. Många av Williams’ böcker diskuterar, analyserar och influeras av såväl nutida postmoderna filosofer som föregångarna till det postmoderna tänkande. Han har också själv påverkat andra postmoderna teologer.
 Williams är inspirerad av östkyrkans ortodoxi, kyrkofäderna och såväl medeltida som mer nutida mystiker. Denna dragning åt fornkyrkan och mystiken som är välbekant för den anglikanska kyrkan kännetecknar också ofta postmodern teologi (se ovan).

Williams teori visar sympati med det postmoderna tänkandet genom att motsätta sig religionens universella krav. Han menar att den som gör uttalanden alltid gör det från ett visst perspektiv och att det inte går att hävda ett helhetsperspektiv ”utifrån sett”. Tvärtom innebär teologisk och religiös integritet för Williams att man istället inriktar sig på det partikulära, det enskilda.
 För Williams är den anglikanska kyrkans fokus på bön och kontemplation ett sätt att undvika frestelsen att ställa krav på ett helhetsperspektiv genom att man i dessa sammanhang alltid erkänner människans otillräcklighet. Otillräckligheten gäller också i försöken att beskriva Gud. I likhet med många andra postmoderna teologer (och likt mystikerna) använder Williams ofta ett negativt (apofatiskt) språk för att beskriva Gud. Han menar alltså att Gud aldrig slutgiltigt kan beskrivas eller inringas; vi kan aldrig helt veta vem Gud är.


Williams diskuterar också dagens samhälle där varken religion, myt eller moralitet längre tycks behövas. Liksom Hammar och många postmoderna forskare ser Williams hur religionen i detta samhälle (som han ofta kallar sekulärt) blir en privatsak utan samband med människornas plats i samhället. Williams räds ändå inte det sekulära samhället utan ser liksom Hammar hur sekulära tankar kan leda till en ökad religiös förståelse t.ex. genom avtäckande av outforskade aspekter av tron.
 Detta hör ihop med Williams’ syn på ”den andre” (jfr diskussionen i kapitlet om postmodernitet ovan). I dagens mångkulturella samhälle måste vi enligt Williams akta oss för att döma andra. Det blir viktigt att inte förneka skillnader utan fråga vad denne andre kan lära mig om den värld vi har gemensamt – detta gäller både andra sorters kristna och andra religioner eller åskådningar.


Förståelse och acceptans för det annorlunda innebär inte att Williams förespråkar en låt-gå-mentalitet, utan han anser tvärtom att vi genom konversation måste finna våra djup och våra gränser.
 Detta gäller inte minst för dagens teologiska pluralism: Det kan vara lätt att hävda att ”detta är sant för mig”, men Williams att om kristen teologi kan säga vad som helst så kan inte begreppet kristen teologi längre användas som en begriplig beskrivning. Williams menar att protest eller rentav trosmässig separation kan bli av nöden i en del frågor, men hoppas trots allt att meningsskiljaktigheterna hellre ska ge en känsla av tillförsikt, att det är värt att kämpa för livet i kyrkan i och genom konflikterna och inte sträva efter den snabbaste utvägen genom att konstruera en ny församling av de perfekta.


Williams har också ett postmodernt perspektiv när det gäller politik: Ingen har hela perspektivet, utan vi måste lära av varandra. Politik handlar om att förhandla i syfte att nå det gemensamma goda och trots att det inte finns något säkert hopp om framgång finns bara en lösning: diplomati, förhandling, konversation, debatt och argumentation.
 Här ser Williams hur kyrkan har en förmåga att ställa bra frågor och att detta är något som den kan tillföra politiken.


Williams anser att kyrkan alltid sysslar med tolkning: den tolkar världen genom sina berättelser men påverkas också själv av tolkningen. Denna insikt är relevant t.ex. när det gäller missionen i tredje världens länder, där västerländsk bibeltolkning inte nödvändigtvis är gångbar eller framgångsrik för missionen. Insikten om tolkning är också tillämplig på Williams egen ändrade inställning till homosexualitet i slutet av 1970-talet. Från en ”traditionell”, negativ inställning kom han via olika rapporter om homosexualitet och egna bibelstudier att istället anse att ett rätt liv innebär att leva Kristuslikt, och att homosexualitet inte på något vis hindrar detta. Därefter har Williams även protesterat offentligt mot vad han har sett som kyrkans ofta hycklande inställning mot homosexualitet.
 På liknande sätt ändrade Williams sin traditionella inställning till kvinnliga präster till en kvinnoprästvänlig linje som han sedan har stått fast vid.

Williams ser sig som ortodox, vilket åtminstone för svenskar kanske tycks vara kopplat till konservatism och bokstavstro. Men ortodoxi för Williams innebär inte att han önskar en konservativ kyrka som förkunnar sanningar. Istället är en ortodox kyrka enligt Williams en kyrka som inbjuder till ett gemensamt lärande. Han menar att kyrkan aldrig får tro sig ha uppnått fullhet, den får aldrig se sig som föremålet för sin tro utan måste alltid peka vidare mot Kristus.


Vid den första presskonferensen efter utnämningen till ärkebiskop diskuterar Williams sin egen kommande roll.
 Här återfinner vi flera delar av hans postmodernt influerade teologi. Williams deklarerar att han inte ämnar slåss för den egna inställningens seger såsom slutgiltig eller ofelbar, utan vill försöka hjälpa medlemmar i den anglikanska församlingen att förstå varandra och arbeta tillsammans. Postmodernt influerad är även Williams’ förhoppning om en fortsättning av de givande konversationer han har haft genom åren med människor inom utomkristna discipliner (konst, medicin, psykologi etc.). Båda dessa uttalanden anknyter till Floods och Erikssens uppfattning om dialoger (se ovan).

Williams vill också medverka till att skapa en tilltro till kyrkan, men inte till en kyrka som har alla svar och vägrar att beakta andra trosåskådningar och övertygelser.

Williams’ installationspredikan i februari 2003 fokuserar mer på mångfald och enhet.
 Han talar om att inkludera alla Guds söner och döttrar, även de marginaliserade, de religiöst annorlunda eller dem vi själva inte tycker om och inte har valt. Detta anknyter till postmodern teologi och förhoppningen att nu lyssna på dem som tidigare inte har fått höras. Betydelsefullt för de händelser som kommer att inträffa under hans ämbetstid är hans åsikt att vi måste överraskas och utmanas av hur andra har uppfattat Jesus. Så länge vi kan identifiera samma Jesus i varandras liv har vi något att dela och att lära och därför måste vi akta oss för att alltför enkelt eller snabbt fastställa att vi har kommit till en punkt när vi inte längre anser oss känna igen samma Jesus (dvs. en punkt där vi inte längre känner gemensamhet). Williams framhåller också vikten av kristnas engagemang i samhället och politiken, t.ex. genom att reagera eller protestera mot krig, fattighet, fördomar osv. Han uttrycker det så här:

In their behaviour, Christians are always meant to show love – not as a feeling for each other but as a habit of seeing each other as God sees human beings. So love means readiness to forgive injuries and not to be self-righteous; it means being ready to give all we have for each other’s welfare or healing; it means justice – treating everyone as equally God’s creature, equally entitled to respect and service.


5 Ämbetstiden

5.1 Hammar: Tänka rätt är stort, men tänka fritt är större

Det mediala intresset under Hammars tid som ärkebiskop blir störst kring två teman: Kyrkans hantering av homosexualitet samt Jesusdebatten. Hammars samhällsengagemang är också synligt i media medan det är tystare kring den inomkyrkliga konflikten kring kvinnliga präster.

Homosexualitet

KG Hammar visar redan innan ärkebiskopstiden en positiv inställning till homosexuella. Som ärkebiskop accepterar han år 1998 att domprosten i Uppsala upplåter Uppsala domkyrka för en fotoutställning, ”Ecce Homo” där Jesus och hans lärjungar framstår som homosexuella. Detta leder till att frikyrkor protesterar och påven ställer in ett planerat möte med Hammar.
 De kritiska menar att han har överskridit gränsen för hur öppen en kyrkoledare får vara, men Hammars svar är att alla kyrkor brottas med synen på homosexualitet och menar att det enda sättet att hantera frågan är att föra en öppen diskussion.


I oktober 2005 tar Svenska kyrkans kyrkomöte, med stort stöd i Hammar, ett viktigt steg för de homosexuella genom att rösta för accepterandet av en välsignelseakt över registrerat partnerskap i Svenska kyrkan med 160 ja-röster mot 81 nejröster.
 Samtidigt beslutar mötet att homosexualitet inte får utgöra hinder för en utnämning inom Svenska kyrkan.

Som en följd av beslutet om välsignelseakten avbryter rysk-ortodoxa kyrkans högsta beslutsorgan alla ekumeniska kontakter med Svenska kyrkan – de anser att detta strider mot den bibliska förståelsen av begreppen familj och äktenskap.
 Även Church of England protesterar (se vidare diskussionskapitlet nedan).

Jesusdebatten


Hammar uttrycker i en TT-intervju kring jul år 2002 sin skepsis till en bokstavlig tolkning av jungfrufödseln och mirakel. Han menar att detta är ett modernt påfund som borde ersättas av det tidigkristna mystika eller poetiska förhållandet till Bibelns texter, dvs. en symbolisk tolkning.


Detta får en katolsk biskop (Anders Arborelius) och en ledare för pingströrelsen (Sten-Gunnar Hedin) att tillsammans publicera ett ”Jesusmanifest” på SvD Brännpunkt i januari 2003. Detta manifest uttrycker att mirakel förvisso kan ha en symbolik men ändå ska tolkas bokstavligt liksom Nya Testamentets övriga berättelser om Jesus. De båda författarna menar också att andra religioner må rymma sanning och vishet men endast kristendomen den fulla sanningen: Kristus är och förblir den enda vägen till gemenskap med Gud.
 Detta blir starten på en debatt i SvD som varar fram till april 2003.

Hammar återkommer genast och hävdar sin rätt till tvivel samt önskar ett sanningssökande genom dialog med lyhördhet och tolerans för andra synsätt än det egna. Han förespråkar återigen ett ”poetiskt förhållningssätt” till Bibeln.


Den följande debatten rör sig på flera nivåer: Det förekommer argumentation där inläggen tar ställning för eller emot Hammar och Arborelius/Hedin. Det förekommer också kritik av andra debattörers inlägg, ibland med följden att olika parter förtydligar sig och till synes närmar sig varandra. Andra funderar istället över sanningsfrågan i allmänhet eller över olika mer eller mindre nutidsanpassade kristendomstyper.
 Dessutom förekommer en diskussion kring debatten som sådan: Några debattörer tror att Hammar och Arborelius/Hedin egentligen inte är så oeniga men ”talar förbi varandra”.
 Andra liknar debatten vid fornkyrkans debatt om Jesu natur och hur man inte kan vänta sig att idag snabbt och slutgiltigt lösa frågor som det då tog flera hundra år att lösa.
 Dessutom menar flera att det idag krävs en lyhördhet och en insikt om en pluralistisk omvärld. Det förekommer även önskemål om att kristna ska upphöra med sina inbördes lärotvister och maktfrågor och istället samarbeta för fred, försoning och rättvisa i världen.


I slutet av debatten uttrycker såväl KG Hammar som Arborelius/Hedin insikter om att debatten har visat många olikheter men även likheter i sätten att se på vad de uttryckligen benämner som en postmodern samtid. Det handlar om synen på Jesus, om sanningsanspråk och om människan och hennes personliga erfarenheter. Båda parter menar att ett fortsatt samtal är nödvändigt och att vi då bör se framåt, men med inspiration från det förflutna.

Samhällsengagemang


Under sin tid som ärkebiskop talar Hammar ofta mot rasism och främlingsfientlighet, han protesterar mot Irak-kriget och mot utsugning av fattiga i tredje världen, uppmanar till bojkott av israeliska varor, önskar tolerans mot människor av annan religiös tro och kämpar för amnesti för asylsökande flyktingar.

Detta samhällsengagemang orsakar ibland kritik. Han kallas antisemit på grund av sitt engagemang för palestinierna 1998 och anklagas av svenska politiker för att blanda sig i politiken. Men han får också stort erkännande för sina insatser. År 2006 mottar han t.ex. antirasistpriset från Centrum Mot Rasism (CMR) med följande motivering:


CMR-priset 2006 går till ärkebiskop KG Hammar för hans långvariga arbete med att överbrygga klyftan mellan olika religioner och för hans mod att alltid försvara de svaga och utsatta i samhället. KG Hammar har envetet och modigt fört fram sitt budskap om jämställdhet oberoende av härkomst, kön och sexuell läggning. Han har stått för en kärleksfull och reflekterande humanism, med utrymme för nyanser. Centrum mot rasism vill särskilt lyfta fram två sidor i KG Hammars gärning: Hans arbete för de asylsökande, där han fokuserat på de allra svagaste - barnen – och hans civilkurage i stödet för de homosexuella.


Kvinnliga präster


Medan händelserna ovan diskuteras flitigt i media är det tystare kring kvinnoprästfrågan. Under Hammars tid får Sverige den första kvinnliga biskopen (Christina Odenberg) år 1997, men motståndet mot kvinnliga präster inom Svenska kyrkan ger aldrig helt med sig trots att Hammar genomför en dialog över åsiktsgränserna.
 I september 2003 bildar aktiva kvinnoprästmotståndare i Svenska kyrkan ett eget stift, Missionsprovinsen, eftersom de inte tycker sig ha någon plats i Svenska kyrkan längre; ingen får bli präst i Svenska kyrkan som inte är beredd att arbeta tillsammans med kvinnliga präster.
 Missionsprovinsen väljer istället att samarbeta med en kenyansk kyrka som viger deras första präster och biskopar. Missionsprovinsen ser sig som en provins inom Svenska kyrkan, men Svenska kyrkan betraktar den som ett nytt samfund och avsätter efterhand de präster som anslutit sig till den.


5.2 Williams: Enhet i mångfald och mångfald i enhet


När Williams blir ärkebiskop står han genast inför problem: Kvinnliga präster har godkänts men är fortfarande föremål för oenighet samtidigt som frågan om kvinnliga biskopar växer fram. Synen på homosexuella är delad inom såväl Church of England som den anglikanska kyrkogemenskapen. Dessa två områden får störst betydelse under Williams ämbetstid fram till idag och de orsakar ett ständigt stort medieintresse.

Vissa delar av hans samhällsengagemang uppmärksammas också, inte minst hans uttalande om Sharia-lagar. Däremot är det tystare om den kyrkliga nydaning som börjar komma till stånd genom initiativet ”Fresh Expressions”.


Homosexualitet

Redan under år 2003, Williams första år som ärkebiskop, utnämns den öppet homosexuelle Jeffrey John till biskop av Reading med stöd av Williams och efter att i enlighet med Church of Englands krav ha intygat att han levde i celibat. Detta orsakar stora protester från konservativa både inom Church of England och anglikanska provinser i andra delar av världen (främst tredje världen). Efter påtryckningar drar Williams tillbaka sitt stöd för John, som sedan väljer att stå tillbaka innan det formella biskopsvalet. De konservativa protesterna minskar ändå inte, utan förvärras istället mångfalt när den öppet homosexuelle Gene Robinson utses till biskop i en amerikansk provins i slutet av år 2003 (utan att ha givit några löften om celibat). En ännu idag oavslutad konflikt är därmed igång, och utökas med frågan om huruvida homosexuella förbindelser alls kan eller bör stödjas. Williams tillbakadragande av stödet till John visar sig vara det första steget i ett tillbakadragande av egna åsikter i frågan om homosexualitet. Williams får genom sitt agerande kritik både från liberala, som hade satt stort hopp till Williams’ fortsatt positiva inställning till homosexuella, och konservativa som hade önskat ett ännu tydligare agerande. Resultatet blir att den anglikanska kyrkogemenskapen redan under Williams’ första år hotas av splittring. Williams tillsätter därför en kommission för utredning av frågan om homosexualitet och resultatet blir den s.k. Windsorrapporten år 2004. Denna rapport kräver ett förbud för ordinering av homosexuella präster och för offentlig kyrklig välsignelse av samkönade par.
 Rapporten förespråkar också ett anglikanskt förbund som alla ingående kyrkor måste underteckna och därmed godkänna en grundläggande gemensam lag.
 Liberala tycker att rapporten går för långt, medan en del traditionalister inte tycker att den går långt nog.
 Kritiken från de konservativa gäller inte minst förslaget att de som inte skriver på förbundet ändå ska få vara fortsatta medlemmar i gemenskapen, men i en ”yttre sfär”. Beslutsprocesserna går långsamt och innan något mer konkret hinner hända i frågan om förbundet (fortfarande i maj år 2009 finns inget genomdrivet beslut om förbund) utökas konflikten genom att flera anglikanska provinser med USA och Canada i spetsen beslutar att aktivt tillåta sexuellt aktiva homosexuella präster. År 2005 beslutar den brittiska regeringen om en lag som ger rätt för samkönade partnerskap att registreras offentligt. Denna lag måste omfatta även homosexuella präster men Church of England ställer sig inte positiva till den. Lösningen blir att acceptera registrerade partnerskap så länge de är celibata, men många undrar hur detta ska kunna verifieras.


År 2006 utser sedan en provins i USA den första kvinnliga anglikanska biskopen år. För några konservativa församlingar i USA är nu gränsen för tolerans nådd och de bryter sig loss från den amerikanska provinsen för att istället lyda under Nigerias mission i USA, vilket alltså innebär att amerikanska biskopar utses från Nigeria.

Andra konservativa i USA väljer istället att skapa en egen anglikansk provins - den första någonsin att baseras på tro istället för geografisk lokalitet – utan att bry sig Williams’ protest om att de därmed går ifrån reglerna för provinsbildning. Konflikten leder också till att en rad tredje-världen-provinser skapar ett eget råd, GAFCON som sammanträder enskilt istället för att (med några få undantag) delta i Lambeth-konferensen som sammankallas av Williams under sommaren 2008.


Kvinnliga biskopar

Efter en intensiv debatt röstade Church of England för kvinnliga biskopar år 2008.
 Men liksom i frågan om kvinnliga präster ser man sig därefter tvungna att besluta om hantering av dem som motsätter sig förslaget. Williams utser en arbetsgrupp för att få fram en kompromiss.
 Det förslag som läggs fram i februari 2009 gör ingendera sidan nöjd, men förslaget godtas ändå med nödvändig majoritet. Allt är ändå inte klart: en slutlig omröstning måste ske, men detta kommer att äga rum först omkring år 2014.


Samhällsengagemang


Williams olika tal finns listade på hans hemsida och ger många exempel på hans samhällsengagemang.
 Det handlar om människans ansvar för miljön, etik, barns rätt till en trygg uppväxt, global rättvisa osv. Denna typ av samhällsengagemang uppmärksammas måttligt av media och kritiseras sällan, utom när han uttalar sig politiskt med kritik av Irak-kriget, kärnvapen osv. Mycket uppmärksammat blir däremot ett uttalande av i februari 2008. Williams gör då en reflektion över muslimska Sharia-lagar som uppfattas som att han anser att sådana lagar oundvikligen kommer att behöva införas i England.
 Den kritik som förs fram handlar om hur Williams inte stöder likhet inför (den sekulära) lagen och om hur muslimska kvinnor riskerar att bli lidande om Sharia-lagen får företräde framför den sekulära. Williams menar att han har blivit missförstådd och på hans hemsida förtydligar han sig snart: Han ville diskutera gränserna för ett enhetligt och sekulärt lagsystem i ett pluralistiskt samhälle och hur ett befintligt sekulärt system ska kunna rymma religiösa krav.
 Sharia är endast menat som ett exempel, möjligen olyckligt valt genom att människor kopplar ihop begreppet med dess ”primitiva” användning i vissa sammanhang.


Fresh Expressions


Medan de ovan återgivna händelserna ådrog sig mycket intresse från media, får mer osynliga händelser också betydelse för Church of England’s agerande i dagens samhälle.


Williams influeras redan innan han blir ärkebiskop av Canterbury, av s.k. ”emerging churches”. Detta begrepp kan ha olika innebörder men ofta är man överens om vissa kännetecken. Utifrån en insikt om ett postmodernt samhälle försöker man anpassa sig till de nya förhållandena och önskemålen. Det kan handla om att i kyrkans regi träffas för andakt på andra platser än i kyrkan, t.ex. i barer eller kaféer. Missnöje med kyrkan (avseende t.ex. kontroll, hierarki och dogmer) kan leda till att man ifrågasätter och kanske lämnar den strukturerade religionen helt och hållet. Viktigt är att vara inklusiv, söka andlig helhet, engagera sig i samhället osv.


Williams önskar redan som ärkebiskop av Wales upplättade strukturer i kyrkan, mer rymd, mer tillåtande lagar och en möjlighet att tänka mer ”out of the box”. Som nybliven ärkebiskop av Canterbury tar han upp detta med Church of England’s synod (kyrkans högsta beslutande organ) och får ett positivt gensvar. Kyrkan startar initiativet ”Fresh Expressions” med syftet att skapa ”diversitet i rytm och stil.
 Projektet etablerar ett nationellt nätverk med utbyte av erfarenheter, undervisning osv. Allt faller väl ut och Williams hyser därför förhoppningar om att nya typer av kyrka i stil med ”Fresh Expressions” ska bli en del kyrkans ”DNA”, en solid grund.


En närmare titt på Fresh Expression’s hemsida visar att det nyskapande kan ha många olika ansikten: Några startar en ”kyrka på nätet” (dvs. internet)”, en ”rock bus” kör omkring och skapar samtal med unga, pilgrimsdagar anordnas osv.

6 Diskussion och slutsatser

6.1 Ärkebiskopens roll

KG Hammar får beröm för att han som ärkebiskop för fram sina egna ofta tvivlande och sökande åsikter men även kritik för att han inte talar för hela kyrkan (som alltså antas vara eller åtminstone önskar vara) mer tydlig.


Rowan Williams kritiseras istället just för att han försöker tala för hela kyrkan, istället för att hålla fast vid sina egna tidigare åsikter. Han kritiseras också för att han inte tillräckligt tydligt för fram kyrkans samlade åsikt. Men han beröms också för sin kompromissvilja och ödmjukhet.

Det är tydligt att ärkebiskopar kan få kritik hur de än agerar, vilket kan tyda på att det hela handlar om ett postmodernt ifrågasättande av auktoriteter gentemot ett modernt fasthållande av desamma.

Hammar väljer sitt agerande utifrån en övertygelse om att han inte har tolkningsföreträde framför någon annan och att det han säger inte är mer sant än det någon annan säger. Han tycker sig då bara kunna tala för sig själv och hävdar att om han bara säger det som kyrkan alltid har sagt så blir han helt ersättningsbar.


Williams å sin sida skriver redan 1993 att biskopens roll är att vara ett synlig och personligt tecken på kyrkans enhet i tid och rum.
 I en intervju från 2008 säger Williams att egna argument (i detta fall avseende homosexualitet) fortfarande är värdefulla i en pågående diskussion men att han nu är i en position där han är bunden till att föra fram kyrkans lära och konsensus. Om kyrkan i stort inte ändrar inställning i en fråga ser han inte heller som sin sak att utnyttja sin position för att driva igenom förändringar.


Ur ett postmodernt teologiskt perspektiv är det viktigt att inse att vare sig man själv eller någon annan har hela sanningen, vilket Hammar ger uttryck för. Det är lätt att dra samma slutsats som Hammar, att om man nu ändå ska föra fram ofullständiga sanningar bör man hålla sig till de egna åsikterna eftersom det är ännu svårare att veta vad andra enskilda människor eller grupper av människor tänker. Då borde även Williams få föra fram sina egna åsikter, så som han för övrigt också gör när det gäller politiska synpunkter. Annars exkluderar han sig själv från samtalet, vilket ur ett postmodernt teologiskt perspektiv inte borde gynna någon. Att Williams väljer att hålla tillbaka sina åsikter tycks vara följden av en konsekvensanalys som visar att ett hävdande av de egna åsikterna kan orsaka så mycket konflikt att det inte är värt det.

Men innebär postmodern teologi att man alltid kan eller rentav bör föra fram sina egna, i sig ”postmodernt teologiskt korrekta”, åsikter utan att tänka på dem man företräder? Och vilka är det egentligen man företräder när man talar om att företräda ”kyrkan”? Menar t.ex. Williams kritiker att han bör företräda majoritetsåsikten hos över 70 miljoner anglikaner runtom i världen, eller i vissa fall ”endast” drygt 13 miljoner medlemmar i Church of England? Eller menar man att han ska företräda kyrkans präster eller biskopar? Eller räcker det med att företräda dem som tycker ”riktigast”? Jag finner inga svar.


I Hammars fall kommer kritik ofta från människor utanför Svenska kyrkan (främst från katolska kyrkan och frikyrkor). Menar dessa kritiker att en majoritet av Svenska kyrkans medlemmar hyser andra åsikter än Hammar? Eller är kritiken ett budskap till nutidens osäkra människor, för att stilla deras oro och kanske locka dem över till sina egna kyrkor? Fundamentalism, i detta fall möjligen av mildare slag, sägs ofta utgöra en lockelse i en postmodernt vilsen värld (se kapitlet om postmodernitet ovan).

KG Hammar kritiserar tanken på att ett tydligt ledarskap måste jämställas med renlärighet, med bokstavstro.
 Önskemål om renlärighet (ortodoxi) framförs inte minst i Jesusdebatten. Detta bemöter Hammar med postmoderna argument angående språkets otillräcklighet: Genom att Gud är bortom alla ord, är en strävan efter precision i formuleringen av tron motsägelsefull och riskerar endast att splittra trosgemenskapen.


Tvärt emot Hammar, förespråkar Rowan Williams ortodoxi. Men för honom inbegriper detta såväl flexibilitet som utveckling (se teoriavsnittet om Williams ovan). För många av dem som kritiserar Williams tycks ändå kräva ortodoxi i betydelsen bokstavtroende och inflexibilitet. Resultatet blir, just som Hammar fruktar, en splittring (eller nästintill) av den anglikanska trosgemenskapen (se vidare nedan i diskussionen om kyrkan).

Både Hammar och Williams anklagas för otydlighet. För Hammar är det en medveten tolkning av sitt uppdrag som ärkebiskop: Färdiga svar kräver ingen tolkning och kan därför inte på samma sätt skapa kommunikation, relation, meningssammanhang och liv – Hammar jämför med hur Jesus själv inte var tydlig eftersom tydlighet utestänger medan otydlighet inkluderar.
 I den mån detta frustrerar är det för att det kräver att vi tar ett eget ansvar. Hammar medger ändå att många tycks vara rädda för detta egna ansvar och hellre vill att någon ska säga hur det är.
 Hammars postmodernt teologiska inställning ställs alltså emot hans kritikers mer modernt sanningshävdande. Intressant är också att många anklagar postmodernism för otydlighet, medan jag inte har funnit någon annan än Hammar som uttryckligen förespråkar det.

Williams’ otydlighet grundar sig i stället i att han inte alltid lyckas förutse hur mottagarna ska reagera. Detta handlar om språkets otillräcklighet och hur man aldrig kan vara säker på hur ens budskap kommer att tolkas. För att undvika detta krävs dialog och en välvillig motpart, vilket är svårt att tillhandahålla i enkelriktad kommunikation som tal eller predikningar.

6.2 Bibeltolkning


I de konflikter och i den uppmärksamhet som omger Hammar och Williams står synen på homosexualitet, kvinnliga präster och mirakel som exempel på konflikter orsakade av olika bibeltolkningar. Men medan olika bibeltolkningar inte är specifikt för den postmoderna teologin utan alltid har förekommit, är det intressant att se vad den bristande samsynen leder till.

Både Hammar och Williams finner stöd i Bibeln för att se homosexualitet som förenligt med ett kristuslikt liv i kärlek (se ovan). Hammar står fast vid denna insikt under ärkebiskopstiden medan Williams åtminstone offentligt väljer att tona ner sin tidigare åsikt. I Williams’ fall är skadan ändå redan skedd: konservativa kristna i USA väljer att skapa en egen provins. Detta får sin motsvarighet i den svenska kvinnoprästkonflikten, där en grupp konservativa kristna till slut bryter sig ut och bildar ett eget stift (mot gällande regler för stiftbildning). Ur ett postmodernt perspektiv kan detta handla om ett bristande omhändertagande av marginaliserade grupper (kvinnoprästmotståndare respektive motståndare mot homosexuella präster/biskopar). Så ser åtminstone utbrytarna själva på saken. Å andra sidan: Hammar försöker närma sig den konservativa gruppen genom dialog kring hur kvinnoprästmotståndare ska kunna arbeta inom kyrkan idag, men utbrytarna menar att samtalen inte har förutsättningar att leda till något positivt för deras grupp.
 På liknande sätt försöker Williams hålla samtalet vid liv i den anglikanska kyrkogemenskapen men uppenbarligen utan att helt lyckas. Det handlar alltså även om en bristande tilltro från utbrytarnas sida till den dialogen som (postmodern) metod, eller till att man ska kunna hitta ett sätt att leva tillsammans trots olika åsikter.

På liknande sätt har den för Hammar så centrala Jesusdebatten inslag av såväl moderna som postmoderna betraktelsesätt, där dock även de moderna inslagen orsakar konflikt. Debatten handlar delvis om en historisk-kritisk tolkning av Bibeln, vilket stöds av många men ifrågasätts av en del mer bokstavstroende i debatten. Detta är ingen ”postmodern” konflikt utan handlar om ett traditionellt kontra ett liberalteologiskt tänkande (se ovan, kapitel 2). Hammar själv förespråkar en historisk-kritisk tolkning utgående från varje tids förutsättningar och språk.
 Men han går vidare och följs av flera andra i debatten. Hammar menar att den historisk-kritiska tolkningen är nödvändig och ger ”rymd”, men att den är otillräcklig och att ett mystikt eller poetiskt förhållningssätt baserat på den egna erfarenheten därför är ett nödvändigt komplement eftersom man ändå aldrig kan komma fram till en fullständig sanning genom historisk tolkning, inte minst genom ett bristande språk.
 Debatten visar också, meningsskiljaktigheterna till trots, på en efterhand ökande insikt om en pluralitet och en mångfald som inte kan ignoreras. Många, på både ”Hammar”-sidan och ”Arborelius/Hedin”-sidan anser att ett fortsatt samtal är viktigt, medan andra inte tycks se någon nytta med detta. Hammar tycks ändå ha medverkat till en ny, samtida och postmodernt influerad dialog kring viktiga frågor över åsiktsgränser.

Skulle Williams ha ställt sig på samma sida som de Hammar-kritiska om han deltagit i Jesusdebatten? Han hyser förvisso mer traditionella åsikter kring mirakel och menar att de inte ska ses endast som metaforer utan som något som faktiskt sker när världens processer samverkar och ger Gud extra frihet att agera. Men det viktiga för Williams blir att gå vidare och fråga hur t.ex. Marias tillit måste ha sett ut för att livets dörr skulle öppna sig i hennes kropp (vilket syftar på jungfrufödseln).
 Det intressanta är vad texterna säger till oss här och nu. Kanske hör han därför inte till de mest traditionellt konservativa i frågan. Med en postmodern insikt om dialogens betydelse och en ständig vilja att ena stridande parter tyder mycket på att Williams skulle ha uttryckt sig förhållandevis försiktigt och ödmjukt om han hade deltagit i Jesusdebatten. Många anser för övrigt att en av Williams svagheter är ett överdrivet inkännande och lyssnande på motpartens argument.


Synen på mirakel orsakar inga konflikter inom den anglikanska kyrkan. Istället får Williams och den anglikanska kyrkogemenskapen problem med bibeltolkningen på andra sätt, inte minst orsakat av olika slags bibeltolkningar i västvärlden och i tredje världen. Rupert Shortt beskriver hur den tredje världens kyrkor kan vara ganska ointresserade av samtida europeisk och nordamerikansk bibeltolkning och istället fokusera på t.ex. profetior, exorcism, helande, mirakel och frigörelser av olika slag.
 Detta kan i sin tur kännas främmande i våra nordatlantiska länder. Här uppstår, menar jag, ett postmodernt teologiskt dilemma: Dels bör det vara självklart att bejaka olika typer av tolkningar eftersom detta anses vara utvecklande och berikande för alla; samtidigt är de lokala tolkningarna i detta fall en bidragande orsak till en stor konflikt. Williams inser detta dilemma och kan förstå båda sidor, men det hjälper inte för att helt lösa konflikten.

6.3 Kyrka och samhälle

Rowan Williams tycks vara mån om att bevara den befintliga kyrkan. Han är mycket orolig för en splittring av Church of England och/eller den anglikanska kyrkogemenskapen.
 För att behålla enheten är han rentav beredd att införa ett tvingande förbund, vilket aldrig tidigare har existerat inom anglikanismen.
 Samtidigt tonar han ner sina tidigare åsikter om bland annat homosexualitet. Detta handlar dock enligt Williams om mer än en rädsla för inom-anglikanska splittringar. Genom ett t.ex. ett biskopsutnämnande av den homosexuelle Jeffrey John hade sårbarheten kunnat bli större för kristna minoriteter i vissa delar av världen.
 Williams’ agerande i denna fråga kan alltså ses som ett värnande om de marginaliserade. Men mot detta måste man ställa att Williams ändå har valt att inkludera en grupp (de konservativa) och istället exkluderat en annan (de homosexuella).


KG Hammar är mer öppet kritisk till sin kyrka: Han säger sig ha både en stor kärlek till kyrkan samtidigt som han är rätt så trött på henne på något vis.
 Detsamma gäller uppenbarligen även för många andra svenskar, för under Hammars tid som ärkebiskop förlorar Svenska kyrkan många medlemmar. Om detta är en direkt följd av Hammars agerande är kanske tveksamt, även om många kritiker gärna tolkar det så.


Vad skulle då Hammar istället vilja ha för en slags kyrka? Kyrkan bör enligt Hammar vara ett erbjudande och inte ett tvång. För att överleva som institution måste människor uppfatta att kyrkan står för något viktigt, att den är ett stöd i deras andliga sökande.
 Då måste kyrkan finna olika former att möta människor på: inte bara i gudstjänster på söndagar utan även genom att vara där människorna är.
 Detta stämmer väl överens med Arne Rasmussons forskning kring kyrka och samhälle. Han beskriver en postsekulär kyrka och menar att kyrkan idag tjänar på att se sig i diaspora (en term som vanligen brukar användas om judar i förskingringen, dvs. runt om i världen). Kyrkan har då inget eget, separat område utan den kristna identiteten formas i ständiga möten med andra i samhället.


Hammar och Williams har själva alltid gjort en koppling mellan religion och ett samhällsengagemang och fortsätter sitt eget engagemang även som ärkebiskopar. Detta är inte unikt för den postmoderna teologin; många kristna har ju genom tiderna engagerat sig för de sjuka och svaga osv. Men engagemanget är idag mer världsomspännande än tidigare och kritiserar även den egna nationens agerande (t.ex. i fråga om Irak-kriget). Rasmusson menar att den kristna postsekulära kyrkan inte identifierar sig med en enda nations intressen utan är övernationell och dessutom kan agera fristående från staten.
 Det handlar alltså om ett postmodernt ifrågasättande av makt och auktoritet.

Både Hammar och Williams kritiseras för att avge mycket säkrare och skarpare (och ibland otillräckligt grundade) omdömen i politiska frågor än i religiösa.
 Flera svenska politiker visar sig ändå uppskatta kyrkans (och ärkebiskoparnas) engagemang i politiken. Dåvarande statsministern Göran Persson anser t.ex. att Hammar är den mest nydanande biskop som Sverige haft sedan Nathan Söderblom, och landshövdingen Anders Björk menar att han inte alltid har delat KG Hammars åsikter men ser hur Hammar har provocerat fram ett engagemang och att han har ställt kyrkan ”mitt i byn”.
 På liknande sätt har Williams’ Sharia-diskussion visat en vilja att inkludera de marginaliserade genom alternativa sätt att leva i samma pluralistiska samhälle. För sin integritet i denna fråga fick han senare stöd av premiärministern Gordon Brown.


Samhällsengagemang kan alltså ses som en kristen handling, men kan ett kristet liv utanför kyrkan helt ersätta ett kyrkligt institutionellt liv? Professorn i empirisk livsåskådningsforskning Carl-Reinhold Bråkenhielm anser att kyrkan fungerar bättre som gemenskap om individerna i högre grad lyssnar inåt än ordnar sig efter en viss väldefinierad auktoritet. Men han tillägger också att en förutsättning är att man bevarar något slags gemensamma riter, t.ex. dop och nattvard.
 Kanske tillgodoses detta behov av Williams’ initiativ ”Fresh Expressions” (se ovan under Williams’ ämbetsår), som förvisso tycks vara nyskapande på många vis, men inte ger någon känsla definitiva brott med kyrkan som institution.

Hur blir det slutligen med Hammars önskemål om mystika gudstjänster osv? Förvisso förekommer idag såväl pilgrimsrörelser som kristen djupmeditation och sinnesrogudstjänster. Men huruvida några av dessa initiativ har någon direkt koppling till Hammar lyckas jag inte reda ut. Tydligt är däremot att KG Hammar har förmedlat sitt intresse för den svenske mystikern och diplomaten Dag Hammarskjöld till en ny ung publik.

6.4 Dialog


Samtliga av de områden som analyseras ovan har direkt eller indirekt med dialog att göra. Både Hammar och Williams förespråkar dialog, och utan samtal och dialog har ingenting åstadkommits. Dessvärre har också mycket inte kunnat åstadkommas trots samtal och dialog.

I vissa fall har ärkebiskoparnas dialoger skapat relation och åtminstone viss jämlikhet, i andra fall inte. Det är också möjligt att dialogerna har rymt självkritik likaväl som kritik, så som postmodern teologi önskar. Men det är svårt att avgöra i vilken mån en sådan självkritik har kommit till uttryck och med vilka konsekvenser.


Hammar har fått kritik för att föra en dialog med oönskade grupper såsom kvinnoprästmotståndare.
 Men Hammar ser även sådana dialoger som viktiga – de visar om det är möjligt att leva med olika tolkningar i samma kyrka.
 Detta är också det synsätt som Williams företräder och en anledning till att han tålmodigt fortsätter samtal med olika ”stridande” grupper. Kritikerna menar att han sysslar med dialog till överdrift och skulle önska att han sätter ner foten oavsett konsekvenser i form av oenighet.
 Men trots allt har Williams’ dialogiska strategi till stor del lyckats bevara enigheten, en dag i taget. Olika grupperingar har förvisso varit missnöjda med kompromisser men beslutat att vänta ett litet tag till innan drastiska åtgärder vidtas. De liberala i USA har t.ex. accepterat att backa i frågan om välsignelse över homosexuella par.
 Här kan det ha varit så att de amerikanska liberalerna har påverkats av dialogen till att ändra inställning, men troligare är kanske att man har valt att offra sig för enheten.

Ett problem med dialoger är att Hammar som ärkebiskop ofta ses som en överhöghet och att deltagarna alltså inte känner sig jämställda. Däremot märker Hammar hur människor utanför kyrkan har funnit det lättare att se sig som jämställda dialogpartner.


Dialog handlar också om relation med andra kyrkor. Såväl Church of England och den anglikanska kyrkogemenskapen som Svenska kyrkan har under 1900-talet önskat ett närmande till eller åtminstone dialog med frikyrkor, katolska kyrkan, den östortodoxa kyrkan och andra trosåskådningar. Hur har Williams’ och Hammars agerande påverkat detta?


Den rysk-ortodoxa kyrkan valde att avbryta alla ekumeniska samtal med Svenska kyrkan efter beslutet om välsignelse över homosexuella par.


Williams har å sin sida genom Windsor-rapporten (se kapitlet om Williams’ ämbetstid ovan) fått kritik från utom-anglikanska aktörer, däribland KG Hammar. Hammar och andra inbjöds att ge sina synpunkter på rapporten, och i sitt svar för Hammar fram en rad tvivel som visar en stark koppling till postmodern teologi.
 Han ser t.ex. hur rapporten betonar enhet, kollektivet och centraliserad auktoritet på bekostnad av mångfald, självständighet och lokal auktoritet. Han frågar sig vem som får betala priset för enhet och om enhet måste bygga på uniformitet. Han undrar också hur Windsor-rapporten i förlängningen kommer att påverka Borgå-överenskommelsen. Svenska kyrkan erbjuder sedan 1995 välsignelse för homosexuella par, senare även en välsignelseceremoni och frågan ska tas ännu vidare.
 Hur kommer då den anglikanska inställningen till Svenska kyrkan att bli? Kan gemenskapen bestå?

Church of England (inte Williams personligen) reagerar i sin tur starkt på just det svenska beslutet om välsignelse för homosexuella par och på undanröjandet av alla hinder för homosexuella präster att utnämnas inom Svenska Kyrkan.
 De anser att Svenska kyrkan har gått för fort och egenmäktigt fram och istället borde ha inväntat ytterligare utredningar och ekumenisk konsensus. De inser att Svenska kyrkan inte är beroende av den anglikanska kyrkogemenskapen för sina beslut, men att de borde ha tänkt på de problem som uppstår för Church of England som ju är bunden till både anglikanska kyrkogemenskapen och Svenska kyrkan. Det fria prästutbyte mellan kyrkorna som är möjligt genom Borgå-överenskommelsen ställs t.ex. inför problem om en svensk präst i ett registrerat partnerskap önskar tjänstgöra i Church of England: Det kräver att han lever i enlighet med den engelska kyrkans regler, dvs. i celibat.

Denna kritik i båda riktningarna visar inte minst att det är lättare att önska ett postmodernt insiktsfullt förhållningssätt hos andra än att själv visa prov på det. Som en av biskoparna på Lambeth-konferensen 2008 uttryckte det: Det uppstår problem när vi frågar vilka offer andra är beredda att göra – det är en stor moralisk skillnad på att själv göra ett offer och att be andra göra det.
 Hammar säger sig önska att människor i låsta situationer ska förmå sig att gå över mittlinjen, vara beredda att ge upp en del av sig själv. Han säger också att tro inte bygger på att dela samma åsikter, man behöver inte bli ovänner bara för att man inte gör det.
 Men åtminstone i vissa frågor är han (och Svenska kyrkan) alltså inte beredd att vara den som går den andra sidan till mötes. Eller tycker inte att det är nödvändigt. Anser postmodern teologi att det finns tillfällen då den egna övertygelsen inte kräver att man tar hänsyn till den Andre? Finns det i så fall några kriterier för detta?

Dialog har även varit framgångsrik i vissa sammanhang. Williams har förbättrat relationerna till såväl den katolska kyrkan som den östortodoxa.
 Williams har också lanserat ett kristet-islamskt forum under 2006. Detta forum visar en ambition att föra diskussionen ut till de ”vanliga människorna”, som då kan arbeta tillsammans i vanliga sammanhang för de behov och utmaningar som möter alla människor. Det handlar t.ex. om utbildning, media, familj, internationella relationer och samhällsangelägenheter.


7 Sammanfattning


Jag har i denna uppsats undersökt två ärkebiskopar, en lågkyrklig lutheran (KG Hammar) och en högkyrklig anglikan (Rowan Williams) ur ett postmodernt teologiskt perspektiv. Syftet var att söka finna postmoderna influenser hos de båda ärkebiskoparna i såväl teori som praktik och undersöka konsekvenserna av ett postmodernt teologiskt agerande.


Hammar och Williams företräder två kyrkor som har både stora likheter och stora skillnader. Likheterna består i en gemensam historia, likheter i liturgi och identitet och en samstämmighet i synen på kyrkans uppdrag idag. Inom båda kyrkorna finns många olika åsikter, och tydligast blir detta för Williams som företräder en världsvid kyrkogemenskap förutom sin egen nationella kyrka. Ingen av ärkebiskoparna har någon formell beslutsrätt utan har rollen som ”främst bland jämlikar”. En stor skillnad är just den engelska kyrkans starka koppling till en världsvid kyrkogemenskap, med alla de konflikter detta kan innebära.

Undersökningen visar att båda ärkebiskoparna i teori sympatiserar med många av de åsikter som postmodern teologi för fram idag: De avvisar kyrkans absoluta sanningskrav och visar insikt om pluralitet och mångfald, inte minst inom bibeltolkningen. De önskar också en kyrka som agerar i samhället med inkluderande av tidigare marginaliserade osv. Viktigt är dialogen som metod, både inomkyrkligt och med andra religiösa och samhälleliga grupper.

I praktiken innebär den postmoderna insikten att Hammar hävdar sina egna åsikter och t.ex. tydligt förespråkar ett mystikt eller ”poetiskt” förhållningssätt till Bibeln. För Williams är det inte lika självklart att fortsatt hävda sina postmoderna insikter. Han menar att han som ärkebiskop måste tala för hela kyrkan och inte ska slåss för sina egna åsikter. Detta innebär att han bland annat backar från sin tidigare positiva attityd till homosexuella, framför allt i kyrkliga ämbeten.

Båda ärkebiskoparna kritiseras för sitt agerande: Hammar för att han talar för sig själv snarare än för hela kyrkan, och Williams för att han inte talar för sig själv. För Williams är dock beslutet mycket medvetet; han vill inte riskera splittring av Church of England eller av den anglikanska kyrkogemenskapen. Detta agerande är till de konservativas fördel och möjliggör också ett fortsatt stöd till den tredje världens kyrkor. Priset är att de liberala och inte minst de homosexuella marginaliseras. Här uppstår alltså en konflikt genom Williams’ postmoderna dialogvilja och hans beslut att inte gå emot vad han upplever som kyrkans samlade åsikt.

Hammar och Williams förespråkar båda en postmodernt influerad dialog som metod, vilket leder till såväl framgång som besvikelse. De förmedlar tydligt både inom och utanför sina kyrkor att dialog måste fortsätta mellan oeniga parter, men får inte alltid gehör för detta. Både i Svenska kyrkan och i den anglikanska kyrkogemenskapen finns grupper som inte har detta (postmoderna) tålamod utan väljer att bryta sig ur kyrkorna och skapa egna stift eller provinser.


För både Hammar och Williams är religion kopplat till samhällsengagemang, vilket ses som viktigt inom postmodern teologi. I detta engagemang är de både synliga och tydliga, ofta rentav tydligare än i de religiösa frågorna. För sina politiska åsikter får de kritik men också mycket uppskattning. Williams tar den postmoderna teologins funderingar kring en nydaning av kyrkan på allvar och startar ett nytänkande inom-kyrkligt projekt (”Fresh Expressions”).

Jag finner alltså att såväl KG Hammar som Rowan Williams har visat postmodernt teologiska influenser i såväl teori som praktik, där de även har tillämpats med viss framgång. Mina hypoteser infriades delvis: Mottagandet av ett postmodernt agerande är lika blandat som jag hade förväntat mig. Men även då mottagandet har varit negativt har agerandet ibland kunnat vara framgångsrikt (Williams har t.ex. genom envis dialog lyckats undvika en stor anglikansk splittring ända till dags dato). Däremot infriades inte min hypotes om att Hammar skulle vara mer postmodern än Williams. Även om Hammar uttalar sig mer postmodernt anser jag att Williams agerande i praktiken är nog så postmodernt. Både Hammar och Williams visar en ödmjukhet och ett lyssnande som på en personnivå kan överbrygga skillnader dem emellan. Men studien visar att de båda ärkebiskoparnas direkta eller indirekta förhållningssätt på en högre, kyrklig nivå kan komma att orsaka allvarliga problem för de båda kyrkornas samarbete enligt Borgå-överenskommelsen.


Undersökningen visar slutligen att ingenting är självklart och enkelt. Att inkludera en grupp kan samtidigt exkludera en annan, en vilja att lyssna på ”motståndarnas” tolkningar kan uppfattas som svek, en önskan om att mötas på halva vägen i konflikter får inte alltid förståelse, det är lättare att kräva offer av andra snarare än att själv offra något för helhetens bästa osv. Det hela blir ännu mer komplicerat när de olika parterna i dialoger och konflikter befinner sig på en vid skala från postmodernt tillåtande till strikt bokstavstroende.

7.1 Framtida studieområden

Undersökningen har lett till en rad nya frågor, som kan studeras vidare. Är t.ex. ett postmodernt agerande alltid det mest lämpliga? Trots all önskan om inkluderande är det svårt att inkludera någon utan att samtidigt exkludera någon annan.

Jag har också under studiens gång funnit att Hammar tycks skapa förtroende genom att tala ett förhållandevis ”världsligt” språk trots sitt kristna budskap. Detta ”tunna” språk är ofta något som förespråkas i postmodern teologi. Williams är däremot ”tyngre” i sitt språk men lyckas istället förmedla en djupt kristen förankring i allt han gör – flera kallar honom ”helig”. Frågan är vilket som i längden är mer positivt för den kristna tron: en lättillgänglig vardaglighet eller en tydlig förebild? Båda varianterna kan passa in på ett postmodernt tänkande och detta vore intressant att utreda vidare.

Slutligen har en rad händelser påbörjats som nu väntar på avslut. Detta kan bli mycket intressant att följa: Kommer en kvinnlig biskop till slut att utses i Church of England? Blir förbundet för den anglikanska kyrkogemenskapen till slut genomfört? Hur kommer situationen för de homosexuella att utvecklas inom den anglikanska kyrkogemenskapen? Vad händer med Borgå-överenskommelsen?
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