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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Det senaste året (2 november, 2006 – 1 november, 2007) valde 56 537 personer utträde ur 

Svenska kyrkan.1 Idag ägnar de flesta av oss svenskar religionen några få korta 

ceremonier i våra liv; dop, konfirmation, giftermål och begravning. Den större delen av 

det svenska folket tror inte längre på de kristna föreställningarna eller lever enligt den 

kristna tron. Dock genomsyrar kyrkans helger alla våra seder och traditioner. Vid en 

högtid firar vi gärna den i kyrkan, och just i bevarandet av traditioner finns en stark 

religiositet. 

 

Det Svenska samhället ser idag annorlunda ut än i det vilket kyrkan verkat under tidigare 

generationer. I det gamla samhället hade kyrkan en central roll i samhällets och 

människors liv. Under senare delen av 1800- talet har samhället urbaniserats från 

bondesamhälle och övergått till industrisamhälle. Traditionellt hade samhället präglats att 

kyrkan helt styrde människors liv. 

 

Under 1900-talet förlorade kyrkan allmänt inflytande, vilket bidrog till att den också 

förlorade prestige. Dock hade två världskrig rasat, och under kriget kände kyrkan att 

folket stod den närmare. År 1949 publicerades filosofiprofessorn Ingemar Hedenius 

bok ”Tro och vetande”. Boken är kristendomskritisk, och Hedenius menar att det finns en 

motsättning mellan kristen tro och vad vetenskapen säger. Svenska kyrkan var efter andra 

världskriget en organisation som förlorat i makt och inflytande. När ”Tro och vetande” 

publicerades hade fortfarande kyrkan en hög auktoritet och position i samhället.2 I boken 

avvisar Hedenius den kristna tron och förklarar den intellektuellt ohållbar. Han hade en 

medhjälpare i Herbert Tingsten. Tingsten var Dagens Nyheters (DN) chefredaktör mellan 

1946 och 1959, han var även känd som ledarskribent och kulturdebattör. Tingsten var 

likväl som Hedenius väldigt kritisk till kyrkan.3

 

Vad hände med kyrkan och dess status på 1950 talet? Vilka motgångar fanns det 

egentligen? Jag vill ta reda på om det är statistiskt bevisat att kyrkan tappade medlemmar, 
                                                 
1 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=720239 (2008-05-07). 
2 Lundborg, J, 2002, s. 34. 
3 Johansson, A, W, 1995, s. 11. 
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och vad som hände med kyrkan efter att Hedenius kom ut med sin kristendomskritiska 

bok? Åren före 1950 hade som sagt varit ljusa för kyrkan, är de detsamma nu på 1950-

talet? Jag valde att skriva om kyrkans roll, för att det är intressant att ta reda på vilka 

anledningar det fanns till att människor bröt sig loss från kyrkan i allt högre grad. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att studera Svenska kyrkans nedgång i antal medlemmar på 

1950-talet genom att jämföra tillänglig statistik med det faktiska historiska skeendet. 

 

De frågeställningar som undersöks är: 

• Finns det några samstämmigheter mellan tillänglig statistik över utträden och 

viktiga händelser/skeenden under 1950-talet? 

• Finns det några avvikelser mellan tillänglig statistik över utträden och viktiga 

händelser/skeenden under 1950-talet? 

 

1.3 Metod 

1.3.1 Allmänt om forskningsmetoden 
Den metod som kommer att användas i denna uppsats är både kvalitativ och kvantitativ. 

Den kvalitativa metoden används i kapitlen två till fem, och den subjektiva tolkning och 

uppfattning av informationen som finns. Den kvantitativa används i kapitel sex, med 

tabeller. Det tillvägagångssätt som används är innehållsanalys. Jag har även tittat på 

innehållet i böcker och tidningsartiklar. Innehållsanalysen kan både vara kvalitativ och 

kvantitativ beroende på vad som analyseras. Väljer man att arbeta kvantitativt blir 

tillvägagångssättet att mäta eller räkna vissa företeelser i texten. Innehållsanalys kan även 

användas för att metodiskt beskriva innehållet i utvalda texter. Metoden blir då istället 

kvalitativ och skillnaden mot den kvantitativa är att ingenting räknas eller mäts, utan 

undersökaren gör tolkningar av texternas innehåll.4

 

Samma ämne kan få olika betydelse beroende på vem som har skrivit texten, författarens 

värderingar och avsikter påverkar slutresultatet. 

                                                 
4 Bergström, G, Boréus, K, 2005, s. 44. 

 2



 

1.3.2 Urval och metodiska problem 
Det har inte varit några svårigheter att hitta relevant material till den kvalitativa delen av 

uppsatsen. De böcker som använts uppfyller kraven för att kunna besvara den kvantitativa 

delen av frågeställningarna. Däremot var det väldigt svårt att hitta statistik över utträden 

ur kyrkan. Svenska kyrkan, som ändå är källan till siffrorna, sade sig inte ha äldre statistik 

än från 1970-talet och de hänvisade till stadsbiblioteket. På stadsbiblioteket fanns inte 

statistik på utträden. På Statistiska Central Byråns (SCB: s) bibliotek på Karlavägen i 

Stockholm finns en tabell i deras arkiv, från Svenska kyrkans årsbok från 1961*.5 Dock 

var den väldigt svårtolkad. De metodiska svårigheter som det innebär att använda sådant 

begränsat siffermaterial som jag haft, är troligen de begränsningar som det blir genom att 

läsa av tabellen. Jag inte kan inte heller följa samma stift från år till år eller i hela landet 

från år till år. Denna begränsning kan få följder när jag ska analysera tabellen och kan 

bland annat påverka siffrornas representativitet. Trots dessa begränsningar, ville jag dock 

ha med tabellen. Dels för att inte ändra mitt syfte, och dels för att jag har ett intresse att 

jämföra de faktiska händelserna med siffrorna för utträdarna. Jag gjorde ett försök till en 

analys av tabellen. Men som läsare bör man ha i åtanke att statistiken är begränsad, men 

den ger ändå en uppfattning om hur situationen kan ha sett ut på 1950-talet. 

 

1.4 Disposition 
Arbetet är en C-uppsats som består av sju kapitel. I kapitel ett finns inledningen som 

beskriver ämnesvalet, syftet och de frågeställningar som visar inriktningen på studien. 

Samt metod och den disposition som arbetet är strukturerat efter. 

 

Kapitel två till fem är resultatet, i dessa kapitel svarar jag på frågorna; 

• Vilken situation inträffade? 

• Vad fick det för effekter för kyrkan? 

• Hur reagerade kyrkan? 

 

I det andra kapitlet beskrivs Ingmar Hedenius och hans vän Herbert Tingsten och deras 

kristendomskritiska inställning mot Svenska kyrkan, teologerna och biskoparna, samt den 

diskussion som följde efter Hedenius bok ”Tro och vetande” publicerades. 

                                                 
5 * Tecknet betyder att i kapitel 6, finns tabell 1. 
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I detta kapitel, tas även de följder upp som kom i och med biskopsskandalen i Strängnäs 

1952, även kallad Dick Helanderaffären. Detta var ett av Sveriges största rättsfall genom 

tiderna. 

 

I det tredje kapitlet beskrivs hur kyrkans situation såg ut fram till 1950 talets mitt. Hur 

kyrkan kritiserades och hur den pressade kyrkan att göra motåtgärder och försöka vinna 

tillbaka förtroendet. År 1951 instiftades även religionsfrihetslagen i Sverige, innan lagen 

kom i bruk kunde man inte gå ur kyrkan för att övergå till en icke-kristen församling eller 

helt stå utanför någon församling. 

 

Det fjärde kapitlet handlar om kvinnopräststriden i samband med kyrkomötet 1957. 

Debatten kunde bli den mest kritiska i Svenska kyrkans historia och kapitlet är indelat i 

underrubrikerna: tradition, uppdelning – manligt och kvinnligt, samt Gud och Paulus ord. 

Här redovisas två förespråkare från båda ”lägren” som uttalat sig i dessa frågor. 

 

I det femte kapitlet visas en tabell på utträden på 1950- talet. Den gäller från 1952 till 

1959. Anledningen till att den är från 1952 är att religionsfrihetslagen stiftades då. 

 

Det sjätte kapitlet är analys. Här jämförs om Svenska kyrkans nedgång på 1950-talet kan 

göras med tillänglig statistik och med det faktiska historiska skeendet. 

 

I kapitel sju, är det en avslutade reflektion/diskussion. Här summeras de samstämmigheter 

och eventuella avvikelser med statistiken och de händelser som inträffade under 1950-talet. 

 

Slutligen finns en sammanfattning samt en litteraturförteckning. 
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2. Hedeniusdebatten och Helanderaffären 

2.1 Introduktion 
1950- talet skulle bli ett svårt årtionde för Svenska kyrkans historia. Det inleddes med 

Hedeniusdebatten, fortsatte med Helanderaffären och avslutades med kvinnopräststriden.6

2.2 Ingmar Hedenius mot kyrkan 
Ingemar Hedenius hade alltid haft ett intresse av teologiska frågor. Som student i Uppsala 

hade han för avsikt att bli teolog.7 Han kände till kristendomen väl, och hans negativa 

inställning mot religionen ska ha vuxit fram ur en djup besvikelse över den kristendom 

som han hade lärt känna i sin uppväxt och omgivning.8 I sin bok ”Tro och vetande” är 

Hedenius ute efter att kritisera den Svenska kyrkan och hans grundfråga är huruvida det 

finns en motsägelse mellan tron och vetandet.9 Hedenius skriver i boken om hur 

besynnerligt det är att en man som skulle vara sänd av Gud, sedan blivit korsfäst, död, 

begraven och sedan uppstånden igen.10 Flera uppsatser i ”Tro och vetande” gjorde 

frontalangrepp mot kristendomen och svenska kyrkans teologer och biskopar. Hedenius 

ville att boken skulle ”väcka en hel del diskussion”. I själva verket gav den upphov till en 

av de mest intensiva kulturdebatter som förekommit i Sverige.11

 

Debatten inleddes med en omtalad recension i DN av chefsredaktör Herbert Tingsten.12 

På ena sidan stod Hedenius och Tingsten som enad front och hänvisade till vetenskap och 

förnuft, och på andra sidan stod kristna anhängare13 Den 17 juli 1949, publicerade 

Tingsten en rapport där han skrev att det var endast några procent som var på söndagens 

gudstjänst,14 och han målade upp bilden av en kyrka på reträtt som ”kastar myter och 

lärosatser för att rädda sin existens”.15 De låga besökssiffrorna i kyrkan, otrons utbredning 

och kyrkans nonchalerande av dessa fakta blir bra skäl för Hedenius och Tingsten att 

arbeta mot kyrkan. 

                                                 
6 Nordin, S, 2004, s. 157. 
7 Nordin, S, 2004 s. 39. 
8 Carls, R, 2001, s. 246. 
9 Lundborg, J, 2002, s. 239 och 257. 
10 Hedenius, I, 1949, s. 60. 
11 Nordin, S, 2004, s. 142. 
12 Lundborg, J, 2002, s. 94. 
13 Lundborg J, 2002, s. 255. 
14 Lundborg, J, 2002, s. 29. 
15 Nordin, S, 2004, s. 158. 
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Hedenius menar att grundtanken i kristendomen, försoningsläran verkligen är en dårskap 

för förståndet.16 Hans slutsats att kristendomen är intellektuellt ohållbar gav stöd åt 

Tingstens tes om religionens död, i den meningen att den förklarade, varför människor 

inte tror.17

 

Hedenius skrev medryckande och roligt. Hans texter präglades också av ett brinnande 

engagemang.18 Hedenius stil, samt upplägget i boken är två viktiga faktorer till dess 

uppståndelse.19 Många kyrko- och kristendomskritiker lutade sig mot Hedenius och hans 

skrift. Han uppfattades som upplysningsmannen som med sitt förnuft krossat de kristna 

föreställningarna.20

 
Hur bemötte teologerna Hedenius kritik? De handlade dåligt och striden inför allmänheten 

kom att framstå som ett nederlag för dem.21 Hedenius kritik av kristendomen och i 

synnerhet mot Svenska teologin kom överraskande. Den debatt som utlöstes av ”Tro och 

vetande” präglades på kristet håll av otillräckliga dialoger och ett stelt försvar av vissa 

delvis gamla och inaktuella ståndpunkter.22 Debatten som följde visade hur många kristna 

som nästan tvångsmässigt försvarade vissa religiösa tankar, utan att kunna ge några 

tillfredsställande förståndiga skäl för sina åsikter.23 DN uppmanade de teologer som 

Hedenius angripit att bemöta hans kritik24 men försvararna tog inte Hedenius 

invändningar på allvar. Ibland avvisade de honom som en inte värdig dialogpartner och 

betraktade hans teorier som otillförlitliga.25 Samtidigt fruktade kyrkan de nya aggressiva 

tongångarna. DN drev en kampanj mot kyrkan26 och präster och teologer framstod som 

vilse i ett nyare och modernare samhälle.27

 

                                                 
16 Hedenius, I, 1949, s. 59. 
17 Lundborg, J, 2002, s. 95. 
18 Jeffner, A, 1999, s. 153. 
19 Nordin, S, 2004, s. 142-143. 
20 Lundborg, J, 2002, s. 8. 
21 Nordin S, 2004, s. 169. 
22 Carls, R, 2001, s. 35. 
23 Carls, R, 2001, s. 229. 
24 Lundborg, J, 2002, s. 94. 
25 Carls, R, 2001, s. 35. 
26 Nordin, S, 2004, s. 158. 
27 Nordin S, 2004, s. 169. 
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Den svenska kyrkans situation vid 1950 talets ingång var på flera sätt svävande och 

osäker.28 Vilka påföljder fick debatten om ”Tro och vetande”? Det mest uppenbara blev 

följderna inom den akademiska teologin.29 Hösten 1950 hade debatten kring ”Tro och 

vetande” frågan dämpats.30

 

Hedenius andra uppföljande bok kom ut 1951, men den nya boken gav inte upphov till 

någon ny stor religionsdebatt.31 Hedenius menade att det är svårt att få igång en debatt 

med samma deltagare och att den inte skulle tillföra något nytt. 

 

I fortsättningen blev det svårt att diskutera kristendomens sanning utan att Hedenius namn 

drogs in.32 Hedenius blev den främste företrädaren för ett nytt, kulturradikalt 

bildningsbegrepp och för en ny etik och ateismens grund.33

 

2.3 Biskop Dick Helander 
Två år efter Hedenius och hans ”Tro och vetande debatt” hade dominerat Sverige, fanns 

det ännu en anledning till oro i inom kyrkan. En skandal med biskopen Dick Helander i 

Strängnäs stod i centrum. Denna skandal förbättrade inte kyrkans moraliska anseende. 

Det som inträffade var en händelse som vid denna tid gjorde att Svenska kyrkan fick 

mindre gott rykte. Skandalen kallas även ”Dick Helander affären”.34

I oktober 1952 skulle biskop väljas i Strängnäs stift. Fem kandidater fanns: Gustav Adolf 

Danell, Gösta Lundström, Hjalmar Lindroth, Helge Ljungberg samt Dick Helander. Vid 

valet placerades Helander på tredje plats, vilket gjorde det möjligt för regeringen att 

utnämna honom till biskop.35

Mellan den 10: e och den 20: e oktober hade minst 500 maskinskrivna, anonyma brev 

skickats till sammanlagt 186 präster inom Strängnäs stift. Vissa av Helanders 

                                                 
28 Nordin, S, 2004, s 157. 
29 Nordin, S, 2004, s 178. 
30 Nordin, S, 2004, s. 167. 
31 Nordin S, 2004, s 168. 
32 Nordin S, 2004, s 177-178. 
33 Nordin S, 2004, s 183. 
34 Nationalencyklopedin, 1992, s. 497. 
35 Olsson, K, 1993, s. 61. 
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medtävlande i valet, fick kränkande glåpord mot sig.36 Den diskrete avsändaren, som 

uppträdde i pluralis, försäkrade prästerna att breven skrivits av omtanke om stiftets bästa 

och att; ”det är för alla parter bäst att professor Helander väljs, han är den mest 

meriterade, hans omfattande prästerliga tjänstgöring, hans sällsynt praktiska begåvning, 

hans biskopsförslag jämte hans personliga egenskaper, hans kunnighet, hans klokhet, 

hans vänlighet, hans arbetsförmåga göra ett val av honom naturligt”.37

Domarna baserades med bevis som var för sig pekade på den åtalade. Helander dömdes 

med ”bevis” som hans fingeravtryck som fanns på vissa av breven. Helander förklarade 

att fingeravtrycken tillkommit, när han i samband med duplicering tagit i pappersbuntar, 

som brevskrivaren sedan använt sig av.38

Helanders respektive brevskrivarens språkbruk kan tyckas vara lika. De språkliga 

egenheterna var följande: biskopen förkortade ”nummer 2” på ett ovanligt sätt, 

som ”nr:2” vilket kunde beläggas i ett hundratal av biskopens skrifter. Denna ovanliga 

förkortning finns i ett av de anonyma breven. Vidare visade det sig att Helander och 

brevskrivarens skrivstil hade samma kommatering, till exempel o.s.v. skrevs som o,s,v 

samt att båda två skrev ”tegat” istället för ”tigit” och ”spridde” istället för ”spred.”39

Hans affärer med skrivmaskiner var också ett argument mot honom. Helander erkände 

att han hade köpt en skrivmaskin under det falska namnet George Arvidsson. Han 

förklarade varför han uppgett ett annat namn och det var för att han ansåg försäljaren 

frånstötande, men också för att han skämts efter att ha försökt pruta ner priset.40 När han 

insåg att polisen inlett en utredning, försökte han gömma undan maskinerna.41

Försvaret ville att Helander skulle frikännas helt. Han åtalades och fälldes mot sitt 

nekande. Domen innebär att Helander avsattes från sitt ämbete.42 Han nekade 

konsekvent till anklagelserna och gav ut böcker där han berättade om sin oskyldighet. 

Det fanns visserligen försvårande omständigheter som talade till Helanders nackdel, men 

hovrätten fann trots detta att full bevisning inte fanns i varje enskild del. Helander 

                                                 
36 Olsson, K, 1993, s. 62. 
37 http://www.bt.se/kultur/essaer/biskopen-och-de-anonyma-breven(323994).gm 080519. 
38 Olsson, K, 1993, s. 67. 
39 Olsson, K, 1993, s. 66-68. 
40 Olsson, K, 1993, s. 63-64. 
41 http://www.advokatsamfundet.se/templates/CommonPage_Advokaten.aspx?id=5859 080519. 
42 Nationalencyklopedin, 1992, s. 497. 
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dömdes istället på ”sammantagen bevisning”.43 Dick Helander kom under återstoden av 

sitt liv att ägna sin tid åt att försöka bli rentvådd. Hans envisa kamp delade det svenska 

folket i två läger: de som ansåg honom skyldig och de som var övertygande om hans 

oskuld.44

                                                 
43 http://www.manifest.se/balkan/bjornsson.html 080519. 
44 Olsson, K, 1993, s. 71. 

 9

http://www.manifest.se/balkan/bjornsson.html


 

3. Åren fram till 1955 

3.1 Kritiken mot kyrkan 
I mitten av 1950- talet hade problemen hade hopat sig ordentligt för kyrkan. Vad hände 

efter Hedenius bok hade publicerats? Boken och Dick Helanders rättsfall hade gett kyrkan 

mindre gott rykte. Den samhörighet mellan kyrka och Svenska folket som kyrkans ledning 

upplevt under kriget och som kyrkan uttryckt i formuleringen ”den svenska linjen är den 

kristna linjen” var borta. Deltagandet i det kyrkliga livet minskade ytterligare, och kyrkan 

upplevde att de inte nådde ut med sitt budskap.45 Birger Ekstedt var en aktiv kyrkobroder 

som menade att den heliga allmänna kyrkan aldrig kan dö, men frågade sig om Svenska 

kyrkan kan gå under? Kan Svenska kyrkan övergå till att bli en tom formalitet, en tom 

plats för inbördes konflikter, en försörjningsinrättning för präster och kyrkliga 

medhjälpare?46

 

Den filosofiska kritiken var ett annat bekymmer. Upplevelsen att kyrkan misslyckats att 

ge Hedenius, Tingsten och andra kristendomskritiker svar på tal var stor.47 Den Svenska 

kyrkan hade under den senaste tiden ägnats mycket uppmärksamhet både i offentliga 

debatter och i privata samtal mycket uppmärksamhet. Folket var för kyrkan eller mot 

denna i sina argumenteringar och ståndpunktstaganden.48

 

3.2 Religionsfrihetslagen instiftas 
Samtidigt som kyrkan var orolig över den kristna otrons utbredning, instiftades lagen om 

religionsfrihet, år 1951. Tidigare blev alla svenskar automatiskt medlemmar i Svenska 

kyrkan, om deras föräldrar var medlemmar. Innan lagen infördes kunde man inte gå ur 

Svenska kyrkan för att övergå till ett inte kristet samfund eller helt stå utanför något 

samfund. Var det någon som ville gå ut ur kyrkan, var denne tvungen att gå med i ett 

religiöst samfund som var godkänt av staten.49 Om tidigare århundradens kamp för 

religionsfrihet inneburit människors rätt som tillhörde en annan religion än den luterskt 

kristna att utöva den, var det före 1951 nästintill omöjligt i att träda ur Svenska kyrkan 

                                                 
45 Lundborg, J, 2002, s. 256. 
46 Debatt om kyrkan, 1958, s. 169. 
47 Lundborg, J, 2002, s. 252. 
48 Debatt om kyrkan, 1958, s 170. 
49 Karlsson, P, Svanberg, I, 1997, s. 11. 
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som statlig stiftelse och den status som den hade i förhållande till andra trosinriktningar i 

Sverige.50

 

3.2.1 Religionsfrihetslagen 1951: 680 
1 § Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, så vitt han icke därigenom stör samhällets 

lugn eller åstadkommer allmän förargelse. 

2 § Det står en var fritt att för religiös gemenskap deltaga i sammankomst och 

sammansluta sig med andra. 

3 § För offentlig gudstjänst gäller ej andra hinder än sådana som i allmänhet äro stadgade 

för sammankomst, till vilken allmänheten har tillträde. 

4 § Ej må någon vara skyldig tillhöra trossamfund. Åtagande i strid mot denna 

bestämmelse vare utan verkan. 

Med trossamfund menas, förutom svenska kyrkan, sammanslutning för religiös 

verksamhet, där det ingår att anordna gudstjänst.51

 

Denna lag började gälla 1/1 1952.52

 

3.3 Kyrkans motåtgärder 
Ärkebiskop Gunnar Hultgren menade att allt som inträffat åren tidigare hade berört 

kyrkolivet väldigt mycket. ”Kyrkan ska fortsätta sin väg, men måste göra det under 

förändrade villkor. Kyrkan skall fullfölja sin centrala religiösa uppgift men måste göra det 

utan samma stöd i tradition och sed som förr.” Kyrkan har börjat ett återuppbyggande 

arbete - genom att sträva efter en förnyelse av gudstjänstens innehåll och former som gör 

att människor får möta ett budskap och gemenskap som engagerar dem på ett personligt 

sätt.53 Kyrkans väg går från det gamla mot framtiden genom ett samhälle som ständigt 

förändras.54

                                                 
50 Karlsson, P, Svanberg, I, 1997, s 14. 
51 Karlsson, P, Svanberg, I, 1997, s 13. 
52 Nationalencyklopedin, 1994. s. 489. 
53 Hultgren, G, Ström, I, 1960, s 10-11. 
54 Hultgren, G, Ström, I, 1960, s 17. 
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Våren 1955 kallade därför Sigtunastiftelsens direktör Olov Hartman till möte kring 

lämpliga motåtgärder.55 Sigtuna stiftelsen är ett hem för frivilligt- kyrkligt- arbete för 

evangelisk tro och kyrklig bildning.56 Nu skulle kyrkan ta igen det de hade förlorat åren 

tidigare. Bildandet av Katharina- stiftelsen 1950 kan också ses som ett uttryck för ett 

kyrkligt krismedvetande. Katharinastiftelsens syfte var ursprungligen att inspirera till 

kvinnlig insats i kyrkan, att vara en bas för kyrklig kvinnogärning och en kontaktpunkt 

mellan kyrkoliv och kvinnorörelse.57

Det behövdes en plats där kyrkan och samhället kunde mötas. Stiftelsen skulle fungera 

som en länk mellan samhället och kyrkan. Ett starkt motiv för bildandet var också 

upplevelsen att kvinnorna alltmer mer ställde sig främmande till kyrkan. Det gällde att 

återvinna denna målgrupp till kyrkan. Även industriarbetarna var en grupp som kyrkan 

kände sig att ha försummat. Kyrkans metod var att de skulle ha kontakt med fackförbund 

och företagsledningar i syfte med att komma ut på arbetsplatserna. Det gällde att replikera 

med en organisation och ett budskap som var anpassad till dagens samhälle.58

 

                                                 
55 Lundborg, J, 2002, s. 252. 
56 Nationalencyklopedin, 1995, s. 434.  
57 http://www.katharinastiftelsen.se 080519. 
58 Lundborg, J, 2002, s. 252-253. 
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4. Kvinnopräststriden 
Debatten om kvinnors rätt till prästvigning hade varit en debatt i årtionden, dock på 1957- 

års kyrkomöte utlöste även denna debatt en inre kris för kyrkan.59 På mötet lades det fram 

att kvinnor bör få prästvigas, dock röstades förslaget ned med stor majoritet. Alla biskopar, 

präster och teologer förutom pastor Olle Nystedt, röstade nej.60 Tiden efter 1957 kommer 

kanske att räknas som en av de mest kritiska i svenska kyrkans historia. Meningarna och 

åsikterna bryter sig skarpt mot varandra och i de båda lägren var det många som lämnade 

kyrkan.61

 

Två personer som var negativa till kvinnliga präster: 

• Valter Lindström- domprost i Karlstad. Han var tidigare direktör i Svenska 

kyrkans Diakonistyrelse och professor vid Åbo Akademi. 

• Erik Petrén- fil. licensierad lektor i psykologi och pedagogik vid 

folkskoleseminariet i Gävle. Han var även känd föreläsare och skribent vid frågor 

som ligger mellan psykologi och teologi. 

 

Två personer som var positiva till kvinnliga präster: 

• Birger Ekstedt- sekreterare, tjänstgjorde sedan 1951 som lärare vid Högerns 

medborgarskola i Gimo. Han var intresserad av frågor som rörde kristendom och 

samhällsliv. Han var livligt engagerad både som predikant och aktiv 

kyrkobroder.62 

• Folke Holmström – författare. Han fick en inre kallelse och kände sig uppfordrad 

att i egenskap av systematisk teolog sammanfatta de synpunkter som sagts i 

debatten.63 

 

                                                 
59 Holmström, F, 1958, s. 11. 
60 http://www.kvinnorisvenskakyrkan.se/Word/Pr_kv_50.doc. 080519. 
61 Debatt om kyrkan, 1958, s. 181. 
62 Debatt om kyrkan, 1958, s. 8. 
63 Holmström, F, 1958, s. 11. 
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4.1 Negativa åsikter till kvinnliga präster 

4.1.1 Tradition 
Valter Lindström menade att det bör respekteras att kyrkan fasthåller vid den snart 2000 

åriga traditionen med endast manliga präster?64 Uppdraget och ämbetet att föra det kristna 

budskapet vidare har funnits i hela kyrkans historia. Föreskrifter och regler måste finnas i 

församlingarna.65

 

4.1.2 Uppdelning av manligt och kvinnligt 
Erik Petrén ansåg att om den manliga karaktären i pastorns roll skulle tas bort, vore det en 

stympning, och någonting skulle då gå förlorat.66 Prästens kön spelar egentligen ingen roll, 

men att den och andra prästämbetets manlighet inte är en fråga om liv och död för kyrkan. 

Denna arbetsfördelning mellan könen är Guds gåva. Han menade att trots kyrkans aktuella 

problem, går inte dessa att lösas genom att kvinnor blir prästvigda.67

 

4.1.3 Gud och Paulus ord 
Petrén menade vidare att ett av de allvarligaste problemen är det faktum att kvinnor 

upplever sig att vara kallade av Gud till att bli präster. Gud gör faktiskt nu vad han inte 

gjorde genom Jesus, nämligen kallar kvinnor till prästämbetet.68 Jesus valde ut tolv män 

till sina apostlar. Han hade ju kvinnor att tillgå som både i troskraft och i personlig 

tillgivenhet väl kunde möta sig med de män han tog till sina apostlar. Men det gjorde han 

inte. 

 

Lindström tyckte att den som följde Paulus syn på kvinnans underordnade ställning, när 

det gäller församlingen och kyrkans ämbete, måste också tillämpa denna syn på kvinnans 

position i äktenskap, hem och samhälle.69

 

                                                 
64 Debatt om kyrkan, 1958, s. 142. 
65 Debatt om kyrkan, 1958, s. 138. 
66 Debatt om kyrkan, 1958, s. 156. 
67 Debatt om kyrkan, 1958, s. 157-158. 
68 Debatt om kyrkan, 1958, s. 159-160. 
69 Debatt om kyrkan, 1958, s. 141. 
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4.2 Positiva åsikter till kvinnliga präster 

4.2.1 Tradition 
Birger Ekstedt menade att Sverige är i ett nödläge som skulle motivera just prästvigning 

av kvinnor. Ett av hans argument mot kvinnliga präster är att det vore ett brott mot 

Svenska kyrkans tradition.70 I författarens Holmströms bok uttalar sig Professor Gills 

Gerleman som menar att de som är mot kvinnliga präster svarar med; hela denna 

principdebatt är olycklig, inte för kvinnans rätt till prästämbetet, utan för teologin och 

teologerna. ”Jag har en stark känsla av att bakom dessa skruvade dogmatiker döljer sig 

ingenting annat än en manlig ämbetspsykos.”71

 

4.2.2 Uppdelning av manligt och kvinnligt 
Folke Holmström skrev att det är svårt att inse varför denna uppdelning i manligt och 

kvinnligt skulle utgöra ett hinder för att en kvinna skulle kunna vara präst. Det går inte att 

från denna synpunkt förklara kvinnan oskicklig för prästämbetet. Som kvinnlig präst 

skulle hon kunna göra en insats som många manliga präster är oförmögna till.72 Idag finns 

kvinnliga missionärer, ungdomssekreterare och söndagsskollärare som på församlingens 

uppdrag arbetar inom kyrkan och undervisar om det kristna budskapet.73

 

4.2.3 Gud och Paulus ord 
I bibelns människosyn hävdas det att män och kvinnor är lika inför Gud.74 Holmström 

menar att Gud har i det 20: e seklet efter Kristi födelse börjat kalla Svenska kvinnor till 

präster, men den Svenska kyrkas ledande skikt vägrar dem ännu vigning.75 Ekstedt påstod 

att Gud givit uppdraget att vara präst till män är en konservativ eller reaktionär hållning 

samt en nedvärdering av kvinnor.76 Holmström menade vidare att Svenska kyrkan har i 

nutiden inte rätt att bibehålla det andliga ämbetet såsom ett privilegium enbart för män.77 

                                                 
70 Debatt om kyrkan, 1958, s. 174. 
71 Holmström, F, 1958, s. 168. 
72 Holmström, F, 1958, s. 161. 
73 Debatt om kyrkan, 1958, s. 169. 
74 Holmström, F, 1958, s. 186. 
75 Holmström, F, 1958, s 18. 
76 Debatt om kyrkan, 1958, s. 162. 
77 Holmström, F, 1958, s 194. 
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och att Aposteln Paulus uttalanden får inte tolkas att kvinnan på grund av sitt kön vore 

mindre värd eller underställd mannens överhöghet.78

 

4.3 1958 års kyrkomöte 
Året efter det uppblossande kyrkomötet om kvinnors rätt till prästvigning, anordnades ett 

nytt möte 1958. Riksdagen lägger fram ett lagförslag om införandet av kvinnliga präster 

och på våren 1958 godkände riksdagen en lag om kvinnliga präster.79 Vid tidpunkten för 

det omtvistade beslutet fanns dock en majoritet mot kvinnliga präster inom Svenska 

kyrkan. Regeringens handlande uppfattades av många som diktatoriskt och kyrkans 

reaktion som undergiven. 

 

Sedan 1 januari, 1959 har både kvinnor och män rätt till prästämbetet.80

 

                                                 
78 Holmström, F, 1958, s 155. 
79 Nationalencyklopedin, 1993, s. 583. 
80 http://www.kvinnorisvenskakyrkan.se/Word/Pr_kv_50.doc. 080519. 
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5. Statistik 
1950 talet blev ett svårt årtionde för svenska kyrkans historia. Det inleddes med Hedenius 

debatten, fortsatte med Helanderaffären och avslutades med kvinnopräststriden.81

 

Kan vi se hur statistiken ändrades i och med dessa motgångar? Denna tabell är antalet 

utträdda ur Svenska kyrkan sedan 1/1 1952 till och med 1959. Lunds stift är dock inte 

medräknat.82

5.1 Tabell 1 Svenska kyrkans utträden 
Stift  Antalet 

invånare 

Antalet 

utträdda 

sedan den 1/1 

1952 

% Redovisnings

år  

Linköping 492 442 1 657 0,34 1953 

Västerås 525 960 1 758 0,34 1954 

Strängnäs 431 812 2 137 0,50 1955 

Göteborg 873 446 3 256 0,38 1956 

Stockholm 1 076 158 4 576 0,44 1956 

Härnösand 432 202 2 148 0,50 1957 

Skara 456 985 2 282 0,50 1958 

Karlstad 397 170 1 624 0,41 1958 

Luleå 500 374 2 536 0,51 1958 

Växjö 537 720 2 821 0,53 1958 

Ärkestiftet 545 152 3 037 0,56 1959 

Visby 55 054 290 0,53 1959 

 6 324 475 28 122 0,45  

 

Anledningen till att siffrorna är från 1/1 1952 är att religionsfrihetslagen började gälla då. 

 

                                                 
81 Nordin, S, 2004, s. 157. 
82 Svenska kyrkans årsbok, 1961, s. 232. 
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6. Analys 

6.1 Inledning till analys 
1950-talet skulle bli ett svårt årtionde för Svenska kyrkans historia. Det var viktiga frågor 

som kyrkan var tvungen att ta ställning till. Hedeniusdebatten handlade i huvudsak om 

kristendomens sanning och dess samband med moderna tankar. Helanderaffären avslöjade 

mygel och skamgrepp vid biskopsvalet i Strängnäs. Frågan om kvinnliga präster hade 

varit en debatt inom kyrkan i årtionden, men nu blossade den upp ordentligt. Den Svenska 

kyrkans situation under 1950- talet var på flera sätt svävande och osäker. 

 

Svenska kyrkan var efter andra världskriget ett samfund som förlorat i makt och 

inflytande. Efter kriget hade den samhörighet mellan kyrkan och det Svenska folket som 

kyrkans ledning upplevt under kriget och som kyrkan uttryckt i formuleringen ”den 

svenska linjen är den kristna linjen” hade försvunnit. Det är i och för sig inte så konstigt 

att kyrkans position under kriget var hög. Under blodiga och fruktansvärda krig söker folk 

ett hopp och ber till högre makter. 

 

Statistik över utträden från Svenska kyrkan är som jag redan påpekat, relativt svårfunnet. 

Det finns en inte komplett tabell tillgänglig som ger en uppskattad bild över utträden 

under 1950-talet, där de flesta stift finns representerade, men utöver detta har inga andra 

källor träffats på. Svenska kyrkan, som är grundkällan har med största sannolikhet bättre 

data än nedanstående tabell, men som tidigare nämnts har inte några andra data kunnat 

hittas. En anledning till att inte mer exakt data publicerats från Svenska kyrkan kan vara 

att dessa data varit missvisande för kyrkans status, på ett negativt sätt för den? 

 

I Tabell 1, presenteras den statistik som jag fått tag på. Den kommer jag i nästkommande 

stycken att utgå från, men behandla och omvandla. 
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6.1.1 Tabell 1- Svenska kyrkans utträden 
Tabellen nedan inkluderar den statistik som finns tillgänglig över utträdet från kyrkan 

under 1950-talet. 

Stift* Invånare Utträde sedan 1952 % Redovisningsår 
Linköping 492 442 1657 0,34 1953 
Västerås 525 960 1758 0,34 1954 
Strängnäs 431 812 2137 0,50 1955 
Göteborg 873 446 3256 0,38 1956 
Stockholm 1 076158 4576 0,44 1956 
Härnösand 432 202 2148 0,50 1957 
Skara 456 985 2282 0,50 1958 
Karlstad 397 170 1624 0,41 1958 
Luleå 500 374 2536 0,51 1958 
Växjö 537 720 2821 0,53 1958 
Ärkestiftet 545 152 3037 0,56 1959 
Visby 55054 290 0,53 1959 
   

*Lund stift saknas 
 

Det kan påpekas att inte några data inkommit för Lund stift, som är ett av Sveriges större 

stift. Frågan är varför just Lund stift saknas, då detta stift finns i övrig statistik som rör 

kyrkan. Vad jag kan tänka mig här är att Lunds stift påvisade så pass dålig statistik att 

kyrkan valde att inte ta med denna. Dock finns inget belägg för det. 

 

De årliga data som finns tillgänglig anses vara representativ för Sveriges befolkning över 

åren. Därför kommer dessa data att användas för att kvalitativt undersöka påföljden av ett 

antal händelser som jag anser påverkat synen på kyrkan nämnvärt. De årliga data som 

finns angivna anses vara representativ då procentsatsen för utträden ur Svenska kyrkan är 

relativt liknande över åren. Urvalsstiften för varje år har tillräckligt stor folkmängd för att 

kunna tolkas som godtyckligt analysunderlag. Vidare ska det tydliggöras att då inget 

oerhört snedpekande exempel i statistiken finns tillgängligt, finns egentligen väldigt lite 

bas för att inte ta dessa data som analysmängd. Därför kommer jag nedan att redogöra för 

de effekter vi ser i följande data. 

 

Jag har utgått från antalet utträden och totalt antal invånare i varje stift för att få en bättre 

noggrannhet i beräkningen av utträdesprocent. Data som angetts i tabellen är avrundade 

till två decimaler och jag har genom att räkna om det till dess faktiska värde med en mer 
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decimal fått en bättre bild av förändringen genom åren. Detta är viktigt att göra då spannet 

mellan det högsta och lägsta utträdet är 0,22 procent och en missvisande avrundning kan 

uppgå till mer än 0,05 procent. Detta skulle kunna innebära att vi misstolkar trenden av 

utträden då värdena ligger i ett väldigt smalt intervall. En liten siffras avrundning kan ha 

stor betydelse för tolkningen. Tabell 2 nedan inkluderar de omräknade värdena för 

utträden. 

 

6.1.2. Tabell 2 - Svenska kyrkans utträden med omräknad procentsats 
Stift* Invånare utträde sedan 1952     % Redovisningsår 
Linköping 492 442 1657 0,336 1953 
Västerås 525 960 1758 0,334 1954 
Strängnäs 431 812 2137 0,495 1955 
Göteborg 873 446 3256 0,373 1956 
Stockholm 1 076158 4576 0,425 1956 
Härnösand 432 202 2148 0,497 1957 
Skara 456 985 2282 0,499 1958 
Karlstad 397 170 1624 0,409 1958 
Luleå 500 374 2536 0,507 1958 
Växjö 537 720 2821 0,525 1958 
Ärkestiftet 545 152 3037 0,557 1959 
Visby 55054 290 0,527 1959 

 
*Lund stift saknas 
 

Det kan vara en intressant fråga att undersöka varför kyrkan valt att redovisa ett flertal 

olika stift under ett år, samt vid andra tillfällen valt att enbart nyttja tillgänglig data från ett 

stift. Min tolkning efter att ha studerat kombinationen av utträdessiffror och deras 

respektive stift i tabellen är att kyrkan försöker mörka dåliga utträdessiffror. Det är 

nämnvärt att påpeka att kyrkan till exempel valt att ge statistik över Göteborg och 

Stockholm 1956. Detta är de två starkaste stiften till befolkning och råkar av händelse 

representeras just det år som kyrkan tagit till ett antal motåtgärder till de ökande utträdena. 

Detta kommer vidare att nämnas mer i kapitlet 6.3.1. Tidigare nämndes även att uppgifter 

för Lund stift totalt saknas, vilket stärker hypotesen att Svenska kyrkan har valt att inte 

delge viss data. 

 

Vidare är det intressant att se närmare på varför kyrkan har valt att redogöra för så pass 

många stift under samma år (1958). För att ta hänsyn till den faktiska utträdessiffran under 
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detta år har jag lagt ihop samtliga utträden från de olika stiften (Skara, Karlstad, Luleå och 

Växjö) och delat detta med den totala befolkningen av dessa stift för att få den verkliga 

utträdeskvoten under året. Detsamma gäller under åren 1956 (Stockholm och Göteborg) 

samt 1959 (Ärkestiftet och Visby). För att illustrera detta har år 1956 använts nedan som 

räkneexempel. 

 

6.1.3. Tabell 3 – Utdrag ur tabell 2 för beräkningsexempel 
Stift Invånare utträde sedan 1952     % Redovisningsår 
Göteborg 873 446 3256 0,373 1956 
Stockholm 1 076158 4576 0,425 1956 

 

Genom att addera invånarna (873 446 + 1076158) och antalet utträde (3256 + 4576) från 

Göteborg och Stockholm och dela utträdet med totala invånarantalet får vi den faktiska 

utträdesprocenten för 1956, 0.40%. Denna beräkning har gjorts för alla årtal där mer än ett 

stift är representerat. När vi ser dessa siffror kan Göteborgs siffror se missvisande låga ut. 

Historiskt sett så är Göteborg kanske ett mer religiöst starkare stift än Stockholm? 

 

Jag anser att de siffror som vi har i tabellen är representativa för hela landet. En teori är att 

kyrkan redovisar det ”bästa” stiftet, alltså det stift med minst utträden just det året. Då det 

så vitt jag vet inte förekommer någon årligen återkommande insamlingsperiod där kyrkan 

har som krav att redovisa antalet medlemmar, fanns det heller inget skäl för dem att 

strukturellt samla på denna information. 

 

Innan vidare analys av statistiken, kommer den först att presenteras som en kolumngraf, 

för att bättre visa trenden. 
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6.1.4 Graf 1- Indikativt årligt utträde ur Svenska kyrkan 
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Trend linje 

Genom att studera grafen över utträden i Sverige under 1950-talet ser vi generellt att 

trenden på ökande utträden är tydlig, men allt viktigare ska jag undersöka tre 

huvudförändringar under denna tid. Den första är vad som hände mellan 1953 och 1955 då 

utträdet kraftigt ökade gentemot de fingervisningar jag fått på tidigare årtal. Dock har jag 

inga data på åren innan 1953. Året mellan 1952 – 1953 borde vara med i denna tabell. Det 

andra är vad som hände 1956, då utträdet bröt mot trenden. Samt det tredje intressanta 

området är varför trenden vände igen 1957 och 1958 på ett negativt sätt för kyrkan. 

 

6.2 Hedeniusdebatten, Helanderaffären och religionsfrihetslagen 

6.2.1 Förlust av intellektuell trovärdighet 
Den första viktiga reflektionen att titta närmare på, är att under 1953-55 ökande utträdet ur 

kyrkan kraftigt. Dessa år hade varit turbulenta för kyrkan. Enligt Graf 1 (6.1.4) ser vi att 

kyrkan i snitt tappade 0,16 procentenheter mer per år mellan dessa år. 

 

Det började redan 1949 då Ingmar Hedenius publicerade sin bok. Jag tror inte att 

Hedenius eller någon annan någonsin trodde vilken genomslagskraft hans bok skulle få 

när han skrev den. Han ville att boken skulle ”väcka en hel del diskussion”, medan den 

framkallade en av de största debatter som förekommit i Sverige. 

 

Hur kommer det sig att boken fick sådan genomslagskraft som den fick? Givetvis olika 

faktorer: en viktig del är dock att Hedenius hade ett brinnande engagemang för det han 
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gjorde. Hans bok var skriven på ett enkelt språk, inget högtravande och mässande. Stil och 

upplägget i boken kan ha gjort sitt till bokens popularitet. 

 

En annan faktor var att kyrkan har i alla tider haft en viktig position till folket, och kyrkan 

har nog känt att folket varit i en beroendeställning till den. Kyrkans ställning i samhället 

hade varit relativt trygg, så boken kom överraskande. 

 

Boken kom precis i rätt läge. Den fick draghjälp av det rådande kulturella klimatet som 

efter kriget dominerades av stark vetenskaps- tro och framtidsoptimism. Denna tro fick 

företräda den framåtsträvande utveckling i motsats till kyrka och kristendom, som fick stå 

för en konservativ spärr. I och med det aktuella klimatet, fick kyrkan stämpeln som 

bakåtsträvande. Kyrkan blev otydlig med sina tvekande repliker, och utan att ha ett bra 

belägg för åsikterna. Det som Hedenius kom med, var något nytt, och nytt är alltid 

spännande. Han hänvisade också ofta till det sunda förnuftet, vilket är något konkret och 

lättare att ta till sig. 

 

Hedenius fick bra hjälp av Tingsten. Tingsten satt på en hög post på DN, och i och med 

det fick Hedenius god uppbackning av dåtidens största Svenska morgontidning. På 1950- 

talet hade tidningarna stor genomslagskraft, eftersom det inte fanns tillgång till några 

andra stora massmedier. Det som skrevs, nådde alltså den stora massan. Till följd av att 

Hedenius hade Tingsten och DN på sin sida, skrevs en mängd av kristendomskritiska 

åsikter och ståndpunkter. 

 

Det är ganska lätt att få uppfattningen att kyrkan nonchalerade Hedenius kritik och inte 

bemödade sig att svara upp. Det är en missvisande bild av kyrkans handlande. Kyrkan 

svarade på kritiken. Detta uppmärksammades men förkastades och nedvärderades. Dock 

hade teologerna varken en bra dialog eller något samarbete mellan varandra. I och med att 

DN drev en kampanj mot kyrkan, måste kyrkan ha känt sig i underläge. Men om 

teologerna svarade med inlägg och insändare, kan dessa inte ha fått lika stort utrymme 

som Hedenius och andra kristendomskritiker i DN. Redan här blev kyrkan försvagad i 

folks ögon, för det kan ses som att kyrkan inte bemödade sig att skriva insändare och 

svara på kritiken. I och med den pondus som boken fick, tror jag att Hedenius var en 

respekterad person i den kulturdebatt som rådde. 
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Den intellektuella förlusten fick teologerna stå för. I alla tider har präster varit bland de 

viktigaste samhällsmedborgarna. Det var till prästen folket gick för att få svar på sina 

frågor och sina bekymmer lösta. I detta skede när teologerna inte kunde replikera när 

Hedenius framförde sin kritik, ledde till en stark motgång för kyrkan. Att de misslyckades 

att ge svar på tal. Det är belagt att kyrkan hade låga besökssiffror, samt att folket mer och 

mer tog avstånd från kyrkan. Dessa fakta nonchalerade kyrkan. 

 

Trovärdigheten för kyrkan blev försvagad. Biskoparna och teologerna var oförmögna att 

försvara kristendomen mot denna vetenskapliga kritik. Teologerna och biskoparna var 

som sagt inte beredda på att boken skulle få en sådan genomslagskraft. Kyrkan hade 

dessutom inget gemensamt försvar, utan det som framkommit var att de pratade runt 

situationen och pratade om varandra. De trodde nog att de skulle klara av den kritik som 

framfördes av Hedenius och Tingsten. 

 

Det blev i fortsättningen svårt att diskutera kristendomen utan att Hedenius namn var 

inblandad. 

 

6.2.2 Förlust av moralisk trovärdighet 
Knappt hade Hedeniusdebatten hunnit svalna, så kom nästa bakslag för kyrkan. Valet vid 

Strängnäs stift slutade i en skandal med mygel, fusk och baktaleri inblandat. Skandalen 

kallas även för Dick Helanderaffären. Det var nog många som inte visste hur de skulle 

ställa sig i den här frågan. Var Dick Helander var oskyldigt dömd eller inte? Rättsfallet är 

ett av Sveriges mest omtalade under 1900-talet. Kyrkan var redan i blåsväder efter 

Hedenius frammarsch några år tidigare. 

 

Jag anser att det han stod åtalad för och dömdes till, inte hade bevisningen nog att fälla 

honom. Bevisningen mot Helander: hans fingeravtryck fanns på vissa av breven. Hur han 

förklarade hur avtrycken kommit till, kan jag tycka vara en ganska långsökt förklaring. 

Vem skulle ha kunnat ha tagit 500 kuvert från hans rum eller rent utav skrivit dem där 

inne? Eller om det var han, så klumpigt att inte använda handskar. Helanders försvar 

menade att det inte fanns tillräckligt många likheter mellan avtrycken på breven och 

Helanders fingeravtryck för att de skulle veta säkert att det var han. Rätten ansåg dock det 

i hög grad sannolikt att fingeravtrycken på breven kom från Helander. 

 24



 

 

I rättegången jämfördes Helander och brevskrivarens språkbruk. Språket i de anonyma 

breven och språket i skrifter av Helander var lika, och detta blev ett bevis mot Helander. 

Jag tycker att det hela låter banalt, om någon velat sätta dit honom, hade de givetvis 

granskat hans tidigare skrivna skrifter och sett hans speciella kommatering. Denne hade 

sedan kopierat hans skrivstil- och förfalskat breven. Om han skrev breven, så klumpigt att 

inte skriva med ett sånt neutralt språk som möjligt. Rätten var dock övertygad om att 

Helander skrivit de anonyma breven. 

 

Det som jag anser är det märkliga i detta fall är just Helanders köp och affärer med 

skrivmaskiner. Han köpte dem under falskt namn, och försökte sedan gömma undan vissa 

av maskinerna när han insett att polisen startat en förundersökning. Varför skulle han ha 

gjort det om han var oskyldig? Eller så ville han vinna till varje pris och då är det lätt att 

förivra sig. 

 

Denna skandal bidrog till den moraliska förlusten för kyrkan. Fusk och mygel har aldrig 

stått högt på någons lista. Helander hävdade gång på gång att han var oskyldigt dömd. Om 

folket efter Hedenius kristendomskritik var osäkra på var de skulle stå i kyrkofrågan, 

kanske denna skandal fick dem att välja sida. Skandalen var givetvis något som var 

negativt för kyrkan. Detta fall engagerade folk, och det spekulerades om han var oskyldig 

eller inte. Kyrkan var redan i rampljuset sedan Hedeniusdebatten, detta kan vara att 

intresset var stort. 

 

Det skrevs även mycket om detta fall i tidningar, och som jag tog upp med Hedenius, så 

fanns det inte många andra stora massmedier. Vid denna tidpunkt blev det som skrevs i 

tidningarna - det som kom ut till den stora massan. En anledning till att Helanderaffären 

blev stor var nog just skandal och kyrka i kombination som gjorde att det blev ett 

massmedialt intresse. Det som publicerades var säkerligen inte mycket som var till 

Helanders fördel. 

 

Det som blev kyrkans fall, var att det var intriger på hög kyrklig nivå. Det var präster och 

biskopar som tvistade mot varandra. Rätten som gång på gång dömde Helander som 

skyldig, och han som gång på gång bad om nåd. 
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Var den fällande domen rimlig på sin samtid? Om vi tänker på den tidens kunskapsnivå 

och kriminaltekniska metoder. Det fanns till exempel ingen DNA - analys för att se om 

Helander hade slickat igen kuverten. 

 

Frågan kvarstår, var Helander skyldig eller inte? Var han en oädel förtalare eller ett 

oskyldigt offer? Vilket av dem som är rätt får vi nog aldrig reda på. Detta är ju en relativt 

obetydlig händelse, som blev uppförstorad, och som sedan blev en av landets största 

rättsfall. Konsekvenserna för Helander om han nu var oskyldig blev katastrofala. 

 

6.2.3 Förlust av offentlig makt 
År 1952 infördes lagen om religionsfrihet i Sverige. Genom lagen blev fritt utträde ur 

Svenska kyrkan för första gången möjligt. Det torde sannolikt ha varit en stor debatt kring 

detta beslut. Kyrkan opponerade sig säkerligen innan lagen blev fastställd. Lagen var 

avsedd att omforma och anpassa den religionsfrihet, som varit debatterad under så lång tid. 

Kyrkans särställning måste ha ifrågasatts. 

 

I och med religionsfriheten, visar Sverige att det är accepterat att tro på något annat. Det 

är en grundläggande mänsklig rättighet att få tro. Lagen är ett skydd i utövande i sin 

religion eller i byte av religion. Förr tvingades folk att tillhöra ett samfund som var 

godkänt av staten. Vi kan ju undra hur många det var som var godkända? Det är viktigt att 

värna om religionsfrihetslagen. Varje människa ska ha rätt att tro på gudomligheter eller 

andra väsen, eller att inte tro att sådana existerar. Det är en allmän rättighet för den 

enskilde. 

 

I och med religionsfrihetslagen förlorade kyrkan den offentliga makten och den ”religiösa 

kontrollen” över folket. Numera kunde man gå ur kyrkan, utan att sedan vara tvungen att 

gå med i ett annat religiöst samfund. Kyrkan som under alla tidigare år ”haft monopol” i 

det Svenska samhället, hade nu inget att säga till om. 

Lagens paragrafer ser rätt enkla ut att uppfylla. Men jag frågar mig själv, hur mottogs 

lagen, både från kyrkans håll och för motståndarna till kyrkan? Vilken grupp det var som 

har tolkningsföreträde av lagtexten? Vem eller vilka var normgivande? Ur vilkas 

perspektiv ska konflikter tolkas? Vilka grupper utgör minoriteten? 
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Sammanfattningsvis är Hedenius och hans kristendomskritik, Helanderaffären och 

religionsfrihetslagen tre komponenter som jag anser tillsammans är faktorer till att många 

lämnade kyrkan mellan 1953 till 1955. 

 

6.3 Åren fram till 1955 

6.3.1 Kyrkans motåtgärder lyckades 
Den andra intressanta händelsen är kyrkans motåtgärder i mitten av 1950 talet, som visade 

sig ha effekt. Enligt graf 1 (6.1.4) visar den att antalet utträden minskade mellan 1955 till 

1956. Vid motåtgärderna tappade kyrkan 0,09 procentenheter mindre medlemmar än 

mellan åren 1953-1955. Trots att denna tid har visat sig vara en väldig kritisk tid för 

kyrkan, kände kyrkan att folket inte hörsammade den och att de därför inte nådde ut med 

sitt budskap. Kyrkan var tvungen att ta till vissa motåtgärder, som visade sig att ge resultat. 

Det ska nämnas att denna nedgång i antalet utträden inte enbart behöver bero på kyrkans 

motåtgärder. Det kan nog finnas andra förklaringar. 

 

Många inom kyrkan menade att kyrkan måste förändras från det gamla och se den 

kommande tiden i den takt som samhället förändrades. Birger Ekstedt hade frågat sig om 

kyrkan kunde dö? Det är inte så konstigt, men kyrkan ville även ge Hedenius, Tingsten 

och andra kristendomskritiker svar på tal. Det är synd att teologerna inte kom till skott 

tidigare och hittade ett gemensamt försvar. Då kanske inte 1950- talet hade sett ut så här? 

Kyrkan kände att de inte nådde ut med sitt budskap. Det märktes att otrons utbredning 

hade tagit folket med storm. Många stiftelser bildades, bland annat Sigtunastiftelsen och 

Katharina- stiftelsen. De skulle bygga broar mellan folket och kyrkan. Dessa motåtgärder 

tycker jag är en bra anledning till att kyrkan är medveten om sin krissituation, och vill 

förändra den trend på utträden som varit. 

 

Kyrkan kände att de hade försummat två grupper; kvinnorna och industriarbetarna. Just att 

kvinnorna hade dragit sig ut från kyrkan kanske har nåt med kvinnopräststriden att göra. 

Den debatten hade hållit igång i årtionden. 
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6.4 Kvinnopräststriden 

6.4.1 Förlust av kulturell trovärdighet 
Tråkigt nog för kyrkan, varade inte trenden att folk stannade i kyrkan väldigt länge. Den 

tredje specifika förändringen som ökande utträden var påföljden av tvisten om kvinnliga 

präster. På kyrkomötet 1957 lades det fram att kvinnor bör få prästvigas. Den debatt som 

rasade efter detta möte, kommer kanske vara en av de största kriserna i kyrkans historia. 

Att prästerna röstade ner förslaget så stort var inte bra för deras försök att vara med i 

samhällets takt framåt. Kyrkans trovärdighet minskade markant, och det ser vi även i 

statistiken. Det var många som valde att lämna kyrkan mellan 1957 – 1959, då debatten 

rasade som värst. Enligt grafen (6.1.4) tappade kyrkan i snitt 0,15 procentenheter i antal 

medlemmar per år. 

 

Det var två läger som debatterade om kvinnors rätt till prästvigning. Det ena lägret var för 

och det andra mot, och det var många som lämnade kyrkan från båda lägren. Det var 

pajkastning fram och tillbaka, det ena argumentet värre än det andra. Båda sidor hänvisade 

till bibeln och Guds ord, uppdelningen mellan män och kvinnor samt tradition. Många 

frågade sig om svenska kyrkan har rätt att bibehålla prästyrket endast för män? Var 

männen inom kyrkan så rädda att förlora den lilla makt och auktoritet de fortfarande hade 

över kvinnorna inom detta område? 

 

På 1958- års kyrkomöte, bestämmer riksdagen över kyrkan att kvinnor ska få prästvigas. 

Detta såg inte heller bra ut för kyrkans auktoritet, riksdagen kommer och bestämmer hur 

kyrkan ska agera i denna fråga. Det var på kyrkomötet som kravet på jämlikhet slog 

igenom. Med detta beslut ansågs kvinnan som jämställd med mannen. Jag kan tänka mig 

att detta beslut inte upplevdes som kyrkofolkets vilja, och att många kände sig överkörda 

och fasade över beslutet. 

 

Debatten om kvinnliga präster visade sig att bli en väldigt långvarig diskussion. Debatten 

avslöjade djupgående meningsmotsättningar. 
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7. Avslutande reflektion 
Jag tänkte nu summera vad jag kommit fram till genom att ange de samstämmigheter och 

eventuella avvikelser med statistiken och de händelser som inträffade under 1950-talet. 

 

Hedeniusdebatten ägde rum 1949 och i början av 1950-talet och några år senare 

Helanderaffären, som vardera sägs vara en av de mest intensiva kulturdebatter respektive 

en av de största rättsfall som förekommit i Sverige. 

 

När Hedenius och hans kristendomskritiska sällskap var i rampljuset och att boken 

publicerades började folk att tvivla på sin inställning till kyrkan. När Helander sedan 

dömdes mot sitt nekande gång på gång, tvekade folk kanske ännu mer? Just hur många 

som lämnade kyrkan i vardera av dessa händelser går inte att säga, på grund av att det inte 

finns någon statistik från början av 1950-talet. 

 

Samtidigt som Helanderaffären blossade, instiftades religionsfrihetslagen i Sverige. 

Kontentan av dessa händelser kommer mellan åren 1954-1955, då vi ser en tydlig ändring 

i utträden, i samstämmighet med den statistik jag haft. 

 

I samtliga böcker jag har läst, står det att i mitten på 1950- talet började problemen hopa 

sig för kyrkan. Den bild jag fått av litteraturen är att det kyrkliga livet minskade och att 

utträdena ökade ännu mer under just denna tid. De avvikelser som enligt min tabell och 

det jag fått fram av den, minskade utträdena lite grann just under 1950-talets mitt. Jag har 

tolkat det som att kyrkans motåtgärder lyckades en aning, i alla fall för stunden. 

 

Däremot en debatt som varit på tapeten till och från i årtionden, kvinnopräststriden 

blossade den upp 1957. Nu vände det igen och kyrkan började tappa medlemmar, i 

samstämmighet med den statistik jag haft. 
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Sammanfattning 
Jag har undersökt kyrkans situation i Sverige på 1950- talet, då en förändring skedde med 

kyrkan. Finns det några samstämmigheter och eventuella avvikelser mellan tillänglig 

statistik över utträden och viktiga händelser/skeenden under 1950-talet? Mitt syfte med 

arbetet är att studera Svenska kyrkans nedgång på 1950-talet genom att jämföra tillänglig 

statistik med det faktiska historiska skeendet. Det började med att Ingmar Hedenius 

publicerade sin kritiska bok ”Tro och vetande” 1949. I den kritiserar han på kristendomen, 

teologer och biskopar. Några år efter boken publicerades skedde en skandal vid 

biskopsvalen i Strängnäs. Denna kallas även Helanderaffären, som senare har visats vara 

ett av de största rättsfallen i Sverige. Dessa två faktorer hade en negativ inverkan för 

kyrkan. På 1950-talets mitt instiftas religionsfrihetslagen och kyrkan och 

kristendomens ”monopol” försvinner. I statistiken märks en skillnad i antal utträden 

mellan åren 1953-1955. Vid mitten av 1950- talet känner kyrkan att de måste replikera på 

kritiken De vill bland annat ge Hedenius och andra kristendomskritiker svar på tal, och 

startar en rad motåtgärder. Några stiftelser byggs upp, och kyrkan börjar vinna tillbaka 

folks förtroende. Utträdena minskar något. Då kommer nästa skandal mot kyrkan. Frågan 

om kvinnliga präster hade varit en fråga i några årtionden, men nu blossade den upp 

ordentligt. Två läger bildades, de om var för och de som var mot. Denna debatt visade sig 

bli en av de största kriser för kyrkan och utträden ökar igen. 
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Det senaste året (2 november, 2006 – 1 november, 2007) valde 56 537 personer utträde ur Svenska kyrkan.
 Idag ägnar de flesta av oss svenskar religionen några få korta ceremonier i våra liv; dop, konfirmation, giftermål och begravning. Den större delen av det svenska folket tror inte längre på de kristna föreställningarna eller lever enligt den kristna tron. Dock genomsyrar kyrkans helger alla våra seder och traditioner. Vid en högtid firar vi gärna den i kyrkan, och just i bevarandet av traditioner finns en stark religiositet.

Det Svenska samhället ser idag annorlunda ut än i det vilket kyrkan verkat under tidigare generationer. I det gamla samhället hade kyrkan en central roll i samhällets och människors liv. Under senare delen av 1800- talet har samhället urbaniserats från bondesamhälle och övergått till industrisamhälle. Traditionellt hade samhället präglats att kyrkan helt styrde människors liv.

Under 1900-talet förlorade kyrkan allmänt inflytande, vilket bidrog till att den också förlorade prestige. Dock hade två världskrig rasat, och under kriget kände kyrkan att folket stod den närmare. År 1949 publicerades filosofiprofessorn Ingemar Hedenius bok ”Tro och vetande”. Boken är kristendomskritisk, och Hedenius menar att det finns en motsättning mellan kristen tro och vad vetenskapen säger. Svenska kyrkan var efter andra världskriget en organisation som förlorat i makt och inflytande. När ”Tro och vetande” publicerades hade fortfarande kyrkan en hög auktoritet och position i samhället.
 I boken avvisar Hedenius den kristna tron och förklarar den intellektuellt ohållbar. Han hade en medhjälpare i Herbert Tingsten. Tingsten var Dagens Nyheters (DN) chefredaktör mellan 1946 och 1959, han var även känd som ledarskribent och kulturdebattör. Tingsten var likväl som Hedenius väldigt kritisk till kyrkan.


Vad hände med kyrkan och dess status på 1950 talet? Vilka motgångar fanns det egentligen? Jag vill ta reda på om det är statistiskt bevisat att kyrkan tappade medlemmar, och vad som hände med kyrkan efter att Hedenius kom ut med sin kristendomskritiska bok? Åren före 1950 hade som sagt varit ljusa för kyrkan, är de detsamma nu på 1950-talet? Jag valde att skriva om kyrkans roll, för att det är intressant att ta reda på vilka anledningar det fanns till att människor bröt sig loss från kyrkan i allt högre grad.

1.2 Syfte och frågeställningar


Syftet med denna uppsats är att studera Svenska kyrkans nedgång i antal medlemmar på 1950-talet genom att jämföra tillänglig statistik med det faktiska historiska skeendet.

De frågeställningar som undersöks är:


· Finns det några samstämmigheter mellan tillänglig statistik över utträden och viktiga händelser/skeenden under 1950-talet?


· Finns det några avvikelser mellan tillänglig statistik över utträden och viktiga händelser/skeenden under 1950-talet?


1.3 Metod

1.3.1 Allmänt om forskningsmetoden

Den metod som kommer att användas i denna uppsats är både kvalitativ och kvantitativ. Den kvalitativa metoden används i kapitlen två till fem, och den subjektiva tolkning och uppfattning av informationen som finns. Den kvantitativa används i kapitel sex, med tabeller. Det tillvägagångssätt som används är innehållsanalys. Jag har även tittat på innehållet i böcker och tidningsartiklar. Innehållsanalysen kan både vara kvalitativ och kvantitativ beroende på vad som analyseras. Väljer man att arbeta kvantitativt blir tillvägagångssättet att mäta eller räkna vissa företeelser i texten. Innehållsanalys kan även användas för att metodiskt beskriva innehållet i utvalda texter. Metoden blir då istället kvalitativ och skillnaden mot den kvantitativa är att ingenting räknas eller mäts, utan undersökaren gör tolkningar av texternas innehåll.


Samma ämne kan få olika betydelse beroende på vem som har skrivit texten, författarens värderingar och avsikter påverkar slutresultatet.

1.3.2 Urval och metodiska problem

Det har inte varit några svårigheter att hitta relevant material till den kvalitativa delen av uppsatsen. De böcker som använts uppfyller kraven för att kunna besvara den kvantitativa delen av frågeställningarna. Däremot var det väldigt svårt att hitta statistik över utträden ur kyrkan. Svenska kyrkan, som ändå är källan till siffrorna, sade sig inte ha äldre statistik än från 1970-talet och de hänvisade till stadsbiblioteket. På stadsbiblioteket fanns inte statistik på utträden. På Statistiska Central Byråns (SCB: s) bibliotek på Karlavägen i Stockholm finns en tabell i deras arkiv, från Svenska kyrkans årsbok från 1961*.
 Dock var den väldigt svårtolkad. De metodiska svårigheter som det innebär att använda sådant begränsat siffermaterial som jag haft, är troligen de begränsningar som det blir genom att läsa av tabellen. Jag inte kan inte heller följa samma stift från år till år eller i hela landet från år till år. Denna begränsning kan få följder när jag ska analysera tabellen och kan bland annat påverka siffrornas representativitet. Trots dessa begränsningar, ville jag dock ha med tabellen. Dels för att inte ändra mitt syfte, och dels för att jag har ett intresse att jämföra de faktiska händelserna med siffrorna för utträdarna. Jag gjorde ett försök till en analys av tabellen. Men som läsare bör man ha i åtanke att statistiken är begränsad, men den ger ändå en uppfattning om hur situationen kan ha sett ut på 1950-talet.

1.4 Disposition

Arbetet är en C-uppsats som består av sju kapitel. I kapitel ett finns inledningen som beskriver ämnesvalet, syftet och de frågeställningar som visar inriktningen på studien. Samt metod och den disposition som arbetet är strukturerat efter.


Kapitel två till fem är resultatet, i dessa kapitel svarar jag på frågorna;


· Vilken situation inträffade?


· Vad fick det för effekter för kyrkan?


· Hur reagerade kyrkan?


I det andra kapitlet beskrivs Ingmar Hedenius och hans vän Herbert Tingsten och deras kristendomskritiska inställning mot Svenska kyrkan, teologerna och biskoparna, samt den diskussion som följde efter Hedenius bok ”Tro och vetande” publicerades.

I detta kapitel, tas även de följder upp som kom i och med biskopsskandalen i Strängnäs 1952, även kallad Dick Helanderaffären. Detta var ett av Sveriges största rättsfall genom tiderna.

I det tredje kapitlet beskrivs hur kyrkans situation såg ut fram till 1950 talets mitt. Hur kyrkan kritiserades och hur den pressade kyrkan att göra motåtgärder och försöka vinna tillbaka förtroendet. År 1951 instiftades även religionsfrihetslagen i Sverige, innan lagen kom i bruk kunde man inte gå ur kyrkan för att övergå till en icke-kristen församling eller helt stå utanför någon församling.

Det fjärde kapitlet handlar om kvinnopräststriden i samband med kyrkomötet 1957. Debatten kunde bli den mest kritiska i Svenska kyrkans historia och kapitlet är indelat i underrubrikerna: tradition, uppdelning – manligt och kvinnligt, samt Gud och Paulus ord. Här redovisas två förespråkare från båda ”lägren” som uttalat sig i dessa frågor.

I det femte kapitlet visas en tabell på utträden på 1950- talet. Den gäller från 1952 till 1959. Anledningen till att den är från 1952 är att religionsfrihetslagen stiftades då.

Det sjätte kapitlet är analys. Här jämförs om Svenska kyrkans nedgång på 1950-talet kan göras med tillänglig statistik och med det faktiska historiska skeendet.


I kapitel sju, är det en avslutade reflektion/diskussion. Här summeras de samstämmigheter och eventuella avvikelser med statistiken och de händelser som inträffade under 1950-talet.

Slutligen finns en sammanfattning samt en litteraturförteckning.

2. Hedeniusdebatten och Helanderaffären

2.1 Introduktion

1950- talet skulle bli ett svårt årtionde för Svenska kyrkans historia. Det inleddes med Hedeniusdebatten, fortsatte med Helanderaffären och avslutades med kvinnopräststriden.


2.2 Ingmar Hedenius mot kyrkan

Ingemar Hedenius hade alltid haft ett intresse av teologiska frågor. Som student i Uppsala hade han för avsikt att bli teolog.
 Han kände till kristendomen väl, och hans negativa inställning mot religionen ska ha vuxit fram ur en djup besvikelse över den kristendom som han hade lärt känna i sin uppväxt och omgivning.
 I sin bok ”Tro och vetande” är Hedenius ute efter att kritisera den Svenska kyrkan och hans grundfråga är huruvida det finns en motsägelse mellan tron och vetandet.
 Hedenius skriver i boken om hur besynnerligt det är att en man som skulle vara sänd av Gud, sedan blivit korsfäst, död, begraven och sedan uppstånden igen.
 Flera uppsatser i ”Tro och vetande” gjorde frontalangrepp mot kristendomen och svenska kyrkans teologer och biskopar. Hedenius ville att boken skulle ”väcka en hel del diskussion”. I själva verket gav den upphov till en av de mest intensiva kulturdebatter som förekommit i Sverige.


Debatten inleddes med en omtalad recension i DN av chefsredaktör Herbert Tingsten.
 På ena sidan stod Hedenius och Tingsten som enad front och hänvisade till vetenskap och förnuft, och på andra sidan stod kristna anhängare
 Den 17 juli 1949, publicerade Tingsten en rapport där han skrev att det var endast några procent som var på söndagens gudstjänst,
 och han målade upp bilden av en kyrka på reträtt som ”kastar myter och lärosatser för att rädda sin existens”.
 De låga besökssiffrorna i kyrkan, otrons utbredning och kyrkans nonchalerande av dessa fakta blir bra skäl för Hedenius och Tingsten att arbeta mot kyrkan.

Hedenius menar att grundtanken i kristendomen, försoningsläran verkligen är en dårskap för förståndet.
 Hans slutsats att kristendomen är intellektuellt ohållbar gav stöd åt Tingstens tes om religionens död, i den meningen att den förklarade, varför människor inte tror.


Hedenius skrev medryckande och roligt. Hans texter präglades också av ett brinnande engagemang.
 Hedenius stil, samt upplägget i boken är två viktiga faktorer till dess uppståndelse.
 Många kyrko- och kristendomskritiker lutade sig mot Hedenius och hans skrift. Han uppfattades som upplysningsmannen som med sitt förnuft krossat de kristna föreställningarna.


Hur bemötte teologerna Hedenius kritik? De handlade dåligt och striden inför allmänheten kom att framstå som ett nederlag för dem.
 Hedenius kritik av kristendomen och i synnerhet mot Svenska teologin kom överraskande. Den debatt som utlöstes av ”Tro och vetande” präglades på kristet håll av otillräckliga dialoger och ett stelt försvar av vissa delvis gamla och inaktuella ståndpunkter.
 Debatten som följde visade hur många kristna som nästan tvångsmässigt försvarade vissa religiösa tankar, utan att kunna ge några tillfredsställande förståndiga skäl för sina åsikter.
 DN uppmanade de teologer som Hedenius angripit att bemöta hans kritik
 men försvararna tog inte Hedenius invändningar på allvar. Ibland avvisade de honom som en inte värdig dialogpartner och betraktade hans teorier som otillförlitliga.
 Samtidigt fruktade kyrkan de nya aggressiva tongångarna. DN drev en kampanj mot kyrkan
 och präster och teologer framstod som vilse i ett nyare och modernare samhälle.


Den svenska kyrkans situation vid 1950 talets ingång var på flera sätt svävande och osäker.
 Vilka påföljder fick debatten om ”Tro och vetande”? Det mest uppenbara blev följderna inom den akademiska teologin.
 Hösten 1950 hade debatten kring ”Tro och vetande” frågan dämpats.


Hedenius andra uppföljande bok kom ut 1951, men den nya boken gav inte upphov till någon ny stor religionsdebatt.
 Hedenius menade att det är svårt att få igång en debatt med samma deltagare och att den inte skulle tillföra något nytt.

I fortsättningen blev det svårt att diskutera kristendomens sanning utan att Hedenius namn drogs in.
 Hedenius blev den främste företrädaren för ett nytt, kulturradikalt bildningsbegrepp och för en ny etik och ateismens grund.


2.3 Biskop Dick Helander

Två år efter Hedenius och hans ”Tro och vetande debatt” hade dominerat Sverige, fanns det ännu en anledning till oro i inom kyrkan. En skandal med biskopen Dick Helander i Strängnäs stod i centrum. Denna skandal förbättrade inte kyrkans moraliska anseende. Det som inträffade var en händelse som vid denna tid gjorde att Svenska kyrkan fick mindre gott rykte. Skandalen kallas även ”Dick Helander affären”.


I oktober 1952 skulle biskop väljas i Strängnäs stift. Fem kandidater fanns: Gustav Adolf Danell, Gösta Lundström, Hjalmar Lindroth, Helge Ljungberg samt Dick Helander. Vid valet placerades Helander på tredje plats, vilket gjorde det möjligt för regeringen att utnämna honom till biskop.


Mellan den 10: e och den 20: e oktober hade minst 500 maskinskrivna, anonyma brev skickats till sammanlagt 186 präster inom Strängnäs stift. Vissa av Helanders medtävlande i valet, fick kränkande glåpord mot sig.
 Den diskrete avsändaren, som uppträdde i pluralis, försäkrade prästerna att breven skrivits av omtanke om stiftets bästa och att; ”det är för alla parter bäst att professor Helander väljs, han är den mest meriterade, hans omfattande prästerliga tjänstgöring, hans sällsynt praktiska begåvning, hans biskopsförslag jämte hans personliga egenskaper, hans kunnighet, hans klokhet, hans vänlighet, hans arbetsförmåga göra ett val av honom naturligt”.


Domarna baserades med bevis som var för sig pekade på den åtalade. Helander dömdes med ”bevis” som hans fingeravtryck som fanns på vissa av breven. Helander förklarade att fingeravtrycken tillkommit, när han i samband med duplicering tagit i pappersbuntar, som brevskrivaren sedan använt sig av.


Helanders respektive brevskrivarens språkbruk kan tyckas vara lika. De språkliga egenheterna var följande: biskopen förkortade ”nummer 2” på ett ovanligt sätt, som ”nr:2” vilket kunde beläggas i ett hundratal av biskopens skrifter. Denna ovanliga förkortning finns i ett av de anonyma breven. Vidare visade det sig att Helander och brevskrivarens skrivstil hade samma kommatering, till exempel o.s.v. skrevs som o,s,v samt att båda två skrev ”tegat” istället för ”tigit” och ”spridde” istället för ”spred.”


Hans affärer med skrivmaskiner var också ett argument mot honom. Helander erkände att han hade köpt en skrivmaskin under det falska namnet George Arvidsson. Han förklarade varför han uppgett ett annat namn och det var för att han ansåg försäljaren frånstötande, men också för att han skämts efter att ha försökt pruta ner priset.
 När han insåg att polisen inlett en utredning, försökte han gömma undan maskinerna.


Försvaret ville att Helander skulle frikännas helt. Han åtalades och fälldes mot sitt nekande. Domen innebär att Helander avsattes från sitt ämbete.
 Han nekade konsekvent till anklagelserna och gav ut böcker där han berättade om sin oskyldighet. Det fanns visserligen försvårande omständigheter som talade till Helanders nackdel, men hovrätten fann trots detta att full bevisning inte fanns i varje enskild del. Helander dömdes istället på ”sammantagen bevisning”.
 Dick Helander kom under återstoden av sitt liv att ägna sin tid åt att försöka bli rentvådd. Hans envisa kamp delade det svenska folket i två läger: de som ansåg honom skyldig och de som var övertygande om hans oskuld.


3. Åren fram till 1955

3.1 Kritiken mot kyrkan

I mitten av 1950- talet hade problemen hade hopat sig ordentligt för kyrkan. Vad hände efter Hedenius bok hade publicerats? Boken och Dick Helanders rättsfall hade gett kyrkan mindre gott rykte. Den samhörighet mellan kyrka och Svenska folket som kyrkans ledning upplevt under kriget och som kyrkan uttryckt i formuleringen ”den svenska linjen är den kristna linjen” var borta. Deltagandet i det kyrkliga livet minskade ytterligare, och kyrkan upplevde att de inte nådde ut med sitt budskap.
 Birger Ekstedt var en aktiv kyrkobroder som menade att den heliga allmänna kyrkan aldrig kan dö, men frågade sig om Svenska kyrkan kan gå under? Kan Svenska kyrkan övergå till att bli en tom formalitet, en tom plats för inbördes konflikter, en försörjningsinrättning för präster och kyrkliga medhjälpare?


Den filosofiska kritiken var ett annat bekymmer. Upplevelsen att kyrkan misslyckats att ge Hedenius, Tingsten och andra kristendomskritiker svar på tal var stor.
 Den Svenska kyrkan hade under den senaste tiden ägnats mycket uppmärksamhet både i offentliga debatter och i privata samtal mycket uppmärksamhet. Folket var för kyrkan eller mot denna i sina argumenteringar och ståndpunktstaganden.


3.2 Religionsfrihetslagen instiftas

Samtidigt som kyrkan var orolig över den kristna otrons utbredning, instiftades lagen om religionsfrihet, år 1951. Tidigare blev alla svenskar automatiskt medlemmar i Svenska kyrkan, om deras föräldrar var medlemmar. Innan lagen infördes kunde man inte gå ur Svenska kyrkan för att övergå till ett inte kristet samfund eller helt stå utanför något samfund. Var det någon som ville gå ut ur kyrkan, var denne tvungen att gå med i ett religiöst samfund som var godkänt av staten.
 Om tidigare århundradens kamp för religionsfrihet inneburit människors rätt som tillhörde en annan religion än den luterskt kristna att utöva den, var det före 1951 nästintill omöjligt i att träda ur Svenska kyrkan som statlig stiftelse och den status som den hade i förhållande till andra trosinriktningar i Sverige.


3.2.1 Religionsfrihetslagen 1951: 680


1 § Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, så vitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse.

2 § Det står en var fritt att för religiös gemenskap deltaga i sammankomst och sammansluta sig med andra.

3 § För offentlig gudstjänst gäller ej andra hinder än sådana som i allmänhet äro stadgade för sammankomst, till vilken allmänheten har tillträde.

4 § Ej må någon vara skyldig tillhöra trossamfund. Åtagande i strid mot denna bestämmelse vare utan verkan.
Med trossamfund menas, förutom svenska kyrkan, sammanslutning för religiös verksamhet, där det ingår att anordna gudstjänst.


Denna lag började gälla 1/1 1952.


3.3 Kyrkans motåtgärder

Ärkebiskop Gunnar Hultgren menade att allt som inträffat åren tidigare hade berört kyrkolivet väldigt mycket. ”Kyrkan ska fortsätta sin väg, men måste göra det under förändrade villkor. Kyrkan skall fullfölja sin centrala religiösa uppgift men måste göra det utan samma stöd i tradition och sed som förr.” Kyrkan har börjat ett återuppbyggande arbete - genom att sträva efter en förnyelse av gudstjänstens innehåll och former som gör att människor får möta ett budskap och gemenskap som engagerar dem på ett personligt sätt.
 Kyrkans väg går från det gamla mot framtiden genom ett samhälle som ständigt förändras.


Våren 1955 kallade därför Sigtunastiftelsens direktör Olov Hartman till möte kring lämpliga motåtgärder.
 Sigtuna stiftelsen är ett hem för frivilligt- kyrkligt- arbete för evangelisk tro och kyrklig bildning.
 Nu skulle kyrkan ta igen det de hade förlorat åren tidigare. Bildandet av Katharina- stiftelsen 1950 kan också ses som ett uttryck för ett kyrkligt krismedvetande. Katharinastiftelsens syfte var ursprungligen att inspirera till kvinnlig insats i kyrkan, att vara en bas för kyrklig kvinnogärning och en kontaktpunkt mellan kyrkoliv och kvinnorörelse.


Det behövdes en plats där kyrkan och samhället kunde mötas. Stiftelsen skulle fungera som en länk mellan samhället och kyrkan. Ett starkt motiv för bildandet var också upplevelsen att kvinnorna alltmer mer ställde sig främmande till kyrkan. Det gällde att återvinna denna målgrupp till kyrkan. Även industriarbetarna var en grupp som kyrkan kände sig att ha försummat. Kyrkans metod var att de skulle ha kontakt med fackförbund och företagsledningar i syfte med att komma ut på arbetsplatserna. Det gällde att replikera med en organisation och ett budskap som var anpassad till dagens samhälle.


4. Kvinnopräststriden


Debatten om kvinnors rätt till prästvigning hade varit en debatt i årtionden, dock på 1957- års kyrkomöte utlöste även denna debatt en inre kris för kyrkan.
 På mötet lades det fram att kvinnor bör få prästvigas, dock röstades förslaget ned med stor majoritet. Alla biskopar, präster och teologer förutom pastor Olle Nystedt, röstade nej.
 Tiden efter 1957 kommer kanske att räknas som en av de mest kritiska i svenska kyrkans historia. Meningarna och åsikterna bryter sig skarpt mot varandra och i de båda lägren var det många som lämnade kyrkan.


Två personer som var negativa till kvinnliga präster:


· Valter Lindström- domprost i Karlstad. Han var tidigare direktör i Svenska kyrkans Diakonistyrelse och professor vid Åbo Akademi.

· Erik Petrén- fil. licensierad lektor i psykologi och pedagogik vid folkskoleseminariet i Gävle. Han var även känd föreläsare och skribent vid frågor som ligger mellan psykologi och teologi.

Två personer som var positiva till kvinnliga präster:


· Birger Ekstedt- sekreterare, tjänstgjorde sedan 1951 som lärare vid Högerns medborgarskola i Gimo. Han var intresserad av frågor som rörde kristendom och samhällsliv. Han var livligt engagerad både som predikant och aktiv kyrkobroder.


· Folke Holmström – författare. Han fick en inre kallelse och kände sig uppfordrad att i egenskap av systematisk teolog sammanfatta de synpunkter som sagts i debatten.


4.1 Negativa åsikter till kvinnliga präster


4.1.1 Tradition

Valter Lindström menade att det bör respekteras att kyrkan fasthåller vid den snart 2000 åriga traditionen med endast manliga präster?
 Uppdraget och ämbetet att föra det kristna budskapet vidare har funnits i hela kyrkans historia. Föreskrifter och regler måste finnas i församlingarna.


4.1.2 Uppdelning av manligt och kvinnligt


Erik Petrén ansåg att om den manliga karaktären i pastorns roll skulle tas bort, vore det en stympning, och någonting skulle då gå förlorat.
 Prästens kön spelar egentligen ingen roll, men att den och andra prästämbetets manlighet inte är en fråga om liv och död för kyrkan. Denna arbetsfördelning mellan könen är Guds gåva. Han menade att trots kyrkans aktuella problem, går inte dessa att lösas genom att kvinnor blir prästvigda.


4.1.3 Gud och Paulus ord


Petrén menade vidare att ett av de allvarligaste problemen är det faktum att kvinnor upplever sig att vara kallade av Gud till att bli präster. Gud gör faktiskt nu vad han inte gjorde genom Jesus, nämligen kallar kvinnor till prästämbetet.
 Jesus valde ut tolv män till sina apostlar. Han hade ju kvinnor att tillgå som både i troskraft och i personlig tillgivenhet väl kunde möta sig med de män han tog till sina apostlar. Men det gjorde han inte.

Lindström tyckte att den som följde Paulus syn på kvinnans underordnade ställning, när det gäller församlingen och kyrkans ämbete, måste också tillämpa denna syn på kvinnans position i äktenskap, hem och samhälle.


4.2 Positiva åsikter till kvinnliga präster


4.2.1 Tradition


Birger Ekstedt menade att Sverige är i ett nödläge som skulle motivera just prästvigning av kvinnor. Ett av hans argument mot kvinnliga präster är att det vore ett brott mot Svenska kyrkans tradition.
 I författarens Holmströms bok uttalar sig Professor Gills Gerleman som menar att de som är mot kvinnliga präster svarar med; hela denna principdebatt är olycklig, inte för kvinnans rätt till prästämbetet, utan för teologin och teologerna. ”Jag har en stark känsla av att bakom dessa skruvade dogmatiker döljer sig ingenting annat än en manlig ämbetspsykos.”


4.2.2 Uppdelning av manligt och kvinnligt

Folke Holmström skrev att det är svårt att inse varför denna uppdelning i manligt och kvinnligt skulle utgöra ett hinder för att en kvinna skulle kunna vara präst. Det går inte att från denna synpunkt förklara kvinnan oskicklig för prästämbetet. Som kvinnlig präst skulle hon kunna göra en insats som många manliga präster är oförmögna till.
 Idag finns kvinnliga missionärer, ungdomssekreterare och söndagsskollärare som på församlingens uppdrag arbetar inom kyrkan och undervisar om det kristna budskapet.


4.2.3 Gud och Paulus ord


I bibelns människosyn hävdas det att män och kvinnor är lika inför Gud.
 Holmström menar att Gud har i det 20: e seklet efter Kristi födelse börjat kalla Svenska kvinnor till präster, men den Svenska kyrkas ledande skikt vägrar dem ännu vigning.
 Ekstedt påstod att Gud givit uppdraget att vara präst till män är en konservativ eller reaktionär hållning samt en nedvärdering av kvinnor.
 Holmström menade vidare att Svenska kyrkan har i nutiden inte rätt att bibehålla det andliga ämbetet såsom ett privilegium enbart för män.
 och att Aposteln Paulus uttalanden får inte tolkas att kvinnan på grund av sitt kön vore mindre värd eller underställd mannens överhöghet.


4.3 1958 års kyrkomöte

Året efter det uppblossande kyrkomötet om kvinnors rätt till prästvigning, anordnades ett nytt möte 1958. Riksdagen lägger fram ett lagförslag om införandet av kvinnliga präster och på våren 1958 godkände riksdagen en lag om kvinnliga präster.
 Vid tidpunkten för det omtvistade beslutet fanns dock en majoritet mot kvinnliga präster inom Svenska kyrkan. Regeringens handlande uppfattades av många som diktatoriskt och kyrkans reaktion som undergiven.

Sedan 1 januari, 1959 har både kvinnor och män rätt till prästämbetet.


5. Statistik


1950 talet blev ett svårt årtionde för svenska kyrkans historia. Det inleddes med Hedenius debatten, fortsatte med Helanderaffären och avslutades med kvinnopräststriden.


Kan vi se hur statistiken ändrades i och med dessa motgångar? Denna tabell är antalet utträdda ur Svenska kyrkan sedan 1/1 1952 till och med 1959. Lunds stift är dock inte medräknat.


5.1 Tabell 1 Svenska kyrkans utträden

		Stift 

		Antalet invånare

		Antalet utträdda sedan den 1/1 1952

		%

		Redovisningsår 



		Linköping

		492 442

		1 657

		0,34

		1953



		Västerås

		525 960

		1 758

		0,34

		1954



		Strängnäs

		431 812

		2 137

		0,50

		1955



		Göteborg

		873 446

		3 256

		0,38

		1956



		Stockholm

		1 076 158

		4 576

		0,44

		1956



		Härnösand

		432 202

		2 148

		0,50

		1957



		Skara

		456 985

		2 282

		0,50

		1958



		Karlstad

		397 170

		1 624

		0,41

		1958



		Luleå

		500 374

		2 536

		0,51

		1958



		Växjö

		537 720

		2 821

		0,53

		1958



		Ärkestiftet

		545 152

		3 037

		0,56

		1959



		Visby

		55 054

		290

		0,53

		1959



		

		6 324 475

		28 122

		0,45

		





Anledningen till att siffrorna är från 1/1 1952 är att religionsfrihetslagen började gälla då.

6. Analys

6.1 Inledning till analys


1950-talet skulle bli ett svårt årtionde för Svenska kyrkans historia. Det var viktiga frågor som kyrkan var tvungen att ta ställning till. Hedeniusdebatten handlade i huvudsak om kristendomens sanning och dess samband med moderna tankar. Helanderaffären avslöjade mygel och skamgrepp vid biskopsvalet i Strängnäs. Frågan om kvinnliga präster hade varit en debatt inom kyrkan i årtionden, men nu blossade den upp ordentligt. Den Svenska kyrkans situation under 1950- talet var på flera sätt svävande och osäker.

Svenska kyrkan var efter andra världskriget ett samfund som förlorat i makt och inflytande. Efter kriget hade den samhörighet mellan kyrkan och det Svenska folket som kyrkans ledning upplevt under kriget och som kyrkan uttryckt i formuleringen ”den svenska linjen är den kristna linjen” hade försvunnit. Det är i och för sig inte så konstigt att kyrkans position under kriget var hög. Under blodiga och fruktansvärda krig söker folk ett hopp och ber till högre makter.


Statistik över utträden från Svenska kyrkan är som jag redan påpekat, relativt svårfunnet. Det finns en inte komplett tabell tillgänglig som ger en uppskattad bild över utträden under 1950-talet, där de flesta stift finns representerade, men utöver detta har inga andra källor träffats på. Svenska kyrkan, som är grundkällan har med största sannolikhet bättre data än nedanstående tabell, men som tidigare nämnts har inte några andra data kunnat hittas. En anledning till att inte mer exakt data publicerats från Svenska kyrkan kan vara att dessa data varit missvisande för kyrkans status, på ett negativt sätt för den?


I Tabell 1, presenteras den statistik som jag fått tag på. Den kommer jag i nästkommande stycken att utgå från, men behandla och omvandla.

6.1.1 Tabell 1- Svenska kyrkans utträden

Tabellen nedan inkluderar den statistik som finns tillgänglig över utträdet från kyrkan under 1950-talet.


		Stift*

		Invånare

		Utträde sedan 1952

		%

		Redovisningsår



		Linköping

		492 442

		1657

		0,34

		1953



		Västerås

		525 960

		1758

		0,34

		1954



		Strängnäs

		431 812

		2137

		0,50

		1955



		Göteborg

		873 446

		3256

		0,38

		1956



		Stockholm

		1 076158

		4576

		0,44

		1956



		Härnösand

		432 202

		2148

		0,50

		1957



		Skara

		456 985

		2282

		0,50

		1958



		Karlstad

		397 170

		1624

		0,41

		1958



		Luleå

		500 374

		2536

		0,51

		1958



		Växjö

		537 720

		2821

		0,53

		1958



		Ärkestiftet

		545 152

		3037

		0,56

		1959



		Visby

		55054

		290

		0,53

		1959



		

		

		

		

		





*Lund stift saknas

Det kan påpekas att inte några data inkommit för Lund stift, som är ett av Sveriges större stift. Frågan är varför just Lund stift saknas, då detta stift finns i övrig statistik som rör kyrkan. Vad jag kan tänka mig här är att Lunds stift påvisade så pass dålig statistik att kyrkan valde att inte ta med denna. Dock finns inget belägg för det.

De årliga data som finns tillgänglig anses vara representativ för Sveriges befolkning över åren. Därför kommer dessa data att användas för att kvalitativt undersöka påföljden av ett antal händelser som jag anser påverkat synen på kyrkan nämnvärt. De årliga data som finns angivna anses vara representativ då procentsatsen för utträden ur Svenska kyrkan är relativt liknande över åren. Urvalsstiften för varje år har tillräckligt stor folkmängd för att kunna tolkas som godtyckligt analysunderlag. Vidare ska det tydliggöras att då inget oerhört snedpekande exempel i statistiken finns tillgängligt, finns egentligen väldigt lite bas för att inte ta dessa data som analysmängd. Därför kommer jag nedan att redogöra för de effekter vi ser i följande data.


Jag har utgått från antalet utträden och totalt antal invånare i varje stift för att få en bättre noggrannhet i beräkningen av utträdesprocent. Data som angetts i tabellen är avrundade till två decimaler och jag har genom att räkna om det till dess faktiska värde med en mer decimal fått en bättre bild av förändringen genom åren. Detta är viktigt att göra då spannet mellan det högsta och lägsta utträdet är 0,22 procent och en missvisande avrundning kan uppgå till mer än 0,05 procent. Detta skulle kunna innebära att vi misstolkar trenden av utträden då värdena ligger i ett väldigt smalt intervall. En liten siffras avrundning kan ha stor betydelse för tolkningen. Tabell 2 nedan inkluderar de omräknade värdena för utträden.


6.1.2. Tabell 2 - Svenska kyrkans utträden med omräknad procentsats


		Stift*

		Invånare

		utträde sedan 1952

		    %

		Redovisningsår



		Linköping

		492 442

		1657

		0,336

		1953



		Västerås

		525 960

		1758

		0,334

		1954



		Strängnäs

		431 812

		2137

		0,495

		1955



		Göteborg

		873 446

		3256

		0,373

		1956



		Stockholm

		1 076158

		4576

		0,425

		1956



		Härnösand

		432 202

		2148

		0,497

		1957



		Skara

		456 985

		2282

		0,499

		1958



		Karlstad

		397 170

		1624

		0,409

		1958



		Luleå

		500 374

		2536

		0,507

		1958



		Växjö

		537 720

		2821

		0,525

		1958



		Ärkestiftet

		545 152

		3037

		0,557

		1959



		Visby

		55054

		290

		0,527

		1959






*Lund stift saknas

Det kan vara en intressant fråga att undersöka varför kyrkan valt att redovisa ett flertal olika stift under ett år, samt vid andra tillfällen valt att enbart nyttja tillgänglig data från ett stift. Min tolkning efter att ha studerat kombinationen av utträdessiffror och deras respektive stift i tabellen är att kyrkan försöker mörka dåliga utträdessiffror. Det är nämnvärt att påpeka att kyrkan till exempel valt att ge statistik över Göteborg och Stockholm 1956. Detta är de två starkaste stiften till befolkning och råkar av händelse representeras just det år som kyrkan tagit till ett antal motåtgärder till de ökande utträdena. Detta kommer vidare att nämnas mer i kapitlet 6.3.1. Tidigare nämndes även att uppgifter för Lund stift totalt saknas, vilket stärker hypotesen att Svenska kyrkan har valt att inte delge viss data.


Vidare är det intressant att se närmare på varför kyrkan har valt att redogöra för så pass många stift under samma år (1958). För att ta hänsyn till den faktiska utträdessiffran under detta år har jag lagt ihop samtliga utträden från de olika stiften (Skara, Karlstad, Luleå och Växjö) och delat detta med den totala befolkningen av dessa stift för att få den verkliga utträdeskvoten under året. Detsamma gäller under åren 1956 (Stockholm och Göteborg) samt 1959 (Ärkestiftet och Visby). För att illustrera detta har år 1956 använts nedan som räkneexempel.


6.1.3. Tabell 3 – Utdrag ur tabell 2 för beräkningsexempel


		Stift

		Invånare

		utträde sedan 1952

		    %

		Redovisningsår



		Göteborg

		873 446

		3256

		0,373

		1956



		Stockholm

		1 076158

		4576

		0,425

		1956





Genom att addera invånarna (873 446 + 1076158) och antalet utträde (3256 + 4576) från Göteborg och Stockholm och dela utträdet med totala invånarantalet får vi den faktiska utträdesprocenten för 1956, 0.40%. Denna beräkning har gjorts för alla årtal där mer än ett stift är representerat. När vi ser dessa siffror kan Göteborgs siffror se missvisande låga ut. Historiskt sett så är Göteborg kanske ett mer religiöst starkare stift än Stockholm?

Jag anser att de siffror som vi har i tabellen är representativa för hela landet. En teori är att kyrkan redovisar det ”bästa” stiftet, alltså det stift med minst utträden just det året. Då det så vitt jag vet inte förekommer någon årligen återkommande insamlingsperiod där kyrkan har som krav att redovisa antalet medlemmar, fanns det heller inget skäl för dem att strukturellt samla på denna information.

Innan vidare analys av statistiken, kommer den först att presenteras som en kolumngraf, för att bättre visa trenden.

6.1.4 Graf 1- Indikativt årligt utträde ur Svenska kyrkan
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Genom att studera grafen över utträden i Sverige under 1950-talet ser vi generellt att trenden på ökande utträden är tydlig, men allt viktigare ska jag undersöka tre huvudförändringar under denna tid. Den första är vad som hände mellan 1953 och 1955 då utträdet kraftigt ökade gentemot de fingervisningar jag fått på tidigare årtal. Dock har jag inga data på åren innan 1953. Året mellan 1952 – 1953 borde vara med i denna tabell. Det andra är vad som hände 1956, då utträdet bröt mot trenden. Samt det tredje intressanta området är varför trenden vände igen 1957 och 1958 på ett negativt sätt för kyrkan.

6.2 Hedeniusdebatten, Helanderaffären och religionsfrihetslagen

6.2.1 Förlust av intellektuell trovärdighet


Den första viktiga reflektionen att titta närmare på, är att under 1953-55 ökande utträdet ur kyrkan kraftigt. Dessa år hade varit turbulenta för kyrkan. Enligt Graf 1 (6.1.4) ser vi att kyrkan i snitt tappade 0,16 procentenheter mer per år mellan dessa år.

Det började redan 1949 då Ingmar Hedenius publicerade sin bok. Jag tror inte att Hedenius eller någon annan någonsin trodde vilken genomslagskraft hans bok skulle få när han skrev den. Han ville att boken skulle ”väcka en hel del diskussion”, medan den framkallade en av de största debatter som förekommit i Sverige.

Hur kommer det sig att boken fick sådan genomslagskraft som den fick? Givetvis olika faktorer: en viktig del är dock att Hedenius hade ett brinnande engagemang för det han gjorde. Hans bok var skriven på ett enkelt språk, inget högtravande och mässande. Stil och upplägget i boken kan ha gjort sitt till bokens popularitet.

En annan faktor var att kyrkan har i alla tider haft en viktig position till folket, och kyrkan har nog känt att folket varit i en beroendeställning till den. Kyrkans ställning i samhället hade varit relativt trygg, så boken kom överraskande.

Boken kom precis i rätt läge. Den fick draghjälp av det rådande kulturella klimatet som efter kriget dominerades av stark vetenskaps- tro och framtidsoptimism. Denna tro fick företräda den framåtsträvande utveckling i motsats till kyrka och kristendom, som fick stå för en konservativ spärr. I och med det aktuella klimatet, fick kyrkan stämpeln som bakåtsträvande. Kyrkan blev otydlig med sina tvekande repliker, och utan att ha ett bra belägg för åsikterna. Det som Hedenius kom med, var något nytt, och nytt är alltid spännande. Han hänvisade också ofta till det sunda förnuftet, vilket är något konkret och lättare att ta till sig.

Hedenius fick bra hjälp av Tingsten. Tingsten satt på en hög post på DN, och i och med det fick Hedenius god uppbackning av dåtidens största Svenska morgontidning. På 1950- talet hade tidningarna stor genomslagskraft, eftersom det inte fanns tillgång till några andra stora massmedier. Det som skrevs, nådde alltså den stora massan. Till följd av att Hedenius hade Tingsten och DN på sin sida, skrevs en mängd av kristendomskritiska åsikter och ståndpunkter.

Det är ganska lätt att få uppfattningen att kyrkan nonchalerade Hedenius kritik och inte bemödade sig att svara upp. Det är en missvisande bild av kyrkans handlande. Kyrkan svarade på kritiken. Detta uppmärksammades men förkastades och nedvärderades. Dock hade teologerna varken en bra dialog eller något samarbete mellan varandra. I och med att DN drev en kampanj mot kyrkan, måste kyrkan ha känt sig i underläge. Men om teologerna svarade med inlägg och insändare, kan dessa inte ha fått lika stort utrymme som Hedenius och andra kristendomskritiker i DN. Redan här blev kyrkan försvagad i folks ögon, för det kan ses som att kyrkan inte bemödade sig att skriva insändare och svara på kritiken. I och med den pondus som boken fick, tror jag att Hedenius var en respekterad person i den kulturdebatt som rådde.

Den intellektuella förlusten fick teologerna stå för. I alla tider har präster varit bland de viktigaste samhällsmedborgarna. Det var till prästen folket gick för att få svar på sina frågor och sina bekymmer lösta. I detta skede när teologerna inte kunde replikera när Hedenius framförde sin kritik, ledde till en stark motgång för kyrkan. Att de misslyckades att ge svar på tal. Det är belagt att kyrkan hade låga besökssiffror, samt att folket mer och mer tog avstånd från kyrkan. Dessa fakta nonchalerade kyrkan.

Trovärdigheten för kyrkan blev försvagad. Biskoparna och teologerna var oförmögna att försvara kristendomen mot denna vetenskapliga kritik. Teologerna och biskoparna var som sagt inte beredda på att boken skulle få en sådan genomslagskraft. Kyrkan hade dessutom inget gemensamt försvar, utan det som framkommit var att de pratade runt situationen och pratade om varandra. De trodde nog att de skulle klara av den kritik som framfördes av Hedenius och Tingsten.

Det blev i fortsättningen svårt att diskutera kristendomen utan att Hedenius namn var inblandad.


6.2.2 Förlust av moralisk trovärdighet


Knappt hade Hedeniusdebatten hunnit svalna, så kom nästa bakslag för kyrkan. Valet vid Strängnäs stift slutade i en skandal med mygel, fusk och baktaleri inblandat. Skandalen kallas även för Dick Helanderaffären. Det var nog många som inte visste hur de skulle ställa sig i den här frågan. Var Dick Helander var oskyldigt dömd eller inte? Rättsfallet är ett av Sveriges mest omtalade under 1900-talet. Kyrkan var redan i blåsväder efter Hedenius frammarsch några år tidigare.

Jag anser att det han stod åtalad för och dömdes till, inte hade bevisningen nog att fälla honom. Bevisningen mot Helander: hans fingeravtryck fanns på vissa av breven. Hur han förklarade hur avtrycken kommit till, kan jag tycka vara en ganska långsökt förklaring. Vem skulle ha kunnat ha tagit 500 kuvert från hans rum eller rent utav skrivit dem där inne? Eller om det var han, så klumpigt att inte använda handskar. Helanders försvar menade att det inte fanns tillräckligt många likheter mellan avtrycken på breven och Helanders fingeravtryck för att de skulle veta säkert att det var han. Rätten ansåg dock det i hög grad sannolikt att fingeravtrycken på breven kom från Helander.


I rättegången jämfördes Helander och brevskrivarens språkbruk. Språket i de anonyma breven och språket i skrifter av Helander var lika, och detta blev ett bevis mot Helander. Jag tycker att det hela låter banalt, om någon velat sätta dit honom, hade de givetvis granskat hans tidigare skrivna skrifter och sett hans speciella kommatering. Denne hade sedan kopierat hans skrivstil- och förfalskat breven. Om han skrev breven, så klumpigt att inte skriva med ett sånt neutralt språk som möjligt. Rätten var dock övertygad om att Helander skrivit de anonyma breven.


Det som jag anser är det märkliga i detta fall är just Helanders köp och affärer med skrivmaskiner. Han köpte dem under falskt namn, och försökte sedan gömma undan vissa av maskinerna när han insett att polisen startat en förundersökning. Varför skulle han ha gjort det om han var oskyldig? Eller så ville han vinna till varje pris och då är det lätt att förivra sig.

Denna skandal bidrog till den moraliska förlusten för kyrkan. Fusk och mygel har aldrig stått högt på någons lista. Helander hävdade gång på gång att han var oskyldigt dömd. Om folket efter Hedenius kristendomskritik var osäkra på var de skulle stå i kyrkofrågan, kanske denna skandal fick dem att välja sida. Skandalen var givetvis något som var negativt för kyrkan. Detta fall engagerade folk, och det spekulerades om han var oskyldig eller inte. Kyrkan var redan i rampljuset sedan Hedeniusdebatten, detta kan vara att intresset var stort.

Det skrevs även mycket om detta fall i tidningar, och som jag tog upp med Hedenius, så fanns det inte många andra stora massmedier. Vid denna tidpunkt blev det som skrevs i tidningarna - det som kom ut till den stora massan. En anledning till att Helanderaffären blev stor var nog just skandal och kyrka i kombination som gjorde att det blev ett massmedialt intresse. Det som publicerades var säkerligen inte mycket som var till Helanders fördel.

Det som blev kyrkans fall, var att det var intriger på hög kyrklig nivå. Det var präster och biskopar som tvistade mot varandra. Rätten som gång på gång dömde Helander som skyldig, och han som gång på gång bad om nåd.

Var den fällande domen rimlig på sin samtid? Om vi tänker på den tidens kunskapsnivå och kriminaltekniska metoder. Det fanns till exempel ingen DNA - analys för att se om Helander hade slickat igen kuverten.

Frågan kvarstår, var Helander skyldig eller inte? Var han en oädel förtalare eller ett oskyldigt offer? Vilket av dem som är rätt får vi nog aldrig reda på. Detta är ju en relativt obetydlig händelse, som blev uppförstorad, och som sedan blev en av landets största rättsfall. Konsekvenserna för Helander om han nu var oskyldig blev katastrofala.

6.2.3 Förlust av offentlig makt

År 1952 infördes lagen om religionsfrihet i Sverige. Genom lagen blev fritt utträde ur Svenska kyrkan för första gången möjligt. Det torde sannolikt ha varit en stor debatt kring detta beslut. Kyrkan opponerade sig säkerligen innan lagen blev fastställd. Lagen var avsedd att omforma och anpassa den religionsfrihet, som varit debatterad under så lång tid. Kyrkans särställning måste ha ifrågasatts.

I och med religionsfriheten, visar Sverige att det är accepterat att tro på något annat. Det är en grundläggande mänsklig rättighet att få tro. Lagen är ett skydd i utövande i sin religion eller i byte av religion. Förr tvingades folk att tillhöra ett samfund som var godkänt av staten. Vi kan ju undra hur många det var som var godkända? Det är viktigt att värna om religionsfrihetslagen. Varje människa ska ha rätt att tro på gudomligheter eller andra väsen, eller att inte tro att sådana existerar. Det är en allmän rättighet för den enskilde.

I och med religionsfrihetslagen förlorade kyrkan den offentliga makten och den ”religiösa kontrollen” över folket. Numera kunde man gå ur kyrkan, utan att sedan vara tvungen att gå med i ett annat religiöst samfund. Kyrkan som under alla tidigare år ”haft monopol” i det Svenska samhället, hade nu inget att säga till om.

Lagens paragrafer ser rätt enkla ut att uppfylla. Men jag frågar mig själv, hur mottogs lagen, både från kyrkans håll och för motståndarna till kyrkan? Vilken grupp det var som har tolkningsföreträde av lagtexten? Vem eller vilka var normgivande? Ur vilkas perspektiv ska konflikter tolkas? Vilka grupper utgör minoriteten?

Sammanfattningsvis är Hedenius och hans kristendomskritik, Helanderaffären och religionsfrihetslagen tre komponenter som jag anser tillsammans är faktorer till att många lämnade kyrkan mellan 1953 till 1955.

6.3 Åren fram till 1955

6.3.1 Kyrkans motåtgärder lyckades


Den andra intressanta händelsen är kyrkans motåtgärder i mitten av 1950 talet, som visade sig ha effekt. Enligt graf 1 (6.1.4) visar den att antalet utträden minskade mellan 1955 till 1956. Vid motåtgärderna tappade kyrkan 0,09 procentenheter mindre medlemmar än mellan åren 1953-1955. Trots att denna tid har visat sig vara en väldig kritisk tid för kyrkan, kände kyrkan att folket inte hörsammade den och att de därför inte nådde ut med sitt budskap. Kyrkan var tvungen att ta till vissa motåtgärder, som visade sig att ge resultat. Det ska nämnas att denna nedgång i antalet utträden inte enbart behöver bero på kyrkans motåtgärder. Det kan nog finnas andra förklaringar.

Många inom kyrkan menade att kyrkan måste förändras från det gamla och se den kommande tiden i den takt som samhället förändrades. Birger Ekstedt hade frågat sig om kyrkan kunde dö? Det är inte så konstigt, men kyrkan ville även ge Hedenius, Tingsten och andra kristendomskritiker svar på tal. Det är synd att teologerna inte kom till skott tidigare och hittade ett gemensamt försvar. Då kanske inte 1950- talet hade sett ut så här? Kyrkan kände att de inte nådde ut med sitt budskap. Det märktes att otrons utbredning hade tagit folket med storm. Många stiftelser bildades, bland annat Sigtunastiftelsen och Katharina- stiftelsen. De skulle bygga broar mellan folket och kyrkan. Dessa motåtgärder tycker jag är en bra anledning till att kyrkan är medveten om sin krissituation, och vill förändra den trend på utträden som varit.

Kyrkan kände att de hade försummat två grupper; kvinnorna och industriarbetarna. Just att kvinnorna hade dragit sig ut från kyrkan kanske har nåt med kvinnopräststriden att göra. Den debatten hade hållit igång i årtionden.

6.4 Kvinnopräststriden

6.4.1 Förlust av kulturell trovärdighet


Tråkigt nog för kyrkan, varade inte trenden att folk stannade i kyrkan väldigt länge. Den tredje specifika förändringen som ökande utträden var påföljden av tvisten om kvinnliga präster. På kyrkomötet 1957 lades det fram att kvinnor bör få prästvigas. Den debatt som rasade efter detta möte, kommer kanske vara en av de största kriserna i kyrkans historia. Att prästerna röstade ner förslaget så stort var inte bra för deras försök att vara med i samhällets takt framåt. Kyrkans trovärdighet minskade markant, och det ser vi även i statistiken. Det var många som valde att lämna kyrkan mellan 1957 – 1959, då debatten rasade som värst. Enligt grafen (6.1.4) tappade kyrkan i snitt 0,15 procentenheter i antal medlemmar per år.

Det var två läger som debatterade om kvinnors rätt till prästvigning. Det ena lägret var för och det andra mot, och det var många som lämnade kyrkan från båda lägren. Det var pajkastning fram och tillbaka, det ena argumentet värre än det andra. Båda sidor hänvisade till bibeln och Guds ord, uppdelningen mellan män och kvinnor samt tradition. Många frågade sig om svenska kyrkan har rätt att bibehålla prästyrket endast för män? Var männen inom kyrkan så rädda att förlora den lilla makt och auktoritet de fortfarande hade över kvinnorna inom detta område?

På 1958- års kyrkomöte, bestämmer riksdagen över kyrkan att kvinnor ska få prästvigas. Detta såg inte heller bra ut för kyrkans auktoritet, riksdagen kommer och bestämmer hur kyrkan ska agera i denna fråga. Det var på kyrkomötet som kravet på jämlikhet slog igenom. Med detta beslut ansågs kvinnan som jämställd med mannen. Jag kan tänka mig att detta beslut inte upplevdes som kyrkofolkets vilja, och att många kände sig överkörda och fasade över beslutet.

Debatten om kvinnliga präster visade sig att bli en väldigt långvarig diskussion. Debatten avslöjade djupgående meningsmotsättningar.

7. Avslutande reflektion

Jag tänkte nu summera vad jag kommit fram till genom att ange de samstämmigheter och eventuella avvikelser med statistiken och de händelser som inträffade under 1950-talet.

Hedeniusdebatten ägde rum 1949 och i början av 1950-talet och några år senare Helanderaffären, som vardera sägs vara en av de mest intensiva kulturdebatter respektive en av de största rättsfall som förekommit i Sverige.

När Hedenius och hans kristendomskritiska sällskap var i rampljuset och att boken publicerades började folk att tvivla på sin inställning till kyrkan. När Helander sedan dömdes mot sitt nekande gång på gång, tvekade folk kanske ännu mer? Just hur många som lämnade kyrkan i vardera av dessa händelser går inte att säga, på grund av att det inte finns någon statistik från början av 1950-talet.

Samtidigt som Helanderaffären blossade, instiftades religionsfrihetslagen i Sverige. Kontentan av dessa händelser kommer mellan åren 1954-1955, då vi ser en tydlig ändring i utträden, i samstämmighet med den statistik jag haft.

I samtliga böcker jag har läst, står det att i mitten på 1950- talet började problemen hopa sig för kyrkan. Den bild jag fått av litteraturen är att det kyrkliga livet minskade och att utträdena ökade ännu mer under just denna tid. De avvikelser som enligt min tabell och det jag fått fram av den, minskade utträdena lite grann just under 1950-talets mitt. Jag har tolkat det som att kyrkans motåtgärder lyckades en aning, i alla fall för stunden.

Däremot en debatt som varit på tapeten till och från i årtionden, kvinnopräststriden blossade den upp 1957. Nu vände det igen och kyrkan började tappa medlemmar, i samstämmighet med den statistik jag haft.

Sammanfattning


Jag har undersökt kyrkans situation i Sverige på 1950- talet, då en förändring skedde med kyrkan. Finns det några samstämmigheter och eventuella avvikelser mellan tillänglig statistik över utträden och viktiga händelser/skeenden under 1950-talet? Mitt syfte med arbetet är att studera Svenska kyrkans nedgång på 1950-talet genom att jämföra tillänglig statistik med det faktiska historiska skeendet. Det började med att Ingmar Hedenius publicerade sin kritiska bok ”Tro och vetande” 1949. I den kritiserar han på kristendomen, teologer och biskopar. Några år efter boken publicerades skedde en skandal vid biskopsvalen i Strängnäs. Denna kallas även Helanderaffären, som senare har visats vara ett av de största rättsfallen i Sverige. Dessa två faktorer hade en negativ inverkan för kyrkan. På 1950-talets mitt instiftas religionsfrihetslagen och kyrkan och kristendomens ”monopol” försvinner. I statistiken märks en skillnad i antal utträden mellan åren 1953-1955. Vid mitten av 1950- talet känner kyrkan att de måste replikera på kritiken De vill bland annat ge Hedenius och andra kristendomskritiker svar på tal, och startar en rad motåtgärder. Några stiftelser byggs upp, och kyrkan börjar vinna tillbaka folks förtroende. Utträdena minskar något. Då kommer nästa skandal mot kyrkan. Frågan om kvinnliga präster hade varit en fråga i några årtionden, men nu blossade den upp ordentligt. Två läger bildades, de om var för och de som var mot. Denna debatt visade sig bli en av de största kriser för kyrkan och utträden ökar igen.
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