
68-kirken

af Claus Egelund
De, der husker valgkampene fra firserne, vil sikkert huske, at der på den tid opstod en
del partier på venstrefløjen med navne som KAP og SAP. Disse opstod parallelt med, at
DKP stadig eksisterede, og der var således en hel vifte af partier at vælge af på den
yderste venstrefløj.

Det var billedet i firserne, nu er det på den anden fløj, at der vokser partier frem. Sådan
er det i politik, men det vil sikkert overraske, at der fra slutningen af tresserne og frem til
murens fald, voksede flere kristent-marxistiske organisationer frem i Sverige. Her kan
blandt andet nævnes Kristna Studentarörelsen (KRISS) og Kristna Fredsrörelsen (KRF).
Organisationer  hvis  medlemmer  var  meningsdannende  i  den  svenske  kirke  i  hele
perioden,  og  som på  sin  vis  stadig  er  det.  Dette  fremgår  af  bogen 68-Kyrkan,  med
undertitlen Svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989.

Bogen er  skrevet  af  den svenske historiker  Johan Sundeen,  og er  et  stort  og meget
grundigt værk på små 400 sider og så et par hundrede sider med 2000 fodnoter. Det
sidste var nok til at skræmme forfatterens søn til at blive ingeniør i stedet for historiker.
Bogen går meget altså meget minutiøst til værks i sin beskrivelse af de kristne marxistiske
strømninger.  For en dansker betyder det,  at  der  nævnes  mange personer,  steder  og
organisationer, som jeg i hvert fald ikke umiddelbart kan nikke genkendende til. Det er
altså ikke kirkelig sladder, man får ud af at læse bogen, med mindre man er meget
interesseret i og godt inde i svenske kirkeforhold. Til gengæld får man et godt indblik i,
hvad der  drev  politiseringen af  den svenske kirke.  For  der  var  virkelig  tale  om en
politisering af kirken i et omfang, som jeg ikke mener, at vi har set i Danmark.
 
Det er selvfølgeligt fristende at læse bogen, så man bruger den som yderligere et bevis
på, at Sverige og den svenske kirke lider af galoperende politisering, og det er da også
en konklusion, der ligger nær. Særligt hvis man også tænker nutiden med. Her findes
der også mange eksempler, som Helena Edlund, der i 2016 stod bag aktionen Mit Kors
på facebook, og endte med at blive mobbet ud af den svenske kirke for at rette fokus
mod de forfulgte kristne i Mellemøsten. Eller man kan tænke på, da biskop i Stockholm
Eva Brunne opfordrede til at fjerne korsene i Sømandskirken og sætte en pil, der pegede
mod Mekka, i stedet.
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Det spændende er dog ikke, at vi endnu en gang kan pege fingre af svenskerne, men
bogen beskriver nogle dynamikker,  som jeg synes,  man også kan spore i  Danmark.
Blandt andet hvordan en ensretning i holdninger opstår. Det gør den ikke som et parti
eller  en  idrætsforening,  ved  at  der  bliver  holdt  en  stiftende  generalforsamling.
Bevægelsen er heller ikke resultatet af en ”konspiration”, hvor de implicerede aftaler at
tage  magten  og  derefter  ved ”en  lang  march”  indtager  de  kirkelige  institutioner  fra
uddannelse til bispesæder. Men det sker ved, at der vokser et holdningsfællesskab frem,
der langsomt former hinandens idéer, hvad der med tiden får det til at se ud som om,
der er tale om en fasttømret organisation. Den gruppe, der opstår, kan så oven i købet
med tiden kan få et næsten sekterisk præg.

Der  var  mange  faktorer  involveret  i  kirkens  drejning  mod  venstre,  Vietnamkrigen
nævnes  som en vigtig  faktor,  og i  dens  kølvand var  der  en decideret  antivestlig  og
antikapitalistisk stemning i mange europæiske lande. Hvilket fik folk til at vende hovedet
mod øst og kommunismen. En tendens der også fandtes i Sverige.

Men bogen peger også på en anden drivkraft, som jeg finder vigtig og som trækker tråde
til  dagens Danmark. Politiseringen og venstredrejningen af den svenske kirke opstod
nemlig på baggrund af en offentlig debat i 50’erne og 60’erne, hvor kirken havde været
trængt af datidens ateister og intellektuelle, der angreb kirken for at være ufornuftig og
uden betydning i en moderne verden. En kritik, der altså ikke er væsensforskellig fra
den kritik, ateistisk selskab fremfører herhjemme i dag. Det lader dog til, at de havde
mere  succes  med  deres  angreb  i  Sverige,  for  kirken  blev  virkeligt  presset  i
diskussionerne. Den følte sig så at sige isoleret i samfundsdebatten, og bekymringen over
denne position var en medvirkende årsag til den aktivistiske marxismes indtog i kirken.

Ved Kirkernes Verdensråds møde i Uppsala i 1968, begyndte der nemlig at blæse andre
vinde. Med en række aktioner som daglige interviews og udgivelse af en avis tog en
politisk aktivisme sit indtog, og kirken kunne hermed vise sig på højde med samtidens
politiske strømninger. Efterfølgende skrev to af aktivisterne Per Frostin (senere professor i
systematisk teologi) og Martin Lind (senere biskop i Linköping) bogen Kristen Vänster,
en bog med Jesus på forsiden, og det virker umiddelbart som en from bog, men ser man
nærmere efter, så er hans glorie en inskription, hvor der står "Med FNL for Vietnams
folk!"

I de følgende år opstod der i Sverige en syntese mellem kristendommen og marxismen,
der på nogle måder adskiller sig fra det øvrige Europa, hvor man holdt sig mere til en
dialog mellem marxisme og  kristendom.  Symbolet  på  denne fusion kan man se på
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bogens omslag, der prydes af et billede af Karl Marx med en bibel i hånden. Religionen
var altså  ikke længere  opium for  folket,  men en platform som man kunne stå  på  i
udbredelsen af det marxistiske gudsrige på jorden. Et gudsrige der altså ikke var en
eskatologisk størrelse, som Gud i sin godhed en gang ville bringe, men noget som skulle
tvinges igennem her og nu, om nødvendigt med våbenmagt og revolution.

Det medførte en række forhold, som vi også kender fra Danmark i 70’erne. Et af disse
var idealiseringen af de kommunistiske lande: Kina, Sovjetunionen, Cuba, DDR osv.,
mens man samtidigt så stort på, hvordan kristne blev behandlet i netop de lande. Man
måtte altså slå nogle gevaldige intellektuelle knuder på sig selv. Biskop emeritus Lars
Carlsson begræd således, at DDR faldt i 1989, fordi der var så mange gode erfaringer fra
landet! Da borgerne i DDR endeligt kunne rejse ud af landet og fx se deres slægtninge i
Vesttyskland, stod der altså repræsentanter for den svenske kirke på sidelinjen med en
løftet pegefinger. Kirken havde med andre udviklet sig til et trossamfund, hvor det med
C.S. Lewis' ord ikke længere var vigtigt, hvad der var op og ned, mens alt gik op i højre
og venstre.

Efterfølgende har der ikke været megen selvransagelse i den svenske kirke, der ikke har
haft et opgør med de problematiske sider af kirkens politisering. Politiseringen af den
svenske kirke er altså ikke standset. Faktisk synes den at være fortsat i et stadigt højere
tempo, særligt efter at kirken blev løst fra staten.

Valget  til  Kyrkomötet,  som det  øverste  styrende organ hedder,  er  blevet  mere  eller
mindre overtaget af politiske partier. Partier der ikke fører kirkepolitik, men partipolitik.
Det  har  resulteret  i  et  gevaldigt  fald  i  medlemstallet,  da  de,  der  ikke deler  kirkens
politiske holdninger, ikke længere føler sig hjemme i kirken. Disse moderne forhold er
ikke omtalt i bogen, men udviklingen, som bogen beskriver, peger i denne retning. Hvor
galt det kan gå, hvis kirken politiseres, tjener altså som en advarsel i den hjemlige debat,
hvor der stadig er stor opbakning til en synode, der blandt andet skal gøre kirken synlig.
Bogen står også som en advarsel til den bekymrede kirke, der for at blive hørt og spille
en rolle i samfundet vil løbe efter tidsånden. En tendens, som vel altid har været i kirken,
og som vi pt ser i kampagnen "Grøn Kirke", og når kirkerne i København går med i
årets Pride for mangfoldighed. Begge dele synes mig at være et forsøg på at spinne et
godt budskab om kirken på baggrund af det, der nu er oppe i tiden, og man må spørge
sig selv, om man ikke hører til i kirken, hvis man mener, at den globale opvarmning
skyldes  andre  faktorer  end  CO2,  eller  hvis  man  synes,  at  det  var  bedre  at  holde
gudstjeneste end at gå i optog. 
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Sundeens bog går alt i alt meget i dybden og henvender sig nok alt i alt mest til dem,
der har en særlig interesse i Svenska Kyrkan, men den kan altså også læses som en
advarsel imod, hvilke udskridninger, kirken i dag trues af.
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