
Vårt religiösa arv

(Skrivet inför vårt sista brödramöte hösten 2018 i Sundsvall, då vi satt fyra 80-åringar i en soffa hos 
Calllix. Ett halvår senare avled Callix efter att ha firat sin 90-årssdag. Ett år senare avled Erland. Det 
är med stort vemod jag nu lägger ut denna text på vår hemsida.)

Folkes utmaning i vår digitaliserade festskrift till Erland på hans 75-årsdag 
tycker jag är väl värd att svara på. Även om syftet är att vi ska prata om det vid
nästa brödraträff  - när blir den? – så kan vi ju förbereda med att var och en i 
sin stad ger ett första bidrag.
Frågan gällde vad vår barndomsmiljö gav betr. den religiösa aspekten: vilka 
impulser gavs oss och hur reagerade vi på dem.

1. Går det att bunta ihop Fars och Mors impulser i detta avseende? Inte för att 
jag vet vem som låg bakom de olika deltraditioner som blev hemmatraditionen.
Men jag nämner frågan för spontant mindes jag att Folkes fråga gällde vad vi 
ärvt från Far. Men när jag nu läst om Folkes text ser jag att det inte var så. Blir 
svaret då annorlunda?

2. Kanske värt att läsa om Torgnys text i boken Min Far var präst? Hans tes är
väl – om jag minns rätt – att han var kristen TROTS att hans far var präst.
Jag kan inte finna mitt ex av den boken; har jag överlämnat det till familje-
arkivarien?  Oberoende av det, kan de vara värt att scanna texten, i första 
hand för brödrasamtalet, i andra han som bidrag till Torgny-länken på 
hemsidan?
Jag föreslog för kanske 20 år sedan nån ansvarig för prakt-utbildningen av 
teologer att de skulle ta upp den uppsatsen i kurslitteraturen. Vad kan vara 
mer tomt för en präst än att på sin ålders höst uppleva, att han/hon stått i 
vägen för sina barns religiösa utveckling? Jag fick inget svar från praktläraren.

3. Efter dessa omvägar är det kanske dags att försöka få fram ett första utkast 
till min andliga biografi. Det låter pretentiöst men ska vi ta os själva på allvar 
så får det väl bli så.

Först i grova drag, sen mer detaljerat i någon punkt.

Konfirmationsläsningen innebar inget problem, vad jag minns. Men så var den 
ju inte personlig. Jag tror Far var mån om att inte knyta vår syn på 
kristendomen till sig själv. Som jag skrev i festskriften – det var mer akademisk
prägel på genomgången av trosläran.
I gymnasiet läste jag latin och grekiska – det kunde vara grund för en teolog-
utbildning. Jag var aktiv i kristna gymnasistförbundet, t o m ordf en termin. Jag 
åkte med stor behållning till vinter- och sommarmöten med kristna gymnasister
från mellansverige. Jag tror det var jag som tog initiativ till att vi skulle hålla en 
veckas morgonböner i skolan. Det var ju knepigt men vi stöttade varandra. Vi 
läste varandras utkast och jag fick goda råd om förenklingar i min text. När jag 
tagit studenten var jag fortfarande inte främmande för att bli präst men valde 
som en förövning att läsa religionshistoria inom filosofiska fakulteten. Skulle 
jag sen vilja läsa teologi hade jag en del som kunde skrivas över. (Folke fick 
sen erfara att det inte blev så enkelt som det hade varit.)
Jag var recentiorsåret också aktiv i Mellansvenska avdelningen av kristna 
gymnasiströrelsen. Bl a for jag som dess representant upp till en flickskola i 
Söderhamn (?) för att hålla morgonbön. Jag hade skrivit en text som uttryckte 
hur jag såg på det kristna budskapet då. När jag gick genom korridoren till 



bönsalen och såg alla småflickor som jag skulle tala till insåg jag att min text 
var alldeles för teoretisk. Jag gick till organisten och ändrade psalmvalet till 
”Morgon mellan fjällen” med dess återkommande slutrad: Gud är god, Gud är 
god. Och så improviserade jag utifrån det temat. Vi är så vana att höra det att 
vi tar de för givet. Men jag har just nu förmånen att få läsa om andra religioner 
och lära mig, hur olika gudsbilden är i olika religioner. I en del är gudarna 
hemska, fruktade. Vi ska vara tacksamma för att vi lever i en kultur där 
kristendomen förmedlar bilden av en nåderik Gud. Osv.

Tänkt att jag minns det så bra!
Samtidigt blev jag medveten om att jag kände mig främmande för den ena 
efter den andra av de kristna dogmerna. Just för att jag varit ordförande en tid i
gymnasiet i en kristen förening och varit en slags officiell representant för 
kristendomen i den miljön kändes det oärligt att stå kvar i den kristna rörelsen. 
Mötet med religionspsykologin, som ingick i ämnet religionshistoria, urholkade 
min kristna övertygelse ännu mer.

Som jag beskrivit i festskriften till Erland mådde jag inget vidare överhuvud. 
Jag sa till en vän, som frågade om min tro, att jag av det skälet inte ville ta 
ställning för då borde man vara i balans. Men samma dag jag fyllde 21 gick jag
till pastorsexpeditionen och begärde utträdet ur kyrkan. Jag fick ett formulär, 
fyllde i det, pastorn bakom disken tog emot och tackade och så var det klart. 
Inga försök till påverkan, inga sura miner utan ett artigt tack.

Några år senare fick jag följa med min sexmänning Ingemund Hägg på en 
vandring i Jotunheimsmassivet. Han var redan då fjällvan och senig och stark 
men såg inte fjällvandringar som en sportslig utmaning utan ville ha det skönt, 
så jag fick gå i min takt, vila på maten och inte ta för långa dagsetapper. I 
tystnaden, som bröts av ljungpiparens ödsliga entonighet gick jag och 
mediterade kring två favoritcitat: ”Sök sanningen, och för den dig till helvetets 
port, så knacka på ”(Benjamin Höjer) och ”Vad mer om villan oss bedrager, 
blott hon vår levnad lycklig gör” (Johan Henrik Kellgren).  Jag funderade fram 
och tillbaks kring dem och plötsligt såg jag ett alternativ, ett annat sätt att ställa
frågan: ”Jag vill vara delaktig”. Formellt inte en fråga men implicit ligger: Vad 
leder detta till? (Egentligen är det väl ”bara” en omformulering av Kellgrens tes
men den svarar bättre mot ärlighetskravet så på det viset blev det en 
kombination (inte kompromiss). Jag följde sanningen och den ledde inte till 
helvetets port så jag behövde inte knacka på där.

Jag ville vara delaktig av ett så fullödigt liv som möjligt. Nu följer formuleringar,
som jag inte minns om jag tänkte under den vandringen men jag ska ju inte gå
i detalj och steg för steg.
Livsåskådning bör söka ge uttryck för livet i sin helhet. Livet är inte bara logik, 
det är också känslor, upplevelser. Livet är i grund ett mysterium. Religionerna 
är uttryck för viljan att i ord och rit, musik och konst gestalta livets innersida.
Religionernas kärna är mystik. Så ock livets kärna.
Nu gäller det mig och min hållning. Min miljö, mitt liv, är präglat av 
kristendomen. Då vill jag vara delaktig av den. Hade jag växt upp i Indien 
så…?
Många känner för Violeta Parras sång ”Jag vill tacka livet”. För mig är det en 
religiös bön i profan utformning.
Fotnot: Lär mig av Enn Kokk på Google mer om sången som ger mycket att tänka på:
”Den 5 februari 1967 tog Violeta Parra sitt eget liv. Varför exakt hennes liv blev henne för tungt att leva
kan vi andra bara spekulera om. Angel Parra, ett av Violetas två barn, skrev så här: ”Violeta skrev och



komponerade ‘Jag vill tacka livet’ när hon bestämt sig för att begå självmord. Bara några dagar efter 
det hon skrivit den, sjöng hon den för mig och jag förstod. Det var ett lugnt och varmt farväl, ett farväl 
utan bitterhet. Samhället och kyrkan förkastar självmord, men jag anser att det är en respektabel och 
aktningsvärd handling, när det gäller Violeta. Det var ett djupt allvarligt och väl genomtänkt beslut.”

Vad jag nu lärt mig hindrar mig inte att ta emot sången som ett fint uttryck för 
en del av det som kristendomen ger: någon att tacka.
Jahve betyder ju ”Jag är”, det är Varandets gud, det är Varandet mottaget som
gud.
Det viktiga för mig i gudstjänster är nattvarden. När det är som bäst är det som
att vila vid evighetens strand. Åt det hållet är också strävan i de meditationer 
enl zazen, som jag brukar delta i på söndagskvällarna. Jag har varit med, när 
meditation och nattvardsgång kunnat förenas samma kväll i samma kyrka. 
Men dessvärre med paus emellan med praktiska uppgifter. Ser fram mot att de
förenas i samma andakt.
 
Sen hör det till Farsarvet att han kände det som en religiös uppgift att så långt 
det är möjligt söka formulera sin övertygelse i logiskt hållbara teser, så långt 
det är möjligt med ”stoffets fattigspråk”. Han var ju professor i systematisk 
teologi /dogmatik så det var ju hans jobb. Men han återkom ständigt till att 
Birger Sjöbergs ord: 
Var dogm är famlande, en trevan är han,
men renhets önskan djupt i bröstet bär han.
………
Till stoftets fattigspråk, till virrordskören,
har lyssnaren den ädelblå parlören.
Den utgångspunkten var det intressantaste i Fars teologi, som förebådade 
modernt tänkande om detta enligt en av efterträdarna på Fars professur, 
Anders Jeffner (1989, vid Uppsala teologiska fakultets seminarium om Torsten
Bohlin i samband med 100-årsdagen av hans födelse). Texten finns tryckt men
jag har inte kollat den - än. 

Far skrev den stora boken om Kristendomen Mot – För tillsammans med 
Stellan Arvidsson. Jag har bladat i den men aldrig försökt begripa. Jag har inte
hans behov av att försöka legitimera sin tro. Detsamma med hans polemik 
med Hedenius. Såvitt jag förstår ställer dagens filosofer inte frågorna på 
samma sätt som då.

Jag tar också fasta på, att Far i viktiga avseenden tog avstånd från Farfars 
teologi. På motsvarande sätt tror jag att Far skulle respektera att vi söner tar 
hans grundfrågor på sådant allvar, att vi personligen tar ställning, var och en 
på sitt sätt.

Nu har jag bara uppehållit mig vid Far. Vad betydde Mor för oss i dessa 
avseenden? Jag ville så gärna säga något varmt och positivt.
.........
Överhuvud har jag ju inte alls ens försökt lägga något djuppsykologiskt 
perspektiv på Folkes fråga. .........

Det är inte svårt att polemisera mot vad jag skrivit. Jag hittade på nätet ett citat
från Viktor Rydberg:
”Just den, som är fördomsfri nog att inse vetenskapens plikt att inregistrera 
och söka draga slutsatser ur hvad man kallar mystikens eller magiens fakta, är
mer än någon annan skyldig att gå ”insnörd i logiska stöflar”. (1886).



Nå, jag återvänder till det kronologiska. Några år efter utträdet ur kyrkan 
föreslog jag min klasskamrat Jarl Hemberg, som doktorerade i systematisk 
teologi, att man skulle ta fram en deklaration från ett antal ledande debattörer 
för och emot kristendomen på temat att det inte handlar om graden av 
mognad, bildning, begåvning eller ärlighet; man ska inte förgrova debatten 
genom att ifrågasätta det. Han höll väl med i sak men trodde inte på det där 
med en gemensam deklaration. Synd, tycker jag fortfarande.

Jag skrev väl i PM om mig, att jag eg. tyckte det var mer meningsfyllt att 
sjunga i Missionskyrkans kör än i UAK eller Orphei Drängar. I kyrkokör blir 
sången en integrerad del av något större. Det hör hemma även i detta avsnitt.

Jag hade tidigare medverkat i Gunillas kör i S:t Johannis församling. Det var i 
början av vår kontakt. Jag kom sen att följa henne ganska många gånger och 
märkte inte nån viktigare skillnad till gudstjänsterna i domkyrkan. Jo, man kom 
ju i närmare kontakt med församlingsmedlemmarna.

När vi skulle gifta oss ville vi båda att det skulle inledas med en nattvards-
gudstjänst. Vi ville vigas av Torgny och att metodistpastorn i Örebro Göran 
Ringqvist skulle leda nattvardsgudstjänsten. Det blev en mycket fin stund. För 
att Torgny skulle kunna viga oss måste minst en av oss vara medlem i 
Svenska kyrkan. Gunilla har aldrig varit medlem av Svenska kyrkan (eftersom 
ingen av föräldrarna tillhörde den utan Metodistkyrkan). Jag hade nu inget 
emot att återgå som medlem i kyrkan. Så blev det. 

Även om mitt ”genombrott” på Jotunheimen var viktig för mig hade det inte lett 
till att jag återvände till kyrkan. Att jag senare blev medlem måste i hög grad 
tillskrivas att det var just Gunilla jag älskade. Hade jag i stället fastnat för 
någon annan, hade nog hennes livshållning påverkat mig, kanske i annan 
riktning. Åtminstone hade det dröjt betydligt längre. Det är ju en hypotetisk 
fråga. Det var mitt eget val, uttryck för min egen livskänsla. Gunilla hade inte 
aktivt påverkat mig. (Hon är smartare än så! Dvs hade hon velat påverka mig 
skulle det ske indirekt.) Även om jag inte kan peka på någon enskild händelse 
var hennes värme nog grundläggande för att det kändes naturligt att återgå 
som medlem i en kyrka.
Detta är inte en efterhandskonstruktion utan ligger i linje med att jag som 
student var medveten om att man inte är tillförlitlig för sig själv när man inte 
mår bra. Nu fick jag det bekräftat att kontakten.

När det gäller påverkan i livsåskådning återkom ju frågan när Anna och Erik 
växte upp. Min grundhållning har varit: måtte jag inte leva så, att jag står i 
vägen för deras öppenhet för det hinsides.

Att få vara med och sjunga i Bachs passioner har varit höjdpunkter i mitt körliv 
och därmed också integrerat i mitt andliga liv. (Det tar emot att använda det 
uttrycket men det är väl det frågan gäller?)

För ung. 15 år sedan kom pater Erwin Bischopberger till en församlingsafton i 
domkyrkoförsamlingen och presenterade den ekumeniska meditationsgrupp, 
som han ledde. Han inbjöd de intresserade att komma.
Jag gick dit. Just den gången var han förhindrad och samlingen leddes av en 
kvinna, som jag inte sett sedan dess. Hon började ett kort anförande med att 



tala om den närbelägna gamla kyrkogården och att där finns en gravsten där 
det står: Tillvarons mysterium är skapande glädje. Hon gjorde en kort, positiv 
kommentar innan meditationen började.

Jag blev djupt berörd av att hon citerade vad Far sa på sin dödsbädd och Mor 
sedan låtit rista in på gravstenen. Det var en fin start för mig.

Bishopberger flyttade efter ett tag till Stockholm och gruppen flyttade till andra 
lokaler. Nu har vi varit i fem-sju år i Helga Trefaldighets kor. Där sker 
meditationen enligt zazen-metoden, att sitta sig till stillhet. Efter en kort 
inledning sitter man i tysthet ung. en halvtimme. Målet är att komma bakom 
orden till den stora tystnaden/stillheten. Det känns mycket naturligt och fint för 
mig. Jag ser fram mot en kombination av meditation och nattvardsgång

Anm: Det ska bli lite mer text. Och det som står är preliminärt.

Exkurs:
Har råkat läsa dessa dagar att Far skrev i brev till sin Pappas 70-årsdag 1927
.2.27:  har många gånger tänkt på det märkvärdiga i att vi aldrig blivit ”uppfostrade” av Far 
och Mor, nämligen i den tråkiga meningen att vi skulle ständigt stått under en drill eller 
ständigt förmanats och näpsts. Det hela var något självfallet, naturligt – jag kan ej önska något
högre än att på detta sätt själv kunna leda mina pojkar. 

Precis så tycker jag att det var för oss också!

Texten ska fortsätta när jag får ro till det.

Råkar läsa just nu en artikel av KG Hammar i Kyrkans tidning: Jag kan inte 
låta bli att känna ett visst vemod över att en bokstavligförståelse av Guds 
”frälsningsteknik” av ”måste-karaktär” i de bibliska berättelserna ska hindra så 
många från en metaforiskt förmedlad insikt om livets grundläggande mysterier 
– de som dyker upp på de mest oväntade ställen men alla bär på antydningen 
eller vissheten ”Immanuel”. (nr 12:2012 s 19)

PPS  Min statsvetarv.än Sverker Gustavsson har tipsat mig om ett citat från 
Branting, som jag tycker kan vara till hjälp även i livsåskådningsfrågor. ”Mina 
bästa stämningars längtan” 


