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En föreläsning av 

docent 

Johan Sundeen

”Jag märker att jag hittills inte haft 

klart för mig hur starkt 68-

rörelsens grepp om Svenska 

kyrkan faktiskt blev och har 

förblivit ända till idag. […] Ändå 

visste jag en hel del om 68:orna 

redan tidigare. Ingen generation är 

så omskriven och akademiskt 

genomtröskad som just den.” 

Bengt Lindroth, UNT



I STORMENS ÖGA – TILL FRÅGAN OM POLITIK 
OCH POLITISERING

Fundamental skillnad mellan:

1) Ett politiskt engagemang 

avsett att tjäna kyrka som 

institution och hennes värden.

2) Att identifiera kristendomens 

sanningar med en bestämd 

politisk ideologi.

Politisering är inte detsamma som 

samhällsengagemang. 



EN TVÅDIMENSIONELL KOLONISERING

• Politisering utifrån • Politisering inifrån

‹     +     ›



JESU GERILLA PRESENTERAR SIG

• Ska vi få ett marxistiskt 

tolkningsmonopol på 

kristendomen?

• Yttersta vänstern har fått ett 

brohuvud in i kyrkan. 

Ledarartikel i Expressen 1969



HISTORIEMATERIALISTISK BIBELLÄSING

Tidsdokument från Verbums förlag

”Vill man veta vilka tankar som 

arbetar sig upp inom kyrkorna för att 

bli etablerade […] kan det vara 

lämpligt att studera skrifter som 

Kristna studentrörelsen i Sverige ger 

ut.”

Gunnar Dahlby recenserar ett 

temahäfte från KRISS i VLT under 

rubriken ”Är Gud marxist?” (1979)



68-KYRKAN: STUDIENS UPPLÄGG

• Studerar ett samfundsövergränsande

åsiktskollektiv.

• Viktigaste rekryteringsytor: Svenska kyrkan 

och Svenska Missionsförbundet.

• Centrala plattformar: KRISS och 

Broderskapsrörelsen.

• Publicistiska ytor: Kristet Forum, 

Gummessons förlag, Vår Lösen & Vår 

Kyrka.
Ludwik Fleck



”HUR VAR DET MÖJLIGT?”



ETT 68 MED ANDRA FÖRTECKEN

• De unga arga tar plats

• Kyrkan som påtryckningsgrupp –

demonstrationståget som metafor

• Tredje världism

• Radikalism och revolution

• Kyrkan degraderad till partikonferens



EN PROGRAMMATISK PAMFLETT

• ” Innanför pärmarna möter läsaren den 

kongeniala tanken att Kristi sanna efterföljare 

kanske inte är kyrkfolk som knäpper händer, 

böjer knän och stilla iakttar andakt. De med 

Frälsaren förbundna skarorna utgörs istället 

av demonstranter som marscherar under 

röda fanor, skriker slagord och bär FNL-

märken på kläderna.”

Sundeen, 68-kyrkan



AKTIVISM I KATEDRALEN



FRÅN DIALOG TILL MONOLOG

• Kristet Forums s.k. dialognummer om 

kristendom och marxism är i realiteten 

en presentation av försök att framlägga 

synteser.

• Arne Mellbourn: Oförnekligt faktum att 

KRISS blev alltmer snävt marxistisk.



VAD GÖR VI MED SOMMAREN KAMRATER? 

• När hon, med ett lätt ironiserande 

anslag, frågar om sommaren kanske 

borde förklaras vara reaktionär framstår 

årstiden som en sinnebild för livet. Dess 

uttrycksfulla rikedom hotats av 

grupperingar som har gjort aktivism och 

kamp till en hel generations 

dygdemönster.

Sundeen, 68-kyrkan
Mulitkonstnären Eliabet Hermodsson 

höjde sig skyhögt över den kristna 

vänsterns entoniga indignationsprosa.



68-KYRKANS BÄRANDE PELARE

• Kristendom och politik är oskiljaktiga.

• Kristendomen ska (i hög grad) förstås som inomvärldslig och mellanmänsklig.

• Kristendomen behöver marxismen som kritiskt och analytiskt redskap.

• Den etablerade kyrkans historia är förtryckarnas historia.

• Begrepp som synd och frälsning ska förstås kollektivt.

• De fattiga och marginaliserade har tolkningsföreträde om kristendom och politik samt 

bruket av våld.



ATT KORRUMPERA KRISTENDOM OCH KYRKA: 
SEDELÄRANDE EXEMPEL

• Suddenly, after 1968 a surprising number 

of church and ecumenical leaders, 

together with the radical student 

generation, were willing to welcome 

totalitarian ideologies and to accept their 

claims to provide a normative 

interpretation of reality, including that of 

the Christian faith.

• Risto Lethonen



68-HOPPETS TEOLOGI

• Man hoppades så mycket, hoppades på den mänskliga socialismen. [---] 

Det var Cuba man hoppades på, Vietnam och Kina. Någonstans måste 

det lyckas, någonstans måste de goda tankarna […] ta gestalt i konkret 

verklighet. Någonstans måste revolutionen leda till frihet och inte till 

nytt förtryck. [---] 1968 års fortsatta historia är berättelsen om det 

ständigt gäckade hoppet. [---] Utvecklingen blev alltid densamma […] 

kollektivisering, militarisering, slavläger och diktatur.

Christian Braw



UTOPISKA DRÖMMAR & POLITISKA PILGRIMER

• I Kina tror man att varje människa kan omvändas från sin 

själviskhet och sin kapitalistiska läggning och förvandlas 

till en ny socialistisk människa. [---] De värderingar som 

skulle prägla den nya människan i Kina skulle också 

utmärka den nya människan i Kristus.

• Jonas Jonson



GUDS RIKE PÅ JORDEN

• På punkt efter punkt uppfyller nu Kina 

de kriterier på tidens tecken som 

teologerna uppställt. Slutsatsen blir att 

Kinas revolution bör ses som ett led i 

Guds handlande i historien. Revolutionen 

har fört mänskligheten ett steg framåt mot 

fullbordandet av Guds plan.

• Jonas Jonson



MODIGA MOTRÖSTER

”Varken Kina, Cuba, Albanien eller något annat land 
närmar sig ens minsta lilla likhet med ett Gudsrike här på 
jorden. Jag vägrar säga att regimer som mördar 
människor för att slippa kritiska röster, är värda något 
som helst stöd från oss.”

Charlotta Wallin, Profeten, 1972





HOPPETS TEOLOGI – DEN 
REVOLUTIONÄRA KONTINENTEN

• Bo Nylund knöt en på kristna värden 

vilande socialistisk visions framtid till 

Centralamerika. Där fanns myterna 

som gav mening åt en tillvaro av 

politisk kamp. Där fanns en hetta 

som saknades i välfärdslandet i norr.





TIDSRESAN TILL NICARAGUA

• En viktig skillnad mot vad som gällde 

för tidigare generationer av politiska 

pilgrimer var att Nicaragua utövade 

lockelse inte bara på framträdande 

intellektuella utan också på stora 

skaror människor som levde sina liv 

utanför offentligheten.
Kampen fick existentiella dimensioner



I diktaturens skyltfönster

Medan hundratusentals östtyskar 
dagligen demonstrerade för förändring 
synes Lars Carlzon ha fyllts av obehag 
inför folkresningen i DDR. I en 
ledarartikel i vänskapsförbundets 
medlemsblad skriver han om 
”alarmerande” uppgifter i massmedia. 



EN KYRKLIG MEDLÖPARE BLAND ANDRA



OMGRUPPERINGEN EFTER 1989

”Nu ersattes kampen för arbetarklassens 
intressen med krav på sexuella och etniska 
minoriteters rätt till egen identitet –
arbetarklassens frigörelse blev till de 
homosexuellas frigörelse, kvinnans 
frigörelse, invandrarnas frigörelse.” 
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