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1. Introduktionskapitel  

1.1 Bakgrund 

Den som upptäckt denna folkkyrkans fördolda rikedom och för hvilken denna, med sin ofta blott 

alltför torftiga verklighet, blifvit på detta sätt s. a. s. transparent, han är nog för alltid immun mot alla 

andra kyrkoideal. Men däraf behöver han ingalunda låta sig förledas till någon svärmisk 

kyrkoromantik, sådan man beskyllt oss här i Upsala för, eller förfalla till ett kritiklöst försvar af allt i 

vår folkkyrka.1 (Einar Billing) 

  

Folkkyrka- är ett mångfacetterat och något problematiskt begrepp. Det problematiska ligger i att 

det ligger mycket fördolt i begreppet folkkyrka, eftersom det har betytt olika saker under det senaste 

seklet och fortfarande kan betyda olika saker för både kyrkoföreträdare och personer än idag.  

Svenska kyrkan är enligt lag ett evangeliskt-lutherskt trossamfund och är samtidigt en folkkyrka, 

trots att kyrkan skildes från staten år 2000 men bestämmelsen att Svenska kyrkan är en öppen 

folkkyrka som bedriver en rikstäckande verksamhet, finns fortfarande kvar.2 Därför passar 

uppsatsens titel väl in, är kyrkan verkligen nära, eller är den långt borta? I denna uppsats kommer 

jag att studera tre herdabrev till Västerås stift. De är författade av biskop Sven Silén, (1962-1975), 

Arne Palmqvist, (1975-1988) och Claes-Bertil Ytterberg, (1988-2002). I studien undersöks hur 

biskoparna förhåller sig till detta folkkyrkobegrepp och vilka kyrkosyner de ger uttryck för då de 

skrev sina herdabrev. 

Säger man ordet folkkyrka kommer säkert flera uppfattningar upp om detta begrepp, eftersom 

folkkyrkan delvis har betytt olika saker för människor under det senaste seklet. I denna studie är 

det därför relevant att koppla resonemanget om detta folkkyrkobegrepp till den historia som 

folkkyrkan har i vårt land, med dess tongivande företrädare som Einar Billing och J.A Eklund. 

Samtidigt som det åberopas relevant litteratur till analysen av folkkyrka och kyrkosyner. Därför 

stöder jag mig redan här på några teorier om vad en folkkyrka är utifrån litteraturen. Jan Eckerdal 

skriver i sin avhandling, Folkkyrkans gränser- Einar Billings ecklesiologi i postsekulär belysning, att 

folkkyrkan ur en historisk synvinkel är sprungen ur biskop Einar Billings kyrkosyn som var den 

förekommande nådens kyrka. Ur Billings perspektiv blir det en kyrka som erbjuder Guds nåd till folket 

i kyrkans territorium och som sträcker sig över ett geografiskt område. En nåd som folkkyrkan har 

att förvalta och distribuera till folket. Nåden är i detta fall helt oavhängig om människan tar emot 

den eller ej, den är redan erbjuden av Gud och kyrkans roll är att förmedla den.3  

                                                 
1 Billing, 1920, s. 68- 69. 
2 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19981591-om-svenska-
kyrkan_sfs-1998-1591, (hämtad 2019-04-28). 
3 Eckerdal, 2012, s. 70-72. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19981591-om-svenska-kyrkan_sfs-1998-1591
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19981591-om-svenska-kyrkan_sfs-1998-1591


3 

I början av 1900-talet genomgick Sverige en brytningsperiod från det gamla till det nya. Att 

människor flyttade in till städerna med en ökad urbanisering som följd, ökad emigration och en 

tilltagande industrialisering samt en alltmer ökande kritik mot det religiösa, ledde till att den tidigare 

sockengemenskapen splittrades. Gemenskapen var inte längre det tongivande. Det blev mer 

opersonligt och det uppstod ett tomrum som behövde fyllas. Kulturen och akademin tog därmed 

sitt ansvar och försökte forma ett nytt ”vi” och en stark svensk nation med tillhörande 

kulturyttringar, som införande av nationaldag, nationalsång och uppförande av Skansen som ett 

frilufts-muséum. Landsbygden blev en hembygdsromantik, där det svenska visades upp. Röda 

stugor med vita knutar, folkdräkter, konst av exempelvis Anders Zorn och Carl Larsson, friluftsliv 

och midsommarfiranden, blev något som skulle forma det nya svenska samhället och tjäna till att 

stärka gemenskapen och nationen.4 

Det är i denna strömning som Einar Billings folkkyrkotankar föds och som sedan får sin 

förankring i ungkyrkorörelsen, en studentrörelse i Uppsala, med tongivande namn som Nathan 

Söderblom, J.A Eklund, Manfred Björkquist och Billing. Ungkyrkorörelsen växer fram som en 

rörelse sprungen ur Uppsala Kristliga Studentförbund och anger tonen för den kyrka som nu är på 

frammarsch - en folkkyrka, med starka nationalromantiska drag och ett enat och starkt svenskt folk 

kring både kors och fana.5 

Billings ansatser kring denna nationalromantik var inte lika framträdande som exempelvis hos 

J.A Eklund, som skrev den starkt nationalistiska psalmen, Fädernas kyrka och Manfred Björkquist, 

som engagerade sig starkt i försvarsfrågan. Billing hävdade att folkkyrkan var instrumentet för 

Guds förekommande nåd till folket i ett territorium, som kyrkan är satt att förvalta. Denna nåd, 

som jag beskrivit här ovan, är erbjuden till folket och beror inte på om individen tar emot den eller 

ej, den är redan given till individen och kyrkan och prästen är kanaler för denna nåd. Eckerdal 

beskriver att, ”Gud är den aktive nådesgivaren, människan är den passivt mottagande och kyrkan 

är instrumentet för att erbjudandet om denna nåd ska förmedlas till varje människa”.6 Det är viktigt 

att förstå, att för Billing, var inte svenska folket det viktigaste och särskilde sig där markant mot 

Eklund. Själva folket blir därmed inte ett subjekt, utan det alltigenom viktiga för Billing är den nåd 

som ges till individen av Gud själv, som kyrkan är satt att distribuera till folket. Billings folkkyrkosyn 

är alltså inte Sverige som en föreställd gemenskap. Det som istället är det tongivande är själva 

folkkyrkan som en gemenskap mellan individer i en församling och i det territorium som kyrkan 

verkar i.7 Det som är essensen i Billings föreställda gemenskap är alltså nåden som ges till varje 

människa enskilt. Eller som Eckerdal beskriver Billings ecklesiologi angående folkkyrkan, att den 

kan ha en social gemenskap men är det inte. Här fylls tomrummet av denna folkkyrkokropp med 

                                                 
4 Eckerdal, 2012, s. 109-113. 
5 Eckerdal, 2012, s. 116-123. 
6 Eckerdal, 2012. s. 71. 
7 Eckerdal, 2012, s. 130-137. 
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prästens centrala roll i gudstjänst- och församlingsliv. En präst som genom kyrkan distribuerar 

Guds förekommande nåd till folket i ett territorium.8 

I studien granskas tre herdabrev till Västerås stift, skrivna av biskop Sven Silén, Arne Palmqvist 

och Claes-Bertil Ytterberg, (1962-1989) för att analysera hur de förhåller sig till folkkyrkobegreppet 

och vilka kyrkosyner som varit tongivande. Med denna historiska bakgrund av folkkyrkan, är det 

relevant att tolka hur de förhåller sig till detta något problematiska begrepp, uttryckt i de herdabrev 

som de skrivit till Västerås stift. 

Dessa tre biskopar som under en föränderlig tid verkat i ett av Sveriges största stift och som 

sträcker sig över Dalarna, Västmanland, delar av Uppland, Närke och Södermanland. Arne 

Palmqvist, uttryckte målande att ”det här är ett Sverige i miniatyr”. Idag i Västerås stift bor drygt 

en halv miljon människor, varav nästan 70 procent av befolkningen är medlemmar i Svenska 

kyrkan. Här finns gamla bruksorter, pilgrimsleder med förgreningar till Trondheim, en rik 

företagsamhet i och kring Mälardalen och samernas renskötsel i norra Dalarna.9 Här finns också 

ett aktivt kyrkfolk som värnar om både kyrka och traditionerna i sin hembygd. När Ytterberg skrev 

sitt herdabrev år 1989, bodde det 553.170 invånare i Västerås stift, varav ca 95 procent av 

befolkningen var tillhöriga medlemmar i Svenska kyrkan. 10  

Det finns få studier som behandlar förhållandet till folkkyrka som begrepp och kyrkosyner 

utifrån biskopars herdabrev och därför legitimerar det uppsatsens relevans och gör det intressant 

att undersöka. Kyrkans relation till folkkyrkan är, som tidigare beskrivits, något problematiskt. Med 

tanke på hur kyrkan idag relaterar till begreppet folkkyrka och vad det har betytt och betyder för 

Västerås stift genom historien, ger denna studie ett bidrag till kunskapen om biskoparnas 

förhållningssätt vad gäller förhållandet till folkkyrkan och kyrkosynerna i herdabreven. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Eckerdal, 2012, s. 85-86 & 107. 
9 Mogren, 2015, s. 6-8. 
10https://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Statistisk%20%C3%A5rsbok%20191
4-2001/Statistisk%20arsbok%20for%20Sverige%201989.pdf, (hämtad 2019-05-12). 

https://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Statistisk%20%C3%A5rsbok%201914-2001/Statistisk%20arsbok%20for%20Sverige%201989.pdf
https://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Statistisk%20%C3%A5rsbok%201914-2001/Statistisk%20arsbok%20for%20Sverige%201989.pdf
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka vilka kyrkosyner som biskop Sven Silén, 

Arne Palmqvist och Claes-Bertil Ytterberg, ger uttryck för i sina herdabrev till Västerås stift under 

tidsperioden 1962-1989. I övrigt undersöks vilka folkkyrkotankar biskoparna har präglats av och 

hur de förhåller sig till begreppet folkkyrka samt hur det beskrivs i deras herdabrev. 

 

Utifrån syftet har dessa frågeställningar arbetats fram: 

 

• Vilka kyrkosyner uttrycks i biskoparnas herdabrev? 

• Hur och på vilket sätt förhåller sig biskoparna till begreppet folkkyrka utifrån herdabreven? 

 

1.3 Källor och avgränsning 

För denna studie har jag valt tre biskopsbrev till Västerås stift att studera. Sven Silén, Herdabrev till 

Västerås stift, som är daterat till 1962 men utgavs först 1975, Arne Palmqvist, Herdabrev till Västerås 

stift, från 1975 och Claes-Bertil Ytterberg, Det världstillvända altaret: Herdabrev om kyrkovision och 

tidsanda, skrivet 1989. Dessa tre herdabrev utgör studiens primärkällor.  

Ett herdabrev skrivs brukligen av en nytillträdd biskop till stiften i Svenska kyrkan. Det blir en 

sorts teologisk programförklaring vad biskopen vill fokusera på under sin ämbetsperiod. 

Målgruppen för herdabreven är stiftets präster, diakoner, anställda, förtroendevalda och de 

personer som är medlemmar i kyrkan i stiftets geografiska område. Kyrkoordningen i Svenska kyrkan 

reglerar biskoparnas ämbete och där kan utläsas att biskopen och domkapitlet i varje stift har ansvar 

för att kyrkans lära och ordning följs ute i stiftets församlingar. Biskopen ska även leda och inspirera 

kyrkan i sitt stift.11 Biskopen är också kallad att förkunna evangelium i ord och handling och se till 

att detta evangelium förkunnas rent och klart och att sakramenten (dop och nattvard) förvaltas 

enligt kyrkans ordning, ute i stiftets församlingar.12 

För denna inspiration, ledning och förkunnande av evangelium, kan herdabreven till stiften tjäna 

till en förklaring av teologi och andra viktiga frågor som en nytillträdd biskop vill delge sin kyrka.  

De tre herdabreven i denna studie har valts med omsorg, dels för att avgränsa materialet för en 

C-uppsats och dels för att kyrkan har genomgått en föränderlig tid under denna period.   

 

                                                 
11 Svenska kyrkan, Kyrkoordning för Svenska kyrkan, 2018, s. 66. 
 
12 Svenska kyrkan, Kyrkoordning för Svenska kyrkan, 2018, s. 24. 
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1.4 Forskningsläge 

För denna studie har det funnits väldigt få avhandlingar, uppsatser eller litteratur på området som 

behandlar just herdabrev till församlingarna och de forskningsfrågor som ställs för denna studie. Dock 

finns det ett intresse hos stiftshistoriska sällskap i Svenska kyrkan som belyser detta ämne. Ett 

exempel är Luleå stift där forskare från Umeå universitet, Thomas Girmalm och Marie Rosenius, 

vid institutionen för idé och samhällsstudier, kommit fram till att det skett en förändring i kyrkosyn 

från äldre herdabrev till nyare i tidsspannet 1904 - 2002. De äldre herdabreven har en folkbildande 

karaktär och de nyare har en mer fortbildande.13  

Studien kan med denna bakgrund, att det inte finns så mycket skrivet och forskat om biskopars 

herdabrev, bli både intressant och aningen komplicerad. Kan det vara så att detta är ett 

forskningsfält som förtjänar att uppmärksammas ytterligare? Söker man på ordet folkkyrka finns 

mycket forskat på området och det är något som denna studie kan använda som ett raster över 

syfte, frågeställning och övrigt material.  

Litteratur som passar som analysmaterial för denna studie är; Folkkyrkans kropp: Einar Billings 

ecklesiologi i postsekulär belysning, skriven av Jan Eckerdal.14
  Den kan vara till nytta för en mer kritisk 

analys av folkkyrkan och en viktig forskningsansats för min studie. Biskop Fredrik Modéus i Växjö 

stift har kommit ut med en bok om Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan.15
 , ur den hämtas en del 

historiskt material och förhållandet stat och kyrka. Kardinal Avery Dulles bok om Models of the 

church, används för att diskutera olika modeller som går att applicera på kyrkans praktiker. Till sist 

kan nämnas Thomas Ekstrands bok om Folkkyrkans gränser: En teologisk analys av övergången från 

statskyrka till fri folkkyrka.16 I Ekstrands bok finns exempelvis beskrivet gångbara sätt att vara 

folkkyrka på och idealtypiska folkkyrkoteologier. 

 

1.5 Metod och teoretiska perspektiv  

Metoden som används för denna studie är en närläsning och textanalys av biskoparnas herdabrev, 

där de granskas utifrån vilka kyrkosyner som herdabreven ger uttryck för samt hur och på vilket 

sätt biskoparna förhåller sig till begreppet folkkyrka. I textanalysen finner jag stöd i The Routhledge 

handbook of research in the study of religion.17 I kapitlet om content analysis, finns beskrivet en 

                                                 
13 www.svenskakyrkan.se/luleastift/nyheter/ny-forskning-om-kyrkosyn-och-synen-pa-larande, (hämtad 2019-04-18). 
 
14 Eckerdal, 2012. 
15 Modéus, 2015. 
16 Ekstrand, 2002. 
17 Stausberg & Engler, 2011. 

 

http://www.svenskakyrkan.se/luleastift/nyheter/ny-forskning-om-kyrkosyn-och-synen-pa-larande


7 

innehållsanalys av det studerade materialet och där finns en gångbar metod att koppla till de 

historiska herdabreven. I en textanalys och närläsning utifrån denna modell, går det att förklara och 

beskriva budskap som finns både öppna och dolda i texten samt att det går att koppla både en 

kulturell och historisk kontext till det analyserade materialet. Samtidigt är den gångbar för att kunna 

koppla övrigt material till analysen.18 

Till analys av materialet används relevant litteratur som kopplas till den teoretiska analysen av 

herdabreven. Jan Eckerdals, Folkkyrkans kropp- Einar Billings ecklesiologi i postsekulär belysning, Fredrik 

Modéus, Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan, Avery Dulles, Models of the church samt Thomas Ekstrands 

bok, Folkkyrkans gränser: En teologisk analys av övergången från statskyrka till fri folkkyrka. I dessa böcker 

finns möjlighet att läsa och granska herdabreven, både kritiskt och med en djup analys. I Eckerdals 

bok finns mycket beskrivet om Billings folkkyrkotanke och här finns teorier kring folkkyrkans 

föreställda gemenskap som kan appliceras på herdabreven.19 Vad föreställd gemenskap är ur Billings 

perspektiv, finns beskrivet i uppsatsens introduktion. Vidare kan Eckerdals perspektiv om 

folkkyrkans sociala kropp vara en gångbar teori att läsa herdabreven genom, där Eckerdal beskriver 

folkkyrkan utifrån sin analys av Billings folkkyrkoteologi.20   

I Modéus bok finns stöd för analys främst i det övergripande kapitel 2 som behandlar 

Gudstjänstgemenskap i svensk kyrkouppfattning. I kapitlet tas bland annat upp om 

gudstjänstgemenskapens historia över tid. För Siléns herdabrev som skrevs 1962, kan kapitlet om 

gudstjänstgemenskap som kyrkans folk i folkets kyrka under tidsperioden 1945-1965, vara ett sätt att läsa 

herdabrevet på i sin analyserande del. Där skriver Modéus om en kyrka som är på jakt efter sin själ 

och om förhållandet kyrka och samhälle.21 För Palmqvist och Ytterberg, som skrev sitt herdabrev 

1975 respektive 1989, kan kapitlet om gudstjänstgemenskap som gudsfolk i öppen folkkyrka tjäna till 

analys. Där tas det bland annat upp om den öppna folkkyrkans mötesplatser och kyrkan som 

gudsfolk i världen.22  

  Ytterbergs herdabrev kan även analyseras i kapitlet om gudstjänstgemenskap i nyare svensk 

ecklesiologi- från 1990 och framåt. Modéus skriver om synen på kyrkan som en gudstjänstgemenskap 

eller folkkyrka och om kroppens och gemenskapens kyrka.23 Även kapitlet som behandlar kyrkan 

som begärsgemenskap är intressant för denna studie. Där Modéus knyter an till ovan nämnda 

Eckerdal och Billings folkkyrkoperspektiv om kyrkans sociala kropp och föreställd gemenskap.24 

I Ekstrands bok finns stöd i det kapitel som beskriver en rimlig folkkyrkosyn. Där Ekstrand tar 

utgångspunkt i sex olika förhållningssätt. Det är en medvetenhet att vi lever i ett pluralistiskt 

                                                 
18 Stausberg & Engler, 2011, s. 201. 
19 Eckerdal, 2012, s. 85. 
20 Eckerdal, 2012, s. 333. 
21 Modéus, 2015, s. 187-189 & 192-197. 
22 Modéus, 2015, s. 211-218 & 223-228. 
23 Modéus, 2015, s. 243-249 & 269-274.  
24 Modéus, 2015, s. 276-282. 
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samhälle, att kyrkan enligt lag är en öppen folkkyrka, vilka gränser som kyrkan har, att begreppet; 

nåd, klargörs ytterligare samt att begreppet folkkyrka förstås i sin kontext, som ett laddat ord och 

begrepp och om kyrkan kan kallas för en folkkyrka, då stora delar av befolkningen inte bekänner 

sig till kyrkans tro och lära.25 Ekstrand belyser även folkkyrkoteologiska idealtyper som är gångbara 

för denna studie.26 

Till sist kan nämnas Avery Dulles och några av de ecklesiologiska teorier som tas upp i boken; 

Models of the church, där jag främst stöder mig på Dulles teorier om kyrkan som en mystisk gemenskap 

och kyrkan som budbärare. Där mystisk gemenskap kännetecknar kyrkan som både Kristi kropp och 

kyrkan som Guds utvalda folk.27 Kyrkan som budbärare karaktäriseras genom ordet i praktik och 

handling.28 Dulles modeller är gångbara för denna studie på grund av att de modeller som han 

arbetat fram kan läggas över kyrkans praktik och det kan behövas ett brett perspektiv att granska 

herdabreven genom. Dulles, som själv skriver från en romersk-katolsk kontext, ger denna studie 

en bredd och ger en vidare ekumenisk kyrkosyn som tjänar studiens syfte.  

Dessa teoretiska perspektiv ur litteraturen läggs således som ett analytiskt och kritiskt raster över 

herdabreven i denna studie.  

 

1.6 Disposition 

I kapitel 2 finns uppsatsens huvuddel med en tematisk beskrivning och analys av herdabreven 

författade av Sven Silén (1962), Arne Palmqvist (1975) och Claes-Bertil Ytterberg (1989). Metoden 

som används är en innehållslig textanalys samt en närläsning av herdabreven. Först tecknas en kort 

och övergripande beskrivning av varje biskop som sedan åtföljs av en ingående analys av relevant 

litteratur. Till min hjälp använder jag Fredrik Modéus perspektiv ur Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan, 

främst vad gäller den historiska samhällsutvecklingen och hur den även påverkat kyrkans praktik 

och kyrkosyner. Ur Jan Eckerdals bok, Folkkyrkans kropp- Einar Billings ecklesiologi i postsekulär 

belysning, hittas främst kopplingen till folkkyrkans sociala kropp och vem som utgör den.  I boken, 

Models of the church, skriven av Kardinal Avery Dulles finns ecklesiologiska modeller som appliceras 

på herdabreven. Thomas Ekstrands perspektiv i Folkkyrkans gränser, talar om gångbara syner för 

folkkyrkan och diskuterar även ideala folkkyrkoteologier. Dessa perspektiv läses herdabreven 

igenom och kartlägger var folkkyrka och kyrkosyner tas upp och diskuterar dessa. Själva innehållet 

i de äldre herdabreven (Silén och Palmqvist) är inte så omfattande då deras herdabrev är väldigt 

                                                 
25 Ekstrand, 2002, s. 137-142. 
26 Ekstrand, 2002, s. 101-102. 
27 Dulles, 2002, s. 42-43. 
28 Dulles, 2002, s. 26-38 & 68-80 & 81-94. 
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korta, femton respektive sjutton sidor. Ytterbergs herdabrev är längre i sin omfattning och då faller 

det sig naturligt att analysen av det senaste herdabrevet är längre i sin karaktär.  

I studien kommer det att utläsas att både relationen till folkkyrka som begrepp och även 

kyrkosynerna skiljer sig åt hos de tre biskoparna. De har också varit präglade av sin samtid och 

förhållit sig till samhällets kontext samt att de har försökt leda sin folkkyrka i Västerås stift med 

både kyrka och samhälle som fokus.  

I slutet av kapitel 2 återfinns en sammanfattande analys av de studerade herdabreven, där 

konkluderas det som är tongivande vad gäller folkkyrka och kyrkosyner utifrån varje herdabrev. 

I kapitel 3 diskuteras folkkyrkan som begrepp och kyrkosynerna vidare med betoning på studiens 

frågeställningar; vilka kyrkosyner uttrycks i biskoparnas herdabrev samt hur och på vilket sätt 

förhåller sig biskoparna till begreppet folkkyrka utifrån herdabreven? Dessa två frågeställningar 

kopplas med den analys som gjorts tidigare i kapitel två. Varje biskop uttrycks i kronologisk ordning 

och sedan följer en diskussion av materialet. I kapitel 4 avslutas studien med en slutsats, där 

frågeställningarna åter hamnar i fokus och där det kortfattat beskrivs vad studien kommit fram till 

och om kyrkan, som uppsatsens titel talar om, är nära eller långt borta? 
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2. Herdabrev till Västerås stift 1962-1989 

2.1 Sven Silén [1962] (1975) 

Sven Silén var teolog och levde mellan åren 1908-1983 och innan sitt tillträdande som biskop för 

Västerås stift, lektor vid både Härnösands läroverk och Fjellstedtska skolan i Uppsala. Som biskop 

tillträdde Silén sitt ämbete 1962 och satt på sitt ämbete till 1975. Silén var inriktad på medeltida 

kyrkoteologi och var även observatör vid Andra Vatikankonciliet, under sessionerna 1962-1965.29  

Siléns herdabrev till Västerås stift är inte omfattande skrivet, då det endast består av femton 

sidor skriven text. Herdabrevet i häftesform, är utgivet av Västerås stift. Silén är den enda biskop i 

denna studie som utgav sitt herdabrev efter sitt biskopsämbete (1975) och inte i början av sitt 

tillträdande, som de andra i studien. Dock är herdabrevet daterat till oktober 1962. Brevets 

inledande text beskriver att präster och lekfolk i stiftet är målgruppen. Silén berör i sitt herdabrev 

den alltmer sjunkande gudstjänststatistiken, som vid tiden av tillträdandet som biskop endast var 

3,31% av församlingsborna. Samtidigt som de kyrkliga handlingarna, (dop, konfirmation, vigsel 

och begravning), utgör närmare 85-96% av statistiken. Tillkommer gör de fullsatta gudstjänsterna 

kring advent, julotta och vid konfirmandernas första nattvardsgång. Silén vill påvisa skevheten i 

den påvisade statistiken och talar tydligt att kyrkan inte är på nedgång.30  

Siléns valspråk som biskop, syns tydligt på herdabrevets framsida, Beati mundo corde- Saliga äro de 

renhjärtade och är hämtat från den bergspredikan som Jesus höll och finns beskrivet i Matteus 

evangelium, kapitel 5, vers 8.31 Själva herdabrevet är sammanfattningsvis skrivet med en pastoral 

omsorg, en omsorg som karaktäriseras av att inte ge upp, att kasta sina bekymmer på Gud och att 

inte ge vika för sjunkande gudstjänststatistik. Texten är både av själavårdande och undervisande 

karaktär. Herdabrevet har två genomgripande och stora teman, särskilt riktat till Västerås stift. Det 

är betoningen på dopet och konfirmationen samt kristen fostran i samarbete mellan hem och kyrka. 

Vidare kommer herdabrevet, i dess kontext, nu diskuteras i den analyserande delen, kopplat till de 

teorier som är aktuella för denna studie. 

I Fredrik Modéus bok om Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan, finns beskrivet en historisk del, där 

Modéus blickar på samhället runtomkring och samtidigt tittar in i kyrkans värld och roll. I den tid 

där Silén skrev sitt herdabrev lever kyrkan i en tid där den, enligt Modéus, famlar efter sin själ.32 I 

efterkrigstiden försöker kyrkan åter att finna sin roll i ett samhälle som genomgått stora 

förändringar i sin samhällsstruktur. Folkhemmet hade börjat byggas på allvar och kyrkan befann 

                                                 
29 Nationalencyklopedin, Sven Silén. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sven-silen 
(hämtad 2019-05-13). 
30 Silén, [1962], 1975, s. 5. (I herdabrevet finns inga sidnumreringar, de är mina egna enbart för denna studie.) 
31 Bibeln, 1917, Matteus 5:8. 
32 Modéus, 2015, s. 187. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sven-silen
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sig i en identitetskris, jämförbar med den vid sekelskiftet, som finns beskriven i min inledning och 

bakgrund till denna studie. Den nya kyrkosynen33 hade vunnit mark i kyrkans struktur och praktik 

och som sammanfattningsvis kan beskrivas, att kyrkan har Kristus som överhuvud och att det är 

kyrkan som representerar denne Kristus bland folket. Kyrkan blir således den inkarnation varvid 

människan, eller individen, kan ta emot Kristus, genom dopets och nattvardens sakrament.34 

Kyrkan hade att förhålla sig till den samhällsutveckling som skedde under de decennier som 

föregick Siléns herdabrev. I kyrkans liv hade gudstjänststatistiken gått ner och en alltmer tilltagande 

sekularisering hotade kyrkans roll.35  

Det är i denna samhälleliga och kyrkliga kontext som Siléns herdabrev läses. I dess inledning 

står skrivet tre ord som, enligt Silén, kännetecknar nutidsmänniskan år 1962. Det är stress, insufficiens 

och frustration. Tre ord som kan bemötas med att först söka Guds rike utifrån bibelordet i Matteus 

evangelium, kapitel 6, vers 33.36 Siléns recept för sitt prästerskap och lekfolk i stiftet blir att söka 

Gud i bön, för sig själv och för det dagliga arbetet med människor. Där hämtas grunden för tjänsten 

och blir till en kanal att bemöta denna stress som nutidsmänniskan känner.37Att under denna tid, 

då kyrkan famlar efter sin själ, enligt Modéus, skapas en frustration och en stress hos medarbetarna, 

som kan tacklas och övervinnas genom bön och förtröstan på Gud. Det är den grund varpå arbetet 

vilar. I detta visar Silén en pastoral och själavårdande omsorg, som kan utgöra en grund för den 

kyrkosyn som Silén åberopar. Att medarbetare i stiftet bör tackla denna stress och frustration, 

grundat på ordet och bönen. Ett sätt att vara kyrka på i denna föränderliga tid.  

Vidare i Siléns brev kan utläsas en stark kritik mot den statistik som visar på 

gudstjänstdeltagandet, i både riket i stort och i Västerås stift. Här går Silén till angrepp mot media 

som han anser attackerar kyrkan och att inte kyrkans statistik säkerställs på ett tillfredställande sätt. 

Silén menar att gudstjänstdeltagandet må vara lågt men att många både döps, konfirmeras, vigs och 

begravs i Svenska kyrkans ordning. Kyrkan är också fullsatt under de stora högtiderna, som jul och 

advent och vid konfirmandernas första nattvardsgång.  Det tyder, enligt Silén, på att Svenska kyrkan 

inte alls är på reträtt, som media tycks vilja utmåla. Silén vänder sig starkt emot de röster som här 

vill förminska kyrkan och dess verksamhet och sätter också tilltro att det tillkommande 

religionssociologiska institutet som 1962 börjar byggas upp, ska ge statistiken för kyrkan en mer 

rättvis bild.38 

 

 

 

                                                 
33 Kyrkosyn, är i grunden ett mångfacetterat begrepp och i denna kontext väljer jag att beskriva det som är relevant för 
den tid vi befinner oss i för Siléns herdabrev.  
34 Modéus, 2015, s.186. 
35 Modéus, 2015, s. 187-188. 
36 Bibeln, 1917, Matteus 6:33. 
37 Silén, [1962], 1975, s. 2-4.  
38 Silén, [1962], 1975, s. 3-4. 



12 

Kyrkan är i dagens Sverige inte på reträtt, inte överväldigad av en övermäktig sekulariseringsvåg. Men 

den är utsatt för en envis, samlad och planmässig attack med alla de medel, som bl.a. de moderna 

massmedia ställer till förfogande. Därför gäller det för alla kristna i dagens Sverige och särskilt för de 

som vill följa Herre Kristus i hans kyrka i Sverige att sluta leden, att inte blygas för evangelium, att 

svara var och en och att bära sitt lidande.39 (Sven Silén) 

 

Här går det att göra en koppling till Modéus perspektiv om en kyrka som famlar efter sin själ och 

en biskop i Silén som vill stärka folket och se en annan mer visionär bild av kyrkan, som inte media 

utmålar. Ett sätt att ge prästerskap och lekmän styrka, mod och kraft i det dagliga arbetet och att 

inte ge upp i kampen för evangelium. En biskop som inte räds att sätta ner foten och är en röst i 

sin samtid och går till försvar för sin folkkyrka. En kyrka, som i denna tid verkar i ett föränderligt 

samhälle, där folkhemsideologin fått fäste och en rad socialpolitiska reformer genomförts samt att 

gudstjänstdeltagandet drastiskt gått ner på bara några decennier.40 

Läggs Avery Dulles teorier, ur boken, Models of the church, på Siléns herdabrev, kan det utläsas att 

den ecklesiologiska modellen som talar om kyrkan som budbärare, passar in i denna analys. Där 

kyrkan blir centrerad kring Kristus och evangelium och där tonvikten ligger i att proklamera denna 

tro till folket. Både i en lokal tappning och i den världsvida kyrkan.41 För Silén verkar det som om 

det är denna ecklesiologi som han stöder sig på i det perspektiv jag beskrivit här ovan. Att ingjuta 

mod i präster och lekmän och ge dem en utmaning att fortsätta kampen för evangelium. 

Siléns herdabrev avslutas med en del där två tongivande saker tas upp som viktiga punkter. Det 

är betoningen på dop och konfirmation och samarbetet mellan hem och kyrka.42 Här tar Silén ett 

herdeperspektiv i sitt brev till stiftet och understryker en vädjan att det ska märkas att barnen fostras 

i kristna hem och att det ska finnas kristna levnadsregler som åtföljs av hemmen. Dopet och 

konfirmationen lyfts fram som det som är elementärt i kyrkans- och hemmens kristna fostran. 

Även att dopet ska följas upp ordentligt och att en folder ska tas fram för kristen fostran.43 Vad 

gäller konfirmationstiden betonar Silén att den ska vara både förankrad i hemmen och vara i 

församlingens mitt och att det ska finnas goda och välutbildade ledare och tillräckligt med pengar 

i kyrkans budget för både lokaler och material.44 

Här finns en folkkyrkotanke hos Silén som är tongivande. Att arbeta aktivt för barn och ungdom 

och att elementa är en kristen fostran från unga år. I ljuset av detta läses Eckerdals bok om 

Folkkyrkans kropp- Einar Billings ecklesiologi i postsekulär belysning. I talet om kyrkan som en social 

kropp blir detta intressant. Där Eckerdal problematiserar kyrkan ur Billings perspektiv, att vara en 

                                                 
39 Silén, [1962], 1975, s. 6. 
40 Modéus, 2015, s. 187-188. 
41 Dulles, 2002, s. 69. 
42 Silén, [1962], 1975, s. 7-14. 
43 Silen, [1962], 1975, s. 7-8. 
44 Silén, [1962], 1975, s. 9. 
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ecklesiologisk huvudfoting. En kyrka som har ett huvud, (Kristus), och som har lemmar, armar och 

ben, utan en egentlig kropp.45 Denna sociala kropp talar om hur kyrkan ska ta plats i den sociala 

verkligheten och vem eller vilka som ska utgöra denna kropp. I Billings perspektiv saknas denna 

sociala kropp men för Silén verkar det som om denna kropp kan utgöras av de som ska fostras in 

i kyrkans liv. De som blir döpta och de som blir konfirmerade. Att hemmen säkerställs som kristna 

genom undervisning och att hemmen får hjälp att uppfostra sina barn med en folder för kristen 

fostran samt får dopuppföljning genom kyrkans försorg. 

 

2.2 Arne Palmqvist (1975) 

Arne Palmqvist tillträdde som biskop för Västerås stift 1975 och satt på sitt ämbete till 1988. 

Palmqvist som levde mellan 1921-2003, var kyrkohistoriker och arbetade särskilt för att publicera 

kyrkohistoriska skrifter gällande relationen kyrka och stat och var en tydlig röst att förhållandet 

mellan dessa skulle bibehållas.46  Tidigare hade Palmqvist varit biskop för Härnösands stift, (1968-

1975) och hänvisar redan i herdabrevets inledning till det han skrivit tidigare och som publicerades 

av Verbum förlag år 1968. För denna studie har inte det tidigare herdabrevet tagits med i analysen. 

Herdabrevet är därför kort i sin omfattning och innehåller sjutton sidor skriven text. Palmqvists 

valspråk som biskop var Redemptori obviam – Frälsaren till mötes. I herdabrevet finns en pastoral 

omsorg om stiftet och prästens roll och ställning betonas- särskilt prästrollens ansvar och biskopen 

som herde över stiftets präster.47 Vidare finns en stark betoning på arbetsgemenskap där diakoni, 

kyrkomusiker, förtroendevalda, kyrkvärdar och lekmän lyfts fram.48 Palmqvist vill vara en röst i 

samhällsdebatten och vill inspirera andra att också vara det. Palmqvist betonar folkkyrkan utifrån 

fyra punkter; folkkyrkans gränser, krav, uppgift och löften.49 Utifrån detta görs nu en analys av Palmqvists 

herdabrev till Västerås stift. 

I Modéus bok om Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan, kan utläsas att kyrkan i den här tidsperioden 

karaktäriseras av nyordningar i Svenska kyrkan. Dopet och medlemsstatistik var i fokus och 

relationen mellan stat och kyrka diskuterades häftigt under denna period. Från 1958 fick kvinnor 

vigas till präster och debattvågorna kring detta gick höga. I och med att kyrkornas världsråd höll 

sin generalförsamling i Uppsala år 1968, sattes nya punkter på dagordningen. Kyrkan skulle ta mer 

socialt och politiskt ansvar och vara en röst, gärna profetisk sådan, i samhällsdebatterna.  

                                                 
45 Eckerdal, 2012, s. 279. 
46 Nationalencyklopedin, Arne Palmqvist. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/arne-
palmqvist (hämtad 2019-05-15) 
47 Palmqvist, 1975, s. 8-9. 
48 Palmqvist, 1975, s. 10-11. 
49 Palmqvist, 1975, s. 12-17. 



14 

Andra Vatikankonciliet (1962-1965) förändrade mycket i tänkandet kring ecklesiologi och 

begreppet guds folk kom att bli tongivande. Denna gudsfolkstanke vann mark även i den Svenska 

kyrkan och öppnade upp för att prästens roll i gudstjänsten blev mer nedtonad och att lekmännen 

i kyrkan fick ta mer plats. Den öppna folkkyrkan med denna gudsfolkstanke, blev det som formade 

gudstjänst- och församlingsgemenskap i Svenska kyrkan under denna tidsperiod.50 

Det är i denna strömning, av en förändrad ecklesiologi, en allt större social och politisk debatt 

och talet om den öppna folkkyrkan, som Palmqvists herdabrev läses. Det är tongivande att denna 

kyrkosyn om gudsfolkstanken finns etablerad hos Palmqvist. Att betona den viktiga 

arbetsgemenskapen i kyrkan, där alla ska hjälpas åt mot ett gemensamt mål, att kyrkans verksamhet 

ska präglas av ett rikt inre liv som även återspeglas i ett yttre vittnesbörd och en 

gudstjänstutveckling för att nå större framsteg för evangelium. Samtidigt som Palmqvist 

förespråkar att vara en röst i den viktiga samhällsdebatten, både för egen del och vill inspirera andra 

att vara det.51 Att, ”kyrkans röst bör vara ett arbetsteam, som gör sig hört” 52, är ett direkt citat ur 

herdabrevet och här kan utläsas att Palmqvist var en biskop för sin tid. En biskop som betonade 

den viktiga arbetsgemenskapen, att forma ett team av människor som engagerade sig för sin kyrka 

och att vara en röst, som inte blygs för de kristna värderingarna i samhället.  

Vidare i Modéus bok finns Palmqvist beskriven som en ivrig förespråkare för den öppna 

folkkyrkan och dess mötesplatser med människor. Att kyrkan är öppen för alla där Guds 

förekommande nåd delges till alla i församlingens territorium. Palmqvist vände sig emot den 

elitistiska och slutna kyrkan och förespråkar den istället som en medskapare till det övriga 

samhället. Kyrkan ska vara öppen och till för alla, ingen ska känna sig utomstående. För Palmqvist 

är ordets förkunnande och sakramentens förvaltande, (dop och nattvard), något centralt och ska 

delges alla.53 ”Kyrkan är en gemenskap, där centrum är tron på Kristus, och där Ordet förkunnas 

och sakramenten förvaltas rätt, men där det inte finns några yttre gränser, som vi kan se”.54  

Här går det, genom Modéus perspektiv, att utläsa att den kyrkosyn och grundtanke som är 

bärande hos Palmqvist är ordets förkunnelse och sakramentens förvaltande. Folket och 

gudstjänstgemenskapen är inte den bärande faktorn, de finns såklart med i Palmqvists perspektiv 

men är inte det som blir tongivande i själva ecklesiologin. Modéus menar att Palmqvist i och med 

detta avrådde från att en gudsfolkstanke skulle bli tongivande i folkkyrkan.55 Något som vidare 

diskuteras i kapitel tre om synen på folkkyrka och kyrkosyner. 

I herdabrevet finns fyra intressanta perspektiv som särskilt behandlar folkkyrkotanken och det är 

folkkyrkans gränser, krav, uppgift och löften. Palmqvist försöker betona att folkkyrkan ställer både vissa 

                                                 
50 Modéus, 2015, s. 209-210. 
51 Palmqvist, 1975, s. 10-12. 
52 Palmqvist, 1975, s. 12. 
53 Modéus, 2015, s. 215-216. 
54 Modéus, 2015, s. 216. 
55 Modéus, 2015, s. 217. 
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krav på dess medlemmar men har även med sig löften för den som omfamnar kyrkan och vill 

tillhöra dess gemenskap. Här spetsas herdabrevet till och frågan ställs om de som läser herdabrevet 

har tagit sin kyrkotillhörighet på allvar och om det ansvar som åligger en medlem av folkkyrkan.56 

Vad gäller folkkyrkans gränser menar Palmqvist att, människan kan frestas att sätta gränser gentemot 

andra och kan döma ut dem som inte tycker lika eller uppfattas som udda. Palmqvist betonar att 

människan ofta sätter gränser lite för lättvindigt men att Jesus och folkkyrkan är annorlunda. 

Folkkyrkan är en öppen gemenskap som omges endast av territoriella gränser.57 

Vidare beskrivs folkkyrkans krav som att det finns ett pris att betala att följa Jesus och att vara 

medlem av folkkyrkan. Palmqvist menar att medlemskap innebär en medvetenhet om kyrkans 

religiösa motivering och att denna medvetenhet måste finnas där för att ta sitt kall på allvar.58 

I perspektivet, folkkyrkans uppgift, betonas de närståendes roll i kallelsen. Särskilt för prästerskap 

och andra anställda inom kyrkan som arbetar på obekväma arbetstider och behöver försaka 

familjetid. Här betonar Palmqvist den ömsesidiga förståelsen i den speciella kallelse som kyrkans 

anställda har. Samtidigt som att inte ens familj och närstående får vara det primära kallet och 

grunden för tryggheten. Denna trygghet ska finnas nära Jesus och i omslutandet av Guds kärlek 

som inte vet några gränser. Kallelsen till detta rike är grunden och ges till alla människor. Detta är 

också folkkyrkans uppgift, att förkunna denna kärlek och riket från Gud, som ges åt alla. Dock 

skriver Palmqvist att det endast är Gud som kan dra gränsen mellan de som är avgjorda för detta 

rike och de som inte är det.59 

Palmqvist landar i vad som är folkkyrkans krav och löften och här handlar det om att helt avgöra 

sig för Kristus och det erbjudandet ges till varje individ. Villigheten till en överlåtelse är grunden 

för att komma Guds rike nära. Denna överlåtelse ger sedan en trygghet och frimodighet i livet och 

är en säker grund att stå på och det är det löfte varpå kyrkan, enligt Palmqvist, vilar och är den 

kallelse som finns för en kristen i folkkyrkan.60 

Efter denna beskrivning av folkkyrkan, utifrån Palmqvists perspektiv, passar det att åter koppla 

till Eckerdals syn om Kristi kropp och folkkyrkan som en ecklesiologisk huvudfoting. Här tar 

Eckerdal upp Billings folkkyrkosyn, en syn som Palmqvist stöder sig mycket på, när han beskriver 

folkkyrkan här ovan. Det är synen på Kristi kropp, vem som utgör kroppen och i vilken 

utsträckning den mänskliga gemenskapen spelar roll. I Billings ecklesiologi är det Guds nådesord 

som är det största och det föregår varje form av mänsklig gemenskap. Själva subjektet för Billing 

är inte i första hand människan, utan det är Gud som är folkkyrkans egentliga subjekt. Den 

mänskliga responsen och gemenskapen kommer i andra hand. 

                                                 
56 Palmqvist, 1975, s. 14-17. 
57 Palmqvist, 1975, s. 14. 
58 Palmqvist, 1975, s. 15. 
59 Palmqvist, 1975, s. 16-17. 
60 Palmqvist, 1975, s. 17. 
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För Palmqvist, som omfamnar mycket av den kyrkosyn som Billing hade, så finns mycket av det 

tänk som Billing hade i sin kyrkosyn. Eckerdal påvisar att denna syn på kyrkan, där utgångspunkten 

är Guds ord och därmed folkkyrkans subjekt, riskerar att bli till den ecklesiologiska huvudfoting, 

där huvudet är Kristus, där det finns lemmar men ingen egentlig kropp.61 Då Palmqvist deklarerar 

sin folkkyrka i sitt herdabrev är det tydligt att nådesförkunnelsen och förvaltandet av sakramenten 

är i fokus. Den mänskliga gemenskapen blir sekundär och med Eckerdal som stöd, kan den synen 

bli problematisk.  

Läggs sedan Dulles perspektiv på denna kyrkosyn och folkkyrkotanke hos Palmqvist är 

modellen för kyrkan som mystisk gemenskap, den mest passande. Här finns två aspekter av att vara 

kyrka. Det ena är Kristi kropp och det andra är Guds folk. Där Kristi kropp är organisk till sin 

utformning och inte i första hand en social gemenskap, även om det perspektivet också finns hos 

Dulles. Denna kroppstanke har en inneboende och gudomlig karaktär och enligt Dulles, inspirerad 

av den Helige ande. Kyrkan som Kristi kropp finner sitt stöd i bibeln och nya testamentet och där 

talas bland annat om Kristus som kyrkans överhuvud och kyrkans underordnande under honom.62 

Perspektivet om kyrkan som Guds folk återfinns från Gamla testamentet och Israels ställning 

som Guds utvalda folk. I Dulles perspektiv i talet om kyrkan som Guds folk, blir det en större 

distans och avstånd mellan kyrkan och dess gudomliga överhuvud, den sociala gemenskapen och 

individens frihet sätts i fokus. En sådan syn, är enligt Dulles, problematisk och kan uppfattas som 

egoistisk och att en speciell grupp av människor äger rätten att kalla sig för Guds folk.63 

Denna syn som Palmqvist representerar vad gäller både kyrkosyner och folkkyrka, med Modéus, 

Eckerdal och Dulles perspektiv som stöd, kommer ytterligare diskuteras i kapitel tre. Där betonas 

hur Palmqvist balanserar mellan dessa två kyrkosyner ovan beskrivna och vad som blir resultatet 

av detta i förhållande till folkkyrka som begrepp. 

 

2.3 Claes-Bertil Ytterberg (1989) 

Ytterberg, (1943-) är teolog och tillträdde som biskop för Västerås stift 1988 och var biskop till 

2002. Innan sitt tillträde var han komminister i Arboga församling. Ytterberg är teologie doktor 

och kommer ursprungligen från ett arbetarhem, där den kristna tron inte var en självklarhet. För 

denna studie är herdabrevet det enda som är skrivet i bokform och har därför ett sidantal som 

uppgår till 54 sidor. Titeln som benämns; Det världstillvända altaret – herdabrev om kyrkovision och 

tidsanda, utgavs av Verbum förlag och adresseras till alla som står Svenska kyrkan nära. Herdabrevets 

centrala punkter är sockenkyrkan, eller kyrkan mitt i byn, som Ytterberg beskriver och vill förmedla 

                                                 
61 Eckerdal, 2012, s. 289. 
62 Dulles, 2002, s. 42-43. 
63 Dulles, 2002, s. 45-47. 
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bilden av en levande kyrka som möter de utmaningar som finns i samhället med att deklarera den 

gudomliga närvaron. Herdabrevet har karaktären av en vision om kyrkan mitt i det omgivande 

samhället och är samtidigt analytiskt och framåtsyftande. Ytterbergs valspråk som biskop var; Beati 

Pacifici – Saliga de som håller fred och syns på baksidan av herdabrevet. Det genomgående ledordet 

genom hela herdabrevet är ordet, närvaro, som symboliserar Guds närvaro hos den enskilda 

människan och i kyrkans rum. Det blir i Ytterbergs perspektiv något som löper som en röd tråd, 

från sockenkyrkan mitt i byn, från altarbordets bröd och vin, genom folket och ut till omliggande 

värld och samhälle. En närvaro, som enligt Ytterberg, förändrar.64 

I Modéus bok, Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan, rör sig Ytterbergs herdabrev i skärningspunkten 

mellan två tidsepoker. Det är mellan, Gudstjänstgemenskap som gudsfolk i den öppna folkkyrkan 1965-

1990 och Gudstjänstgemenskap i nyare svensk ecklesiologi- från ca 1990. Det perspektiv som presenteras 

av K.G Hammar i Modéus bok om kyrkan som gudsfolk i världen, är gångbart att applicera på 

Ytterbergs herdabrev. Hammar menar att kyrkans centrum är människor med Guds kallelse. En 

sådan gudsfolkstanke inbegriper att det är ett befriat folk som är utvalt för en uppgift, ett 

bemyndigat missionerande och tjänande pilgrimsfolk, som finns både i världen och i kyrkans 

gemenskap. Hammar betonar just detta, att kyrkan finns inte bara till för sin egen skull, kraften kan 

hämtas i gemenskapen kring kors och kyrka men det är ute i världen som folket bor, dit är kyrkans 

och gudsfolkets rörelse, inåt och utåt. Denna kyrka ger andra än kyrkans anställda legitimitet och 

en plats i gemenskapen. Lekfolket betonas och ges en ställning och blir inte enbart mottagare, eller 

konsumenter. Det skapas en identitet och ett vi kring något större.65 

Ytterbergs herdabrev bär tydliga spår av denna gudsfolkstanke som han låter koppla med en 

folkkyrkovision i tiden. En kyrka som står mitt i byn men som har kontakt med den gudomliga 

närvaron. Där folket åter ska ses som subjekt och bemyndigas. En kyrka och gemenskap som lever 

nära altarbord och förkunnelse och som har kontakt med samhälle och värld. I följande text 

angående Ytterbergs kyrkosyn och folkkyrkotanke kommer det förtydligas att de genom Ytterbergs 

försorg i herdabrevet, går sida vid sida. Något som diskuteras mer utförligt i kapitel tre.  

För att lägga ytterligare analysverktyg, i den mer moderna synen för ecklesiologi för tiden från 

1990, kopplas Thomas Ekstrands bok om Folkkyrkans gränser till läsningen. Där Ekstrand utgår från 

att Svenska kyrkans folkkyrkokaraktär behöver både utvecklas, förtydligas och stärkas ytterligare. I 

sin bok tar Ekstrand upp några folkkyrkliga idealtyper, här nämns endast den som är relevant för 

denna studie, nämligen folkkyrkan som en nådemedelsförvaltande gemenskap. Ekstrand betonar det 

faktum att det är kyrkan som är i centrum och föregår gemenskapen. Det är kyrkan som är centrum 

för Guds handlande med världen men kyrkan behöver de som samlas och formar sin gemenskap 

                                                 
64 Ytterberg, 1989, s. 9-15. 
65 Modéus, 2015, s. 223-225. 
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och firar gudstjänst, det vill säga människor som sluts samman till en troende gemenskap.66 Här 

återfinns Ytterbergs tänkande i sitt herdabrev; gudstjänstens centrum, nådemedlens förvaltande 

och människan och gemenskapen i fokus. Ytterbergs folkkyrkotanke landar väl i detta perspektiv.  

Även Modéus tar upp detta i sin historiska analys där han beskriver Ekstrands bok. Att det 

perspektiv där folkkyrkan betonar både gemenskapen och är nådemedelsförvaltande, kan vara ett 

gångbart sätt för att forma en folkkyrkoteologi på.67 För att återvända till Ekstrand så tar han i 

Folkkyrkans gränser, bland annat upp en rimlig folkkyrkosyn, som är passande att läsa Ytterbergs 

herdabrev igenom. När Ytterberg tar upp sekulariseringen i samhället och problematiserar sin 

folkkyrka samt i sin kyrkovision som är framtonande i herdabrevet. Ekstrand sätter upp sex kriterier 

som är vad han anser är en rimlig folkkyrkoteologi.  Det måste vara en tydlig medvetenhet att vi 

lever i ett pluralistiskt samhälle, gällande lagstiftning och statsmaktens förväntningar behöver tas 

på allvar, gränserna för folkkyrkan och villkor för medlemskap förtydligas, förståelsen för 

folkkyrkans erbjudna nåd tydliggöras, folkkyrka som laddat begrepp förstås och till sist den viktiga 

frågan om folkkyrkans förankring hos folket diskuteras.68 

Dessa kriterier kopplade med herdabrevets problematiserar Ytterbergs tankar ytterligare. Den 

erbjudna nåden till ett folk som inte kommer till kyrkan och dess förankring hos folket, i ett alltmer 

sekulariserat samhälle. Ytterbergs herdabrev skrevs cirka femton år tidigare än Ekstrands bok men 

i brevet kan det redan skönjas, dessa tankar om en föränderlig folkkyrka. Något som vidare 

diskuteras i kapitel tre.  

Ytterbergs herdabrev tar sin utgångspunkt i en bred analys av både kyrka och samhälle. 

Sockenkyrkan står fortfarande i fokus, där församlingen ska stå med ena benet vid altarbordet och 

med det andra benet ute i världen, bland det övriga folket. Herdabrevet börjar med en metaforisk 

syn på kyrkan som står mitt i byn och som har färgats av generationer, med flagnad fernissa här 

och där men likväl står hon kvar, mitt i livet och mitt i bygden.69  

Ytterberg skriver med en frenesi och målande prosa som inte finns i de äldre herdabreven 

granskade i denna studie. Ytterberg själv hävdar att hans herdabrev inte bara är någon from 

historieromantik- utan i högsta grad är kyrkoteologi som är kopplad med en bred kultur- och 

samhällsanalys. Det första kapitlet som berör just denna analys tar upp bland annat hur den 

moderna människan vänder sig mot något högre och större för att hitta svar på livets stora frågor, 

det kan vara nyandlighet, som new age, eller det alltmer ökade konsumtionssamhället, där mycket 

hela tiden vill ha mer. Eller ett förkortat livsperspektiv, där tanken är att hålla sig så ung som möjligt, 

med alla till buds stående medel.70 

  

                                                 
66 Ekstrand, 2002, s. 101-102. 
67 Modéus, 2015, s. 247-248. 
68 Ekstrand, 2002, s. 141-142.  
69 Ytterberg, 1989, s. 9-10. 
70 Ytterberg, 1989, s. 23-26. 
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Den kyrka som idag står ”mitt i byn” lever i en ”kultur på frihjul”. Denna kultur saknar både en 

gemensam tro och gemensamma värderingar rotade i något mer än det individuella och det tillfälliga. 

Desto viktigare är det då att kyrkan betänker vad som är hennes kallelse. Hennes sändning kan inget 

tidsklimat befria henne ifrån – eller i anpassningens namn göra annorlunda.71 (Claes-Bertil Ytterberg) 

 

Ett sådant leverne, i sökandet av något större, i konsumtionshysteri, i nyandlighet och tanken att 

inte våga åldras, ger enligt Ytterberg, en söndervittrad och förvirrad framtidstro hos den moderna 

människan. Hoppet om en ljus framtid har falnat och det har istället blivit en fruktan för vad som 

ska komma. Ytterberg menar att ett sådant perspektiv på livet, ovan beskrivet, ger en känsla av 

ångest som nutidsmänniskan försöker komma tillrätta med och använder metoder som 

tillfredsställer för stunden och skapar tillfällig trygghet.72 

Denna samhällsanalys som Ytterberg tecknar i sitt herdabrev, sätter människan i fokus och det 

är i det perspektivet han läser sin kyrka, dess egenart och kyrkovision i sin samtid. Guds rike är här 

och nu, det är nära varje människa och ges åt alla som vill ta emot den. Guds rike är inte förenligt 

med vissa krav och är inte för speciellt utvalda. Det erbjuds alla människor och innehåller även en 

annan värdeskala än samhället i övrigt. Det är inte det högt stående som är det viktiga, utan ett rike 

som värnar och tar hand om de marginaliserade i samhället, de socialt utstötta, de som saknar röst 

för egen talan, de som på ett eller annat sätt lever i skuggan av det som är ett värdigt liv. Enligt 

Ytterberg, är det just här som Guds rike blir synligt i det omgivande samhället, som ett vittnesbörd 

för människan.73 

Vidare i Ytterbergs herdabrev diskuteras det faktum att kyrkan i sig själv bär på en egenart som 

inte ska anpassa sig i det moderna samhällets klädnad. Dock ska kyrkan inte stå som en främling 

för det som omger henne, utan förbindelser till det omgivande samhället. Ytterberg hävdar, med 

bestämdhet, att kyrkan inte bara ska anpassa sig och lättvindigt klä sig i trendig kostym, för då 

missas kyrkans egentliga utflöde som det var tänkt från början.74 

Den inneboende längtan som varje människa har och som sträcker sig mot något större, för att 

finna både mening med livet och frid. De svaren kan nås genom att Kristus gått ner i det okända, 

ner i ångestens mörka djup för människan. Den, av Ytterberg kallad, sökande kärlekslängtan, kan få 

sitt svar genom det gudomliga i Jesu död och uppståndelse.75 

Ytterberg betonar här en kyrkovision där det går att utläsa något om den kyrkosyn som löper 

genom herdabrevet. Att människans aktiva roll som subjekt måste vara folkkyrkans egentliga 

centrum och inte människan som ett objekt som folkkyrkan var på Billings tid. Människan i kyrkan 

behöver myndigförklaras och det som åter gör människan till folkkyrkans subjekt är dopet, som är 

en bekräftelse på människans förmyndigande. Församlingens inneboende gemenskap behöver, 

                                                 
71 Ytterberg, 1989, s. 19. 
72 Ytterberg, 1989, s. 19-27. 
73 Ytterberg, 1989, s. 36-37. 
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enligt Ytterberg upplivas. Det är där som gudsfolket formas i Ytterbergs folkkyrka. Vid altarbordets 

närvaro av Kristus kan folket lyssna efter Guds röst, den röst som inte bara ska höras i kyrkans 

rum, utan även ute i samhället.76 

Herdabrevet avslutas med ett kapitel om tidens utmaningar, där Ytterbergs benämning av 

sekulariseringen blir intressant. Den så kallade, utifall att- kristendomen, beskrivs som en 

kristendom där kyrkan är bra att ha då den behövs. Vid livets kriser, vid de kyrkliga handlingarna, 

(dop, konfirmation, vigsel, begravning), är det, enligt Ytterberg, inte en kyrka att förakta men det 

finns mer att tillgå. Ytterberg menar att evangeliet har fler förbundna i människors hjärtan än vad 

som syns utåt. Evangeliets äkthet och inneboende klang ryms inom varje människa och det är 

folkkyrkans stora utmaning att nå dessa hjärtan med evangelium.77 

Den närvaro som Ytterberg betonar i sitt herdabrev, förmedlas i grunden genom dopet. För 

tiden då herdabrevet skrevs, var inte dopet medlemsgrundande i Svenska kyrkan och det fanns ett 

ökande antal odöpta, som ändå var tillhöriga kyrkan. Detta är, enligt Ytterberg, ett tecken på en 

ökande sekularisering och den individualism som präglar samhället i stort. Ytterberg menar att den 

inneboende relationen mellan kyrkan och dopet är intimt förbundna med varandra.78 

För att komma tillrätta med tidens utmaningar åberopar Ytterberg en pastoral strategi, som på ett 

offensivt sätt, ska utmana den kulturella och samhälleliga diskursen och så skapa en bärighet mot 

framtiden. Här stöder sig Ytterberg på det han tidigare tagit upp i sitt herdabrev att i människan 

finns en inneboende längtan efter evangelium, en bundsförvant i varje människa, samt att kyrkan har 

ett kapital att förvalta, sprungen ur en folklig religiositet, där den kan tjäna som en motpol mot 

samhällets jagande efter bekräftelse och i det andliga sökandet efter mål och mening i livet. Vidare 

beskriver Ytterberg att kyrkans själva identitet och centrum är mötet med Kristus och den närvaro 

som finns vid altarbordet, i delandet av sakramenten och vid ordets förkunnelse i gudstjänsten. Där 

blir denna närvaro som Ytterberg förespråkar, synlig för människan och blir kyrkans centrum.79 

För att denna kyrka ska vara synlig för människan och att denna öppenhet gentemot folket ska 

vara tongivande, behöver kyrkorummet vara öppet och inbjuda till den helighet som kyrkan 

besitter. Människans behov av något större, något djupt och heligt måste kunna mötas med öppna 

kyrkorum, där kyrkans portar inte är låsta. Där människor ges möjlighet att möta närvaron, att 

tända ljus i kyrkans ljusbärare, ta del av symbolspråket i kyrkorummet, i det tysta språk som kan 

möta människan där hon är. Där det också erbjuds att vara en del av gemenskapen, att möta Kristus 

i bröd och vin vid altaret och att bära med sig den närvaron ut i världen. Att vara vänd- både mot 

Guds närvaro och mot världen, samt att förenas i uppgiften att dela detta rike med andra, det är, 

enligt Ytterberg, att vara en folkkyrka.80 
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I denna beskrivning av herdabrevet kan det utläsas både denna gudsfolkstanke som K.G Hammar 

stöder sig på i Modéus bok och den syn som Ekstrand representerar om folkkyrkan som en 

nådemedelsförvaltande gemenskap samt de rimliga folkkyrkosyner som Ekstrand beskriver. 

Ytterbergs folkkyrkosyn blir en blandning av dessa fenomen som vidare diskuteras i kommande 

kapitel 3. 

 

2.4 Sammanfattande analys 

Sven Siléns herdabrev [1962], 1975, har som genomgående tema gällande kyrkosynerna, ett 

proklamerande av det kristna budskapet i ord och handling. Att den nya kyrkosynen som finns 

beskriven i analysens inledande del har påverkat Silén kan utläsas mellan raderna. Att en pastoral 

omsorg tas om präster och lekmän i kyrkan för att stå emot samtidens stress och frustration. Det 

är ordet och bönen som är svaret för att orka vara kyrkoarbetare och tillhörig i en tid av stora 

samhällsförändringar. Vidare kan utläsas att Siléns kyrka är proklamerande och ska bära ett budskap 

till världen utan att skämmas. Vad gäller folkkyrkotanken kan den också läsas mellan raderna, inte 

någonstans i herdabrevet står ordet, folkkyrka, nämnt. Det är i dopet och konfirmationen som det 

går att utläsa den folkkyrkotanke som är bärande hos Silén. Där kristen fostran i samarbete med 

hemmen, ska ge denna kunskap och föra fram kyrkans medlemmar till en mogen tro och kristet 

leverne. Det är den som ska utgöra kyrkans sociala kropp. På något sätt märks det att kyrkan, som 

Modéus beskriver det, famlar efter sin själ. 

Arne Palmqvist (1975) skriver sitt herdabrev då både kyrkan och det omgivande samhället 

genomgått stora förändringar. I samhället finns folkhemstanken etablerad och i kyrkans värld har 

Kyrkornas världsråd haft sitt möte i Uppsala år 1968. Ett möte som utmanande kyrkan att vara 

både mer solidarisk, att utmana orättvisor och vara en röst i sin samtid, både nationellt och globalt. 

Palmqvist betonar att han själv vill vara en sådan röst i samhällsdebatten och vill uppmuntra andra 

att höja sin röst för kyrka och samhälle. I kyrkans gudstjänstliv får lekmännen mer plats. Palmqvist 

berör detta i sitt herdabrev och med Modéus historiska genomgång kan det utläsas av Palmqvist 

var ett barn av sin tid. I herdabrevet lyfts även andra kategorier fram; diakoner, förtroendevalda, 

ungdomssekreterare och det viktiga i att arbeta tillsammans som ett team. Palmqvist betonar att 

medlemskap i folkkyrkan både medför krav och löften, samtidigt som han beskriver både dess 

gränser och uppgift. Den betoning som görs angående folkkyrkan är tydlig och sökandet efter den 

sociala kroppen utröner Eckerdal och Dulles på ett sätt som talar om kyrkan som en mystisk 

gemenskap och där ordets förkunnelse och sakramentens förvaltande står i centrum. I kapitel tre 

följer en vidare diskussion om Palmqvists folkkyrka och vilket perspektiv som egentligen är det 

tongivande.  
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Claes-Bertil Ytterberg (1989) skrev det längsta herdabrevet i denna studie och har karaktären av en 

kyrkovision i sin samtid med spaning mot framtiden. Med ecklesiologiska tankar från gudsfolket 

försöker Ytterberg applicera det på sin folkkyrka i Västerås stift, eller till alla som på något sätt står 

Svenska kyrkan nära, som texten på herdabrevets baksida beskriver. Det som Ytterberg gör i sitt 

herdabrev är att analysera sin samtid, titta på vad kyrkan står i sin samhälleliga kontext och så forma 

en gångbar vision för framtiden. En analys som problematiserar sin samtid och tecknar ett samhälle 

som präglas alltmer av postsekularism. De perspektiv som läggs till analysen är främst Modéus 

historiska text om kyrka och samhälle. Att Ytterberg rör sig i skärningspunkten mellan två 

tidsepoker är tydligt och herdabrevet bär spår av både äldre ecklesiologiska tendenser som hade 

bärighet under decennierna innan herdabrevet skrevs och bär också på toner från modernare 

ecklesiologi, där jag bland annat åberopat Ekstrands perspektiv om folkkyrka, dess benämningar, 

gränser och rimlighet. Ytterbergs ledord för sin folkkyrka är närvaro och den hämtas i kyrkans rum, 

mitt i byn, i både enskildhet och gemenskap, vid altarbordet och förkunnelse, för att sedan bäras 

ut till folket. Ytterberg visar i sitt herdabrev en pastoral omsorg om sin folkkyrka och ställer kyrkans 

inneboende kraft, förtjänster och uppdrag i kontext till det omgivande samhället och till den kultur 

som nutidsmänniskan möter. Ytterberg problematiserar folkkyrkan samtidigt som han pratar om 

kyrkan mitt i byn. Dock måste gränser och klyftor mot omgivande samhälle överbryggas. Närvaron, 

som är ledordet genom herdabrevet, måste finnas och delges folket. 
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3. Folkkyrka och kyrkosyner i herdabreven 

3.1 Vilka kyrkosyner uttrycks i herdabreven? 

Här diskuteras de tre herdabreven i denna studie mer utförligt utifrån den analys som gjorts under 

kapitel 2. De kyrkosyner som varit tongivande i studiet av biskoparnas herdabrev skiljer sig något 

åt. Det märks att de alla på ett eller annat sätt har varit färgade av den tid som de lever i. Det som 

pågår i samhället har präglat både biskoparnas kyrkosyner och kyrkans liv. De har i mångt och 

mycket varit barn av sin tid och sett på sin kyrka utifrån ett samhällsperspektiv och samtidigt varit 

trogna kyrkans uppdrag, i den kontext som kyrkan befunnit sig i. 

För Sven Silén, som var biskop för Västerås stift mellan 1962-1975, är den nya kyrkosynen som 

omfamnades av Svenska kyrkan under 1930-talet det tongivande. Den kyrkosyn som förespråkar 

inkarnationen, att Kristus är kyrkans överhuvud och att det är kyrkan som representerar Kristus 

bland folket. Där sakramenten, (dop och nattvard) är den synliga konsekvensen av denna 

inkarnation som den enskilda människan kan ta del av.81 För Silén verkar det vara vad han stöder 

sig på i sitt herdabrev. Silén tecknar en bild av nutidsmänniskan som präglas av stress, insufficiens 

och frustration och det vill han komma tillrätta med i sin kyrka. Mycket för att stärka sina 

medarbetare, präster och lekmän, som herdabrevet adresseras till. Genom ordet, bönen och 

förtröstan på att Gud bär genom svåra passager och vill lätta på bördor och bekymmer. Att folket 

inte ska tryckas ner av vikande gudstjänstdeltagande och att istället se på alla de som deltar vid 

kyrkliga handlingar, hur många de är som kommer till kyrkans lokaler. Kyrkan som en budbärare 

blir den ecklesiologi som formar Siléns herdabrev, ett perspektiv där kyrkan blir centrerad kring 

evangelium och kring Kristus.82 Detta ska sedan proklameras till folket och kampen för evangelium 

i Siléns folkkyrka finner därmed sitt uttryck. 

Silén vänder sig starkt emot media som målar, vad han anser, en nidbild av kyrkan under början 

av 1960-talet och håller starka appeller mot detta i herdabrevet. Silén vill ingjuta mod i sin kyrka, 

en kyrka som inte ska skämmas för evangelium utan vara en budbärare som proklamerar det kristna 

budskapet i ord och handling. Dock syns det rätt tydligt, som Modéus beskriver i sin bok om 

Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan, att kyrkan liksom famlar efter sin själ.83 

Denna syn på kyrkan som Silén deklarerar i sitt herdabrev, en pastoral omsorg, en själavårdande 

syn på människan och ett ingjutande av mod i sina medarbetare, att inte skämmas för evangelium 

och att stå rakryggad, kommer ta sig nya uttryck, då nästa biskop i studien diskuteras.  

Arne Palmqvist, var biskop för Västerås stift mellan 1975-1988 och skriver det för mig mest 

svårförståeliga herdabrevet. Palmqvist ville både bygga sin folkkyrka med sina medarbetare och 
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folket samt att kyrkan skulle vara öppen för alla men samtidigt inbegriper det krav att tillhöra 

folkkyrkan, enligt Palmqvists perspektiv. Det är lätt att tolka i den samhälleliga kontexten i vilken 

tid som kyrkan och samhället befinner sig i, historiskt sett. Kyrkornas världsråd har några år 

tidigare, (1968) haft sitt stora möte i Uppsala, Andra Vatikankonciliet har utmanat ecklesiologin, 

gudstjänststatistiken har gått ner ytterligare och kyrkan är åter inne i en föränderlig tid, där prästens 

roll tonas ner och lekmännen och de övriga i medarbetarlaget får ta mer plats. Gudsfolkstanken 

etableras även inom Svenska kyrkan och är ett led i den nya ecklesiologin som springer ur Andra 

Vatikankonciliets ekumeniska strävan.84  

Palmqvists perspektiv är att vara en del av denna kyrkosyn och lyfter förtjänstfullt upp andra 

medarbetare i kyrkans verksamhet än bara prästerna. Det talas om samarbete och att jobba 

tillsammans som ett team. Den nya gudsfolkstanken omfamnas fast det görs i en folkkyrkokontext. 

Palmqvist var en ivrig förespråkare för den öppna folkkyrkan och den förekommande nåden till 

församlingens geografiska område. Dock är förkunnande av evangelium och förvaltande av 

sakramenten något centralt och den bärande kyrkosynen hos Palmqvist är just detta. Sakrament 

och evangelium i fokus och gudstjänstgemenskap och folket i andra hand.  Modeús skriver i sin 

bok om Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan, att Palmqvist avrådde från att gudsfolkstanken skulle bli 

för tongivande i folkkyrkan.85  

 Denna tanke som var bärande hos Palmqvist, där både ordet och sakramenten är i fokus, 

betonandet av den förekommande nåden till folket i den öppna folkkyrkan och det faktum att 

Palmqvist monterar ner prästens roll i sann tidsanda och istället lyfter fram lekfolk och andra 

kyrkoarbetare, är en kyrkosyn som balanserar mellan gudsfolkstanken och den nya kyrkosynen 

(1930-40). Där Palmqvist försöker omfamna det, som för denna tid då brevet skrevs, är den 

rådande synen men att han som biskop fortfarande stöder sig mycket på den kyrkosyn som har 

inkarnationen och sakramentens förvaltande i fokus. Det visar att Palmqvist balanserar mellan det 

gamla och det nya perspektivet. Kanske är det därför herdabrevet i talet om folkkyrkans gränser, 

krav, uppgift och löften, som jag vidare ska diskutera under nästa frågeställning, blir en folkkyrka 

som är dogmatisk.  

Claes-Bertil Ytterberg, biskop mellan 1988-2002, har som ledord genom hela sitt herdabrev ordet 

närvaro. En närvaro som symboliserar Guds närvaro som ska delges folket i hans folkkyrka. Detta 

ledord blir en tongivande del i Ytterbergs kyrkosyn och även i förhållandet till folkkyrkan, som 

vidare diskuteras under nästa punkt. Ytterberg skriver sitt herdabrev med en omsorg om både sin 

kyrka och till samhället runtomkring. Det omges av en bred samhälls- och kulturanalys som även 

vågar problematisera det faktum att kyrkan står mitt i byn med men behöver överbrygga klyftan till 

det omgivande samhället med sin problematik vad gäller både individualism och tilltagande 
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sekularisering. Ytterberg skriver ett modigt herdabrev som inte bara ska tjäna Västerås stift utan 

vara hela kyrkan till tjänst, som han själv påtalar i texten till herdabrevets baksida.  

Ytterberg landar i Modéus historiska perspektiv, i skärningspunkten mellan gudsfolk i den 

öppna folkkyrkan och gudstjänstgemenskap i nyare ecklesiologi, som tidigare beskrivits utförligt i 

analysen av herdabreven. Det märks i Ytterbergs kyrkosyn att han omfamnar det som varit kyrkans 

strömning över tid men vågar samtidigt modigt blicka framåt mot vad som skulle kunna vara en 

gångbar kyrkosyn och för den delen en gångbar folkkyrkovision. Dessa två går i Ytterbergs 

herdabrev hand i hand och beskriver en kyrka där kyrkans centrum är människor som bär på ett 

kall från Gud, att de ska vara ett bemyndigat pilgrimsfolk som finns både i världen och i kyrkans 

gemenskap. Perspektivet är hämtat från K.G Hammar och återfinns i Modéus beskrivning av den 

historiska kontexten kring kyrka och samhälle.86 

Människan i Ytterbergs perspektiv hamnar i fokus och ges legitimitet. Det blir inte bara ett 

passivt mottagande utan människan blir ett aktivt subjekt. Kraften hämtas i kyrkan, vid kors och 

altarbord och närvaron distribueras till folket. En rörelse som är både inåt och utåt och är 

tongivande för Ytterbergs kyrkosyn. Alla ska med och alla är både delaktiga och bärare av något 

som förenar gemenskapen till ett vi. Ytterbergs kyrkosyn kan närmast beskrivas i termerna av en 

folkkyrka som en nådemedelsförvaltande gemenskap. Perspektivet lånas från Ekstrand som talar 

om folkkyrkan som en kyrka där både gudstjänst, sakrament och gemenskap är i fokus. En kyrka 

som både förvaltar och distribuerar denna nåd eller närvaro till folket.87 

För Ytterberg blir det här en kyrkosyn där folkkyrka och den syn på ecklesiologi som är bärande, 

till något som går hand i hand och det kommas att synas än mer tydligare i diskussionen om 

folkkyrkan. Att det här är något som formade den folkkyrka som Ytterberg starkt propagerade för. 

En folkkyrka med det ena benet vid altaret och det andra ute i världen. 

 

3.2 Hur och på vilket sätt förhåller sig biskoparna till begreppet folkkyrka? 

Sven Siléns förhållande till sin folkkyrka är vid en första anblick inte lätt att utläsa. Herdabrevet 

krävde flera ingående genomläsningar för att utröna vad som egentligen är Siléns folkkyrkotankar. 

Ingenstans i hans herdabrev finns ordet folkkyrka omnämnt och vid granskningen av det 

förhållande till folkkyrkan som Silén har kan utläsas att det främst är i perspektivet dop, 

konfirmation och kristen fostran, som folkkyrkan ska byggas. Betoningen på hemmets fostran i 

kristen anda är starkt i Siléns herdabrev och att det ska märkas att barn och unga växer upp i ett 

kristet hem jämfört med ett sekulärt. Herdabrevet tar upp dopets betydelse och att det ska finnas 
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en ordentlig uppföljning samt att en folder för kristen fostran till föräldrar ska tas fram att stödja 

sig på i denna strävan.  

Vad gäller den viktiga konfirmationstiden betonar Silén särskilt att den ska ske i samarbete med 

hemmen och att det ska finnas tillräckliga resurser för den viktiga verksamheten. Den ska ske i 

församlingens mitt och med tillräckligt material och tillgång till lokaler. Ledarna för 

konfirmationsverksamheten ska vara välutbildade att ta emot och undervisa sina konfirmander och 

det ska synas i församlingens budget att konfirmationsläsningen är viktig.  

Det som formar kyrkans sociala kropp är just detta. Att Silén betonar att kyrkan ska byggas på 

barnen och ungdomarna, i samarbete med de kristna hemmen. Eckerdal menar, att i sökandet efter 

kyrkans sociala kropp, där Kristus är huvudet och där kroppen inte riktigt syns och betonas, blir 

det en ecklesiologisk huvudfoting, som Eckerdal beskriver i sin bok om Folkkyrkans kropp.88  

 I Siléns perspektiv, blir det barn, ungdomar, dop och konfirmation, som utgör kyrkans sociala 

kropp. Siléns folkkyrkotanke blir härmed att bygga sin kyrka underifrån, genom barn och 

ungdomar, genom de kristna hemmen och genom att säkerställa att de når mognad genom 

undervisning. Så kan en kropp formas som bär kyrkan framåt och så kan kyrkan formas och växa 

i världen. 

Arne Palmqvists förhållande till folkkyrka som begrepp har ett helt annat fokus och betoning. 

Herdabrevet innehåller ett långt avsnitt som implicit behandlar begreppet folkkyrka utifrån fyra 

olika punkter. Innan diskussionen kring detta, är det viktigt att förstå, att Palmqvist var en ivrig 

förespråkare för den öppna folkkyrkan och att det skulle formas mötesplatser för människor. 

Sakramenten (dop och nattvard) var för Palmqvist något ytterst centralt, samtidigt som den slutna 

och elitistiska kyrkan inte var ett perspektiv för den folkkyrka som Palmqvist ville bygga. Kyrkan 

skulle vara en öppen dörr för alla.89 

Under tidigare frågeställning har Palmqvists kyrkosyn diskuterats, angående ordets förkunnelse 

och sakramentens förvaltande med kopplingen till gudsfolkstanken. Ett perspektiv som åter blir 

aktuellt i Palmqvists förhållande till sin folkkyrka. Fokus blir på den folkkyrka som Palmqvist vill 

bygga, för här blir den något problematisk. Det är när Palmqvist betonar folkkyrkans gränser, krav, 

uppgift och löften, som förhållandet till begreppet folkkyrka blir dogmatisk. För här anser 

Palmqvist att, om människan strävar efter medlemskap och tillhörighet i hans folkkyrka, inbegriper 

det vissa krav. Dessa krav har även med sig löften men i ett folkkyrkoperspektiv blir detta till något 

som kan likna, inte den erbjudna och förekommande nåden, som folkkyrkan har som grund, utan 

den mottagna nåden, som behöver tas emot personligt. Palmqvists syn på dessa krav är, att ett 

medlemskap i folkkyrkan behöver innebära en medvetenhet om kyrkans religiösa motivering och 
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att det är ett pris att betala att följa Kristus. Villigheten att helt avgöra sig för Kristus är grunden 

att komma Guds rike nära. Den tryggheten som en sådan hel överlåtelse innebär, skapar, enligt 

Palmqvist, en trygg och säker grund att stå på och ger frimodighet i kallelsen att tillhöra Kristus 

och folkkyrkan.  

Detta är egentligen en orimlig tanke hos Palmqvist som är svår att förstå. Att först ska nåden 

förkunnas, folkkyrkan vara öppen för alla och sedan inbegriper denna fria och öppna kyrka krav 

som den enskilde människan ska svara upp till för att tillhöra folkkyrkan. Inte ens i talet om det 

löfte om trygghet och frimodighet som denna överlåtelse ger, rimmar det särskilt väl med den 

erbjudna och förekommande nådens kyrka. För Palmqvist är det inte människan och gemenskapen 

som är subjekt i folkkyrkan, utan Gud och den folkkyrka som Palmqvist förespråkar, bär med sig 

både krav och löften och den enskilde individen har att rätta sig efter detta för att passa in. 

Kopplas detta förhållande till Palmqvists kyrkosyn, som balanserar mellan en gudsfolkstanke 

och en kyrkosyn som har ordets förkunnelse och sakramentens förvaltande i fokus, som tidigare 

är beskrivet ur Modéus perspektiv i boken, Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan90, framgår att det är en 

biskop med något dubbla budskap. Sakramenten ska förvaltas, ordet ska förkunnas, alla ska ges 

möjlighet att tillhöra men det finns krav på människan i Palmqvists folkkyrka. När perspektivet rör 

sig några år framåt i tiden och den sista biskopen i denna studie diskuteras, blir det ett annat fokus 

i förhållandet till begreppet folkkyrka. 

Claes-Bertil Ytterbergs förhållande till folkkyrka som begrepp skiljer sig något åt i jämförelse med 

Silén och Palmqvist. Ledordet för Ytterberg är Guds närvaro som ska delges folket. Med kraften 

som hämtas vid altarbord, i nattvardens sakrament, i korset och evangelium och med perspektivet 

att gemenskapen mellan människor även är viktigt, landar Ytterbergs folkkyrka i en 

nådemedelsförvaltande gemenskap, som Ekstrand beskriver i sin bok om Folkkyrkans gränser. Det 

är här essensen ligger i Ytterbergs betoning och förhållande till sin folkkyrka. Att med kyrkan och 

gudstjänsten som fokus ges även den troende gemenskapen sin legitimitet och människan blir åter 

ett subjekt i folkkyrkan.91 Det är folket som tillsammans ska möta denna närvaro, hämta den 

inneboende kraften hos Kristus och så distribuera den till folket. Ytterbergs gudsfolkstanke och 

folkkyrkotanke går hand i hand med detta perspektiv. Nåden är central och den tidigare biskopens 

perspektiv i Arne Palmqvists kravfyllda folkkyrka, syns inte många spår av. Ytterberg betonar även 

det i sitt herdabrev, att folkkyrkan inte är förenlig med vissa krav och inte är för speciellt utvalda. 

Guds rike är, enligt Ytterberg, här och nu och det riket ges till var och en som vill ta emot den.  

Ytterberg vågar problematisera sin folkkyrka genom en ingående kultur- och samhällsanalys och 

det gör herdabrevet intressant att studera. Ekstrand talar om rimliga folkkyrkosyner i Folkkyrkans 

gränser och det som Ytterberg gör i sitt herdabrev, är en skicklig spaning mot framtiden i sin 
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kyrkovision. Där Ekstrand menar att gränserna för folkkyrkan behöver klargöras, vem det är som 

egentligen är tillhörig folkkyrkan, vad den erbjudna nåden är och hur ska den förstås samt hur 

folkkyrkan förankrad är hos folket.92 Dessa saker försöker Ytterberg klargöra i sin kyrkovision för 

framtiden med perspektivet folkkyrka. Som kan, om den läses utan analys, ta sig uttryck som en 

svärmisk metafor. Dock balanserar Ytterberg perspektiven väl och i hans kyrkovision är det 

människan som folkkyrkans subjekt som hamnar i fokus och det är dopet som gör människan till 

detta bemyndigade subjekt. Ytterbergs betonar i sitt herdabrev att Guds rike finns inom varje 

människa och att Kristus har en bundsförvant i varje individ genom evangelium. Denna kontaktyta 

är dörren till att nå människan inom folkkyrkans territorium med närvaron. Öppna kyrkor, 

mötesplatser, både i det tysta kyrkorummet, bland dess symboler och i gudstjänst, vid altarbordets 

sakrament, detta är för Ytterberg tecknet på en folkkyrka. Där närvaron hämtas i församlingens 

mitt och delges folket. Om Ytterbergs herdabrev läses med enbart dess målande prosa, kan det i 

värsta fall bli en vacker metafor men om det läses med en djupare analys, finns det en 

folkkyrkovision och ett förhållande till folkkyrkan i sin samtid och i den samhälleliga kontext som 

herdabrevet skrevs i. 
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4. Studiens slutsats 

Vad är det då för kyrkosyner och förhållande till begreppet folkkyrka som kännetecknar de tre 

biskoparnas herdabrev i denna studie? Det som är tongivande är att de alla har varit präglade av 

både den kyrkliga och samhälleliga kontext som de har befunnit sig i. De har, på olika sätt, försökt 

att fånga det som kyrkan i sin samtid har brottats med. Vikande gudstjänststatistik, 

samhällsförändringar, hur den förekommande nåden ska ges till folket inom församlingens ramar, 

om människan ska vara objekt eller subjekt i folkkyrkan eller hur man bäst når folket med 

evangelium. Biskoparnas herdabrev har som regel rört sig, vad gäller kyrkosynerna, i området 

mellan den så kallade nya kyrkosynen, som var tongivande under åren 1930-1940, där inkarnationen 

var i centrum, till den alltmer inkluderande gudsfolkstanken i slutet av 1960- talet. Där Siléns 

herdabrev tecknar en kyrka som famlar något efter sin själ och landar i att kyrkan är en budbärare 

med evangelium till folket och där Palmqvists kyrkosyn rör sig mellan att vara trogen evangelium 

och sakramentens förvaltande och samtidigt som han försöker omfamna den nya gudsfolkstanken, 

där alla ska arbeta tillsammans. En balansgång som i Palmqvists perspektiv blir något 

svårförståeligt. Ytterbergs kyrkosyn hämtas i det faktum att kyrkan är en nådemedelsförvaltande 

gemenskap och där människan görs till ett subjekt i Ytterbergs folkkyrka. En kyrka som distribuerar 

närvaron till folket. 

Ser vi till biskoparnas förhållande till folkkyrkan som begrepp och hur och på vilket sätt de 

förhåller sig detta, är det tongivande för Silén att han vill bygga sin kyrka underifrån, med dopet, 

konfirmationen och kristen fostran i samarbete med hemmen som hjälp. Palmqvist betonar istället 

folkkyrkans gränser, krav, uppgift och löften och talar om de krav som en medlem av folkkyrkan 

behöver reflektera över, där hel överlåtelse till Kristus är tongivande och där det är ett pris att betala 

för att vara tillhörig folkkyrkan. Ett perspektiv som Ytterberg utmanar då han talar om folkkyrkan 

med både sakrament och människa i fokus och där både den förekommande nåden och Guds rike 

ges till alla, utan krav och där evangelium har en bundsförvant i varje människa. Den gudomliga 

närvaron som hämtas vid altarbordet och finns i församlingens gemenskap ska nå hjärtan utanför 

kyrkans väggar.  

Herdabreven till Västerås stift, av biskoparna Silén, Palmqvist och Ytterberg, har fått vara i 

fokus i denna studie om kyrkosyner och folkkyrka. Uppsatsens titel är om denna kyrka har fått vara 

nära, eller om den har varit långt borta? För tiden då dessa herdabrev skrevs, så kan utläsas att 

kyrkans ansats var att finnas nära folket, i den samhälleliga kontext som kyrkan där och då befann 

sig i. Kyrkan kan upplevas långt borta, om det blir en klyfta mellan kyrka och omgivande samhälle, 

som inte kan överbryggas. Då blir kyrkan belägen mitt i byn, med en flagnad fernissa och en 

institution, utan större kontakt med sin omvärld. 
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