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1. Inledning 

Nyligen uppmärksammades ett nyfött barn i min släkt med en namngivningsceremoni, inte ett 

kristet dop. För hundra år sedan skulle ett sådant förfarande ha varit nästintill otänkbart, men i 

dagens Sverige är det knappast något uppseendeväckande. Landet är ett av världens mest 

sekulariserade.1 Med den traditionella religionens marginalisering har i Sverige, såväl som i 

stora delar av västvärlden, en ceremoniell pluralism vuxit fram.2 Bröllop, begravningar och 

andra ritualer som kyrkan tidigare ombesörjde enligt tydligt fastlagda ramar gestaltas nu med 

stor valfrihet. Varför inte låta sin avlidne livspartner, istället för att begravas av prästen, bli till 

ett fyrverkeri eller en diamant?3 En genomgripande historisk förändring har ägt rum vad gäller 

den symboliska inramningen av livet. 

     Ett betydelsefullt skede vad gäller sekulariseringen av Sverige kan förläggas till 1950- och 

1960-talen. En rad lagförändringar ägde rum. 1958 upphörde biskoparnas rätt att inspektera 

skolans kristendomsundervisning, 1964 togs morgonbönen i skolan bort och 1968 gjordes 

kristendomskunskapen om till religionskunskap med undervisning också om andra religioner 

än kristendomen.4 Perioden var den svenska socialdemokratins storhetsperiod och kallas den 

svenska modellens konsolideringsfas.5 Folkhemmet ersatte sockenkyrkans inbäddning av 

individen från vaggan till graven. Det nya välfärdssamhället skulle ge individen maximal 

trygghet men också maximal frihet.6 

     Från historikerhåll har framhållits att sekulariseringen av Sverige ibland framställs ”som 

en deterministiskt verkande samhällskraft”7  utan organisationer som utgår från explicit 

ateistiska eller prosekulära utgångpunkter. I den här uppsatsen ska en annan hypotes prövas, 

nämligen att organiserade prosekulära kulturpolitiska aktörer spelade en roll i skeendet. I 

uppsatsen undersöks den prosekulära ideella organisationen Förbundet för religionsfrihet 

(1951-ca1972, i denna uppsats förkortat till FFR) med politikerna, författarna och 

kulturpersonligheterna Per Anders Fogelström och Ture Nerman i spetsen. Förbundet bildades 

efter att 1951 års religionsfrihetslag gjort möjligt att en svensk medborgare för första gången 

kunde utträda ur statskyrkan utan att inträda i ett annat trossamfund och, alltså, formellt kunde 

leva som icke-troende. Förbundet hade ”religionsfrihetens fulla förverkligande” på agendan 

vilket bland annat innebar statskyrkans skiljande från staten, att ingen livsåskådning skulle 

vara mer priviligierad än någon annan (vid den här tiden anslöts till exempel alla barn till 

svenska kyrkan vid födelsen) och att all religion skulle utövas i fria trossamfund: samhällets 

institutioner skulle göras icke-konfessionella.  

                                                             
1 Anne-Christine Hornborg, ”Marknadsföring av natur, hälsa och rituellt helande i det senmoderna Sverige”, i 

Den rituella människan – flervetenskapliga perspektiv, red. Anne-Christine Hornborg (Linköping 2010), s. 

152. David Thurfjell, Det gudlösa folket. De postkristna svenskarna och religionen (Stockholm 2015) s. 17-

37. 
2 Ronald L. Grimes, Deeply into the bone. Re-inventing rites of passage (London 2000), s. 3. Anne-Christine 

Hornborg, ”Riternas förändring i det moderna Sverige”, i Svensk teologisk kvartaltidskrift, årg. 89, nr. 1 

(2013), s. 49. 
3 Karin Salomonsson och Lynn Åkesson, ”På ritualernas marknad köper kunden sin livscykel”, i Axess, årg. 1, nr. 

6 (2002), s. 32. 
4 Johan Lundborg, När ateismen erövrade Sverige. Ingemar Hedenius och debatten om tro och vetande (Nora 

2002), s. 34. 
5 Ola Sigurdsson. Den lyckliga filosofin. Etik och politik hos Hägerström, Tingsten, makarna Myrdahl och 

Hedenius (Stockholm 2000), s. 191. 
6 Anders Frenander, Debattens vågor. Om politisk-ideologiska frågor i efterkrigstidens svenska kulturdebatt 

(Göteborg 1999), s. 42. Sigurdsson (2000), s. 215. 
7 Jonny Hjelm, Fritänkare, ateister och andra religionskritiker i Sverige 1880-2015. Några huvuddrag i den 

moderna ateismhistorien (ej publ. forskningsmanuskript, 2016), s. 2.  
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I den svenska statskyrkliga religiösa praktiken återfanns dopet, konfirmationen, bröllopet och 

begravningen som de traditionella och allmänt utövade livscykelritualer som utgjorde livets 

symboliska inramning. I grannlandet Norge etablerades på 1950-talet Human-Etisk Forbund 

som syftade till att utgöra ett profant livsåskådningsalternativ på inomvärldslig etisk grundval. 

En verksamhetsgren hos förbundet var civila alternativ till de kyrkliga ritualerna.8 Tidigare 

forskning nämner kortfattat att FFR i Sverige hade verksamhet med samma inriktning, men på 

vilket sätt och i vilken omfattning har inte systematiskt utforskats. I den antropologiska 

forskningen om ritualer idag återfinns både hos forskare och undersökningsobjekten en 

påtaglig tendens till att uppvärdera ritualer som existentiellt nödvändiga för människan.9 Detta 

förnyade intresse aktualiserar följaktligen frågan: Hur förhöll sig en prosekulär organisation i 

folkhemmets guldålder till ritualer? 

 

Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens övergripande syfte är att problematisera bilden av den svenska sekulariseringen 

under 1950- och 1960-talen som en historia utan organiserade prosekulära aktörer. För det 

andra vill jag som en del av denna problematisering bidra till en mer fullödig och nyanserad 

förståelse av 1950- och 1960-talens svenska religionskritiker och deras verksamhet; detta då 

tidigare forskning ger en ofullständig eller ensidig bild. För det tredje syftar uppsatsen till att 

undersöka hur en prosekulär aktör i folkhemmets guldålder förhöll sig till frågan om ritualer. 

 

Uppsatsens konkreta syfte är att beskriva och analysera den verksamhet Förbundet för 

religionsfrihet bedrev gällande ritualer och ceremonier. Följande frågeställningar ska 

besvaras: 

 

1) Vilken var förbundets ideologi och politiska positionering? 

2) Vilken verksamhet bedrevs och hur motiverades den? 

3) Hur tänkte sig förbundet att de icke-kyrkliga ritualerna skulle vara gestaltade och hur 

motiverades gestaltningen? 

 

Tidigare forskning 

Uppsatsen tar plats i skärningspunkten mellan historieforskning om organiserade 

religionskritiker och teologisk forskning om ateism, på 1950- och 1960-talen.10 Tidigare 

forskning om periodens ateister och religionskritiker har i stor utsträckning fokuserat på 

filosofiprofessorn Ingemar Hedenius och DN-chefredaktören Herbert Tingsten och den så 

kallade tro- och vetandedebatten. Forskning om andra efterkrigstida religionskritiska aktörer 

såsom FFR lyser med sin frånvaro.11  

                                                             
8 Paul Knutsen, Livet før døden (Oslo 2006), s. 26. 
9 Lynn Åkesson, ”Rituell mening”, i Religionens framtid. Perspektiv från Engelsbergsseminariet 2001, red. Kurt 

Almqvist och Erik Wallrup (Stockholm 2007), s. 190-191. 
10 Till vilket denna uppsats skall räknas, även om en i viss mån tvärvetenskaplig ansats återfinns. 
11 Hjelm (2016), s. 5. Nämnas i sammanhanget bör biografin Per-Anders Fogelström. Ett liv för litteraturen, 

freden och miljön från 2012 av författaren och journalisten Karl-Olof Andersson. I den återfinns några sidor om 

Fogelströms religionskritiska verksamhet i FFR, och arbetet kring sekulära ritualer. I verket som är ett 

hyllningsporträtt av Fogelström tas FFR:s verksamhet upp som en del av Fogelströms liv. I enlighet med verkets 

genre är Andersson deskriptiv och i det närmaste litterär. Min egen ansats är analytisk och innebär att FFR, med 
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     I Ateismens fall från 2007 av teologen Peder Thalén diskuteras 1950- och 1960-talens 

religionskritiska verksamhet komparativt med den hos dagens ateistiska organisation 

Humanisterna. Ett bärande begrepp i boken är ”50-talsateismen”.12 Trots denna till synes 

inkluderande terminologi utgår framställningen enbart från Hedenius och Tingsten.13 Thalén 

nämner att det ”under denna tid [fanns] en vilja att på punkt efter punkt ersätta kristna ritualer 

med borgerliga motsvarigheter”14 men redogör inte närmare för huruvida någon speciell aktör 

gjorde något mer konkret i frågan. Thaléns tolkning av ”femtiotalsateisterna” att de var 

okänsliga, vetenskapliga rationalister: ”[f]emtiotalsateismen var ingenting annat än en 

antireligiös ideologi i en vetenskaplig förklädnad, vilken gjorde det möjligt att skrämmas med 

vetenskapens auktoritet och prestige.”15  

     En ansats att fylla forskningsluckan, och att undersöka bilden av en enhetlig ”50-

talsateism”, återfinns i C-uppsatsen i historia ”Kampen för religionsfrihet. Förbundet för 

religionsfrihet 1952-1968” av Erik Nygren, framlagd 2017 vid Umeå universitet. I uppsatsen 

skildras, med FFR:s tidskrift och pamfletter som källmaterial, förbundets konkreta 

verksamhet, mål och medel. Ett centralt resultat är att det inte, som Thalén gör, är rimligt att 

tala om någon enhetlig femtiotalsateism definierad av Hedenius. Till skillnad från Hedenius 

explicitgjorde FFR att de inte ville kritisera vare sig religionsutövande eller gå till angrepp på 

religionens lärosatser. FFR gjorde en poäng av att vara en politiskt pragmatisk förening, 

inriktad på att avlägsna kristna element i samhällets institutioner och på konkreta förändringar 

såsom kyrkans skiljande från staten.16 

      Vad gäller källmaterial finns en viss överlappning mellan min och Nygrens undersökning, 

men jag kommer också att inkludera ytterligare material. Jag genomför också en fördjupning i 

och med att jag närmare undersöker en viss aspekt av FFR:s verksamhet. Nygren nämner 

endast kort att förbundet intresserade sig för icke-religiösa ritualer.17 Min undersökning 

innebär också en helt annan metodisk och teoretisk ingångspunkt. 

     Katedralen mitt i staden. Om ateism och teologi från 2010 av teologen Mattias Martinson 

är ett vittförgrenat och reflekterande verk skrivet inom ramarna för hans forskningsprojekt 

”experimentell teologi”.18 Martinson diskuterar och söker visa hur gudsförnekelse (ateism) 

och gudstro genom kulturens uttryck och språkets ramar är beroende av varandra och hur 

nutida ateism är betingad av kristendomens arv. Martinson skriver fram ett ateistiskt och 

religionskritiskt ”då” med startpunkt omkring 1950 (också hos Martinson starkt präglat av 

Hedenius), vilket jämförs med dagens svenska ateistiska organisation Humanisterna.19 För 

denna uppsats syfte är Martinsons tolkning av Humanisternas nutida verksamhet beträffande 

icke-kyrkliga ritualer och ceremonier relevant. Humanisternas ritualer betraktar han som en 

del av den religionens återkomst som religionsforskare menar har ägt rum de senaste 

decennierna. Han frågar: ”[k]an det vara så att vi nu, under ateismens egen flagg skönjer en 

                                                             
Fogelström och de borgerliga ritualerna, utifrån ett ritualteoretiskt perspektiv och ett inplacerande av FFR:s 

ceremoniverksamhet i ett religionskritikhistoriskt och sekulariseringshistoriskt sammanhang. 

12 Peder Thalén, Ateismens fall. Den moderna religionskritikens kris (Skellefteå 2007), s. 15. Förekommande är 

också ”50- och 60-talsateismen”. Thalén 2007, s. 90. 
13 Thalén (2007), s. 13. Enorganisationen nämns kortfattat: studentföreningen Verdandi. 
14 Thalén (2007), s. 13. 
15 Thalén (2007), s. 16. Symptomatiskt är att det längre fram i boken på s. 94 dock heter ”Hedenius [min kurs.] 

så kallade religionskritik är ingenting annat än en anti-religiös ideologi i vetenskaplig förklädnad.” 
16 Erik Nygren, Kampen för religionsfrihet. Föreningen för religionsfrihet 1952-1968 (Umeå 2016), s. 31. 
17 Nygren (2016), s. 20. 
18 Mattias Martinson, Katedralen mitt i staden. Om ateism och teologi. (Lund 2010), s. 30. 
19 Martinson (2010), s. 40. 
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återkomst av den väsentliga sociala och kulturella aspekt av religionen som religionskritiken 

har missat att tematisera i sin intellektualistiska nit? Kan det till och med vara så att 

exempelvis Humanisternas verksamhet i detta avseende bara är en del av ett ökat samhälleligt 

intresse för religiöst formspråk och liturgi […]?”20 Ritualerna förstås alltså som ett fenomen 

vilket historiskt uppträder i nutid (under de senaste decennierna), det vill säga efter kyrkans 

marginalisering. Icke-religiösa ritualer och ceremonier framställs därmed som något som 

tidigare organiserade ateister inte har ägnat sig åt, samtidigt som de 1950- 1960-talen 

religionskritiker framställs som rationalistiska, känslokalla och med monologisk framtoning.21 

Eftersom min ansats innebär att jag undersöker andra religionskritiska aktörer på 1950- och 

1960-talen än Martinson hoppas jag kunna nyansera hans framställning vad gäller icke-

religiösa ritualers historia i Sverige och, därmed, 1950- och 1960-talens religionskritiker. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Sekularisering och The Age of Authenticity 

Med sekularisering avses ”en systematisk underminering av religiösa praktiker, värden och 

övertygelser, en underminering av religiösa auktoriteter och en ökande differentiering av 

samhällsområden där sekulära sfärer skiljs ut från religiösa institutioner och normer.”22  

     De första sekulariseringsteorierna formulerades på 1800-talet av Auguste Comte, Émile 

Durkheim och Max Weber. I linje med deras tänkande var fram till 1990-talet det 

paradigmatiska samhällsvetenskapliga antagandet att sekulariseringen – religionens minskade 

inflytande i samhället – var en nödvändig följd ett samhälles modernisering i termer av 

exempelvis förbättrad levnadsstandard (inklusive offentliga trygghetssystem) och byråkratisk-

rationella styrsystem.23 Denna så kallade sekulariseringstes bekräftas delvis av dagens 

sekulariseringsforskning.24 Exempelvis Sverige, ett land med hög levnadsstandard, är ett av 

världens mest sekulariserade länder sett till graden av kyrklig aktivitet, intresset för 

deltagande i kyrkliga livsriter, någon entydig tro på Gud i kristen bemärkelse och graden av 

differentiering mellan civil och religiös sfär.25 

     Sekulariseringstesen har dock också kommit att omförhandlas. Fenomenet sekularisering 

förstås som mer komplext än vad de tidigare teorierna gav vid handen.26 Tesen fungerar bra 

                                                             
20 Martinson (2010), citat på s. 67, fullständigt resonemang på s. 66-68. Min kursivering av ”nu”, ” under 

ateismens egen flagg ” kursiverat i original. På s. 67 skriver Martinson också: ”Konsekvensen av 

Humanisternas idéer om humanistiska ceremonier och liturgier är paradoxalt nog att det uppstår en ny [min 

kurs.] arena för en tämligen traditionell ’teologisk’ typ av diskussion, där ’tro’ i form av intellektuella 

ståndpunkter – i detta fall ateism – tolkas, kritiseras och omtolkas i relation till ett visst bestämt rituellt 

mönster. [---] Den fråga som dröjer sig kvar hos mig är om detta ändå inte är en ny [min kurs.] ateistisk och 

religiös företeelse […].” 
21 Martinson (2010). Om ”monologisk religionskritik”: s. 71 och avsnittet ”Religionskritik. Den svenska 

monologen” s. 40-52. På s. 66 står att läsa: ”Människor gillar fortfarande kyrkans riter och symboler. 

Samtidigt framstår den religionskritiska förnuftstron som gammalmodig och känslokall. Religionens arkaiska 
former och liturgiska ramar framstår på nytt som attraktiva, även för de mest militanta religionskritikerna.” 

22 Sindre Bangstad, Sekularismens ansikten (Oslo 2009), s. 25. 
23 Hjelm (2016), s. 2. Thurfjell (2015), s. 31. Bangstad, s. 33. 
24 Hjelm (2016), s. 2. 
25 Anne-Christine Hornborg (2010b), s. 152. Thurfjell (2015), s. 18-25. Religionsforskaren. Paul Heelas går så 

långt som att han talar om den traditionella religionens ”kollaps” i Sverige, se Anne-Christine Hornborg, 

”Secular Spirituality in Contemporary Sweden”, i Swedish Missiological Themes, årg. 100, nr. 3 (2012), s. 

304. 
26 William A. Stahl, ”The Church on the Margins: The Religious Context of the New Atheism”, i Atheist 

Identities – Spaces and Social Contexts, red. Lori G. Beaman och Steven Tomlins (Dordrecht 2015), s. 26. 
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applicerad på Europa och i synnerhet de skandinaviska länderna men inte i ett globalt 

perspektiv.27 Framförallt talas numera om religionens förändring snarare än om dess 

försvinnande, då inte heller Europa och Sverige sekulariserats på det sätt som förutspåddes.28 

Religion och religiositet har inte försvunnit utan tar sig nya, ofta individualistiska, uttryck.29 

Det går alltså inte att säga att Max Webers så kända sammanfattande tes att det moderna, 

sekulära samhällets avförtrollning ägt rum – eller så gör människor sitt bästa för att 

återförtrolla det.30 Vad som skett är dock att en marginalisering av den institutionaliserade 

kristendomen, den ”specifika form av religion som en traditionell gudstro och organiserad 

kyrklighet utgör”, ägt rum i Sverige.31 

     Aktörerna som undersöks i denna uppsats är också verksamma i en bredare historisk 

förändringsprocess, nära sammanlänkad med den traditionella kristna religionens 

marginalisering. Denna avser en förändring av svenskars livsåskådning och värderingar i en 

vidare bemärkelse. I världsomspännande värderingsundersökningar framträder dagens 

svenskars positioneringar som extrema vad gäller traditionella värden som att hysa respekt för 

auktoriteter, att tro på Gud och att lära barn att lyda. Som befolkningsgrupp är svenskarna de 

minst traditionella i världen. Svenskarnas värderingar kännetecknas istället bland annat av en 

långt gången relativism (det finns för svensken inga ”absoluta värden och regler som 

individen ska anpassa sig efter”) och individualism (”var och en har rätt att förverkliga sig 

själv på det sätt den finner gott”). Forskare betraktar denna tendens som så långt gången att 

det är befogat om att tala om en ”sakralisering av individens rätt”.32 

     Denna svenska extremposition och processen som ledde dit kan i sin tur placeras in i ett 

teoretiskt ramverk formulerat av filosofen Charles Taylor och religionsvetarna Linda 

Woodhead och Paul Heelas, vilka talar om the subjective turn, den subjektiva vändningen, 

som enligt dem ägt rum i hela västvärlden med start startpunkt vid 1900-talets mitt. I 

religionshistorikern David Thurfjells beskrivning åsyftar begreppet, för det första, ett generellt 

”uppvärderande av sina egna subjektiva erfarenheter och avfärdande av tidigare dominerande 

traditionella plikter” och, för det andra, ett i fråga om trosföreställningar avfärdande av ”att 

hålla något för heligt eller sant bara för att traditionen eller religiösa auktoriteter säger att så är 

fallet. Istället är den subjektiva upplevelsen som avgör huruvida något ses som autentiskt och 

heligt eller inte.”33 Charles Taylor etiketterar perioden som The Age of Authenticity, 

autenticitetens tidsålder, präglad av en generaliserad autenticitetskultur karaktäriserad av det 

Taylor kallar expressive individualism, en individualism i vilken människor lever utifrån en 

föreställning att de kan och bör hitta sin livsväg, ”discover their own fulfilment, ’do their own 

thing’” 34 och ”that each one of us has his/her way of realizing our humanity, and that it is 

important to find and live out one’s own, as against surrendering to conformity with a model 

                                                             
Thurfjell (2015), s. 36. 

27 Thurfjell (2015), s. 32.  
28 Stahl (2015), s. 26. Thurfjell (2015), s. 32. 
29 Thurfjell (2015), s. 32. Exempelvis har begreppet privatreligiositet använts för att beskriva ”individuellt 

hopsnickrade trossystem och livsåskådningar”. Thurfjell (2015), s. 30. 
30 För Webers avförtrollningsbegrepp, se t.ex. Sven-Eric Liedman, I skuggan av framtiden (Stockholm 1997), s. 

45. 
31 Thurfjell (2015), s. 32.  
32 Thurfjell (2015), s. 27 
33 Thurfjell, (2015), s. 35. 
34 Charles Taylor, A secular age (London 2007), s. 299. 
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imposed to us from outside, by society, or the previous generation, or religious or political 

authority.”35 

Ritual 

Vad en ritual är och hur ett ritualbegrepp kan definieras är själva frågan inom ämnet ritual 

studies. En bestämning är att det rör sig om beteenden som återupprepas i sociala 

sammanhang, följer ett visst på förhand uppställt ramverk, är avgränsade i tid och rum, samt 

är symboliska och performativa i bemärkelsen att de gör något.36 Exempelvis kan en 

begravning innebära att på ett symboliskt plan förflytta den avlidne från de levandes värld till 

de dödas värld. Här finns ett slags magiskt element hos ritualen; på ett materiellt plan ligger 

den döde troligen kvar i kistan och har inte förflyttats någonstans. I denna uppsats undersöks 

det som inom ritualforskningen kallas livscykelritualer eller passageriter, det vill säga ritualer 

kopplade till en individs födelse/namngivning, pubertet/vuxenblivande, parbildning och död. 

Dessa återkommer i någon form i de flesta kulturer.37 

     När ritualstudiet ännu var ungt, mellan 1880 och 1950-talen, förstods riten som ”en 

specifik handling riktad mot det heliga”. På 1950-talet ”började en mer generös definition av 

ritual växa fram [där riten sågs som] ett sätt att skapa sociala budskap”.38 Att ritualen följer ett 

visst ramverk innebär att den är performativ också i bemärkelsen att den kan ses som ett slags 

performance; ett socialt drama som kan följa vissa mönster och vara regisserat på vissa sätt.39 

Ett centralt ritualteoretiskt begrepp är inramning, vilken ”gör det möjligt att skapa olika 

avgränsade kontexter som följer sina spelregler.”40 Exempelvis gifte sig kronprinsessan 

Victoria i slottskyrkan i vitt och inte på Bahamas iförd ceriserosa. Det senare skulle ha 

inneburit ett helt annat drama och helt andra sociala budskap.  

     Temana i de ”berättelser” som berättas i och med ritualerna har, vidare, ”stark kulturell 

permanens samtidigt som de modifieras och förändras i samklang med övergripande 

samhällsförändringar.”41 Översatt till historievetenskaplig terminologi präglas ritualerna alltså 

av en samtidig kontinuitet och förändring. 

     Vad jag undersöker i uppsatsen är således FFR:s förslag på ritualer, vilket socialt drama de 

innebär och vilka sociala budskap som därmed kommuniceras. Perspektivet innebär att jag 

betraktar ritualer som normativa redskap och ”manifestationer av social och kulturell 

hemvist”,42 som kulturella och politiska symbolhandlingar vilka ”knyter an till större 

ideologiska helheter”.43 

I linje med the subjective turn talar ritualforskare om framväxten av ett nytt ritualparadigm. 

En central transformation är den geografiska: den från det lokala till det globala. I exempelvis 

det preindustriella svenska bondesamhället återskapades och upprätthölls lokalsamhället och 

                                                             
35 Taylor (2007), s. 475. 
36 Anne-Catherine Hornborg, ”Inledning. Ritual studies som ett flervetenskapligt sätt att studera ritualer”, i Den 

rituella människan – flervetenskpliga perspektiv, red. Anne-Christine Hornborg (Linköping 2010), s. 14. Carl 

Martin Allwood, ”Ritualer: självförverkligande eller tvångsupprepning?”, i Den rituella människan – 
flervetenskpliga perspektiv, red. Anne-Christine Hornborg (Linköping 2010), s. 98. 

37 Hornborg (2013), s. 52. 
38 Hornborg (2010a), s. 12. 
39 Hornborg (2010a), s. 14. 
40 Hornborg (2010a), s. 17. 
41 Salomonsson och Åkesson, (2002) s. 32. Ett exempel på detta skulle kunna vara att kronprins Carl-Philips 

bröllop ägde rum i Slottskyrkan och var en återupprepning av berättelsen om den eviga heterosexuella 

kärleken instiftad av Gud. Men ackompanjerades av musik av exempelvis popbandet Coldplay. 
42 Salomonsson och Åkesson, (2002) s. 32. 
43 Lynn Åkesson, Mellan levande och döda. Föreställningar om kropp och ritual (Stockholm 1997), s. 128. 
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dess värden, makthierarkier och världsbild i de rituella handlingarna. Dagens västerländska 

ritutövare känner sig istället ofta förenade med något universellt och allmänmänskligt. Vidare 

innebär det nya paradigmet en betoning på det subjektiva och personliga. I ritualerna 

definieras numera samhället utifrån jaget, istället för att jaget definieras utifrån samhället. I 

linje med detta har en förskjutning skett från att en fungerande rit definieras av att den 

utfördes på rätt sätt (exempelvis var den kristnes själ säkrad om de tre skoporna mull kastades 

på kistan och rätt ord utsades) till att den ska innebära en personlig upplevelse och vara 

förenad med emotionellt engagemang och rörelse. Från mer långsamma och gradvisa 

förändringar och betydelseförskjutningar inom de kristna liturgierna återfinns idag en rad 

rituella innovatörer som uppfinner helt nya rituella ramverk för att skapa en så rik upplevelse 

som möjligt.44  

     Hur ritualer förstås och värderas är, liksom andra mänskliga företeelser och idéer, 

någonting historiskt föränderligt. Idag råder som nämnts tidigare både hos ett stort intresse för 

ritualer och en tilltro till deras existentiella nödvändighet.45 

 

Källor och avgränsning 

Uppsatsens källmaterial är Förbundet för religionsfrihets publikationer mellan 1952 och 1972 

i form av: 

a) Fri tanke, förbundets tidskrift som gavs ut mellan år 1954 och år 1968, som mest tre gånger 

per år, ofta bara en gång per år, och ibland två gånger per år. Totalt utgavs 26 nummer 

bestående av som minst åtta sidor och som mest 15 sidor per nummer.  

b) de ”meddelanden” som förbundet lät ge ut. De är ett slags pamfletter eller små 

informationsskrifter om förbundets verksamhet. Varje meddelande omfattade sju sidor och 

gavs ut totalt fyra gånger under en period på tretton år, från 1952 till och med 1965. 

c) Borgerlig begravning, en kort handbok som förbundet lät ge ut 1962 och i en något 

omarbetad version igen 1968. 

d) Begärt yttrande över SOU 1972:36 Samhälle och trossamfund slutbetänkande. FFR 

publicerade sina yttranden och skrivelser i Fri tanke eller i meddelandena. Det här remissvaret 

skrevs dock efter att utgivningen av tidskriften upphört. Yttrandet återfinns i maskinskrivet 

original i Per Anders Fogelströms privata arkiv på Kungliga biblioteket, i posten "Brev och 

andra handlingar om frågor som till exempel borgerlig vigsel och begravning; Förbundet för 

religionsfrihet; Fri tanke". 

e) Per Anders Fogelströms del av bilaga 7 i betänkandet SOU 1972:41, Familj och äktenskap 

1: ”Förslag av författarna Per Anders Fogelström, Elsa Grave och Bo Setterlind till civil 

ceremoni vid giftermål”.46 FFR hade varit remissinstans till SOU:n. I den utreddes bl.a. hur 

man skulle kunna göra den borgerliga vigselakten mer likvärdig den högtidliga kyrkliga 

akten.47 I detta syfte anlitades tre svenska författare att utarbeta ett alternativ till en text som, 

om lagen ändrades i den riktningen, skulle kunna vara den lagligt konstituerande texten vid 

den borgerliga ceremonin. Per Anders Fogelström var en av de anlitade författarna. Även om 

                                                             
44 Åkesson (2007), s. 190-192. 
45 Åkesson (2007), ss. 195. 
46 Betänkandet låg till grund för stora förändringar i den svenska äktenskapslagstiftningen vilka innebar att en 

rad bestämmelser som kopplade äktenskapet till kyrkan försvann och det blev mycket mindre komplicerat att 

både gifta sig och skilja sig. Rebecka Dahlkvist, Friast i världen: 1974 års skilsmässolag. Partipolitiska 

skiljelinjer i riksdagsdebatten om den svenska skilsmässolagstiftningen (Umeå 2016), s. 3. 

47 SOU 1972:41, Familj och äktenskap 1, s. 382. 
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Fogelström alltså inte var fri att verka efter eget huvud eftersom han arbetade med snäva 

direktiv från socialdemokratiskt regeringshåll är min bedömning att materialet kan behandlas 

på samma sätt som övrigt material från FFR. All FFR:s verksamhet var betingad av en viss 

historisk kontext som satte ramarna för vad som kunde göras och sägas. 

 

Källkritiken berörs flyktigt då källorna inte är behäftade med några påtagliga problem i 

relation till syftet. Källorna används i huvudsak som kvarlevor. Att materialet är tendentiöst är 

inte ett problem; tendenserna är undersökningens själva objekt. Källorna används som 

berättande källor beträffande vissa sakuppgifter; jag har bedömt risken att tendensfaktorer 

skulle ha påverkat uppgifterna som liten.  

 

Undersökningens avgränsning faller sig naturlig, och utgörs av Förbundet för religionsfrihets 

verksamhetstid, som ju också tog sin början i följden av en framträdande milstolpe i Sveriges 

religions-/sekulariseringshistoria: religionsfrihetslagen av år 1951. 

Metod och uppläggning 

Metoden är en variant av kvalitativ idéanalys, vilket i sin tur är en typ av tolkande 

närläsning.48 Den innebär att budskap, från som i föreliggande fall en organisation, undersöks 

såsom bestående av tre typer av idéer vilka tillsammans utgör hela idésystem eller 

ideologier.49 

     Dessa tre typer av idéer är: 1) Antagna värden, uttalade värdeutsagor eller 

målformuleringar (till exempel ”människors lika värde”, ”religionsfrihet”, 

”marknadsfrihet”, ”etnisk renhet”). 2) Beskrivningar, beskrivande utsagor eller 

verklighetsomdömen, som mestadels inte är neutrala, utan vinklade och fyllda med 

värdeladdade ord, men som ändå uttrycker ett beskrivande omdöme om eller en bild av 

verkligheten (till exempel ”Sverige är ett jämställt land”, ”Sverige har många etniska 

grupperingar”). Beskrivande utsagor kan också bestå av komplexa förklaringar eller samband 

(till exempel ”ökad kristendomsundervisning leder till minskad brottslighet”, 

”industrialisering och urbanisering medför alltid sekularisering”, ”avsaknaden av icke-

kyrkliga rituella alternativ håller kvar människorna kvar i kyrkans hägn”. Det betyder att 

beskrivningar i ett ideologiskt material kan vara mycket komplexa. 3) Den tredje typen är 

handlingsrekommendationer, normer eller politiska förslag (till exempel ”skilj kyrkan från 

staten!”, ”stärk religionens ställning i Sverige!”, ”stoppa all anhöriginvandring!”).50 

Forskningstekniskt innebär idéanalytisk metod att materialet tolkas på jakt efter de 

inneboende idéerna som sorteras upp i de tre kategorierna värdeutsagor, verklighetsomdömen 

och handlingsrekommendationer. Materialets ideologiska innehåll struktureras alltså utifrån 

de tre kategorierna. Men därtill kommer en ytterligare dimension. Idéerna struktureras också 

utifrån huruvida de befinner sig på en mer fundamental (djupliggande) respektive operationell 

(mer praktisk) nivå. På den fundamentala nivån återfinns inte bara värden, utan också 

grundläggande beskrivande verklighetsuppfattningar av filosofisk natur såsom människosyn 

                                                             
48 Min redogörelse utgår från Mats Lindbergs kapitel ”Qualitative Analysis of Ideas and Ideological Content”, i 

Analyzing text and discourse. Eight Approaches for the Social Sciences, red. Göran Bergström och Kristina 

Boréus (London 2016), s. 86-121. Mina exempel och vissa utbroderingar återfinns inte i själva kapitlet, utan 

är tolkningsprodukter av min läsning av Lindberg. 
49 Lindberg (2016), s. 86-91.  
50 Lindberg (2016), s. 91-93.  
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(optimistisk eller pessimistisk), historiesyn (framsteg eller stillastående) eller statens roll 

(positiv eller negativ). Samtidigt kan gränsen mellan fundamental och operationell nivå vara 

flytande, beroende på sammanhanget. De olika exemplen på värdeutsagor ovan var alla på 

fundamental nivå. På den operationella nivån finner vi mer praktiska utsagor.51 Exemplen 

ovan med beskrivande verklighetsomdömen var mer operationella. Jag ska ge några 

ytterligare exempel. Om man har ”människors lika värde” som fundamentalt antaget värde, så 

kan detta på operationell nivå uttryckas som ett mer konkret mål kopplat till mer konkreta 

handlingsrekommendationer till exempel ”allmän och lika rösträtt” eller ”jämlik behandling i 

domstolar”, eller ännu mer konkreta mål och handlingsrekommendationer som ”handikappade 

bör få färdtjänst till vallokalen”, ”utlandsfödda bör få gratis tolk i rättssalen”.  

Idéer kan vidare vara antingen uttalade (manifesta) eller outtalade (latenta). Uttalade idéer 

eller manifest idéinnehåll erbjuder vanligtvis inga stora tolkningsproblem, givet att forskaren 

känner till den historiska vokabulären, debattkontexten och den sociopolitiska eller kulturella 

inramningen. Det outtalade idéinnehållet, däremot, måste härledas från idésystemets övriga 

komponenter. Vi kan finna en aktör som beskriver verkligheten i stil med ”kyrkliga ritualer 

håller kvar individen i religionen” kombinerat med sambandet att ”tillgången till icke-kyrkliga 

ritualer kan bidra till individens frigörelse från religionens förmyndarskap”. Om vi dessutom 

finner handlingsrekommendationen ”Låt oss erbjuda icke-kyrkliga ritualer!” är det rimligt att 

anta att det latenta målet, även om det inte är manifest formulerat, är ”en sekulariserad individ 

i ett sekulärt samhälle”.52 

     Vidare är det främst utifrån en god helhetsförståelse av ideologin som adekvata tolkningar 

över huvud taget kan göras. Kännedom om exempelvis avsändarens verklighetsuppfattning 

och värden, respektive konkreta operationella beskrivningar och mål, möjliggör rimliga 

tolkning av aktörens handlingar eller uttalade handlingsrekommendationer – och vice versa. 

Det blir också möjligt att avgöra exempelvis om en handling eller ett politiskt förslag eller 

löfte står i direkt överensstämmelse med aktörens värden och mål eller om det snarare rör sig 

om en retorisk strategi.  

     I denna undersökning har hela källmaterialet, inte bara det som uttryckligen berör ritualer 

och konkreta förslag om ritualer, genomarbetats med idéanalytisk metod. Detta då den 

idéanalytiska metoden och perspektivet med de tre kategorierna av idéer ger vid handen att 

det FFR yttrade och genomförde kring ritualer, bland annat hur det tänkte sig att de skulle 

vara utformade, är delar av en ideologisk helhet, där helheten är det som gör delen begriplig 

och tvärtom.53 Min tolkning av FFR:s ideologi som helhet har i sin tur gjorts utifrån samtidens 

sociopolitiska och kulturpolitiska kontext av idéstrider och principdebatter (vilken kommer att 

återges nedan i ett bakgrundskapitel).54 

 

I statsvetenskapliga undersökningar kan en idéanalytisk framställning redovisas i tabeller och 

logiska formaliseringar (av utsagor). I enlighet med historieämnets praxis har denna uppsats 

en narrativ form och framställningen ligger förhållandevis nära materialet. Det medför att 

metodens analyskategorier endast delvis styr den dispositionella framställningen.  

     Undersökningsdelens första avsnitt är analytiskt och befinner sig på en hög 

                                                             
51 Lindberg (2016), s. 105-106. 
52 Lindberg (2016), s. 103. 
53 Lindberg (2016), s. 100-103. 
54 Givetvis är min kontextualisering bristfällig (det ligger i kontextualiseringars natur), både av utrymmeskäl 

men framförallt mina egna bristfälliga kunskaper. 
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abstraktionsnivå. Där presenteras FFR genom att förbundets djupliggande ideologi skildras på 

ett kondenserat sätt. Avsikten är att ge läsaren en grund att stå på och göra de empiriskt 

tolkande avsnitten mer omedelbart tillgängliga eftersom operationella motiveringar och 

förslag direkt kan förstås som utflöden från den fundamentala nivån.  Dessutom kommer 

läsaren lättare att kunna förstå varför jag tolkar förbundets ritualverksamhet som jag gör. 

     Därpå följer materialgenomgången av FFR:s ritualverksamhet. I fyra deskriptiva avsnitt 

redogör jag i tur och ordning för vad förbundet gjorde och hur de motiverade detta. Avsnitten 

rör: begravning, vigsel, konfirmation och dop. Deras längd varierar stort beroende på 

källmaterialets beskaffenhet. Varje del avslutas med en sammanfattning och idéanalys där jag 

också anknyter till uppsatsens teoretiska ramverk. 

     Efter undersökningsdelen kommer avsnittet Resultatdiskussion. Eftersom jag 

sammanfattar, analyserar och diskuterar uppsatsens resultat efter varje deskriptivt avsnitt, 

håller jag det kort. Jag återger kortfattat uppsatsens resultat i relation till syftet, diskuterar dem 

i relation till tidigare forskning och ger förslag på framtida forskning. Därpå följer en kort 

sammanfattning av hela uppsatsen. 

 

Bakgrund 

Ateism, religionskritik och alternativa ritualer 

1700-talets franska upplysning och den franska revolutionen var centrala för framväxten av 

den europeiska ateismen (från den klassiska grekiskan: a-, ”inte”, och theos, ”gud”) och 

religionskritiken.55 Då formulerades en ateism av den typ som många numera förknippar med 

ordet: att Gud måste anses överflödig om man betraktade naturen vetenskapligt. Ateismen var 

en förnuftig och följdriktig konsekvens av ett vetenskapligt synsätt; kristendomen en felaktig 

teori om världen som torde falla eftersom vetenskapen motbevisat den. Tanken att det endast 

var ateismen som kunde befria människan från krig, förtryck och tyranni vilka alla ytterst 

hade rötter i religionen formulerades också.56 Här skymtar kärnan i upplysningsprojektet som 

kan sägas vara den moderna tidens paradigmatiska tankekonstruktion: att människan i en 

lyckobringande framstegsprocess skulle befrias från de tankens bojor som tidigare hindrat 

såväl hennes individuella som släktets utveckling, och att hon genom sitt förnuft kan skapa en 

bättre värld.57 Föreställningarna om släktets upplysning, ateismens uppgång och 

kristendomens nedgång var alltså nära sammanlänkade.  

     Under 1800-talet formulerades, den viktigaste idégivaren var Karl Marx, tankar om att 

religionen var en social produkt och en följd av att samhället var orättvist inrättat. Om 

människor blev fria skulle den försvinna. Tankarna kom att vara centrala byggstenar i en lång 

rad politiska projekt under 1900-talet: socialdemokratiska, leninistiska, feministiska, 

                                                             
55 Med ordet ateist avses oftast en person som saknar gudstro (svag definition) eller saknar gudstro och dessutom 

är gudsförnekare (stark definition). Hjelm (2016), s. 3. I uppsatsen använder jag ordet i dess svaga definition. 

Med organiserade ateister avser jag personer som organiserar sig utifrån något slags självidentifikation 

innebärande att de inte är troende. De berömda franska upplysningsfilosoferna var antiklerikala och vände sig 

emot den katolska kyrkan och dess maktapparat. De var i regel dock inte ateister i ordets nutida betydelse. De 

flesta var deister vilket innebar att de såg Gud som en förnuftig skapare av en förnuftigt inrättad värld, 

snarare än en gestalt som intervenerade i människornas liv. 
56 Thurfjell (2015), s. 82-86. 
57 ”Svunnen var den tid då människors tanke och handlingsfrihet begränsades av religiösa dogmer, hierarkiska 

organisationer eller ovetenskapliga trossatser.”Thurfjell (2015), s. 88. Resonemang om upplysningen och 

modernitet: Liedman (1997), s. 18 och passim. 
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kommunistiska etcetera.58 

  All ateism med rötter i upplysningen var dock inte marxistiskt influerad och på 1800-talet 

lanserades i Europa också sekulärhumanismen. Efter andra världskriget fick den ett mer 

omfattande genombrott i Europa, och 1952 gick en rad föreningar samman och grundade 

IHEU (International Humanist and Ethical Union). För dess grundare Julian Huxley betydde 

en sekulärhumanistisk hållning en beredskap och en plan för att axla ansvaret ateismen ställde 

på människan: att göra sig till herre över sitt eget och mänsklighetens öde på ett ansvarsfullt 

sätt.59 År 1956 grundades som inledningsvis nämnt Human-Etisk Forbund i Norge.60 År1979 

bildades i Sverige Human-Etiska Förbundet, sedermera kallade Humanisterna.61 

Ateister genom historien har på olika sätt försökt avskaffa eller omforma kristna ritualer, eller 

skapa mer eller mindre nya ritualer med inspiration från andra traditioner än de kristna. Kända 

exempel är de många ateistiska fester och högtidligheter som skapades vid tiden för franska 

revolutionen. Genom dem manifesterades och inskärptes vördnad för det nya samhället.62  

     I exempelvis Tyskland på 1800-talet startades verksamhet kring alternativ konfirmation, 

som kom att utvecklas till sekulära vuxenblivanderitualer kallade Jugendweihe och 

Jugendweihen. På 1920-talet hade verksamheten vuxit och organiserades då av 

socialdemokrater, fritänkarorganisationer och fackföreningar. 63 Under DDR-åren gjordes 

Jugendweihe om till en statligt organiserad verksamhet syftande till att inskärpa lojalitet till 

staten och instrueras i den östtyska formen av marxistisk-leninistisk ideologi.64 Efter murens 

fall omformades verksamheten radikalt och organiseras under nytt namn av bland annat 

humanistiska organisationer.65 

     Under1880-talet skapades i Sverige Positivistiska samfundet (se nedan) alternativ till 

kristna former. I deras texter ersattes ord som ”Gud” och mot ”det eviga” och 

”menskligheten”.66 

     I det norska Human-Etisk Forbund var borgerlig konfirmationsverksamhet, som tidigare 

nämnts, redan från början en av förbundets största verksamhetsgrenar .67 År 1988 började 

                                                             
58 Med Charles Darwin underminerades den kristna världsbilden ytterligare. Hjelm (2016), s. 9. Karl Marx 

formulerade utifrån filosofen Ludwig Feuerbach tankar om religionen som en manifestation av människans 

alienation. Sedermera utvecklade också psykoanalysens grundare Sigmund Freud och i viss mån filosofen 

Friedrich Nietzche olika uppfattningar om religion vilka delade vissa essentiella karaktäristika med Marx 
analys: religionen var en reaktion på att existera i en viss social formation med dess orättvisor och lidande. 

Marx menade att den var ett slags tröst som skulle försvinna i den bästa av världar där hennes frihet inte var 

henne förnekad. Stephen LeDrew, “Atheism Versus Humanism: Ideological Tensions and Identity 

Dynamics”, i Atheist Identities – Spaces and Social Contexts (Dordrecht 2015), s. 55-56. Dessa marxistiska 

tankar blev delar av ateismer med vitt skilda förtecken och utgjorde idéstoff i en lång rad politiska projekt 

under 1900-talet: socialdemokratiska, leninistiska, feministiska, kommunistiska etcetera. Thurfjell (2015), s. 

92. 
59 Thurfjell (2015), s. 94-95. 
60 Knutsen (Oslo 2006), s. 26. 
61 Hjelm (2016), s. 18. 
62 En del hade klassiskt romersk prägel, men var oftare baserade på kyrkans liturgier. I vissa fall kom 

högtidligheterna att ha i det närmaste religiöst innehåll på så vis att ett ”högsta väsende” (det revolutionära 

Frankrike och människokraften bakom den nya konstitutionen) dyrkades. I kyrkorna hölls ateistiska mässor 

som hyllade förnuftets seger. Liedman (1997), s. 428-129. 
63 Anselma Gallinat, Negotiating culture and belonging in Eastern Germany: the case of the Jugendweihe: a 

secular coming-of-age ritual (Durham 2002), s. 20-22. Den genomfördes med olika förtecken från olika 

religiösa och politiska läger: frikyrkliga, fritänkare, arbetarrörelse etcetera. 
64 Över 90% av de östtyska 14-åringarna deltog. Gallinat (2002), s. 2. 
65 Gallinat (2002), s. 32-33. Numer kallas ritualen oftast Jugendfeier. 
66 Hjelm (2016), s. 10. 
67 Knutsen (2006), s. 433-436. 
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förbundet med namngivningsfester för barn.68 I Sverige utvidgade de svenska Humanisterna 

med inspiration från grannarna i väst under 1990-talet sin ceremoniverksamhet. År 2000 och 

2016 gav de ut handböcker till icke-kyrkliga ritualer.69 I den humanistiska rörelsen i USA 

idag återfinns ett ökat intresse och en ökad verksamhet kring sekulära ritualer.70 

 

Den nya tidens samhällsförändringar och svenska kyrkan 

Med industrialiseringen skedde en genomgripande omstrukturering av det svenska samhället. 

Från andra halvan av 1800-talet utmanades det i grunden konservativa samhället och dess 

kristna fundament när ideologier som liberalism och socialism gjorde insteg och dess 

företrädare kritiserade eliter och auktoriteter.71 Politisk demokrati krävdes och realiserades i 

början av 1900-talet. En central faktor i utvecklingens dynamik i Sverige var folkrörelserna, 

där de viktigaste var nykterhetsrörelsen, väckelserörelsen och arbetarrörelsen. Folkrörelserna 

lanserade ett omfattande bildningsprojekt med folkhögskolor och bildningsförbund.72 En 

nykter, skötsam arbetare skulle fostras, kapabel att överta styret både av sig själv och landet.73 

Vidare blev sekulära författare kulturpersonligheter och konkurrerade som en ny intellektuell 

klass med de av kyrkan kontrollerade prästerna och lärarna. En ny arena för tänkande och 

bildning växte fram.74 

I diskussion över vilka vägval statskyrkan skulle ta i den föränderliga samhällssituationen 

delades den i två huvudsakliga åsiktsströmningar under århundradets första hälft. Det var en 

delning som fortfarande bestod när FFR kritiserade kyrkan på 1950-talet. I en prästdriven 

högkyrklig strömning återfanns en exklusiv kyrkosyn där betoningen lades på ”vad den 

uppfattade som kyrkans kärnuppgifter: att förvalta den kristna tron, traditionen och 

sakramenten.”75 De högkyrkliga betonade prästernas och biskoparnas uppdrag och rättigheter, 

och liturgins skönhet och estetik.76 Utifrån dessa idéer blev svenska kyrkans ritualer mer 

elaborerade.77 

      Den ungkyrkliga/folkkyrkliga strömningen var en reaktion både mot högkyrklighetens 

exklusiva ämbetsfokus såväl som ”den sekulära vänsterns avfärdande av kristendomens 

relevans” och en kritik mot väckelsekristendomens fokus på individens personliga 

upplevelse.78 Svenska kyrkan skulle bli en folkrörelse bland andra.79  De folkkyrkliga såg 

framför sig att statskyrkan skulle vara just en folkkyrka, en kyrka för alla svenskar. Kristen 

var inte nödvändigtvis den som var innerligt troende utan den som levde i Sverige, lät livet 

                                                             
68 Knutsen (2006), s. 460. 
69 Hjelm (2016), s. 22. 
70 Richard Cimino och Christopher Smith, ”Secularist Rituals in the US: Solidarity and Legitimization” Atheist 

Identities – Spaces and Social Contexts, red. Lori G. Beaman och Steven Tomlins (Dordrecht 2015), s. 87. 
71 Susanna Hedenborg och Lars Kvarnström, Det svenska samhället 1720-2006. Böndernas och arbetarnas tid 

(Lund 2009), s. 268, 273-274. Hjelm (2016), s. 9. 
72 Hedenborg och Kvarnström (2009), s. 337. 
73 Hedenborg och Kvarnström (2009), s. 213. Sigurdsson (2000), s. 211: ”Folkrörelserna kännetecknades även av 

en vilja till folkfostran, och här kan vi förmodligen spåra ett av ursprungen till den svenska politikens vilja 

till social uppfostran. […] Dessa folkrörelser skulle komma att få ett stort inflytande i den svenska politiken 

efter demokratins genombrott. En av deras insatser var att skola de aktiva i demokratiska principer och 

arbetssätt.” 
74 Thurfjell (2015), s. 54. Här ligger jag mycket nära Thurfjells grundtext. 
75 Thurfjell (2015), s. 57. 
76 Thurfjell (2015), s. 57. 
77 Bringéus (2006), s. 156. 
78 Thurfjell (2015), s. 58. 
79 Thurfjell (2015), s. 59. 
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inramas av de kristna livsriterna och omfatta budet om kärleken till nästan.80 

 

Svenska religionskritiska organisationer på 1880-talet 

I det kulturradikala samhällsklimatet i slutet av 1800-talet verkade några ateistiska, religions- 

och/eller statskyrkokritiska organisationer.81 Religionskritiken vid den här tiden var nära 

sammanlänkad med kraven på ökad demokrati och rätten att fritt få uttrycka sina åsikter i tal 

och skrift.82 En var Positivistiska samfundet (1879), som förde fram den vetenskapliga 

samhällsläran positivismen som ett bättre alternativ till äldre tiders religioner.83 En annan och 

större var Utilistiska samfundet bildad av bl.a. Hjalmar Branting (en vänsterliberal 

socialdemokrat och sedermera den förste socialdemokraten i riksdagen) och den ateistiske 

agitatorn Viktor Lennstrand.84 Målgruppen var arbetarklassen. Samfundet bildades samma år 

som Socialdemokratiska arbetarpartiet och skulle vara socialdemokratiska partiets 

komplement med särskilt ansvar för de ”existentiella och etiska” frågorna. 85 Pragmatikern 

Branting såg dock den antikyrkliga och antireligiösa linjen som ett dåligt vägval för att bygga 

en folkrörelse och SAP beslutade 1890 om en mindre religionskritisk linje: religion skulle 

hädanefter vara en ”privatsak”.86 

      En tredje förening var Föreningen för religionsfrihet, bildad av Nyström och Branting.87 

Föreningen har i forskningen titulerats som FFR:s föregångare.88 FFR anknöt självt 

uttryckligen till den – lägg märke till likheten vad gäller namnval – och en FFR-medlem 

sammanfattade 1960: ”Vårt program är i långa stycken nästan rena kopieringen.”89 

     Föreningens mål var kyrkans skiljande från staten och realiserandet av vad de betraktade 

som fullkomlig religionsfrihet. Till skillnad från positivistiska samfundets vilja att ersätta 

kristendomen med positivismen, och utilisterna som ”angrep kristendomen i alla dess 

former”90 ställde sig föreningen, av respekt för individens sökande och som politisk strategi, 

som konfessionslösa. Att skilja kyrkan från staten, menade de, skulle göra individen 

fri att tänka och söka sanningen och utan ”inskränkning och påtryckning från lagstiftningen 

eller seden [uttala den religiösa åsigt] till vilken hans anlag och utveckling fört honom”.  91 I 

                                                             
80 Thurfjell (2015), s. 58. Här ligger jag mycket nära Thurfjells grundtext. 
81 Johnny Hjelm skriver: ”Med ateistiska organisationer avses sammanslutningar som av sin samtid, och sig 

själva, uppfattats som religionskritiska på principiella livsåskådningsmässiga grunder […] och även haft 
ledande representanter och mer anonyma medlemmar som gett uttryck […] för en ateistisk hållning (i såväl 

dess svaga som starka betydelse). Hjelm (2016), s. 4.  
82 Hjelm (2016), s. 9. 
83 Samfundet bildades efter internationellt mönster av läkaren Anton Nyström. Medlemsantalet uppgick till några 

hundra, verksamheten förblev begränsad och blev aldrig det grundaren hoppats på: ”En motinsats till 

kristendomen där upplysning och förnuft härskade.”Citat från Hejlm (2016), s. 10. Lennart Ståhle, 

Forskningsrapport Nr. 152 (1979:6). Organisationer för svensk religionskritik 1880-1910 (Stockholm, 1979), 

s. 8-12. 
84 Nyström var med och startade också denna organisation. Organisationen grundades 1888. Hjelm (2016), s. 12. 

Hedenborg och Kvarnström (2009), s. 206-207. 
85 Hjelm (2016), s. 12. Utilistiska samfundet växte sig stort och uppfattades en tid som en konkurrent till SAP. I 

slutet av 1880-talet hade det 1500 medlemmar och offentliga möten som lockade 4-5000 åhörare, detta att 

jämföra med SAP:s 5000 medlemmar 1889. Hjelm (2016), s. 13. 
86 Beslutet syftade till att inte stöta bort varken religiöst fostrade i den växande arbetarrörelsen eller på olika sätt 

liberalteologiskt eller panteistiskt influerade socialdemokrater. Hjelm (2016), s. 13. 
87 Föreningens verksamhetstid var 1884-1892. Den bildades till följd av den religionsdebatt som hädelseåtalet av 

August Strindberg gett upphov till. Hjelm (2016), s. 11. 
88 Ståhle (1979), s. 31. 
89 Fri tanke nr. 2 1960, s. 2. 
90 Ståhle (1979), s. 15. 
91 Huvudpoängerna i föreningens argumentation var att skiljandet mellan stat och kyrka skulle var av godo både 
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förlängningen skulle individen inte löpa samma risk att blint hysa tilltro till auktoriteter och 

traditioner på bekostnad av solidarisk rättfärdighet och individuell ärlighet. Föreningen 

menade nämligen att statskyrkan uppammade ”genomgående hyckleri”, och att skilja kyrkan 

från staten var nödvändigt för att skydda individen ”mot frestelsen att för verldsliga fördelar 

eller av otillbörlig hänsyn för tomma sedvänjor eller för öfverordnades önskningar att svika 

sin religiösa tro, hvilket ofta har till följd, att ärlig öfvertygelse även på andra områden 

uppgifves.”92 

 

Tro- och vetandedebatten 

1949 utkom ateisten och Uppsalafilosofiprofessorn Ingemar Hedenius med boken Tro och 

vetande. Den kom att ge upphov till ”en av de mest intensiva kulturdebatter som någonsin 

förekommit i Sverige” och boken trycktes i ständigt nya upplagor.93 Tro och vetande var en 

essäsamling där en del var ett religionskritiskt angrepp i form av ”logiskt-analytiska 

blixtanfall” på kristna försanthållanden och antaganden och framhöll hur dessa var oförenliga 

med förnuftet.94 En annan del var, och det var väsentligen detta som gav upphov till debatten, 

ett angrepp på kyrkan som institution och på en rad biskopar och teologer vilka såg sig 

nödgade att försvara sig. I slutänden blev resultatet att de i det närmaste skämts ut.95 Debatten 

innebar en genomgripande och bestående förändring – potentiellt med konsekvenser ända in i 

vår tid – gällande det accepterade och naturliga sättet att tala om kristendom i det offentliga 

samtalet, från en vördnadsfull grundton till en religionskritisk.96 

     Debattens förspel hade startat 1946 då vapenbrodern och statsvetarprofessorn Herbert 

Tingsten blev chefredaktör på DN. Utifrån den positionen kom han att erövra ett oerhört 

inflytande på idé- och kulturklimatet i Sverige.97 Tingsten var en känd kritiker av alla 

ideologier som kommunism, konservatism, nazism och fascism.98 Nu riktades intresset mot 

religionen.99 Tingsten drev en kulturradikal linje och publicerade Hedenius i en rad 

religionskritiska artiklar. Bidragande till tro- och vetandedebattens intensitet och 

uppmärksamheten kring boken var att Tingsten skrev en hyllande recension och uppmanade 

biskoparna till försvar. Tingsten målade upp bilden av en kyrka som gick på knäna och där 

kyrkbänkarna stod tomma, och myntade begreppet namnkristendom: folk var bara kristna till 

                                                             
för staten, kyrkan och individen. Staten skulle bland annat gynnas genom att – och här avsågs med staten 

demokratin och arbetarrörelsen – ”ett stort klassintresse [skulle oskadliggöras] hvilket såsom själft 

priviligieradt är en naturlig bundsförvant till alla privilegier, och som därför är och alltid har varit fiendligt 

stämdt mot reformvänlig lagstiftning.” Staten skulle också bli fri att bedriva en bättre skolundervisning i 

överenstämmelse med vetenskapen. Sverige som nation skulle också stärkas då det nationssplittrande 

missnöje över att statskyrkan hade privilegier framför andra samfund skulle upphöra. Fri tanke nr. 2 1958, s. 

7. Kyrkan skulle gynnas genom att den skulle sporras till verksamhet och det religiösa livet överhuvud i 

nationen skulle stimuleras.91 Prästerna skulle bli mer ödmjuka, kyrkan skulle komma närmare människorna 

och sålunda rädda också fattigt folks själar. Kyrkan skulle bli mindre världslig och merbekymmerslös, när 

den blev ”Kristi kyrka i stället för […] statens”. Den skulle förvisso behöva underhålla sig själv, men skulle 

också få styra sig själv. Fri tanke nr. 2 (1958), s. 8. 
92 Fri tanke nr. 2 1958, s. 8. 
93 Svante Nordin, Ingemar Hedenius. En filosof och hans tid (Stockholm 2004), s. 142. 
94 Nordin, Ingemar Hedenius. En filosof och hans tid (Stockholm 2004), s. 143. 
95 Nordin (2004), s. 157. Thurfjell (2015), s. 61-62, 97. 
96 Thurfjell (2015), s. 62, s. 98.  
97 Sigurdson (2000), s. 80. Tingsten var chefredaktör på fram till 1959. 
98 Sigurdsson (2000), s. 81. Han såg sitt uppdrag på DN som ”en fortsättning på kritiken av nazism och fascism 

från krigsåren.” Frenander (1999), s. 64. 
99 (Sigurdsson (2000), s. 81: Tingsten ”var alltid beredd att gå till storms mot varje form av mystifiering och 

försvara den västerländska formen av formell demokrati [och hade en kritisk] inställning till all ’metafysik’.” 
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namnet av oreflekterad vana och slentrian. Begreppet blev allmängods och seglivat.100 

Hedenius och Tingstens argumentation präglades av stor slagfärdighet – man skulle också 

kunna säga hänsynslöshet – och deras linje fick stor genomslagskraft.101 

     Som centrala aktörer i ett vänster- och liberalsekulärt offentligt samtal bidrog Hedenius 

och Tingsten till en (om)definition av vad det var att vara kristen. Det var just inte att enbart 

leva i Sverige och låta sitt liv ramas in av kristna livsriter utan en identitet som, med 

religionshistorikern David Thurfjells ord, var ”förbehållen de innerligt engagerade som 

försanthåller vissa trossatser.”102  

      

En central tankefigur hos Hedenius, och Tingsten, var att frågan om tron var en fråga om 

moral och ansvarstagande.103 I Tro och vetande formulerade Hedenius en intellektuell moral 

vars maxim var att inte ”tro på något, som det inte finns några förnuftiga skäl att anse vara 

sant”.104 Han menade att sanningskravet var den västerländska kulturtraditionens livsnerv.105 

All irrationell tro, kristen eller annan (till exempel nazistisk eller kommunistisk), menade 

Tingsten och Hedenius kunde användas för att motivera förkastliga moraliska 

ställningstaganden och var därmed demokratiskt ohållbar.106 

     Sanningskravets moraliska dimensioner var inte bara riktade mot samhället utan också mot 

självet. Individen hade en skyldighet till ärlighet med sig själv. Hedenius menade att man har 

blivit ett offer för sin tro om man trodde på något som man inte kan hålla för sant. 

Idéhistorikern Svante Nordin pekar på en likhet mellan Hedenius tankar och den ateistiske 

existentialisten Jean-Paul Sartres begrepp mauvaise foi ”innebärande en sorts ouppriktig tro 

på något om man inte ens för sig själv vill erkänna är falskt.”107 

 

1950- och 1960-talen: universalism och demokratism  

Decennierna efter andra världskriget innebar en högkonjunktur för kraven på politiskt 

likaberättigande utifrån universalistiska föreställningar om människors lika värde. 

Universalismen sågs som en godhetens och frihetens kraft och var en följd av och reaktion på 

nazismen. Dess främsta uttryck var FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.108 

      Snart efter krigsslutet år 1945 var det kalla kriget ett faktum och utgjorde fonden för liv 

och politik. Med kalla krigets polariserade världsbild av ett fritt väst och ett totalitärt öst och 

en kamp mellan demokrati och diktatur mobiliserades i den västerländska diskursen 

”antinazism och antikommunism till ett antitotalitärt demokratiförsvar”.109 I Sverige fick den 

                                                             
100 Nordin 2004, s. 158. 
101 Sigurdson (2000), s. 80. 
102 Thurfjell (2015), s. 65. 
103 Hedenius var främst praktisk filosof och en stor del av hans skrifter handlar just om etik och moral med titlar 

som Om människans moraliska villkor och Om människovärde. Se t.ex. Sigurdson 2000, s. 163-189. 
104 Ingemar Hedenius, Tro och vetande, citerad ur Nordin 2004, s. 145. Maximen hade han börjat formulera 

redan under krigsåren i polemik mot ett ”rättsmedvetande på glid” från vilket steget inte var långt till 
sympatier för diktaturstater. Nordin 2004, s. 112-113. 

105 Han talade om ”den västerländska människans sanningskrav” och menade att den ”i högre grad än någon 

politisk eller religiös dogmatik [tillhör] själva livsnerven i vår kulturtradition.” Ur Ingemar Hedenius 

installationsföreläsning, citerad ur Nordin 2004, s. 131. 
106 Sigurdson (2000), s. 85, s. 154. Här ligger jag vad gäller ordval mycket nära Sigurdssons egen text. 
107 Nordin 2004, s. 147. Viktigt att nämna är att Hedenius själv dock sade sig avsky existentialismen och verkar 

ha förstått den som i det närmaste som humbug. Jean-Paul Sartres övergripande etik har för övrigt kallats en 

”autenticitetens etik”, se Linda A. Bell, Sartre’s Ethics of Authenticity (Tuscaloosa 1989). 
108 Liedman (1997), s. 191-193. 
109 Nordin (2004), s. 138. Frenander (1999), s. 71, 76. 
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sina främsta exponenter i just Tingsten och Hedenius som krävde ett ställningstagande för 

eller mot, inte olikt deras krav i trosfrågan, det de kallade ”demokratisk humanism”.110  Deras 

linje kom att bli den dominerande under hela 1950-talet. Sverige deklarerade sig neutralt men 

hade varit en av de ivrigaste förespråkarna för FN:s bildande och intog de facto en provästlig 

hållning.111  

   1950-talet var generellt en tid av avideologisering, ”ideologiernas död”, vilket Tingsten 

förfäktade som något gott. De ideologiska irrlärorna dog bort, menade han, i en demokratisk 

värdegemenskap där konsensus rådde om exempelvis parlamentarismen, de medborgerliga 

rättigheterna och socialpolitik, och där vad som var rätt och gott inte var en fråga om tyckande 

utan om vetande. Bland dessa ”lyckliga demokratier”, menade han, var Sverige 

idealtypiskt.112 

     Under 1960-talet skedde en politisk radikalisering. Talet om frihet, som årtiondet innan 

mest varit riktat mot nazism och kommunism, fick i viss mån nya förtecken. USA kom att 

kritisera och kapitalism, framhölls det, var inte någon garant för frihet och demokrati. 

Vietnamkriget väckte indignation.113 Årtiondet såg början på en kvinnokamp för att uppnå 

jämlikhet som ledde till genomgripande samhälls- och normförändringar.114 Männens såväl 

som kyrkans maktanspråk kritiserades i ett nytt kulturradikalt debattklimat där auktoriteter 

och auktoritära strukturer ifrågasattes.115 

1950- och 1960-talen: förändring, stabilitet och den svenska modellen 

Perioden var en av de mest föränderliga historiska epokerna någonsin.116 Industrin gick på 

högvarv och ekonomin växte explosionsartat, tiden har kallats ”Guldåldern”, i hela 

västvärlden och inte minst i Sverige.117 Sverige urbaniserades när jordbruk lades ned och 

människorna flyttade in till städerna.118 Allt färre levde livet i socknens, kyrkans och 

traditionens hägn.119 Samhället internationaliserades, horisonter vidgades, stora världen 

flyttade in i form av både rockmusik och en ökande arbetskraftsinvandring som gjorde 

samhället mer heterogent.120 Lönerna gick upp, en materiell standardökning ägde rum och 

konsumtionssamhället gjorde intåg.121  

 

I den parlamentariska politiken rådde en internationellt och historiskt unik stabilitet.122 År 

1951 gick Socialdemokraterna och Bondeförbundet i koalition och de två samregerade till år 

                                                             
110 Frenander, s. 64-65, s. 70. Där de som inte tagit klar ställning och visade färg i trosfrågan var slöa, 

slentrianmässiga namnkristna så var de som intog mellanpositioner i väst-öst-frågan halvkommunister, det 

vill säga landsförrädare och dödsfiender. 
111 Hedenborg och Kvarnström (2009), s. 309. De segrade över en svag kritisk opinion som hävdade att deras 

pro-västhållning var rigid och själv hade ickedemokratiska tendenser. Frenander (1999), s. 52.  
112 Frenander (1999), s. 113-114. 
113 Frenander (1999), s. 139-141. 
114 Mazower (1998), s. 346. Hirdman (1996), s. 215. 
115 Thurfjell (2015), s. 105. 
116 Frenander (1999), s. 33-34. Förändringarna var ”globala och genomgripande och omfatta[de] i princip alla 

livets aspekter […].” Frenander (1999), s. 29. 
117 Mazower (2011), s. 323. Frenander (1999), s. 37. 
118 Birgersson, Hadenius och Molin m.fl. (1981), s. 352. Frenander (1999), s. 37. Sigurdson (2000), s. 193: ”från 

1940 till 1975 sjönk antalet [människor som var beroende av jordbruket] med cirka 75 procent.” 
119 Hornborg (2010b), s. 152. 
120 Frenander (1999), s. 38, s. 40. Taylor (2007), s. 490. 
121 Frenander (1999), s. 35, s. 39. 
122 Frenander (1999), s. 41. Birgersson, Hadenius och Molin m.fl. (1981), s. 344. Blott två, bägge 

socialdemokratiska, statsministrar satt under hela perioden: Tage Erlander och från 1969 Olof Palme. 
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1957. Då inledde socialdemokraterna en 20 år lång period av regering med egen majoritet. 

Välfärdsstatens skyddssystem byggdes ut, möjliggjort av den växande ekonomin. ”Det starka 

samhället” realiserades vilket skulle ge medborgarna ökad frihet och autonomi genom ökad 

trygghet.123  

     Den idémässiga bakgrunden till den svenska välfärdsstatens förverkligande var idén om 

folkhemmet, tanken om det goda medborgarhemmet för hela folket.124 Idén har i sin tur 

förståtts som en central del av – eller till och med samma sak som – den så kallade ”svenska 

modellen”, en term som använts för att försöka fånga in den specifikt svenska 

samhällsutvecklingen under 1900-talet.125 Det termen folkhemmet/den svenska modellen 

betecknar är reella, politiska, ekonomiska och sociala omständigheter. Den också kan förstås 

som namnet på en uppsättning föreställningar som tillsammans utgjorde en sammanhängande 

berättelse om det svenska samhället och dess utveckling. Den utgjorde den övergripande och 

djupliggande ideologi som dominerade tänkande och politik i Sverige under den undersökta 

tidsepoken.126 Teologen Ola Sigurdsson föreslår att dess utopi var, märk väl, inte socialistisk 

utan modernistisk.127 Berättelsen bestod för det första i en framstegstanke, där den historiska 

utvecklingen tolkades just som ett framsteg och en eftersträvansvärd utveckling.128 Framsteget 

skulle realiseras genom en praktik av samhällelig ingenjörskonst: ”Till framstegsmyten hör 

[…] tanken att alla problem i princip kommer att kunna lösas av tekniken eller av samhället, 

givet att utvecklingen inte bromsas av ovidkommande faktorer (förlegade traditioner, 

irrationella synsätt etc.). […] Teknikerna och ingenjörerna kunde se sig själva som det nya 

samhällets avantgarde, som förment neutrala samhällsförbättrare.”129 För det andra 

samförstånd på arbetsmarknad och i partipolitiken (konsensusdemokrati) mot bakgrund av en 

idé om gemensamma svenska intressen samt, i förlängningen, att samförståndet var medlet 

föra att förverkliga framsteget.130 För det tredje en förståelse av staten som agenten för 

framstegets, det vill säga en positiv samhällsutvecklings, realiserande.131 

Per Anders Fogelström, Ture Nerman och FFR 

Per Anders Fogelström (1917-1998) var en folkkär romanförfattare som gjorde sig känd som 

arbetar- och Stockholmsskildrare. Han ägnade sig genom livet också åt ideellt arbete.132 Från 

tidiga ungdomsår höll han i kulturkvällar och startade han en kulturklubb för ungdomar ”fri 

från religiösa och politiska dogmer, öppen för ett kritiskt tänkande och sökande”.133 

Fogelström var pacifist och bedrev under 1950-talet opinionsbildning för vapenfrias 

rättigheter och ledde Aktionsgruppen mot svenskt atomvapen, en liten men aktiv 

sammanslutning som svängde opinionen i debatten om utvecklandet av svenska kärnvpen.134 

                                                             
123 Frenander (1999), s. 42. Sigurdsson (2000), s. 215. 
124 Sigurdsson (2000), s. 191. Hedenborg och Kvarnström (2009), s. 284. 
125 Sigurdsson (2000), s. 190-191. 
126 Ola Sigurdsson lämnar i Den lyckliga filosofin förslag på vad berättelsen bestått och består i. Det är hans 

framställning jag utgår från här. Han använder den senmarxistiske kulturteoretikern Fredric Jamesons 

terminologi ”det politiskt omedvetna” se s. 232. 
127 Sigurdsson (2000), s. 233. 
128 Sigurdsson (2000), s. 190-202. 
129 Sigurdsson (2000), s. 195. 
130 Sigurdsson (2000), s. 202-208. 
131 Sigurdsson (2000), s. 209-212. 
132 Andersson (2012), s. 55. 
133 Andersson (2012), s. 77. S. 259: Det var den 1 januari 1952 som den nya religionsfrihetslagen trädde i kraft; 

Fogelströms intyg om utträde ur statskyrkan är daterat till 9 januari,  
134 Andersson (2012), S. 253-254. Därpå var han många år ordförande i Svenska freds- och 

skiljedomstolsföreningen. 
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Innan genombrottet som författare arbetade han 20 år som journalist, bland annat på 

vänsterveckotidningen Folket i Bild.135 Partipolitiskt stod han socialdemokratin närmast.136  

   Ture Nerman (1886-1969) var även han journalist och författare, men också aktiv politiker. 

 Från tidig ålder var han en del av arbetar- och nykterhetsrörelsen och medlem i SAP. Nerman 

var i ständig kärleksfull meningsstrid med lärofadern Hjalmar Branting och ”grälade på 

partiet, som han fann borgerligt”.137 Nerman var idealist och drömde om en förverkligad 

människa i ett lyckorike på jorden. Efter en revolutionär ungdomstid blev han efter mötet med 

30-talets totalitarism till en reformist med stark tilltro till det långsamma demokratiska 

bygget. Efter kriget var han socialdemokratisk riksdagsledamot åren 1946-1953 och arbetade 

till sin död ”för de mänskliga rättigheterna, för Europarörelsen, Kongressen för kulturens 

frihet, nykterheten och moralen”.138 

     De två skriftställarna möttes i Förbundet kämpande demokrati bildat år 1939 med Nerman 

som ordförande.139 Under kriget utgav det Trots allt! som var ett av de viktigaste organen för 

svensk antinazistisk opinionsbildning under kriget.140 År 1951 bildade de FFR på Fogelströms 

initiativ. Förbundet var en demokratisk förening med styrelse och årsmöte som högsta 

beslutande organ. Lokalavdelningar startades i Göteborg år 1954 och i Linköping och Örebro 

på 1960-talet. Bland medlemmarna återfanns exempelvis författaren Vilhelm Moberg. 

Förbundet hade alltså kulturellt tunga namn i sina led, men det var liksom 1880-

talsföreningen litet och medlemsantalet uppgick till några hundra. Förbundets verksamhet 

bedrevs genom offentliga möten, debattartiklar i pressen, utgivningen av Fri tanke och 

framförallt i politisk lobbying från lokal- till riksnivå.141 Förbundets främsta partipolitiska 

stödjepunkter var SAP och Folkpartiet.142   

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
135 Andersson (2012), s. 113-114. Förkortad FIB och startad av vänsterpolitikern Karl Kilbom 1934 i protest mot 

den nya kolorerade veckopressens ytliga reportage om kungligheter etcetera. 
136 Andersson (2012), s. 69. 
137 Svenskt biografiskt lexikon, band 26 (1987-1989), ”Ture Nerman”, s. 516.  
138 Svenskt biografiskt lexikon, band 26 (1987-1989), ”Ture Nerman”, s. 516. 
139 Det som bestod av socialdemokrater, syndikalister och borgerlig vänster vände sig mot all form av diktatur, 

fascistisk eller kommunistisk. Andersson (2012), s. 66. 
140 ”Tidningsledarna ställde människovärdet mot ondskan, hävdade de liberala värdena och predikade optimism 

och tro.” Svenskt biografiskt lexikon, band 26 (1987-1989), ”Ture Nerman”, s. 516. Andersson (2012), s. 68. 

Tidningen spreds till 1186 av Stockholms caféer, restauranger och frisörsalonger i en upplaga mellan 13 000 

och 20 000 exemplar – per vecka. 
141 Hjelm (2016), s. 17. Nygren (2016)  
142 Hjelm (2016), s. 17. Andersson (2012), s. 260. 
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2. Förbundet för religionsfrihet och ritualerna 

FFR:s ideologi och politiska positionering 

Förbundet ville verka för religionsfrihetens ”fulla förverkligande” 

och detta ”både i lagstiftningen och i det praktiska livet, skydda och tillvarataga de 

konfessionslösas intressen, beivra varje slag av religionsförföljelse och söka skapa värdiga 

former som ersättning för de kyrkliga akterna.”143 Vad gällde lagstiftning var FFR:s stora krav 

som inledningsvis nämnt statens skiljande från kyrkan, men de krävde också en rad 

omedelbara delreformer i religionsfrihetsriktning.144 FFR:s principprogram innebar att 

förbundets verksamhet skulle bedrivas utifrån vidsynthet och tolerans och syftade till att göra 

samhället och alla dess institutioner genomsyrade av dessa principer.145 Målet var att varje 

människa skulle ha rätten att ”fritt utforma sin personliga livssyn och att öppet hävda den”.146 

För att uppnå detta skulle de arbeta för att ”[o]bjektiv upplysning i livsåskådningsfrågor 

kommer hela folket till del” 147 och på så sätt ”motarbeta andligt förtryck och vanetänkande 

samt konventionalism i fråga om religiösa sedvänjor”.148   

     Förbundets grundläggande värde var människoindividen i sig, och hennes okränkbara 

värde. Förbundet anknöt till FN:s stadgar om de mänskliga rättigheterna, och i all 

argumentation motiverade de sina ståndpunkter med hänvisning till människans internationellt 

fastslagna rättigheter till frihet till, men också från, religion och åsiktsförtryck.149 Förbundets 

människosyn var ljus och optimistisk, i Fri tanke stod uttryckligen att läsa: ”i grunden är 

människan god.”150 Människans godhet och vilja att skapa ett gott samhälle var en biologisk 

egenskap som framträtt med evolutionen – en gång var hon ett djur, men hon hade blivit en 

samhällsvarelse.151 

Förbundet gjorde en poäng av att inte bedriva varken ateistisk agitation eller att proklamera 

att alla människor måste ha en vetenskaplig världsåskådning. Däremot tyckte de att en sådan 

generellt var bättre än en religiös, och de hyste stor tilltro till vetenskapen. I Fri tanke 1954 

återgavs en ”mycket uppskattad” föreläsning hållen hos förbundet i Stockholm av en professor 

som representerade en organisation vilken förbundet beskrev som sin tyska motsvarighet.152  

Professorn talade om den nya, dogmfria, världsåskådningen humanism som nu spirade i alla 

länder.153 Den nya åskådningen, berättades det, grundade sig på vetenskapen som ju, olikt 

slutna och avslutade tankesystem, var dynamisk, föränderlig och fri – likt människan själv.154 

                                                             
143 Meddelanden från förbundet för religionsfrihet, nr 1 (1952), s. 5. 
144 Meddelanden från förbundet för religionsfrihet, nr 1 (1952), s. 5. ”Det borde vara varenda tänkande, 

sanningssökande, ärlig människas plikt att i mån av sina krafter bidraga [till kyrkans skiljande från staten]. 

Innan detta skett – och med vetskap om den andliga trögheten i detta hyggliga land, kommer det nog att 

dröja, länge tyvärr – kan alltid kyrkan förskansa sig bakom Storebror Staten och sätta krokben för alla försök 

att rubba dess monopolställning.”  nr. 3 (1956), s. 15. 
145 Förbundet skulle verka för att dessa ”erkännes som en allmänmänsklig princip och tillämpas i uppfostran, 

offentligt och enskilt liv”. Meddelanden från förbundet för religionsfrihet, nr 1 (1952), s. 7.  
146 Meddelanden från förbundet för religionsfrihet, nr 1 (1952), s. 5. 
147 Meddelanden från förbundet för religionsfrihet, nr 1 (1952), s. 7.  
148 Meddelanden från förbundet för religionsfrihet, nr 1 (1952), s. 5. 
149 Meddelanden från förbundet för religionsfrihet, nr 1 (1952), s. 5. 
150 Fri tanke nr. 2 (1956), s. 2. 
151 Fri tanke nr. 2 (1956), s. 2. 
152 Fri tanke nr. 2 (1954), s. 1. 
153 Han nämnde i sin föreläsning Julian Huxley, grundaren av Internationella humanistunionen. 
154 Fri tanke nr. 2 (1954), s. 3. 
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FFR hade en optimistisk syn på samhället vilket skulle bli allt mer upplyst och allt bättre med 

vetenskapens framåtskridande.155 Människan hade alla möjligheter att genom arbete bli 

”klokare, ädlare och lyckligare”,156 göra gott och skapa en ljus morgondag. Förbundet trodde 

också, åtminstone i början, att den vetenskapliga åskådningen nog skulle ”övervinna den 

konfessionella”.157 Då skulle, dessutom, behovet av religiösa regelsystem och sedvänjor som 

många människor klamrade sig fast vid att försvinna.  

     Förbundet framhöll emellertid religioners (i plural) relevans och att de som historiskt 

kulturellt gods inte skulle förkastas. De kunde ha mycket viktigt att komma med, såsom på 

olika sätt formulerade kärleksbudskap. Förbundet profilerade sig som att de inte var beredda 

att komma med färdiga svar eller visa sig vetenskapligt rationalistiskt okänsliga för livets 

gåtfullhet: ”Huvudsaken är aktning för vars och ens tro eller icke tro, liksom för agnostikerns 

avståndstagande från bådadera i vetskapen om att det finns, funnits och alltid kommer att 

finnas frågor utan svar.”158 

Demokratin var det bästa samhällssystemet. Det var det system som kunde skydda 

människovärdet, och måste därför värnas. Den var det dynamiska mellantinget mellan å ena 

sidan diktatorns eller allmänopinionens godtycklighet och å andra sidan stelnade lag-, 

samhälls- och tankesystem som höll kvar människor och samhällsliv i former de vuxit ur. 159 

Ständigt närvarande var liknelsen mellan religiöst tänkande, och framförallt kristendomen, 

med diktatoriska system av olika slag.160 Det som bar demokratin var de fritt tänkande 

människorna och därför måste alla dogmatiska tankesystem i sig motarbetas såväl som 

omedvetet, slentrianmässigt handlande.  

     Människans tankefrihet utgjorde också ett värde i sig. Det var den andliga friheten; att 

skapa och bedriva vetenskap; att tvivla, fundera och diskutera, som var ett meningsfullt liv.161 

Förbundet tycks ha haft en okomplicerad inställning till välfärdsstaten som något enbart 

positivt. Att säga nej till den var att säga nej till frihet såväl som ”att säga nej till den humana 

syn på människorna, som håller på att breda ut sig i vårt land.”162  

     Relationen till SAP var mer problematisk. Partiet hade haft kyrkans skiljande från staten på 

sitt partiprogram sedan 1889. År 1956 kommenterade förbundet torrt att ”de, som partimässigt 

har till paroll just kyrkans skiljande från staten, [har] tappat intresset. Den andliga 

framstegsandan får maka på sig för de materiella framstegen.”163 FFR var positiva till statliga 

ingripanden, men inom vissa gränser. Skämtsamt argumenterade de för statskyrkans 

avskaffande: ”Man kan utlova lagfäst rätt till pension men att lova lagfäst rätt till ett liv efter 

detta är att lova för mycket.”164 När den så kallade morgonbönsdebatten rasade i svensk press 

                                                             
155 Fri tanke nr. 2 (1956), s. 3-4. 
156 Fri tanke nr. 2 (1956), s. 8. 
157 Fri tanke nr. 2 (1956), s. 3. 
158 Fri tanke nr. 3 (1956), s. 15. 
159 Fri tanke nr. 2 (1956), s. 3-4. 
160 Fri tanke nr. 1 (1960), s. 1. ”När tron blir visshet om att ha rätt – t.ex. att ha den ende rätte guden – ger den 

också upphov till en känsla av att man också har rätt till. T.ex. rätt att behandla de otroende ungefär som det 

passar en bäst. Vi kan finna sena exempel inom olika diktaturer […]. Under vissa perioder i det förgångna har 

också de kristna använt liknande metoder […]. Det går så lätt at misshantera människor med gudomliga 

budord. Man kan göra det också i dag [t.ex.] tvinga den icke-kristnes barn att delta i morgonbönen.” 
161 Fri tanke nr. 2 (1956), s. 8. Fri tanke nr. 2 (1956), s. 11. 
162 Fri tanke nr. 2 (1956), s. 6. Meningen fortsatte: ”Det betyder att säga nej till tolerans och människovärde.” 
163 Fri tanke nr. 1 (1956), s. 1. Meningen fortsatte ”Det blir så en ganska liten gruppmedborgare som håller den 

verkliga religionsfriheten fana högt.” Underförstått, givetvis, FFR. 
164 Fri tanke nr. 1 (1956), s. 4. 
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år 1957 kommenterades i Fri tanke att Socialdemokraterna när som helst i praktiken kunde 

avskaffa morgonbönen, men att de tillät ”andlig likriktning”, lämpade över uppgiften att vara 

demokratins försvarare på liberaler och på så vis var ”en skam för arbetarrörelsen”.165 Den 

kristna falangen i partiet (som omhuldade folkkyrkotanken) hade kommit att ”gynnas 

otillbörligt” och partiet hade ”kompromissat bort” grundläggande värden.166 När SAP 1960 

strök det 70 år gamla kravet på kyrkans skiljande från staten konstaterades att Brantings 

försvar av andlig frihet ersatts av ”likgiltighet” och att ”den äldre generationens 

[socialdemokraters] kulturradikalism tillhör historien.”167 

Förbundet kritiserade statskyrkan mot bakgrund av ett för förbundet självklart värde: det 

egalitära och broderliga samhället. Statskyrkan var en rest från ett konservativt, hierarkiskt 

och fördemokratiskt samhällsförflutet.168 Under senare delen av 1960-talet explicitgjordes 

detta på nya sätt med formuleringar i linje med det radikaliserade offentliga samtalet i 

antiauktoritär riktning, och förbundet talade om  ”kvarblivande […] maktförhållanden” och 

”prästerlig […] auktoritet”.169 

      Det som var värdefullt, och det människan kunde vara säker på fanns till skillnad från 

någon eventuell Gud och gudskärlek, var ”människors samvaro, samverkan och 

samarbete”.170 Livet hade mening ”endast i gemenskapen.”171 Också i en inomvärldslig och 

mellanmänsklig sfär, om inte framför allt just där, fanns kärlek och barmhärtighet.172 

Fogelström skrev: ”Vi har kanske ingenting mer, ingenting lockande. Men det lilla vi har 

känns riktigt, äkta.”173 

Grundläggande värden hos FFR var äkthet (autenticitet) och ärlighet. Även om religiösa 

tankesystem överlag var mindre lämpliga utgångspunkter så måste en sant religiös människa 

inte bara tolereras av principskäl, utan också respekteras för sin rakryggade övertygelse och 

                                                             
165 Fri tanke nr. 1 (1957), s. 10. Per Ahlmark, på 70-talet sedermera partiledare för folkpartiet, skrev: ”Och 

fortfarande tror det parti som har statskyrkans avskaffande på programmet att allt är gott och riktigt. 

Socialdemokratin kan när som helst avskaffa morgonbönen. Varje ny dag med andlig likriktning i det enorma 

massmedium som heter skola betyder en dag då ideal och principer skjuts åt sidan. Att det blev den liberala 

Dagens Nyheter som ensam fick föra religionsfrihetens talan […] mot bland andra LO-rörelsen är en skam 

för arbetarrörelsen. Utan Herbert Tingsten hade den hade den enda demokratiska ståndpunkten i 

morgonbönsfrågan inte haft någon försvarare […].”165 
166 Fri tanke nr. 1 (1961), s. 11. Nuförtiden ”tolererar man intoleransen” och ”[d]et vi trodde varmt på i 

ungdomen har kompromissats bort. Religionen skulle ju vara en privatsak.”166 Förbundet diskuterade hur de 

själva skulle förhålla sig. De konstaterade att  

”Alla parter verkar inställda på att kompromissa. Kanske borde vi efterlysa lite mer radikalism; kanske är det 

bättre ur de kyrkfrias synpunkt bättre att skynda långsamt – folk blir ju mer och mer likgiltiga för kyrkan.” 
167 Fri tanke nr 1 (1960), s. 5. ”Likgiltighet”, se Fri tanke nr. 2 1960, s. 3. 
168 Fri tanke nr. 2 (1966), s. 1. 
169 Fri tanke nr. 3 (1965), s. 3. ”Kvarblivande maktförhållanden”, se Fri tanke nr. 2 (1966), s. 1. 
170 Fri tanke nr. 2 (1956), s. 12. 
171 Fri tanke nr. 2 (1954), s. 1. Det hette också: ”Människans längtan efter gemenskap är outsläcklig och måste 

ständigt tillfredsställas, men det är självbedrägeri att tro att den verkliga gemenskapen kan framspringa på 
religiös eller politisk grund. Jag kan ej erkänna någon annan gemenskap än den naket mänskliga, den som 

lever i och genom blotta mänskligheten.  [---] När människan har fått mod att skaka av sig den ideologiska 

vidskepelsen, har ett enormt framsteg skett: då har människan blivit vuxen. Blott den internationella 

samhörighetskänslan, som har den stora generositeten att gå utanför alla snäva och konventionella 

livsmönster, ger kraft att protestera mot världens grymhet och universums tomhet. Blott detta slag av 

mänsklig solidaritet, fri från all kvalmig dogmatik, är förenlig med tankens frihet, skärningspunkten för alla 

jordens folk. Och blott denna hållning tillåter den enskilda människan att samtidigt vara sig själv trogen.” Fri 

tanke nr. 2 1962, s. 4. 
172 Fri tanke nr. 2 (1956), s. 11. 
173 Fri tanke nr. 2 (1956), s. 12. 
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såsom kännande varelse i sin ”starkt kända tro”.174 Värre var det med de som inte tog ställning 

– slentrianmänniskorna. Och dessa ”passivt ointresserade” utgjorde, tyvärr, den stora 

massan.175 Deras tro var enligt FFR ”en tro för säkerhets skull”.176 I oengagerat 

upprätthållande av sagor om hinsides frälsning eller accepterande av traditioner slapp dessa 

”andliga länsstolsittare” bekvämt nog ta sig an människolivets villkor.177  Men de levde 

därmed inte fullt ut, menade FFR, och deras (icke)val var en sorg för dem själva och en 

hämsko i realiserandet av en kultur där människans liv hade en fördjupad mening genom att 

hon, som förbundets företrädare uttryckte det, levde ärligt och mötte döden med allvar.178  

     FFR menade att statskyrkan som institution understödde denna andliga seghet hos ett folk 

som var ”hyggligt” men ”trögt”.179 Det enda statskyrkan egentligen krävde av sina 

medlemmar var en avsaknad av aktivitet, att de lät bli att gå ur den.180 Svensken döpte sina 

ungar, gifte sig i kyrkan och gick i julottan ibland för att ”det brukas så, av hänsyn till släkten,  

för formens skull, därför att det är så högtidligt.” 181 Utifrån detta genomförde FFR en 

omdefinition av kristendomen genom att fastlå: ”Det är inte religiositet, inte kristendom. Det 

kan vi nog alla vara ense om.” 182 Utifrån detta perspektiv (om)definierades också 

befolkningen: ”Talet om det svenska folket som ett kristet folk vill jag [Fogelström] kalla för 

en grov lögn.”183 Svenskarna var ”namnkristna”; FFR anslöt sig inte bara i sak utan också i 

ordval till Tingsten .184 FFR definierade alltså kristendom på ett specifikt sätt, och både själva 

definitionen och den kritik förbundet bedrev skedde utifrån ärlighets-, innerlighets- och 

engagemangsidealen. Påbudet att lämna statskyrkan blev därmed glasklart: det var ”en akt av 

ärlighet, som bidrar till att skapa renare luft i vårt andliga och kulturella liv.”185 

      Inte bara de namnkristnas själar skulle räddas till ärlighet och rent samvete av FFR. Deras 

omsorger rörde också kyrkan. Slentriankristendomen var ovärdig också för den och prästerna: 

”kan det vara någon riktig uppgift att få vara dekoratör ibland när man ska bjuda på några 

meter stämning att drapera kring en nyfödd eller imponera med för bröllopspubliken?”186 

     Den fria människan definierades av hennes fria kultur. Men kristendomen hade genom 

statskyrkan kulturellt och åskådningsmässigt ”monopol”.187 Den hindrade människan från ta 

del av andra, mer medvetna och ärliga uttryckssätt som kunde utgöra vägar till ”förståelse och 

bejakande av det sköna och goda”.188 

                                                             
174 Fri tanke nr. 2 (1956), s. 10. 
175 ”Hos oss är det mera den allmänna likgiltigheten som utgör största motståndet.” Fri tanke nr. 2 (1959), s. 1. 

”Passivt ointresserade”, se Fri tanke nr. 1 (1955), s. 7. 
176 Fri tanke nr. 2 (1956), s. 10. 
177 Fri tanke nr. 1 (1956), s. 3. 
178 Fri tanke nr. 1 (1955), s. 8. 
179 Fri tanke nr. 3 (1956), s. 15. 
180 ”Svenska kyrkan begär inte mer av engagemang hos sina medlemmar än att man låter bli att komma upp till 

pastorsexpeditionen för att anmäla sitt utträde […]. Det är demoraliserande – vi har sett alltför många 

exempel på hur det kan gå när alltför många människor förvandlas till nollor i imponerande 

statistikkolumner.” Fri tanke nr. 1 (1957), s. 7. 
181 Fri tanke nr. 2 (1956), s. 10. 
182 Fri tanke nr. 2 (1956), s. 10. 
183 Fri tanke nr. 2 (1956), s. 10. ”För Sverige folk är inte ett kristet folk – och det är ett renlighetskrav när man 

fordrar att detta ska erkännas.” 
184 Fri tanke nr. 1 (1968), s. 2. 
185 Meddelanden från förbundet för religionsfrihet, nr 1 (1952), s. 2. Det hela var alltså, uttryckligen, en 

”renhetsfråga”. Fri tanke nr. 2 (1956), s. 10. 
186 Fri tanke nr. 2 (1956), s. 10. 
187 Fri tanke nr. 1 (1957), s. 10. 
188 Fri tanke nr. 2 (1954), s. 1. 
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Borgerlig begravning 

Den ritual som förbundet lade mest kraft på var begravningsritualen. Ordet ”borgerlig” 

åsyftade för övrigt civil, det vill säga tillhörande en icke-kyrklig samhällssfär.189 

Upplysning 

En stor del av verksamheten bestod i upplysning. De argument som förbundet genomgående 

motiverade upplysningsverksamheten var att det fanns människor som inte kände till 

borgerlig begravning men som skulle ha velat ha det om de vetat. Dessutom fanns, menade 

förbundet, de som ville ha en borgerlig begravning men att varken de själva eller deras 

efterlevande visste hur en sådan skulle kunna vara utformad.190 FFR såg okunskapen som ett 

religionsfrihetproblem. Den gjorde att människor i motsättning till sin egentliga övertygelse 

begravdes kyrkligt.191 

     I första meddelandet från år 1952 informerades om att borgerlig begravning fanns som 

alternativ till den kyrkliga, att begravningsbyråer åtog sig sådana och att begravningsplatser 

lagligen inte längre var kyrkliga utan allmänna.192 När förbundet två år senare publicerade det 

första numret av den egna tidskriften Fri tanke hette framsidesartikeln ”Borgerlig 

begravning”, med undertiteln ”Ni har rätt till icke-kyrklig begravning!”. Den långa artikeln 

som följde innehöll förutom praktiska också estetiska råd.193 FFR fortsatte att genom Fri 

tanke erbjuda och sprida information om borgerlig begravning: 1956 annonserades om att 

tidigare utgiven information kunde ”erhållas gratis för spridning” efter skriftlig rekvisition.  194 

FFR försökte genom politisk lobbying få till stånd en större upplysningsverksamhet. I en 

motion till stadsfullmäktige i Stockholm år 1961 föreslog förbundet att denna borde låta 

utreda frågan om ett utarbetande av en handledning för borgerlig begravning.195 Samtidigt 

arbetade Nerman och Fogelström med själva författa en sådan. Året därpå, och sedan återigen 

år 1968, publicerade FFR på eget förlag handledningen Borgerlig begravning. I slutänden 

blev det denna som kom att finnas på Stockholms kyrkogårdsexpeditioner.196 Förbundet 

framförde kritik upp till regeringsnivå mot hur de som ideellt förbund med begränsade 

tillgångar behövt säkra tillgången till vad de argumenterade var en naturlig medborgerlig 

service. De framhöll vidare hur deras handledning, nu när den var författad, genom statligt 

ekonomiskt understöd borde ges möjlighet att spridas till ”varje kommunalkontor”.197 

                                                             
189 Ibland användes också just beteckningen ”civil begravning” och ”civil vigsel”. När förbundet talade om 

”borgerlig begravning” och inte t.ex. profan eller sekulär begravning stämde de in i ett befintligt språkbruk 

som ju också användes gällande exempelvis ”borgerlig vigsel”. Vanligt förekommande i källmaterialet är 

också benämningen ”icke-kyrklig begravning”. Jmf. Princip- och handlingsprogrammet från 1952: förbundet 

skulle se till att ”värdiga former för civil begravning, civil vigsel etc. skapas.” Det hände att förbundet 

tydliggjorde detta genom att skriva ”borgerlig (medborgerlig, civil) begravning”. Fogelström och Nerman 

(1968), s. 3. Intressant är att just denna formulering, även om innebörden alltid avsetts, alltså inte återfinns i 

materialet förrän 1968. En tolkning skulle kunna vara att ordet ”borgerlig” i 1968 års tidsanda lätt innebar fel 

konnotationer. 
190 Se t.ex. Fri tanke nr. 2 (1954), s. 1. 
191 Per Anders Fogelström och Ture Nerman, Borgerlig begravning (Stockholm 1962), s. 5. 
192 Meddelanden från förbundet för religionsfrihet, nr 1 (1952), s. 3. 
193 Fri tanke nr. 1 (1954), s. 1. 
194 Fri tanke nr. 1 (1956), s. 8. I källmaterialet återfinns vinkar om ett specialnummer från 1953 som ska ha varit 

en handledning till borgerlig begravning. Ett sådant nummer finns inte bevarat och frågan om huruvida det 

rör sig om ett tryckfel infinner sig. Kanske avsågs ovannämnda nr 1 från 1954. Fri tanke nr 1 (1961), s. 2. 
195 Fri tanke nr. 1 (1961), s. 2. 
196 Fri tanke nr. 3 (1965), s. 4. 
197 Förbundet för religionsfrihet, Begärt yttrande över SOU 1972:36 Samhälle och trossamfund slutbetänkande, 
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Fogelström och Nerman betonade att deras handledning inte utgjorde ett angrepp på 

kristendom eller kyrka i sig utan menade att deras bok bara syftade till att ”underlätta 

anordnandet av borgerliga begravningar”, att de ville peka på ett alternativ och ge information 

till ”de kyrkfria om möjligheten att gå ur tiden utan kyrkans, för många främmande 

ritualer”.198 Författarna fördjupade motiveringen av skapandet av en handledning genom att 

inskärpa att det verkligen fanns ett behov hos medborgarna.199 Informationen som givits i Fri 

tanke hade enligt dem ”mötts av stort intresse” 200 och de hade genom åren brevledes försökt 

hjälpa och råda människor.201 De beskrev förtvivlan hos anhöriga till någon som önskat 

borgerlig begravning eftersom de inte vetat hur de skulle gå till väga.202 

     Handledningen utarbetades i samarbete med Begravningsentreprenörers riksförbund, 

Svenska eldbegängelseföreningen och Begravningsföreningen vilka också bidrog till att 

sprida den.203 I Fri tanke uppgavs att alla stora dagstidningar ägnat den intresse och att den 

omnämnts i radio.204 Förbundet lät trycka en första upplaga om 2500 exemplar, som efter 

slutförsäljning följdes av en andra upplaga om 2000 exemplar varav några hundra efter 

beställning levererades direkt till biblioteken. 1968 hade boken tryckts i 18 000 exemplar.205 

Förbundet kallade boken en ”försäljningssuccé”.206 

     Förbundet lät också Fogelström utarbeta en studiehandledning med en studieplan om fem 

träffar. I Fri tanke annonserades om hur denna kunde erhållas i stencilerad form. 

Studiehandledningen tjänade enligt förbundet förutom upplysningssyftet i sig (”kunskapen om 

den borgerliga begravningen är beklagligt minimal och [behöver verkligen] breddas”) också 

till att stimulera verksamhet i de nybildade lokalavdelningarna där den kunde ligga till grund 

för studiekvällar.207 I Fri tanke uppmärksammades att studiecirklar anordnats på ABF i 

Stockholm och Linköping. Förbundet beskrev hur detta var något mycket tillfredsställande då 

”[f]olkrörelserna har en betydande uppgift i arbetet på det praktiska genomförandet av 

religionsfriheten.”208 Genom upplysningsverksamheten sökte förbundet genom retoriken 

påverka den borgerliga begravningens status. Deras huvudsakliga projekt var att neutralisera 

den. Borgerlig begravning, upplystes det, var: 

ingenting uppseendeväckande eller märkvärdigt, ingenting ’opassande’ eller 

’stötande’. [---] Säkert har många människor dragit sig för att begära borgerlig 

begravning därför att de trott att detta skulle ses som någon sortspropagandaaktion 

och väcka uppseende. [---] [Men] [d]et är bara helt naturligt och fullt lagenligt att 

                                                             
Per Anders Fogelströms privata arkiv posten "Brev och andra handlingar om frågor som t.ex. borgerlig vigsel 

och begravning; Förbundet för religionsfrihet; Fri tanke", s. 7. 
198 Fri tanke nr. 1 (1966), s. 5. ”Underlätta anordnandet”, se Fri tanke nr. 2 (1966), s. 5. 
199 Per Anders Fogelström och Ture Nerman (1962), s. 5. 
200 Fri tanke nr. 1 (1961), s. 2. 
201 Fri tanke nr. 1 (1961), s. 2. 
202 Fogelström och Nerman (1962), s. 5. 
203 Fri tanke nr. 1, 1962), s. 2. Fri tanke nr. 1 (1963), s. 5. 
204 Fri tanke nr. 1 (1963), s. 5. 
205 Föreningen för religionsfrihet, Begärt yttrande över SOU 1968:11 Svenska kyrkan och staten slutbetänkande, 

Per Anders Fogelströms privata arkiv posten "Brev och andra handlingar om frågor som t.ex. borgerlig vigsel 

och begravning; Förbundet för religionsfrihet; Fri tanke", s. 3. 
206 Fri tanke nr. 1 (1964-1965), s. 11. 
207 : ”[Handledningen] kan ge impuls till givande studiekvällar och säkert även ge andra impulser till samtal.” Fri 

tanke nr. 1 (1966), s. 5. 
208 Fri tanke nr. 2 (1966), s. 5. 
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den som inte känner sig som kristen får en begravning utan kristliga 

ceremonier.209 

Individens rätt 

FFR arbetade genom upplysning och politisk lobbying för att på olika sätt säkra att 

människors önskan om hur de ville ha sin begravning respekterades, inte minst gentemot 

traditionsbundna släktningar. 

     I det första meddelandet från år 1952 informerades att det tillsammans med 

religionsfrihetslagen också blivit lagfäst att den avlidnes önskan skulle vara avgörande för 

valet av begravningsform.210 I Fri tanke 1954 råddes till att i god tid säkra sig en borgerlig 

begravning, helst i skriftlig och bevittnad form, om det var en sådan man ville ha.211 Temat 

upphörde inte att vara centralt, och år 1967 påmindes om individens lagliga rätt gentemot en 

anhörig ”oavsett vilken relation vederbörande stått till den avlidne.”212 Förbundet rådde till att 

i sitt testamente skriva en eventuell önskan om askspridning som begravningsform, och ställa 

detta krav som ett villkor för testamentsägarens rätt. Det torde väl, skrev förbundet, skapa 

benägenhet att inte försumma den lagfästa skyldigheten att följa den avlidnes önskemål.213  

     FFR tillrådde att i skrift innan sin död också meddela hur man ville ha sin begravning vad 

gällde val av officiant och utformning.214 I Borgerlig begravning skrev de:  

I detta meddelande till de efterlevande kan man antingen bara ange en kort önskan 

eller lämna mera omfattande instruktioner. Där kan uttryckas önskemål om 

formulering av dödsannons, om begravningen skall ske ’i stillhet’ eller vara 

offentlig, om […] spridande av aska […]. Samt naturligtvis önskningar om hur 

jordfästningen skall utformas, val av musik, sånger, dikter etc.215 

Den politiska påtryckningsverksamheten bestod i försök att få till stånd skarpt formulerad 

lagstiftning. I Fri tanke 1956 återgavs förbundets yttrande, författat av Ture Nerman, gällande 

ett förslag på en formulering av en ny jordfästningslag. De menade att den föreslagna 

formuleringen medgav ”släktingar av annan livsåskådning än den döde att egenmäktigt 

bestämma av denne icke önskad kyrklig jordfästning.” Förbundet föreslog därför att lagtexten 

skulle kompletterades med tillägget: ”om förfarandet icke kan förmodas stå i strid mot den 

avlidnes önskan.”216 

                                                             
209 Fogelström och Nerman (1962), s. 10. I sin helhet lyder citatet att borgerlig begravning var ’ingenting 

uppseendeväckande eller märkvärdigt, ingenting ’opassande’ eller ’stötande’. [---] Säkert har många 

människor dragit sig för att begära borgerlig begravning därför att de trott att detta skulle ses som någon sorts 

propagandaaktion och väcka uppseende. Kanske har man haft ’fritänkarbegravningar’ från folkrörelsernas 

ungdom i minnet, begravningar som kanske ibland diskuterats livligt i tidningarna och haft sina 

’propagandistiska’ inslag. Varken frireligiösa eller borgerliga begravningar är längre något som utmanar eller 

väcker sensation. Det är bara helt naturligt och fullt lagenligt att den som inte känner sig som kristen får en 
begravning utan kristliga ceremonier.”209 

210 Meddelanden från förbundet för religionsfrihet, nr 1 (1952), s. 3. 
211 Fri tanke nr. 1 (1954), s. 1.  
212 Fri tanke nr. 1 (1967), s. 4. 
213 Fri tanke nr. 1 (1967), s. 4. 
214 ”Meddela gärna, om Ni har någon melodi eller dikt ni önskar må förekomma.” Fri tanke nr. 1 (1954), s. 3.  
215 Fogelström och Nerman (1962), s. 12. 
216 Fri tanke nr. 1 (1956), s. 1. Det var endast smärre ändringar som gjorts samtidigt med införandet av 

religionsfrihetslagen 1951. År 1955 var FFR remissinstans till en statlig offentlig utredning om ytterligare 

lagförändringar i jordfästningslagen. 
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Individens vilja gällande begravningens gestaltning skulle respekteras också i 

lagbestämmelser kring olika tillvägagångssätt. FFR verkade för att möjliggöra askspridning. I 

Fri tanke år 1954 beskrevs hur Nerman året innan motionerat i riksdagen om att det ”efter 

regerings prövning frihet kunde medges de efterlevande att i värdig form efter avlidens 

önskan få utströ hans aska å jord eller över vatten”.217 Förslaget upprepades i det ovannämnda 

yttrandet från år 1955.218 Nerman motiverade förbundets ståndpunkt ur 

religionsfrihetssynpunkt och framhöll att det egentligen inte fanns något principiellt skäl som 

talade emot. Den underförstådda argumentationen i sammanhanget var att Nerman 

underkände att den kristna traditionen och majoritetetens tillvägagångssätt borde få diktera 

lagstiftningen, även om det eventuellt inte var många som skulle beröras av den nya lagen: 

”[e]tt ideellt behov kan icke bedömas efter måttstock.”219  

     I Fri tanke uppmärksammades 1961 den lagändring som så småningom kom till stånd 

jämte besked om att Sveriges första minneslund invigts. FFR beskrev hur Sverige låg i 

bakvattnet jämfört med exempelvis England där ett sådant begravningssätt hade tillämpats 

länge. Minneslunden beskrevs vidare i naturromantiska ordalag som en okonstlad plats av ro 

och orörd skönhet. Förbundet framhöll lagändringen och invigningen av minneslunden som 

en seger för kyrkfrias intressen i ett Sverige dominerat av kristna konventioner och prästmakt: 

”[f]ör inte så många år sedan avstyrkte svenska präster denna lagändring. Det var inte 

förenligt med kristen tradition att göra så, hette det då.”220 

Lokaler, musik och officianter 

Med politisk påtryckningsverksamhet som medel försökte förbundet också att få till stånd 

lokaler för borgerlig begravning. I en diskussion inom förbundet som återgavs i Fri tanke 

framhöll förbundsmedlemmar att saken var att betrakta som ”en statlig och kommunal fråga, 

som snarast bör lösas.”221  

     I ovannämnda remissyttrande skrev FFR att det förvisso var bra att uppmaningar riktats till 

kommunerna att det var önskvärt att konfessionslösa begravningskapell uppfördes. Det var 

dock beklagligt att det i nuläget i princip var omöjligt att förrätta en icke-kyrklig begravning 

och dessutom ”otänkbart att något större antal särskilda begravningskapell inom överskådlig 

tid kommer att uppföras.”222 I avvaktan krävde FFR en lagreform, ett krav som återfanns 

redan i dess första handlingsplan från 1952 och som Nerman också motionerat om i riksdagen 

1953, nämligen att kyrkorna skulle upplåtas ”för begravningshögtidligheter, även om 

jordfästning enligt svenska kyrkans ordning inte sker.”223 Borgerlig begravning i kyrkan 

kunde ibland redan tillåtas, upplyste man om redan 1954,  ”av [någon] tolerant 

församlingsherde, som vet att akten får tillbörlig helgd.”224 Förbundet verkar dock ha sett det 

som olämpligt att tillgången till lokal för borgerlig begravning var avhängig prästers 

eventuella fördragsamhet. När en lagändring kom 1958 löd lagtexten att kyrka skulle upplåtas 

                                                             
217 Fri tanke nr. 1 (1954), s. 6. 
218 Fri tanke nr. 1 (1956), s. 4. Nerman skrev att lagstiftningen borde ändras så att det, efter Konungens prövning, 

skulle vara tillåtet med ”annat förfarande med avlidens kvarlevor än gravsättning på allmän 

begravningsplats”. 
219 Fri tanke nr. 1 (1956), s. 4. 
220 Fri tanke nr. 1 (1961), s. 2. Uttalandet fortsatte: ”Att det inte var kristna utan kyrkfria som främst kunde 

tänkas vilja ha en sådan ordning tog man inte hänsyn till.” 
221 Fri tanke nr. 3 (1961). 3. 
222 Fri tanke nr. 1 (1956), s. 1. 
223 Fri tanke nr. 1 (1956), s. 1. Fri tanke nr. 1 (1957), s. 6. Citat ur Meddelanden från förbundet för 

religionsfrihet, nr 1 (1952), s. 6.  
224 Fri tanke nr. 1 1954, s. 1.  
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för begravning utom kyrkans ordning om ”särskilda skäl är därtill”,225 och även om dessa 

”liberalare regler” 226 var bra, kritiserades formuleringen i Fri tanke: ”[erfarenheten visar väl 

tyvärr] att den av lagskrivarna förväntade generositeten inte alltid är så stor.”227 Dessutom, 

framhöll Fogelström och Nerman i Borgerlig begravning, torde väl ”de som utträtt ur kyrkan 

och önskar borgerlig begravning […] i regel inte önska att denna äger rum i kyrka.”228 

      I Fri tanke 1962 lyftes frågan om ”svårigheterna att erhålla musik vid borgerliga 

begravningar” på platser där begravningskapellen var i kyrkans och inte kommunens regi, 

medan de som valde kyrklig begravning hade tillgång till orglar och avlönade kyrkomusiker. 

 

År 1968 formulerade Per Anders Fogelström i Fri tanke: ”Det är otillstädligt att de som står 

utanför kyrkan inte erbjuds samma statliga och kommunala service som de som tillhör 

kyrkan. Det är inga stora och dyra åtgärder som krävs utan endast påtagliga uttryck för god 

vilja och samhällsanda.”229 Medlemmarna uppmanades ta upp frågorna på kommunal nivå för 

att se till så att: ”din kommun inte hör till de efterblivna i landet!”230 

 

FFR menade att det borde finnas fler icke-kyrkliga begravningsofficianter. Även här 

hänvisades till ett reellt behov hos människorna ute i samhället. Bristen på sådana gjorde att 

många mot sin vilja nödgades anlita en kyrklig förrättare.231 I Fri tanke beskrevs hur Nerman 

och Fogelström också i frågan om officiantskap blivit kontaktade av villrådiga människor och 

ofta själva agerat officianter.232  

      Genom politisk påtryckningsverksamhet sökte förbundet genomdriva att samhället skulle 

tillhandahålla officianter. Nerman motionerade i riksdagen (utan framgång) och beklagade 

yttrandet gällande begravningsbestämmelser att frågan inte utreddes.233 Nerman tog upp saken 

igen när han som representant för förbundet 1960 deltog i ett möte med kommittén för den då 

pågående stora statliga offentliga utredningen om kyrkans och statens relation. Nerman 

diskuterade med utredarna det FFR kallade: 

[…] problemen som hör samman med att kyrkan idag utför vissa tjänster åt dem 

som är medlemmar av statskyrkan – medan de kyrkfria saknar en motsvarande 

service. [---] Mer än 3000 präster står till tjänst för dem om önskar kyrklig 

jordfästning – men ingen enda officiant finns för dem som önskar borgerlig 

begravning.234  

I samband med den ovannämnda motionen år 1961 till Stockholms stadsfullmäktige om 

utarbetande av handledning föreslogs att samhället också borde tillhandahålla borgerliga 

officianter.235 I Fri tanke rapporterades 1965 att önskemålen, efter överklagande från prästhåll 

till högre instans, till slut fallit i god jord och att ekonomiskt stöd skulle lämnas till utbildning 

                                                             
225 Fri tanke nr. 1 1962, s. 6. 
226 Fri tanke nr. 1 (1957), s. 6. 
227 Fri tanke nr. 1 1962, s. 6. 
228 Fogelström och Nerman (1962), s. 15. 
229 Fri tankr nr. 1 (1968), s. 2. 
230 Fri tankr nr. 1 (1968), s. 2. 
231 Fri tanke nr. 1 (1956), s. 5. 
232 Fri tanke nr. 1 (1961), s. 2. 
233 Fri tanke nr. 1 (1954), s. 6. Fri tanke nr. 1 (1956), s. 5. 
234 Fri tanke nr. 1 (1961), s. 1. Kyrka-statutredningen pågick i över ett decennium och efter ett slutbetänkande 

1968 slutade den som bekant i någon skilsmässa. 
235 Fri tanke nr. 1 (1961), s. 2.  
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av borgerliga officianter och att kommunalt arvode skulle lämnas till officiant vid borgerlig 

begravning.236 År 1968 beskrevs i Fri tanke hur det efter initiativ från FFR-medlemmar 

kommit liknande beslut i andra kommuner och medlemmarna uppmuntrades till 

påtryckningsverksamhet ute i lokalsamhällena.237 

FFR:s försökte också genomföra en förändring av officiantrollen för att göra fler vanliga 

människor benägna att agera officianter. I Borgerlig begravning från år 1968 beskrevs att 

anledningen till att många kompetenta människor ”på arbetsplatser och föreningar” som var 

vana att tala inför folk troligen drog sig för detta var för att de hade uppfattning om 

officiantrollen som var präglad av prästens roll, som om uppgiften vore ”magisk”.238 

Författarna förfäktade därför att ”[v]i måste hjälpas åt för att klargöra att det gäller något 

mycket enklare och mänskligare, endast att leda ett minnesmöte, ett avskedsmöte.”239 I 

sammanhanget informerades om att Fogelström utarbetat studiematerial också för 

officianter.240  

Gestaltning: värdighet, äkthet och frihet under ansvar 

I både Fri tanke och i Borgerlig begravning påbjöds att begravningen skulle följa ett på 

förhand noga genomtänkt och klart fastlagt ramverk: ”[n]ågon kan anse en sådan planering 

ovärdig, mena att den kan föra tankarna till regissering av ett skådespel”241 men, inskärpte 

författarna, akten måste vara genomtänkt ”[ä]ven om man vill att allt ska ske så spontant som 

möjligt”.242 Detta för att undvika störande moment och oro. 243 Där den ”officiella 

begravningen i kyrklig ram har sin fasta ritual [kan] inte heller en icke-kyrklig begravning 

[…] ske oordnat. För att bli värdig måste den i förväg planeras”.244 Talet om en värdig 

begravning återkom om och om igen i förbundets publikationer.245 

     Det viktiga var att man följde en viss form, inte att man följde en viss form. Själva 

poängen med den borgerliga begravningen var att den till skillnad från de traditionella 

formerna innebar möjligheter till individens egna val: ”[a]tt formulera någon allmängiltig, för 

alla lika ritual för icke-kyrklig begravning är olämpligt, bl.a. därför att de icke-kyrkliga är 

mera individualister i sin livssyn än andra än de som nöjer sig med samma ritual och i stort 

                                                             
236 Fri tanke nr. 3 (1965), s. 5. 
237 Fri tanke nr. 1, (1968), s. 2. 
238 Per Anders Fogelström och Ture Nerman, Borgerlig begravning (Stockholm 1968), s. 8, s. 10. 
239 Fogelström och Nerman (1968), s. 10. 
240 Fogelström och Nerman (1968), s. 10. 
241 Fogelström och Nerman (1962), s. 17. 
242 Fogelström och Nerman (1962), s. 17. 
243 Fogelström och Nerman (1962), s. 17. 
244 Fri tanke nr. 1 1954, s. 3.  
245 Frågan om värdighet framhölls redan i det ovan återgivna första handlingsprogrammet från 1952 där 

förbundet skrev hur ämnade se till att ”värdiga former för civil begravning, civil vigsel etc. skapas.” 

Meddelanden från förbundet för religionsfrihet, nr 1 (1952), s. 7. När Fogelström och Nerman i Borgerlig 

begravning inskärpte att de efterlevande måste underkasta sig den avlidnes önskan om denne önskat 
borgerlig begravning hette det: ”[det är] de efterlevandes skyldighet att […] även om de själva har en annan 

uppfattning […] att göra begravningen så värdig och vacker som möjligt.” Fogelström och Nerman (1962), s. 

17. Gällande sammankomster efter en borgerlig begravning hette det att ”det lämpligaste och vackraste [kan] 

vara att var och en går till sitt i tysthet.” Fogelström och Nerman (1962), s. 25. I Fri tanke från 1954 talades 

om ”tillbörlig helgd”. Fri tanke nr. 1 (1954), s. 1. I uppmaningen att lämna en skriftlig önskan om hur man 

ville ha sin begravning löd formuleringen: ”[d]et skadar inte heller, om Ni i Er efterlämnade hemställan 

understryker vikten av förrättningens höga kvalitet.” Fri tanke nr. 1 (1954), s. 2. I remissyttrandet om 

jordfästningslagen från 1955 underströks hur förbundet ställde sig gillande till ”erkännandet […] att känslan 

för värdighet och pietet bör erkännas vara ’icke desto mindre starka (än hos ärligt kristna) i de fall där den 

döde och hans efterlämnade anhöriga icke omfattar den kristna tron.’” Fri tanke nr 1 (1956), s. 4. 
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likartat tal vid alla begravningar.” FFR:s styrelse skrev att de därför ”funnit det lämpligare att 

ge en allmän ram för icke-kyrklig begravning och till denna foga god musik och goda dikter 

samt några prov på hållna gravtal.”246 De framhöll hur de inte försökte pådyvla någon en viss 

form utan endast hade avsikten att komma med förslag och råd eftersom deras stillsamma 

bedömning var att ”[d]e flesta människor önskar någon form av högtid och samling då en 

anhörig eller vän gått bort.”247 I 1968 års utgåva av Borgerlig begravning framhöll författarna 

hur det var fullt möjligt att inte ha någon ritual eller högtidlighet överhuvudtaget.248 

     Även om förbundet uttalade att de inte ville påbjuda någon specifik form omtalades så 

kallad ”begravning i stillhet” i varma ordalag.249 En sådan innebar att begravningen inte 

annonseras utan att endast de närmaste deltog. Förbundet skrev, med en något syrlig udd: 

”[f]ör många känns det tilltalande att begravningen endast blir en enkel minnesstund för de 

närmaste och inte får form av något som kan likna ’skådespel’.”250 Förbundet skrev 

sammanfattande: ”[e]nkelhet och närhet – de orden uttrycker i koncentrat vad en borgerlig 

begravning kan ge i stället för en mera ritualbunden högtid.”251 Sammantaget kan sägas att 

FFR menade begravningens tre bärande principer skulle vara värdighet, valfrihet och 

autenticitet. 

Förbundets skiss på ramverk, under rubriken ”Ritual och program”, hade tio noggrant 

beskrivna punkter vilka bestod i olika musikinslag, diktläsningar, tal, ”fanornas farväl”,252 tyst 

minut, de anhörigas farväl och avskedsord. Om man tyckte det var för långt gavs också en 

skiss på ett kortare program.253 De framhöll att man mycket väl också kunde tänka sig ett 

mycket kort program utan tal och officiant.254 En begravning med endast stilla musik kunde 

vara ”synnerligen stämningsfull.”255 Möjligt var också att istället för begravningsceremoni 

endast ha en minnesstund utan kista.256 

     Den rekommendation som genomsyrade alla råd om begravningens utformning var dock 

att det vid en begravning ur ett mänskligt perspektiv behövdes ord och gemenskap: i de flesta 

fall torde det kännas gott ”att få goda ord från vännerna.”257 Vikten av talade ord motiverade 

specialrådet till de som hade svårt att få officiant att endast be någon läsa ”en dikt eller några 

tänkespråk om liv och död.”258 

Förbundet lämnade ingående beskrivningar av ramverkets olika komponenter. Vad gällde val 

av officiant framhölls att det bästa var att ha ”en närstående – en släkting, en vän, en 

                                                             
246 Fri tanke nr. 1 1954, s. 3.  
247 Fogelström och Nerman (1962), s. 5. 
248 Fogelström och Nerman (1968), s. 2. Detta utgjorde en av de få små förändringarna mellan den första och 

andra upplagan. Kan här ett spår av 1960-talets radikalisering skönjas? 
249 Fogelström och Nerman (1962), s. 13. Det var en ”sympatisk begravningsform som vunnit alltmer 

utbredning.” 
250 Fogelström och Nerman (1962), s. 13. Inkännande med att det inte var så lätt att bryta konvenansen tipsade 

Nerman och Fogelström att man kunde se till att i dödsannonsen medtaga att det var enligt den avlidnes egen 
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251 Fogelström och Nerman (1968), s. 9. 
252 ”När fanor är med från organisationer brukar de, sedan kistan sjunkit, sänkas sakta, högtidligt tre gånger över 

den.” Fri tanke nr. 1 (1954), s. 2. 
253 Fri tanke nr. 1 (1954), s. 3. Fogelström och Nerman (1962), s. 22. 
254 Fogelström och Nerman (1962), s. 23. 
255 Fri tanke nr. 1 (1954), s. 3.  
256 Fogelström och Nerman (1962), s. 21. 
257 Fri tanke nr. 1 (1954), s. 3.  
258 Fri tanke nr. 1 1954, s. 3.  
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arbetskamrat – till den döde. Den som känner den avlidne väl kan bäst finna de rätta orden 

och undvika allt som kan verka falskt.”259 Kunde man inte få en närstående som officiant var 

det viktigt att den som anlitades fick information om den döde att använda i sitt tal.260  

     FFR gav förslag, och framhöll att rekommendationerna endast utgjorde ett axplock, på en 

rad dikter lämpliga vid begravning. Titlarna som listades var hämtade från välkända svenska 

skalder, varav några var Esaias Tegnér, Gustaf Fröding, Pär Lagerkvist och Nils Ferlin. 

Norske poeten Arnulf Øverlands lyriksamling Ord i alvor från 1940 rekommenderades. 

Øverlands, som för övrigt också han var antinazist/antikommunist, diktsamling innehöll dikter 

speciellt utformade för borgerliga begravningar och var 1900-talets första verk ägnat att skapa 

poetiskt ramverk till uttalat sekulära ritualer.261 Ture Nerman hade översatt några av dikterna 

till svenska. Också diktantologin Dikter mot aftonen rekommenderades, vilken utgivits i 

samarbete med förbundet av Folket i Bilds lyrikklubb på deras förlag.262 Dikter kunde läsas i 

sin helhet eller delvis som inslag i begravningstalet. Förbundet rekommenderade att man 

valde dikter av ”den avlidnes mest värderade diktare”, eller annars ”dikt som passar [dennes] 

karaktär eller gärning.”263 

     Vad gällde musik listade FFR vanliga och vad de menade lämpliga instrumentala 

begravningsmusikstycken, klassiker av t.ex. Beethoven och Bach, att använda som t.ex. in- 

eller utgångsmusik, samt kör- och solosånger. Förbundet underströk att det lämpliga var 

”lättillgänglig musik”. Vidare kunde ett av musikinslagen mycket väl utgöras av ”folkvisor, 

[…] arbetar- eller nykterhetssånger”. Viktigt var i så fall att dessa skulle sjungas ”dämpat, 

alltefter den avlidnes verksamhet och stil”. 264 Utgångsmusik, poängterade förbundet, kunde 

gärna få gå i ”mild dur”, men tillade också att detta bara skulle ske ”där ej särskilda 

omständigheter gör sådan olämplig”.265 

     Angående officiantens roll beskrevs att dennes uppgift kunde vara stor och ”likna den som 

prästen har vid en kyrklig begravning.”266 Detaljerade råd för hur detta skulle kunna gestalta 

sig: var och när officiant (och anhöriga) skulle sitta, stå, buga sig och tala. Samtidigt 

framhölls idogt att officianten kunde ha en roll som inte stack ut mycket från övriga talare 

eller deltagare och pekade på att det förekommit begravningar där det knappast rört sig om 

någon ”’officiant’ utan närmast en representant för de anhöriga och vännerna som uttryckt 

deras tack och farväl.”267 Som belysts tidigare framhölls att officianten var att betrakta som 

”en mötesledare”  och att rollen till skillnad från prästens inte var ”magisk”.268 

     Angående tal framhölls att dessa inte fick bli ”tyngande” och ”bör ordnas så att de bli korta 

och ej genom sin längd och sina upprepningar förtar begravningens helgd.”269 Tal framförda 

av exempelvis Herbert Tingsten, författaren Harry Martinson och Ture Nerman (i synnerhet 

hans tal ”över en gammal arbetare”) nämndes som exempel på goda tal vilka kunde rekvireras 

från förbundet.270 Innehållet i talet, föreslog de, kunde exempelvis ”beröra liv och död, 
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mänsklig solidaritet, personlig karaktär och livssyn.”271 Några mer konkreta råd gavs också, 

exempelvis kunde avskedsorden rundas av med ”en antydan om övergång genom elden till 

Alltet” eller: ”[n]u går vi åter ut i livet för att fortsätta hans (hennes) och vårt arbete…”.272  

     I Fri tanke år 1959 återgavs ett gravtal (förutseende nog på förhand författat av den 

avlidne) från vilket läsarna uppmanades hämta inspiration.273 I talet hyllades vetenskapen, 

konsten, livet, naturen, kärleken, ”social ansvarskänsla” och avslutades med uppmaningen 

”begråt mig inte” och förhoppningen att var och en efter sin förmåga må bidra ”till bygget av 

en bättre och lyckligare mänsklighet.”274 

     Både vad gällde officiantens gravtal såväl som diktläsningen framhölls vikten av att alla på 

en begravning skulle man tala ”[e]nkelt och naturligt […] utan alla choser” och istället med 

”värdigt allvar”.275 Uppmaningen löd: ”[u]ndvik allt skådespelaraktigt.”276 Då skulle talaren 

få: ”den rätta kontakten med de efterlevande och värdigt [göra] den avlidne sista tjänsten. Det 

är den ärliga känsla, samkänslan, det kommer an på, inte vältalarelegansen.”277 Fogelström 

och Nerman verkar inte nog ha kunnat inskärpa budskapet, och citerade också Arnulf 

Øverland:  

Varje förnuftig och naturlig människa kan läsa en dikt, om dikten är förnuftig och 

naturlig – om den är god och inte för exklusiv, om den har de rätta orden för en 

stark och allmän-mänsklig känsla. Tillgjordhet fördärvar allt. […] den som talar 

vid en grav […] spelar ingen roll.278 

     Slutligen kom förbundet med en rad råd gällande rekvisita, symboler och 

symbolhandlingar. Angående kläder konstaterades att man ”numera börjat lämna de gamla 

stelare formaliteterna beträffande sorgkläder.”279 Frack och långa slöjor hade övergivits. Svart 

band på rockärmen användes fortfarande men bruket var, menade förbundet, inte att betrakta 

som nödvändigt.280 Förbundets budskap sammanfattades kärnfullt: ”Man sörjer ju inte med 

kläderna.”281 

     Som framgått kunde begravningen inom vissa gränser gestaltas som individen själv ville. 

FFR lade emellertid extra vikt vid att kommentera vissa djupt rotade traditionella 

symbolhandlingar och hur dessa kunde slopas eller modifieras. Den mest signifikanta kristna 

rituella symbolhandlingen, de tre skovlarna jord, uppmärksammades särskilt. FFR skildrade 

den som i det närmaste bestialisk och målade fram: ”många har säkert sett människor, särskilt 

barn och ungdomar, som blivit djupt upprörda och förtvivlade när de tre skovlarna mull 

                                                             
271 Fri tanke nr. 1 1954, s. 2. 
272 Fri tanke nr. 1 1954, s. 3.  
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kastats på kistan.”282 Förslaget på ersättning var att man på kistan la blommor som en 

hälsning från de närmsta och från ”livet därute”.283 En borgerlig begravning med dess 

möjlighet till valfrihet möjliggjorde en större humanitet och hälsosam skonsamhet: ”det som 

känns svårt och upprörande [kan] undvikas”.284 En ”ljusare och lättare” begravning skulle bli 

”lättare att uthärda för de anhöriga”.285  

     Ett annat alternativ var en ännu mer individuell utformning, och förbundet exemplifierade 

med att det vid en seglares begravning lagts ett segel på kistan. Förbundet inskärpte dock: 

”Man bör väl dock tillråda en viss försiktighet, alla symboler är kanske inte lämpliga i 

allvarliga sammanhang.”286 

Sammanfattning och analys 

Förbundet bedrev verksamhet för att på olika sätt främja den borgerliga begravningens 

position i relation till den kyrkliga begravningen, inkluderande ett utarbetande av förslag till 

den borgerliga begravningens gestaltning. Beträffande gestaltningen var det viktigaste att den 

skulle vara ”värdig”. Dels hängde detta ihop med förbundets grundläggande människosyn, 

dels handlade det om en prosekulär strategi; om borgerliga begravningen kunde gestaltas med 

värdighet skulle den locka fler. Avsikten var också att skapa en värdig folklig kultur. Det 

pietetsfulla skulle inte statskyrkan och prästerna ha monopol på. Folket skulle ha möjlighet till 

en egen, folklig, värdig utformning av sin begravning och därmed kunna gestalta sig som 

värdiga människor. En koppling kan dras till folkrörelseidealet överlag, och det var, nota 

bene, arbetarrörelsen med dess bildningsverksamhet som skulle sprida denna nya 

begravningskultur.  

     Begravningen skulle vara egalitär till sin utformning, till skillnad från en hierarkisk 

statskyrkobegravning dominerad av prästerlig auktoritet. Vad gällde musik och val av dikter 

skulle alla kunna förstå och hänga med. Dramat hade en jämställdhetssensmoral.  

     Ritualen påbjöds såsom icke-magisk. Den förmenta magin skulle ersättas av en profan 

högtidlighet. Ett annat sätt att uttrycka det är att förbundet försökte genomföra en 

omförhandling av vad en ritual kunde vara. Den icke-magiska ritualen innebar att tillvarons 

djupare meningsdimensioner, eller ”förtrollning” om man så vill, placerades i en 

inomvärldslig sfär och återfanns i arbetet, musiken, poesin och den mellanmänskliga 

gemenskapen.  

     Förbundets förslag innebar ett mycket elaborerat ramverk, liknande en liturgi. Detta bör 

delvis betraktas som en strategi; eftersom förslaget liknade kyrkans akt var det familjärt nog 

för att människor skulle välja det. Förbundet var, oavsett anledning, alltså inte okänsligt inför 

frågan att människor hade behov av eller åtminstone var intresserade av rituellt formspråk. 

Avgörande är dock att FFR inte påbjöd utan erbjöd formerna; ritualens huvudregissör skulle i 

slutänden vara individen själv.  

     Förbundets förslag på gestaltning vittnar om en uppvärdering av det autentiska. Det var 

jämlika människor som chosefritt skulle säga adjö till en annan människa. Denna nakna 

mänsklighet skulle (trots allt) gestaltas i kulturella uttryck, och det minutiöst planerade 

behövde inte stå i motsättning till det ”äkta”. Det var det uttryck man valde som kunde vara 

mer eller mindre autentiskt. Vidare hade autenticiteten två dimensioner. Å ena sidan en 
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kollektiv autenticitet, bestående av både den autenticitet som a priori delas av den ”nakna” 

mänskligheten (avskalad konventionerna) och den folkliga kulturella autenticiteten gentemot 

en konstlad statskyrkokultur. Å andra sidan också en, med ett mer Charles Taylorskt 

autenticitetsbegrepp, individuell autenticitet. Det beskrevs, på ett normativt sätt (vem ville 

vara någon som ”nöjde sig” med samma ritual som alla andra?), som lämpligt att ramverkets 

komponenter skulle väljas utifrån vem individen varit, eller, ännu hellre, av individen själv 

före sin död. Här återfanns typiska komponenter i senmodernitetens ritualparadigm: individen 

skulle definiera ritualen och inte tvärtom; traditionen skulle inte diktera individens rituella 

uttryck. FFR var ett slags tidiga rituella innovatörer som säkrade att ritualen blev en personlig 

upplevelse. Det lade inte vikt vid att ritualen utfördes på rätt sätt, utan på att den kändes rätt. 

     Autenticiteten tycks ha varit en nödvändig komponent för att en begravning skulle kunna 

kallas värdig. Inom ramen för förbundets omförhandling av en vad en ritual kunde vara tog 

det fasta på att beskriva vad just en ”värdig begravning” var för något. Det som framförallt 

utmålades som värdigt var en begravning i enlighet med individens livsåskådning såväl som 

individualitet, och därmed utan högkyrkligt prål.  

Förbundets sammantagna verksamhet i begravningsfrågan vittnar om att det tog den seriöst. 

Något slags högtidlighet kring döden ansågs relevant i existentiellt hänseende. Det var dock 

inte nödvändigt med någon ritual i bemärkelsen att något magiskt hände eller att vissa 

moment måste ske på ett specificerat sätt. Högtidligheten kunde gestaltas med stor variation 

eller till och med väljas bort – men rekommenderades som något i princip nödvändigt.  

    Frågan var högst relevant för förbundet i politiskt hänseende. De menade att fler skulle 

välja bort kyrklig begravning om möjligheten gavs. Själva framhöll de att deras verksamhet 

syftade till att möta ett befintligt behov. På djupare nivå rörde det sig om att motverka 

slentriankristendom och befrämja ett mer sekulärt samhälle. Detta var inte ett ändamål i sig, 

utan en följd av att förbundet genom dess verksamhet ville skydda och förstärka vissa värden 

som känns igen från teorin om den subjektiva vändningen: subjektivitet och individens frihet, 

autenticitet och individualitet. 

      Förbundet menade att civilsamhället hade en plikt att ersätta kyrkan där det behövdes och 

skulle tillhandahålla de rumsliga förutsättningarna för borgerlig begravning inklusive, genom 

förmedlandet av dess handledning, själva det rituella ramverket i sig. Folkhemmet skulle 

bädda in medborgaren från vaggan till, bokstavligen, graven. Människan skulle bli så fri som 

möjligt, och så trygg som möjligt i att hon skulle få vara just fri, ända in i döden. Det kan, för 

att knyta an till Sigurdssons beskrivning av de föreställningar som dominerar berättelsen om 

den svenska modellen, sägas att FFR genom ett slags kulturell ingenjörskonst sökte ge form åt 

det andliga framsteget, och att staten skulle vara dess garant.  

 

Borgerlig vigsel 

Lokaler, musik och förrättare 

Liksom i frågan om borgerlig begravning bedrev förbundet påtryckningsverksamhet för att 

förbättra förutsättningar för och omständigheterna kring borgerliga vigslar. Också här rörde 

det sig om lokal lobbyverksamhet, i Stockholm och Göteborg, såväl som på riksplanet i 

yttranden över statliga offentliga utredningar.287 Förbundet kritiserade ingående torftigheten 
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som omgärdade den borgerliga vigseln runt om i landet. Vigslarna, framhöll de, genomfördes 

på vardagar, mitt på dagen, på borgmästarens tjänsterum, kontrahenterna fick vänta i en 

vänthall utanför, de ropades upp av en vaktmästare och det hela var över på någon minut. FFR 

betackade sig för ”femminutersprocedurer” och krävde ”ett verkligt alternativ”,288 det vill 

säga fler vigselförrättare så att det skulle finnas möjlighet att få gifta sig vid andra klockslag, 

samt en ”ordentlig vigsellokal” med plats för anhöriga och åskådare och möjligheter till 

musik.289  I Fri tanke uppmärksammades när medlemmars förslag gick igenom i kommuner 

och stadsfullmäktige.290 

     I försök att hitta lösningar på ”frågan om lokaler ägnade att skapa högtid” var 

förbundsstyrelsen i Stockholm 1965 kontakt med Skansens styrelse, och lokalavdelningen i 

Linköping ämnade undersöka om det skulle gå att ordna lokal för borgerlig vigsel i Gamla 

Linköping.291  Förbundet krävde också att myndigheter själva skulle hållas ansvariga för att 

undersöka möjligheterna att öppna upp samhällets vackrare och mer stämningsfulla platser för 

borgerliga vigslar.292 

Insatserna motiverades med att många människor enligt FFR valde kyrkbröllop för att det 

skulle kännas pampigt och mer som ett ”societetsbröllop”, för att bröllopet skulle kännas mer 

”romantiskt”, och för att sådana bröllop, på grund av att de var så festliga, gjorde sig väl som 

”familje- och släktritual”.293 Om det skulle finnas möjligheter till en festligare inramning 

skulle fler välja icke-kyrklig vigsel, menade förbundet. Att göra vigselformerna ”jämbördiga i 

yttre avseende”  var således nödvändigt ”[o]m statsmakterna inte vill bidra till att hålla 

människor kvar i konventioner och former, som de innerst inne är främmande för”.294 Det var 

ju nämligen enligt FFR givetvis olämpligt ur ärlighetssynpunkt att ”namnkristna eller religiöst 

likgiltiga ska använda sig av en ritual som för en troende kristen har en helt annan 

innebörd.”295  

     Dessutom var det orättvist att de kyrkfria som aktivt valde bort kyrkan men ändå ville ha 

en trevlig inramning skulle behöva underkasta sig mycket tristare ceremoniella 

omständigheter. Allt detta sammantaget gjorde att förbundet krävde ”kraftansträngningar för 

att göra den borgerliga vigseln, vilken ju äger rum i samhällelig regi, så tilldragande, att den i 

det yttre avseendet kan te sig lika lockande som den kyrkliga.” 296 De inskärpte, i likhet med 

fallet borgerlig begravning, att det var ”samhällets uppgift att tillhandahålla förutsättningarna 

härför.” 297 

Lagstiftning 

FFR försökte påverka den svenska äktenskapslagstiftningen i yttranden över statliga 
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290 Fri tanke nr. 1 (1958), s. 8. Fri tanke nr. 2 (1965), s. 7. 
291 Fri tanke nr. 2 (1965), s. 2. 
292 SOU 1972:41, Familj och äktenskap 1, s. 382. Som en intressant sidoinformation kan här nämnas hur 

Skansen från att från starten ha varit arenan för en konservativ nationalism år 1918 var platsen för ett tal av 

huvudstadens borgmästare, vänstersocialisten Carl Lindhagen, och ett halvsekel senare var platsen för 

Svenska metallindustriarbetareförbundets 50-årsjubileum. Skansen hade blivit ett fysiskt rum i och för ett 

folkhemmets klassöverskridande projekt och, om FFR fick bestämma, alltså platsen som skulle skänka icke-

kyrkliga medborgare ”glans” till sina bröllop. Hedenborg och Kvarnström (2009), s. 285. 
293 Fri tanke nr. 1 (1968), s. 2. För ”societetsbröllop” se SOU 1972:41, Familj och äktenskap 1, s. 382. 
294 Fri tanke nr. 2 (1965), s. 7. 
295 Fri tanke nr. 1 (1968), s. 2. 
296 Fri tanke nr. 2 (1965), s. 7. 
297 Fri tanke nr. 2 (1965), s. 7. 
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offentliga utredningar och i skrivelser till utredarna.298 Den rådande äktenskapslagstiftningen 

innebar att man kunde välja mellan statskyrklig vigsel eller borgerlig vigsel. FFR ville att 

statskyrkans rätt att lagligen viga par skulle avskaffas. Redan från början ingick förbundets 

program att söka genomdriva en lagförändring innebärande obligatoriskt civiläktenskap.299 

Äktenskaps ingående, framhöll de linje med sin sekulära grundhållning, borde vara en juridisk 

angelängehet som enbart skulle regleras av det civila samhället.300 Vidare pekade de, i 

underförstådd kritik av en priviligierad statskyrka med kulturell monopolställning, på 

skevheten i att just statskyrkan, av alla samfund, ensam hade vigselrätt.301 

     FFR:s förslag var att äktenskapet lagligen skulle träda i kraft i och med undertecknandet av 

en äktenskapslicens. Äktenskapets lagliga ingående skulle alltså upphöra att höra samman 

med ritualer eller ceremonier av någon sort, religiösa såväl som borgerliga. Kritikerna anförde 

att om äktenskapet kunde bli till genom en enkel registrering skulle detta ”avtrubba parternas 

känsla för äktenskapets vikt och betydelse”.302 Förbundet hävdade motsatsen och kritiserade 

mer eller mindre subtilt statskyrkan som falsk och dess ceremonier som konstlade utanpåverk: 

”ceremonierna, speciellt de kyrkliga, uppfattats som så centrala, att äktenskapets rättsliga 

innebörd helt kom[mit] i bakgrunden.”303 Och oavsett detta så framhöll förbundet individens 

frihet: de som ”föredrar att ingå äktenskap utan några ceremonier – det kan vara sådana […] 

som reagerar mot vigselceremonier över huvud taget eller mot ett gällande och vedertaget 

ceremoniel – har full rätt att nöja sig med [registreringsproceduren].”304 FFR framhöll att om 

det var viktigt för någon att äktenskapet lagligen trädde i kraft i samband med en viss ritual så 

kunde äktenskapslicensen undertecknas just där och då, och sedan lämnas in till 

folkbokföringsmyndigheten.305 

     Den stora poängen med förslaget var att ceremonin blev en ”privatangelägenhet”.306 Det 

skulle innebära individuell frihet att ha en ritual eller inte (och religionsfrihet både till och 

från religion). FFR tycks själva ha betraktat vikten som lades vid ritualerna runt äktenskapets 

ingående som något lite överspänt, men människor måste vara fria att göra eller inte göra 

                                                             
298 Förbundet utgjorde remissinstans till en SOU från 1964 gällande ändringar av giftermålsbalken. Förbundets 

yttrande med den dåvarande ordföranden Sven Hallnäs vid pennan återgavs i Fri tanke. 1966 överlämnade 

förbundet en skrivelse vid en så kallad uppvaktning av det statsråd som var ansvarigt för den pågående 

kyrka-stat-utredningen. Dessa publicerades i Fri tanke nr. 1 (1966), s. 4. FFR lämnade också synpunkter 

kring lagstiftningen kring äktenskaps ingående i yttranden över utredningar gällande relationen mellan kyrka 
och stat 1968 resp. 1972 och samt en SOU gällande både den svenska familje- och äktenskapslagstiftning 

1972. Dessa återgavs inte i Fri tanke utan återfinns i Per Anders Fogelströms privata arkiv på Kungliga 

biblioteket i Stockholm. 
299 ”11. Obligatoriskt civiläktenskap införes; kyrklig eller frikyrklig välsignelse av det ingångna äktenskapet blir 

en privat angelägenhet. ”Meddelanden från förbundet för religionsfrihet, nr 1 (1952), s. 6.  
300 Fri tanke nr. 2 (1965), s. 6. FFR menade att man därmed skulle ”anknyta till en gammal rättstradition från 

både den germanska och den romerska världen. [---] Ett streck skulle därmed strykas över den parentes i vår 

rättshistoria, som karaktäriseras dem segrande och maktfullkomliga kyrkans anspråk att kyrklig vigsel skulle 

vara det enda sättet att ingå ett giltigt äktenskap.” Fri tanke nr. 2 (1965), s. 6. 
301 Föreningen för religionsfrihet, Begärt yttrande över SOU 1968:11 Svenska kyrkan och staten slutbetänkande, 

Per Anders Fogelströms privata arkiv posten "Brev och andra handlingar om frågor som t.ex. borgerlig vigsel 
och begravning; Förbundet för religionsfrihet; Fri tanke", s. 3. 

302 Fri tanke nr. 2 (1965), s. 7. 
303 Fri tanke nr. 2 (1965), s. 7. Ett uttryck som förbundet använde för ceremoniellt utanpåverk var ”konventionell 

fernissa”, Fri tanke nr. 3 (1965), s. 3. Ett annat sätt att uttrycka det på var att tala om det statskyrkliga 

”ståhejet”. Fri tanke nr 3 (1956), s. 2. 
304 Fri tanke nr. 2 (1965), s. 7. 
305 Föreningen för religionsfrihet, Begärt yttrande över SOU 1968:11 Svenska kyrkan och staten slutbetänkande, 

posten "Brev och andra handlingar om frågor som t.ex. borgerlig vigsel och begravning; Förbundet för 

religionsfrihet; Fri tanke", Per Anders Fogelströms privata arkiv, Kungliga bibliotekets handskriftsavdelning. 
306 Fri tanke nr. 2 (1965), s. 6. 
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precis som de ville: ”[d]etta [lagförslag] skulle givetvis på intet sätt inkräkta på de 

ceremonier, som parterna på grund av religiösa, magiska eller rena solennitetsskäl kan önska 

sig”.307  

Om förbundets förslag inte antogs hävdade det att det näst bästa alternativet till den rådande 

ordningen var införandet av obligatorisk borgerlig vigsel. Förslaget var dock opraktiskt 

eftersom vissa personer skulle behöva gå igenom ett dubbelt ceremoniellt förfarande. Den 

enda fördelen var att ”man inte av slentrian låter viga sig av en präst. Det kan förutsättas att 

religiöst indifferenta personer inte skulle känna behov av kyrklig vigsel ovanpå den 

borgerliga.” 308 

     Oavsett lagstiftningens slutliga utformning hade samhället ansvar att tillhandahålla 

inbjudande omständigheter för borgerlig vigsel, enligt förbundet. En säkrad tillgång till sådan 

vigsel borde finnas som medborgerlig service ”så länge efterfrågan finns kvar”. 309 

Gestaltning: fest och formfrihet 

Till skillnad från förbundets tillvägagångssätt gällande den borgerliga begravningen så 

skapades ingen handledning för borgerlig vigsel. Här fanns alltså inga noga utstakade 

liturgiliknande ramverk. 

     Förbundet delade inte motståndarnas analys att något inslag av ceremoniel, för att inte 

avtrubba parternas känsla av äktenskapets vikt, var absolut nödvändigt. Tvärtom framhöll 

FFR: ceremonin ”är för övrigt inte alls nödvändig; man kan nöja sig med en festlighet i 

närvaro av släkt och vänner.”310 

     Vigseln eller bara festligheten kunde och skulle av princip få vara utformad såsom 

människor själva önskade. Lagstiftningen borde förändras just för att ceremonin skulle bli ”en 

frivillig och icke lagfäst formsak, något som kan utformas på många olika sätt – eller som 

man helt kan avstå ifrån om så önskas.”311 Vad gällde rumslig inramning skulle en 

lagförändring öppna för individens uppslagsrikedom och ge ”stort utrymme för privata 

initiativ. Trivsam miljö kan skapas t.ex. på fjällhotell och i gamla slott, i medborgarhus, 

gammelgårdar och anläggningar som Skansen”. Det var nödvändigt och bra med en 

lagförändring så att individen ”efter eget skön [skulle kunna] välja tid, plats, form och 

officiant för den ceremoni med vilken de vill fira äktenskapets ingående.”312 

 

Vad gäller den ceremoniella inramningens språkliga del gavs endast några mycket kortfattade 

rekommendationer, i kontrast mot begravningen där de omsorgsfullt utarbetade ramverken 

inkluderade noggranna anvisningar om vad som skulle sägas och hur. Rekommendationerna 

återfinns i Per Anders Fogelströms förslag till text vid borgerlig vigselceremoni. Den 

utformades efter förfrågan från de statliga offentliga utredare som utredde lagstiftningen 

gällande äktenskaps ingående. Ett alternativ som utreddes var att (till skillnad från FFR:s 

förslag) behålla en ceremoniell akt som lagligen konstituerande för det civila äktenskapets 

ingående, men att göra den likvärdig med den kyrkliga – och mer eftersträvansvärd – genom 

en ny konstituerande ceremoniell text.313 

                                                             
307 Begärt yttrande över SOU 1968:11, s. 4. 
308 Fri tanke nr. 2 (1965), s. 7. 
309 Begärt yttrande över SOU 1968:11, s. 4. 
310 Fri tanke nr. 2 (1965), s. 7. 
311 SOU 1972:41, Familj och äktenskap 1, s. 382. 
312 Fri tanke nr. 2 (1965), s. 7. 
313 Kyrkan hade ju sin högtidliga, för att inte säga pampiga, och i kulturen djupt rotade språkhandling ”tager 
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     I en förklarande kommentar till sitt förslag skrev han: ”[f]ormuleringen om att älska i nöd 

och lust har ju hävd och är väl ganska fin.” Han hade därför valt att ”bevara men mildra” den 

och ersatt löftet om ”att älska” med orden ”vill älska”. Vad gällde själva texten föreslog 

Fogelström att vigselförrättaren före parternas ”ja” bland annat skulle säga: ”Endast 

självständiga människor kan nå en fullvärdig gemenskap, endast på gemenskapapens grund 

kan en äkta självständighet byggas.” Efter förfrågan skulle förrättaren säga: ”När ni nu går ut i 

livet och åter till vardagen så minns den vilja till gemenskap [och] den kärlek till varandra 

[…] som ni känt i denna stund. […] Lev väl, behandla varandra väl, bygg en allt starkare och 

bättre gemenskap på den grund som lagts här i dag.”314 

Sammanfattning och analys 

Förbundet bedrev politisk påtryckningsverksamhet för att främja den borgerliga vigselns 

ställning i relation till den kyrkliga. De verkade för att förändra lagstiftningen samt förbättra 

de rumsliga omständigheterna för den borgerliga vigseln och skapa möjlighet till mer 

stämningsfulla rituella ramverk.315  

     Till skillnad från i fallet begravningen skapade de inget eget alternativ. Vad gällde 

begravningen hade förbundet identifierat ett socialt behov av ett elaborerat ramverk och 

utverkade en elaborerad handledning. I bleka dödens minut, verkar de ha resonerat, ville 

människor ha fasta former att luta sig mot, och konvenansens bojor var starka och människor 

behövde stöd för att våga rucka på dem. Att skapa ramverk var viktigt både för att förhindra 

tragiken i att någon fick en kyrklig begravning mot sin vilja och, i förlängningen, för att 

motverka en traditionsbunden konvenanskultur. Vad gällde statskyrklig vigsel, däremot, valde 

människor den enligt förbundet för ”glansens” skull.316 FFR: resonemang tycks ha varit att 

om ”glans” kunde ordnas på annat sätt – till exempel genom att samhället gjorde 

”kraftansträngningarna” för trevligare lokaler och/eller om lagstiftningen ändrades så att 

medborgarna var fria att själva skapa glans kring den civila vigselceremonin – så skulle det 

inte finnas något som skulle hindra dem från att avstå från kyrkbröllopet. 

     Verksamheten handlade till viss del om att tillgodose kyrkfria medborgares intressen. I 

likhet med argumentationen gällande den borgerliga begravningen menade förbundet att detta 

var en uppgift för samhället. Jämfört med den borgerliga begravningen handlade 

verksamheten i än högre utsträckning dock om att få till stånd förändringar just för att 

motverka slentriankristendom i sig. Förbundet uttryckte snudd på explicit att detta 

motverkande var en samhällets plikt. Staten skulle säkra framsteget.  

      Framstegstanken är således framträdande och förbundet tycks ha varit övertygat om att 

den utveckling de skisserade var just ett framsteg och någonting objektivt gott. Det ansåg sig 

därför inte verka utifrån ett särintresse utan för samhällets och folkets bästa och befrämjade 

medborgarnas andliga hälsa. Förbundet gjorde uttryckligen anspråk på att veta vad människor 

kände ”innerst inne” och antog att detta autentiska känsloliv som människan i själva verket 

bar på längtade efter att träda fram ur den konvenans som fjättrade henne. 

Jämfört med begravningsakten, där förbundet förvisso gav stora friheter men även anförde en 

lång rad förbehåll och normerande påbud om vad som var lämpligt och eftersträvansvärt, var 

                                                             
du… att älska i nöd och lust?” 

314 SOU 1972:41, Familj och äktenskap 1: s. 382. 
315 Särskilt värt att uppmärksamma är att förbundet framhöll hur samhällets vackra och kulturhistoriskt rika 

platser skulle öppnas upp som rituella rum att ersätta kyrkor. Samhället skulle också i dess fysiska aspekt 

tillhöra folket. 
316 Fri tanke nr. 1 (1968), s. 2. 
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här formfriheten total. Gällande vigselakten var förbundet alltså om möjligt än mer benäget 

att hävda valfrihetens princip. Valfriheten var såväl något gott i sig som av godo genom att 

individuell initiativkraft skulle möjliggöras och främjas. Det främsta påbudet var att det inte 

skulle finnas påbud. Det enda kravet som ställdes var riktat till statsmakterna som skulle 

tillhandahålla omständigheterna som möjliggjorde för individen att vara rituellt och därmed 

kulturellt fri. Det var individens subjektiva tycke och smak och därmed hennes individualitet 

som skulle värnas och som skulle få gestaltas genom ritualerna – eller avsaknaden av 

desamma.  

Förbundet lade jämfört med begravningen mindre vikt vid vigseln som ett tillfälle som borde 

ritualiseras, både ur existentiellt och politiskt perspektiv. En människas död var en viktig 

händelse och begravningen var en viktig symbolhandling sett till dödens allvar, omsorgen om 

de efterlevande samt i kulturpolitiskt hänseende. Äktenskaps ingående hade däremot en annan 

innebörd. FFR hävdade aldrig att kärlek mellan två skulle vara oviktigt vare sig existentiellt 

eller politiskt, men det var inte självklart att den behövdes knytas till ett ceremoniel – tvärtom. 

Kärleken kunde och borde, likt människan själv, vara fri och, om den var sann och autentisk, 

kunna gestaltas utan ceremonier.317 

     Därmed var det endast motvilligt som Fogelström lämnade ett förslag på vigseltext för 

civil vigsel. Om förbundet i fallet begravning varit berett att erbjuda former som låg nära den 

kyrkliga ordningen, hade de mer radikala planer vad gällde vigseln. Omständigheterna gjorde 

dock att det vigselförslag som Fogelström utformade betingades av den befintliga formen och 

också det var en modifikation av det kyrkliga ramverket.  

         Även om FFR i frågan om vigseln helst hade sett de värden som känns igen från den 

subjektiva vändningen dragna till sin spets, lyckas Fogelström göra vigseltexten till ett slags 

frihetens form. I den skall individens fria vilja och subjektskap konstitueras. Det är detta 

grundvärde som anses vara förutsättningen för de andra värden som aktualiseras, 

gemenskapens och kärlekens värde. Vigseltexten kan sägas vara ett koncentrat av 

folkhemmets idé: det handlar om självständiga individer i gemenskap; kombinationen av 

frihet och trygghet. 

     Vigseltexten handlar om att tillsammans arbeta för att bygga en solid gemenskap i en 

vardagens kärlek, inte olik den som borde gestaltas både i världssamfundet och folkhemmet. 

Som i fallet begravningen där det meningsfulla var det inomvärldsliga och okonstlat 

mänskliga berättar vigseltexten om en jordnära och autentisk kärlek. 

 

Borgerlig konfirmation 

Kultur- och samhällskunskap  

Aktivitet i förbundet beträffande borgerlig konfirmation skedde första gången 1954, då 

förbundet i Stockholm hade fått besök från Oslo av docent Kristian Horn, drivkraften bakom 

den norska Foreningen for Borgerlig Konfirmasjon (1950) och Human-Etisk Forbund (1956), 

som hade ”talat över ämnet ’borgerlig konfirmation’.”318 Årsberättelsen från 1955 

publicerades i Fri tanke, i vilken det stod:  

                                                             
317 En mer poetisk tolkning är att förbundet menade att när en människa dött behövdes, i hennes frånvaro, 

symbolerna medan den levande kärlekens närvaro var tillräckligt stor utan dem. 
318 Fri tanke nr 1 (1955), s. 2. Knutsen (2006), s. 24. 
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Under året har både i Göteborg och Stockholm inom förbundet arbetats med 

utredningar om ”borgerlig konfirmation”. Det är troligt att detta arbete kommer att 

leda till att borgerlig konfirmation kommer till stånd i Sverige liksom tidigare i 

både Norge och Danmark. Sådan har ju om än i ringa omfattning redan 

förekommit här i landet, t.ex. i Lund på 1920-talet.319 

Under rubriken ”Kultur- och samhällskunskap istället för konfirmation” rapporterades så året 

därpå i Fri tanke om att förbundsavdelningen i Göteborg tagit initiativ till, märk väl alltså inte 

en ”borgerlig konfirmation”, utan ”en studiecirkel i kultur- o. samhällsfrågor som ersättning 

för konfirmationsundervisningen.”320 FFR:s cirkel låg i linje med punkten på deras nya, lätt 

reviderade princip- och handlingsprogram som skulle komma 1965: ”[s]amhället [borde aktivt 

understödja] fostran till objektivitet genom kursverksamhet.”321   

     Studiecirkeln riktades till ”de barn, som icke avser deltaga i vanlig kyrklig eller frikyrklig 

konfirmationsundervisning”. Förbundet inskärpte att den också torde vara av intresse för barn 

som mest deltog i konfirmationsundervisning för att kamraterna gjorde det, utan någon 

speciell övertygelse. Att FFR skapat ett alternativ skulle underlätta för barnet, om man kunde 

säga att man ändå gick något slags kurs ”blir det strax mycket lättare för individen att bryta 

med en tradition, som ofta är rent slentrianmässig.”  

      Göteborgsavdelningen hade insänt en skrivelse till Skolöverstyrelsen och begärt att elever 

som ville deltaga i ”en profan studiecirkel, vars syfte är samhällsgagnande och dessutom ett 

komplement till skolorna” skulle få ledigt från skolan, precis som barn som ”går och läser” i 

stats- eller frikyrklig regi.322 Ett par år tidigare hade förbundet hos Skolöverstyrelsen utan 

resultat krävt att bestämmelsen om ledighet för konfirmationsundervisning skulle upphävas då 

den stred ”mot religionsfrihetens anda”.323 Skrivelsen om att FFR nu hade startat upp icke-

konfessionell studieverksamhet och sökte samma förmån som trossamfunden skickades ut till 

alla rektorer och överlärare i Göteborg tillsammans med studieplan och information om 

studiecirkeln.324 

     Svaret från skolöverstyrelsen dröjde och detta, framhöll FF menande, medan frikyrkorna 

erhållit rätten på ett par veckor.325 När svaret kom var det nekande.326 Förbundets kommentar 

var kort: ”Djupare satt inte respekten för tankefriheten. Dokumentet [svaret från 

Skolöverstyrelsen] är ytterligare ett bevis för att den så kallade religionsfrihetslagen behöver 

revideras avsevärt!” Förbundet hade framhållit svaret från skolöverstyrelsen som en ”hake” 

för starten av kursen, ”så väsentlig att kursens vara eller icke vara hänger på den.” 327 Någon 

ytterligare aktivitet i konfirmationsfrågan ägde inte rum. 

Studiecirkelns upplägg och ceremonielets gestaltning 

Studiecirkelns kursplan, som alltså skickades ut till alla skolor i Göteborg, omfattade 12 

ämnen fördelade över 20 sammankomster på vardera två timmar. Ämnena, som i stort sett 

                                                             
319 Fri tanke nr 3 (1956), s. 11. 
320 Fri tanke nr 3 (1956), s. 1. 
321 Meddelanden från förbundet för religionsfrihet, nr 4 (1965), s. 6. 
322 Fri tanke nr 3 (1956), s. 1. 
323 Fri tanke nr 1 (1955), s. 4. 
324 Fri tanke nr 3 (1956), s. 2. 
325 Fri tanke nr 3 (1956), s. 1. 
326 Detta då det inte rörde sig inte om ”konfirmationsundervisning eller motsvarande av trossamfund anordnad 

religionsundervisning” och därmed utifrån rådande bestämmelser inte kunde godkännas. Fri tanke nr 3 

(1956), s. 3. 
327 Fri tanke nr 3 (1956), s. 1. 
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kunde ”dela[s] upp i en etisk-estetisk och en mera praktisk del” var bl. a.  humanism och 

moral; frihet och ansvar; skönheten i livet och konsten; att vara kamrat; arbetslivet respektive 

organisationslivet; besök på affärsdrivande verk och sociala inrättningar; vardagens juridik; 

ekonomi (med teman som ”varför man bör planera för framtiden” och ”tips om framtida 

bosättning, familjeekonomi”) samt nykterhet och sexualfrågor.  

     Studiecirkelns utformning motiverades enligt förbundet av ett behov att komplettera 

skolans undermåliga läroplaner vad gällde ”de mera praktiska tingen i livet”.328 Som ett 

exempel nämndes att organisationslivet var en försummad del i skolutbildningen. Förbundets 

studieplan hade därför utformats för att ge orientering också i praktiska frågor och det 

vardagliga livet. 

     Framförallt skulle den kompensera för skolans bristfälliga etiska fostran, vilken förbundet 

återkommande kritiserade: ”I praktiken tas ofta moralfrågorna upp i anslutning till 

religionsundervisning och ger därför en föreställning om att ett etiskt ställningstagande skulle 

behöva ha en religiös motivering.”329 De framhöll att avsaknad av kristen moralundervisning 

inte alls skulle ha en negativ inverkan på ungdomars och i förlängningen svenska folkets 

moral, tvärtom kunde det ”ligga ett starkt moraliskt incitament i att rättvisan görs till en rent 

mänsklig angelägenhet [då] den profana etiken naturligen är mer utåtriktad än den kristna, 

mer inställd på ett aktivt formande av människors levnadsvillkor.”330 Dessutom var det ett 

religionsfrihetsproblem att hänsyn inte togs vare sig till kyrkfria såväl som de som hyste en 

annan tro än kristna.331 Förbundet talade om kristna inslag i skolan som ”en kvarleva av äldre 

tiders åsiktsförtryck.” 332 Det var en manifestation av ”skolans tyngande tradition som 

tjänarinna åt kyrkan” där skolan skulle ”fostra till en av kristendom influerad tro och 

moral.”333 Sammantaget innebar i förlängningen närvaron av kristna inslag i skolan såväl som 

avsaknaden av ”en etik som är socialt allmänskligt motiverad” att skrankor byggdes upp 

mellan människor som i grunden var lika och borde mötas i en anda av tolerans och 

broderskap.334 Förbundet ville se ”tidsenlig” 335 undervisning där ”det allmänbildande 

momentet [sattes] främst.”336 Den etiska fostran som bedrevs i skolan borde flyttas från 

kristendomslektionerna till  

                                                             
328 Fri tanke nr. 3 (1956), s. 2. 
329 Fri tanke nr. 1 (1963), s. 7. 
330 Fri tanke nr. 1 (1963), s. 5 
331 Fri tanke nr. 2 (1959), s. 10. ”Religionsfriheten skall vara en frihet både från och till religion och kan inte 

innebära att barn mot deras föräldrars vilja utsätts för påverkan. Det förefaller som om utvecklingen gå mot 

större respekt för tanke- och religionsfriheten, det är naturligt i en krympande värld där många religioner 

trängs om utrymmet.” 
332 Fri tanke nr. 1 (1957), s. 9. Den mest tillspetsade formuleringen gällande kristna inslag i skolan var att den 

var ”ett utslag av upprörande åsiktsförföljelse, besläktad med fascism och nazism.” Fri tanke nr. 3 (1965), s. 

6. I Fri tanke beskrevs i en artikel en tysk skolstrid gällande religionens och specifik morgonbönens ställning. 

FFR fetade ett utdrag från en protestgrupps resolution: ”Människans rätt till personlig bildning och kultur står 
över institutioners anspråk på rätt till förmynderskap för eller ledning av människan! Staten och dess 

inrättningar är inga plantskolor för religions- eller världsåskådningsgemenskap, för ideologier eller doktrinära 

tankesystem!” Fri tanke nr. 1 (1967), s. 5. 
333 Fri tanke nr. 1 (1964-1965), s. 4. 
334 Fri tanke nr. 1 (1963), s. 7. Ture Nerman rapporterade i Fri tanke från en fritänkarkongress i Bryssel om hur 

man där man antagit en resolution om att ”den konvenansbundna skolan, som splittrar människor i olika 

religioner må ersättas [av en skola] om kan dem i en anda av frihet, tolerans och broderskap.” Fri tanke nr. 2 

(1959), s. 1.  
335 Fri tanke nr. 1 (1963), s. 7. 
336 Meddelanden från förbundet för religionsfrihet, nr 3 (1957), s. 3. 
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[…] lektioner i samhälls- och samlevnadskunskap, där plats även bör ges för de 

många och nya problem som nu tränger sig på (t.ex. de fattiga folkens 

rättvisekrav, de mänskliga rättigheterna). Härigenom kan nya värden vinnas, som 

på ett mycket effektivare sätt än den nuvarande kristendomsundervisningen kan 

engagera alla elever och göra de unga till världs- och samhällsmedvetna 

medborgare med respekt för andra människors särart […]337 

Förutom ett jämfört med konfirmationsundervisningen annat fokus på det allmänbildande 

momentet framhöll förbundet hur studiecirkelns undervisning skulle röra sig på en nivå den 

unga människan kunde förstå. Dessutom skulle det inte handla om några envägspredikningar. 

Individen skulle engageras och involveras. Moralundervisningen i studiecirkeln skulle vara 

anpassad till målgruppen och ”läggas upp som diskussion kring konkreta exempel”.  338 

Beträffande konfirmationens ceremoniella aspekt skrev förbundet att studiecirkeln skulle 

avslutas ”frampå vårkanten med en liten högtidlighet”, men inskärpte att denna ”naturligtvis 

inte [skulle vara] i stil med det vanliga ståhejet kring konfirmationen”. Istället skulle den ha 

gestaltningen av ”en sammankomst med elever och föräldrar där kursledaren redovisar sina 

intryck av kursen och föräldrarna får tillfälle att diskutera.”339 

Sammanfattning och analys 

Förbundets insats gällande borgerlig konfirmation var ytterst begränsad och ingen 

konfirmation tycks faktiskt ha genomförts. En jämförelse kan göras med Human-Etisk 

Forbund i Norge där den var en väsentlig, till och med den dominerande, del av 

verksamheten.340 Tvärtemot de planer som uttryckts i Fri tanke blev Göteborg det enda stället 

där någon verksamhet överhuvudtaget genomfördes. Kanske berodde detta på förbundets 

ringa storlek, bristande intresse från ungdomshåll eller – såsom förbundet själva skrev – att de 

inte fick samma förmån som trossamfunden. Det är också möjligt att studiecirkeln aldrig var 

tänkt att realiseras, utan mest var ämnad att vara en politisk manifestation för att skapa 

uppmärksamhet kring frågor om kristendom i skolan, religionsfrihet och etik, väcka opinion 

på Göteborgs skolor och mobilisera lärarna. 

Vad gällde undervisningens innehåll var kursplanens huvudsakliga budskap att kristna former 

och kristen undervisning, både i konfirmationens form och i skolundervisningen, var 

omoderna och måste ersättas med något mer progressivt. Den kristna moralen underkändes 

som förlegad och, därmed, otillräcklig, och förbundet förfäktade vikten av en ny och 

inomvärldslig moral i en ny tid med nya utmaningar. Istället för att skapa goda kristna vittnar 

studieplanen med dess inriktning på det praktiska, jordnära, vardagliga och mellanmänskliga 

om ett medborgarideal. Också de gamla undervisningsformerna underkändes som dammiga 

och borde överges till förmån för en antiauktoritär pedagogiksyn. I kontrast mot en prästerlig 

hierarkisk och monologisk moralundervisning skulle eleverna vara delaktiga. 

     I linje med förbundets inställning till begravning och vigsel innebar verksamheten inte 

något försök att skapa en exklusivt humanistisk eller ateistisk rituell kultur eller praxis som 

skulle vara kopplad till just förbundet som organisation. Här skilde sig förbundet också från 

den norska motsvarigheten. Dess studiecirkel liknade vilken folkbildningskurs som helst. Här 

                                                             
337 Meddelanden från förbundet för religionsfrihet, nr 3 (1957), s. 5. 
338 Fri tanke nr 3 (1956), s. 2. 
339 Fri tanke nr 3 (1956), s. 2. 
340 Knutsen (2006), s. 433-436. 
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som annars gjorde det skäl för sitt namn; det syftade inte till utgöra en alternativ kyrka utan 

det var hela samhället som skulle förändras i linje med dess principer. 

      Förbundet markerade genom namnvalet ett tydligt avståndstagande från kyrkans form – 

det rörde sig inte om någon konfirmation. Detta kan, återigen, jämföras med Norge där man 

alltså valt att använda just ”borgerlig konfirmasjon” som namn.341 Likväl lanserades 

studiecirkeln just såsom ett alternativ till den kristna konfirmationen. Att modellera sin 

verksamhet utifrån den befintliga kristna formen var på ett sätt bara att verka utifrån 

situationens logik, men i praktiken innebar greppet också flera fördelar. Kristendomens 

dominerande samhällsposition och orättvisan gentemot ”kyrkfria” kunde påvisas samtidigt 

som man belyste vad den kristna konfirmationen var och inte var, och därmed dess brister. 

Studiecirkelns utformning synliggjorde det förbundet såg som svagheterna både i den svenska 

skolundervisningen och i den kyrkliga konfirmationen. Till syvende och sist var den en 

manifestation av att den kyrkliga konfirmationen egentligen var något överflödigt. 

Folkbildning, om den utformades på rätt sätt, och en sekulär skola räckte gott för att fostra det 

uppväxande släktet i riktning mot förbundets idealmänniska: den nya tidens moraliskt och 

politiskt medvetna, allmänbildade, toleranta demokrat, en världsmedborgare som uppskattade 

konstens och livets skönhet. 

Vad gäller den ceremoniella delen av konfirmationen tänkte sig förbundet inga mer 

utvecklade alternativa former, utan bedrev endast sin sedvanliga konvenanskritik av det 

statskyrkliga ”ståhejet”. Det verkar inte hyst uppfattningen att en rituell praktik ämnad att 

symboliskt markera en övergång mellan barndom och livet som vuxen kunde ha någon 

existentiell relevans. Den ”lilla högtidligheten” i form av en sammankomst skulle inte 

innehålla symboliskt innehåll på hög abstraktionsnivå. Själva avsaknaden av ceremonier var 

en manifestation av vad förbundet ville lyfta fram som väsentligt (livet, samhället och 

demokratin) och en kritik av att ägna sig åt det oväsentliga (ceremonier). Det var värdefullt 

och meningsfullt att gå en allmänbildandekurs som gjorde ungdomen mer rustad för livet som 

vuxen och medborgare, men det var varken något magiskt eller något som krävde en 

ceremoni, allra minst en ceremoni präglad av pompa och ståt.342 Antingen hade man lärt sig 

vara en kamrat och medborgare i det demokratiska folkhemmet, eller så hade man inte det. 

Det skulle kunna sägas att det fanns en autenticitetsaspekt närvarande, men i en mer radikal 

variant: allt vad ceremoniel hette var avfört från dagordningen. Därmed handlade det om 

autenticitet enbart på en kollektiv och mellanmänsklig nivå och inte om att uttrycka en 

autentisk individualitet (exempelvis att ungdomarna skulle få välja sin egen 

konfirmationsskrud eller dylikt.).343 

 

 

                                                             
341 Argumentationen där var att kristendomen inte hade monopol på det latinska ordet confirmare som betyder 

”stödja” eller ”stärka”. Norrmännen menade att deras borgerliga konfirmation skulle stödja ungdomarna på 

vägen till vuxenblivande. Knutsen (2006), s. 433. 
342 Ett viktigt inslag i den borgerliga konfirmationsverksamheten i Norge, mot bakgrund av en vilja hos 

grundarna att konfirmationen skulle vara ”representativ”, var den pampiga avslutningshögtidligheten med 

kulturellt eller politiskt tunga namn som ”festtalare”. Knutsen (2006), s. 434. 
343 Samtidigt hade givetvis detta kollektiv följder för individen. Just genom att det inte var frågan om någon på 

förhand fastlagd form skulle individerna möta varandra i sin autenticitet, utan konstlade former och bara få 

”vara sig själva”. Detta var dock sekundärt – det relevanta var ungdomarnas utbildning. 
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Borgerligt dop 

Tomheten 
FFR skapade inget alternativ till det kristna dopet. I förbundets första meddelande från 1952 

gavs praktiska upplysningar om utträde ur statskyrkan och dess följder. Efter information om 

bestämmelser kring vigsel och jordfästning och om hur det fanns lagfästa borgerliga alternativ 

tog förbundet upp dopet och konfirmationen: ”Dop och konfirmation berörs inte av lagen. 

Dopet är en handling, varigenom man upptages i kyrkan. Konfirmation är en bekräftelse på 

dopet och en bekännelse till den svenska kyrkans lära. Båda dessa akter saknar intresse för de 

som står utanför svenska kyrkan.”344 Mer sades inte. 

     Andra gången förbundet ägnade sig åt någonting kopplat till dopet var 1965. Som annars 

handlade det om att tillvarata icke-kyrkligas intressen genom att dessa skulle få samma 

medborgerliga service som kristna samt göra det de ansåg borde vara ickereligiösa sfärer fria 

från religion. I 1964 års verksamhetsberättelse beskrev förbundet att de hade skrivit till 

Stockholms stads sjukvårdsstyrelse angående barnbördshusen och rutinerna kring 

namngivningsblanketter. Dittills hade sådana endast funnits för och givits dem som önskade 

kyrkligt dop. En ny blankett utarbetades. Förbundet hade därpå krävt att nya instruktioner 

utfärdades som förbjöd all propaganda på barnbördshusen både för eller mot dop.345 

Sammanfattning och analys 

Förbundet verkade för att göra det lättare för de föräldrar som inte ville döpa sina barn att 

ombesörja namngivning och, i förlängningen, minska antalet personer som lät döpa sina barn. 

De lanserade emellertid inget rituellt alternativ till det kristna dopet och bristen härvidlag 

väcker frågan om vad orsaken till detta var. I sammanhanget kan det noteras att inte heller det 

norska Human-Etisk Forbund förespråkade någon sekulär dopceremoni vid den här tiden.346 

FFR:s avsaknad av verksamhet kan förstås mot bakgrund av att det, som nämnt ovan, varken 

för dopet eller konfirmationen fanns någon redan utbredd borgerlig praktik att på olika sätt 

bygga vidare på, eller någon efterfrågan i samhället. Å andra sidan skapades ju ett alternativ 

till borgerlig konfirmation. Förbundets konfirmationsalternativ, en etik- och 

samhällskunskapskurs, skulle om det realiserats ha haft ett folkfostrande värde och var, eller 

kom att bli, i praktiken mest en prosekulär politisk manifestation. Vad gällde dopet fanns 

varken möjlighet till bildningsverksamhet eller någon het debatt att ansluta till, såsom i fallet 

skola och kristendom (det fanns inte heller någon aktuell politisk sakfråga som det fanns 

gällande specifikt skola och konfirmation). Dopet var – blott – en ritual eller ceremoni, och 

förbundet hyste generellt inget hetare intresse för sådana i sig. 

 

 

 

 

                                                             
344 Meddelanden från förbundet för religionsfrihet, nr 1 (1952), s. 3. 
345 Fri tanke nr. 2 (1965), s. 2. 
346 Knutsen (2006), s. 26. En viss ambivalens i frågan förelåg dock hos de norska grannarna, då man samtidigt 

framhöll att inskrivningen i folkbokföringen borde kunngöras som ”en ordning och begivenhet i familien”. 

Förbundets första”namngivningsfest” hölls år 1988 (s. 460). 
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3. Resultatdiskussion 

Eftersom sammanfattningar, analyser och diskussion redan genomförts löpande i 

undersökningen kommer jag här att vara kortfattad. Uppsatsens resultat är att FFR:s ideologi 

och politiska positionering innebar en ljus människosyn där hennes frihet, värdighet och 

skapandekraft var centrala värden, och FFR såg religionsfrihet som en nödvändighet för att 

värna dessa. De såg välfärdsstaten som något gott och som den typ av samhälle som bäst stod 

i samklang med förbundets värden. Socialdemokratin betraktas i viss mån som andligen i 

bakvattnet och kritiseras för att inte verka i kulturradikal riktning. Förbundet bedrev mest 

verksamhet gällande begravning. De sökte förbättra omständigheterna för borgerlig 

begravning och göra den mer attraktiv, och utverkade också en handledning till borgerlig 

begravning. Förbundet menade att någon typ av högtidlighet var viktig vid en människas död 

och denna skulle vara värdigt gestaltad. Liknande verksamhet bedrevs gällande vigsel med 

skillnaden att ingen handledning skapades. Gällande vigsel var det inte nödvändigt med en 

högtidlighet. Förbundet hade inga explicita åsikter om hur människor uppmärksammade 

äktenskaps ingående, men hade en lätt kritisk inställning till vigselceremoniel. Vad gällde 

konfirmation var verksamheten nästintill obefintlig. Förbundet hade planer på att skapa ett 

borgerligt alternativ och gjorde en ansats till en helt ceremonilös studiecirkel i samhälls- och 

kulturfrågor som dock aldrig realiserades. Beträffande dop verkade förbundet föra att förenkla 

byråkratin kring namngivning för de som inte ville döpa sina barn men all annan verksamhet 

var obefintlig. Förbundet motiverade sin verksamhet med hänvisning till de mänskliga 

rättigheterna gällande religionsfrihet och frihet från åsiktsförtryck. 

     I relation till syftet är uppsatsens resultat att Förbundet för religionsfrihet utgjorde en aktör 

som medvetet försökte pådriva det svenska samhällets sekulariseringsprocess. Deras syn på 

ritualers existentiella vikt innebar som helhet att de inte betraktade ritualer som något 

existentiellt relevant, och endast i fråga om begravningen betraktades genomförandet av en 

ritual i sig som något potentiellt viktigt.  

     Det mest djupliggande målet hos FFR var människans befrielse till ett fullvärdigt, fullödigt 

liv. Ett sådant liv var enligt förbundet att individen fick leva i enlighet med det som kändes 

äkta och rätt för henne själv. De menade att det var att ljuga för sig själv och andra om man 

ägnade sig åt kristna ritualer utan att på djupet känna att de var rätt för en, och att sådana 

praktiker fick människan att känna sig inautentisk. Förbundet menade att konventionen gjorde 

att människor ägnade sig åt praktikerna och därmed hindrade människan att gestalta ett liv där 

hon levde fullödigt. Verksamheten syftade därför till att göra människan mindre beroende av 

konventionen. Sammantaget var förbundet inte bara involverade i den process som innebar 

kyrkans marginalisering i sig. De kan också sägas ha  varit delaktiga, som följder av och som 

bidragande aktörer, i den process viss forskare velat peka på innebärande en uppvärdering av 

autenticitet och individualitet och att svenska befolkningen idag klassas som de minst 

traditionella i världen. 

 

I relation till tidigare forskning innebär uppsatsens resultat att luckan Peder Thalén lämnade i 

Ateismens fall är fylld. Thalén nämnde försök att skapa alternativa ritualer som en del av 

ateismen på 1950- och 1960-talen utan att göra någon närmare undersökning. Resultaten 

motsäger också i vis mån Thalén, beroende på vad och vilka han avser med talet om ”en vilja 

att på punkt efter punkt ersätta kristna ritualer med borgerliga motsvarigheter” hos svenska 

ateister på 1950-talet. FFR gav inte gav uttryck för någon sådan vilja, de enda ritualer till 

vilka de formulerade borgerliga alternativ var begravning och konfirmation. 
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     Uppsatsens resultat ifrågasätter den bild Thalén ger av ”femtiotalsateismen” överlag. Min 

undersökning visar hur förbundet inte utan vidare kan kategoriseras som innehavare av någon 

”antireligiös ideologi i en vetenskaplig förklädnad, vilken gjorde det möjligt att skrämmas 

med vetenskapens auktoritet och prestige”. FFR betraktade förvisso vetenskapen som 

någonting potentiellt gott och kan nog sägas i viss mån ha ställt sig tvivlande till huruvida en 

totalt icke-vetenskaplig världsåskådning var den bästa utgångspunkten. Att kalla deras 

ideologi antireligiös, och det i en vetenskaplig förklädnad, är dock inte en riktigt träffande 

beskrivning. De var ointresserade av att skrämmas med någon vetenskapens auktoritet. Vad 

de däremot kan sägas ha skrämts med, om något, var bilder av vad slentriankristendom 

innebar för människan och kulturen, samt konsekvenserna av dogmatiskt tänkande, till vilket 

kristendomen, i sina sämre varianter och på fel ställe, enligt förbundet kunde räknas. Snarare 

än att vara antireligiösa i sig, var de prosekulära mot bakgrund av drömmar om något slags 

autentisk och kulturellt dynamisk människa. Sammantaget visar mina resultat att ateismen på 

1950- och 1960-talen var ett mer komplext fenomen än Thaléns undersökning ger vid handen. 

     Mina resultat både bekräftar och ifrågasätter Mattias Martinsons Katedralen mitt i staden. 

Om ateism och teologi. Martinson formulerade hypotesen att den nutida 

ceremoniverksamheten hos organisationen Humanisterna är en del av ett nyvaknat intresse för 

religiöst formspråk och liturgi från ateistiskt håll. I viss mån styrker mina resultat denna 

hypotes. Överlag betraktade FFR sådana företeelser som i bästa fall ointressanta men också 

som löjeväckande eller till och med potentiellt politiskt förkastliga. Bilden är dock inte 

entydig. Även den mest elaborerade ritual kunde accepteras eller till och med vara önskvärd 

om den genomfördes med rätt förtecken och det rituella ramverket gav form åt individens 

autenticitet och unicitet och/eller kollektivet Mänskligheten eller Vanligt Folk. 

     Den punkt på vilken mina resultat mer entydigt motsäger Martinson är hans antydning att 

ateismen på 1950- och 1960-talen innebar en okänslighet för religionens sociala och kulturella 

aspekter, och detta på grund av en upptagenhet av ”sin intellektualistiska nit”. Mest påtagligt 

kommer detta till uttryck i förbundets verksamhet kring borgerlig begravning. Förbundet 

ansåg potentiella sociala aspekter hos begravningsritualen värdefulla och framhöll vikten av 

att ta fasta på dem. De kulturella aspekterna var mycket närvarande; den profana kulturen 

kunde och skulle tillgodose människans själsliga behov. Förbundet missade inte att tematisera 

dessa aspekter och det är därför tveksamt om ateismen på 1950- och 1960-talen som helhet 

betraktad entydigt kan sägas ha präglats av nitisk intellektualism. 

    Martinson tänker sig att Humanisternas nutida verksamhet kring icke-kyrkliga ritualer är en 

del av den religionens återkomst som generellt anses ha ägt rum de två senaste decennierna 

och därmed är ett slags följd av, eller till och med reaktion på, det sekulära samhället. Så kan 

det vara. Min uppsats resultat innebär dock att icke-kyrkliga ritualer som historisk företeelse 

också skall förstås som en del av sekulariseringsprocessen. Sekulariseringen innebar inte 

enbart att ett kulturellt tomrum uppstod (och som Humanisterna idag försöker fylla), utan att 

kulturella ersättningsformer användes för att (försöka) göra samhället mer sekulärt.  

 

Uppsatsens resultat genererar en rad frågor som fordrar ytterligare forskning för att kunna 

besvara. Min undersökning visar att förbundet agerade i och för sekulariseringsprocessen men 

ger ingen möjlighet att närmare fastställa om, och i så fall hur och i vilken utsträckning, det 

går att tala om en påverkan mellan FFR:s aktörskap och sekulariseringen av Sverige. En 

uppgift skulle därmed lämpligen kunna vara att studera i vilken utsträckning FFR:s många 

olika lagförslag – också beträffande andra frågor än ritualer – gick igenom, och i vilken grad 

propositionsförfattarna i så fall hade anammat förbundets ståndpunkter och språkbruk.  
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      Min uppsats innebär att ny kunskap om vad FFR genomförde beträffande ritualer och hur 

de själva såg på sin verksamhet genererats. Hur deras verksamhet betraktades utifrån och hur 

den bemöttes är dock inte belyst. En möjlig forskningsuppgift skulle därför kunna vara att 

undersöka pressreaktioner på FFR:s ritualverksamhet, exempelvis recensioner av deras 

handledning. En sådan undersökning skulle, i ett vidare perspektiv, kunna kasta ljus på 

Sveriges sekulariseringsprocess genom att visa hur icke-kyrkliga rituella alternativ bemöttes 

och betraktades. 

     Ett tredje alternativ skulle kunna vara att undersöka den idag verksamma organisationen 

Humanisterna. Vilken verksamhet bedrivs och med vilka förtecken, jämfört med FFR? Har, 

såsom Martinson funderar, föreställningar om ritualers betydelse för människan hos 

organiserade ateister förändrats? Vari består skillnaderna och likheterna? Om FFR sökte göra 

icke-kyrkliga ritualer attraktiva genom att måla upp autenticitet som ett väsentligt värde och 

slentrianmässigt genomförda kristna ritualer som inautentiska, hur söker dagens organiserade 

ateister sälja in sin verksamhet? Är det fortfarande autenticitet som gäller? 
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Sammanfattning 

Under 1900-talet marginaliserades svenska kyrkans position i samhället. En aspekt av denna 

förändring är att människor inte längre på ett självklart sätt låter sina liv ramas in av kyrkans 

livscykelritualer. Ett betydelsefullt förändringsskede var 1950- och 1960-talen. Uppsatsens 

syfte var att beskriva och analysera Föreningen för religionsfrihets verksamhet kring 

ceremonier och ritualer. Den tidigare forskningen innebär att religionskritiska organisationer 

förbisetts som aktörer i förändringsprocessen, en bristfällig bild av epokens religionskritiker 

och att icke-kyrkliga alternativa ritualer betraktas som ett nutida fenomen. 

     Uppsatsens teoretiska utgångspunkt var att den svenska samhället genomgått en 

sekulariseringsprocess innebärande att den traditionella, institutionaliserade kristendomen 

marginaliserats, samt att processen var sammanlänkad med en förändring av svenskars 

livsåskådning i vidare bemärkelse innebärande en uppvärdering av värden som individualitet 

och autenticitet vilken lett till att svenskar idag är de minst traditionella i världen. För att 

kunna undersöka förbundets ritualer använde jag mig av ritualteorins förståelse av ritualer 

som ett slags sociala dramer som kan vara regisserade på vissa sätt och som kan avvinnas 

ideologiskt innehåll.  

     Uppsatsens källmaterial var förbundets officiella publikationer mellan 1952 och 1972. 

Dessa undersöktes med idéanalytisk metod för att blottlägga dess ideologiska innehåll. 

Uppsatsens resultat var att förbundet bedrev mest verksamhet gällande begravning. De sökte 

förbättra omständigheterna för borgerlig begravning och göra den mer attraktiv. De utverkade 

också en handledning till borgerlig begravning. Förbundet menade att någon typ av 

högtidlighet var viktig vid en människas död och denna skulle vara värdigt gestaltad. 

Liknande verksamhet bedrevs gällande vigsel med skillnaden att ingen handledning skapades. 

Gällande vigsel var det inte nödvändigt med en högtidlighet. Förbundet hade inga explicita 

åsikter om hur människor uppmärksammade äktenskaps ingående, men hade en lätt kritisk 

inställning till vigselceremoniel. Vad gällde konfirmation var verksamheten nästintill 

obefintlig. Förbundet hade planer på att skapa ett borgerligt alternativ och gjorde en ansats till 

en helt ceremonilös studiecirkel i samhälls- och kulturfrågor som dock aldrig realiserades. 

Beträffande dop verkade förbundet föra att förenkla byråkratin kring namngivning för de som 

inte ville döpa sina barn men all annan verksamhet var obefintlig. 

     Förbundet motiverade sin verksamhet med hänvisning till de mänskliga rättigheterna 

gällande religionsfrihet och frihet från åsiktsförtryck. Min analys har visat att FFR:s 

verksamhet mer djupliggande motiverades av målet att befria människan till ett autentiskt liv, 

vilket enligt förbundet var ett fullvärdigt liv. De menade att konventioner hindrade människan 

från att leva autentiskt och deras verksamhet syftade därför till att göra människan mindre 

beroende av konventionerna.  

     Resultaten har ifrågasatt den tidigare forskningens bild av epokens sekularisering som en 

process utan organiserade religionskritiska aktörer, samt bilden av epokens religionskritiker. 

Uppsatsens resultat har visat att FFR var en aktör som medveten försökte pådriva det svenska 

samhällets sekulariseringsprocess, samt var deltagare i den process som inneburit en 

uppvärdering av värden som individualitet och autenticitet. De alternativa icke-kyrkliga 

ritualerna var en del av sekulariseringsprocessen, något som i viss mån har motsagt tidigare 

forskning om icke-kyrkliga ritualer. 
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