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Släpp kulturkriget!

Kyrkans kallelse är inte att förse samhället med vackra värderingar, 

utan att vara en motkultur. Men vad innebär det?

av eivor andersen of testad

i lever i en tid när den religiösa 
dimensionen är på väg ut ur vår kultur 
med accelererande fart. Kulturen och 
det liv vi lever handlar alltmer om det 
inomvärldsliga. De prekära frågorna är 

nu: Hur ser kyrkans förhållande till samtidskulturen 
ut och vad är kyrkans uppgift i vår tid? Ska vi ta strid 
för att de kristna värdena fortsätter att vara bärande 
bjälkar i samhället eller ska vi lägga vår kraft på an-
nat?
 Å ena sidan kan det se ut som om kristendomen 
helt enkelt är döende. Andelen människor i Norge 
som säger sig tro på Gud har rasat till 51 procent.1 
Antalet som låter döpa sina barn har sjunkit från 76 
procent 2005 till 48 procent 2022. Det är rekordlågt. 
Tecknen är många på att kristendomen är på väg att 
försvinna som meningsgivande horisont. Man kan 

fråga sig hur lång tid det kommer att ta innan kyr-
korna – av majoritetssamhället – betraktas som ett 
kulturarv i likhet med grekiska och romerska tempel: 
arkitektoniska särdrag för en religion och en kultur 
som inte längre existerar.
 Å andra sidan finns möjligheten att kristendomen 
inte alls försvinner, utan snarare genomsyrar kultu-
ren. En tes som bland annat framförts av den brit-
tiske historikern Tom Holland i boken Dominion.2 
 Hans utgångspunkt är att kristendomen innebar 
en historisk revolution. Kristendomens påverkanpå 
den västliga civilisationen har varit så djup, så ge-
nomträngande och allomfattande att det är lätt att vi 
inte ser det. Ta till exempel Black Lives Matter där vi 
kunde se tusentals böja knä i syndabekännelse på ga-
tor, torg och fotbollsarenor. Denna rörelse hade inte 
varit möjlig utan kristendomens värdeomvälvning, Sa
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menar Holland. Och se på Priderörelsen där ”Allt är 
kärlek” och regnbågen ett hoppets tecken. Gemen-
samt för dessa rörelser är ett budskap om allas lika 
värde. Knappast någon av dessa hade varit möjlig 
utan Paulus budskap, den kristna tanken om män-
niskovärde och föreställningen om att styrkan ligger 
i svagheten.
 Hollands teser ger perspektiv på kulturkriget där 
ämnen som abort, homosexualitet och transrät-
tigheter ofta sätts i centrum. Medan abortmotstån-
dare kan uppfattas som arvtagare till kyrkomodern 
Makrina, som på 300-talet begav sig till soptippen i 
Kappadokien (dagens Turkiet) för att leta efter över-
givna spädbarn, kan de som argumenterar för abort 
dra växlar på den kristna föreställningen om krop-
pens integritet och mannens respekt för kvinnan. 
Kampen om vad som ska definiera samhällets värde-
ringar är inte så mycket ett krig mot kristendomen 
som ett inbördeskrig mellan kristna fraktioner, me-
nar Holland.
 Tom Hollands budskap är alltså att kristendomens 
inflytande är omöjligt att undkomma – och det fort-
sätter att genomsyra samhället på ständigt nya sätt. 
Han har säkert rätt i det, men likväl upplever vi hur 
tron och hoppet förflyktigas. För när kristendomen 
får rollen som leverantör av premisser för samhällets 
värderingar uppstår en oavsiktlig sekularisering, en 
självsekularisering. Det börjar som mystik, men slu-
tar som politik. Och tron blir – kulturarv. Även om 
kulturarvet och kulturkampen är aldrig så genomsy-
rad av kristendom, måste kyrkans uppgift och bud-

skap handla om något annat än att sätta agendan för 
samhällets värderingar. 
 Tänk om kyrkans kallelse i stället är att vara en 
motkultur? En intressant röst som hävdar detta är 
den franske religionssociologen Olivier Roy.

r 2019 gav roy ut en bok med den slående 
titeln L’Europe – est elle chrétienne?  (Är 
Europa kristet?)3 Här tar han sig an den 
våldsamma sekularisering Europa befin-
ner sig i. En central tes i boken är att Eu-

ropas kristna mister möjligheten att stå emot den våg 
av avkristning som nu sköljer över oss, eftersom vi i 
ett försök att motverka sekulariseringen ger oss in i ett 
kulturkrig – och därigenom sekulariserar vår egen tro. 
 En självsekularisering kan ta sig uttryck på flera 
sätt. Den kan ta sin utgångspunkt i en liberal teologi 
där man tänker att utvecklingen i samhället mot-
svarar en teologisk utveckling. Ett exempel är när 
anpassningen till transideologin plötsligt leder till 
att Gud omtalas som hen. Eller den kan ta utgångs-
punkt i en konservativ teologi som går i klinch med 
just dessa ideologier och utmejslar kyrkans budskap 
på felaktiga premisser.
 Roys tes är att kristendomens kärna står i motsats-
förhållande till vår kulturs värderingar. De konflik-
ter vi upplever i dag innebär med andra ord att vi är 
tillbaka i ett normaltillstånd. Samverkan mellan stat 
och kyrka, som i Norge varade i tusen år, är i själva 
verket ett undantagstillstånd.

Å
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 Som avslutning på sin bok Är Europa kristet? ger 
Roy ett resolut recept: ”Om Europa ska bli kristet 
igen behöver det profeter, inte lagstiftare.” Det vore 
frestande att säga: Släpp kulturkriget, vänd om och 
tro evangeliet!

m motkultur inte  innebär att ge sig 
in i ett kulturkrig och en kamp om 
samhällets värderingar (vilket man 
givetvis också bör göra, men inte som 
om det vore trons viktigaste uttryck), 

vad betyder då motkultur?
 Jag tror svaret är närmare än vi anar. Det handlar 
om något så enkelt – och svårt – som att tro i en tid av 
otro. Tro är varken kulturarv eller kulturkrig. Vad är 
det då? Om vi ska ta vår samtid på allvar är det minst 
sagt svårdefinierat, särskilt om vi försöker hålla fing-
ret i luften för att känna vart vinden blåser. För hur 
uppfattas ”tro”?
 Många skulle säga att tro är ”en religiös föreställ-
ning”, en ”föreställning om en personlig Gud”, ”nå-
got personligt”, en ”övernaturlig förklaring”, en ”tillit 
till livet” osv. Liknande exempel finner vi i stort sett 
överallt: ”tron” är vad du själv definierar den som. För 
någon är det som att tron bäst kan uttryckas som 
goda värderingar och att vara trogen FN:s mål för en 
hållbar utveckling.
 Jag vill inte kritisera människors tankar om livets 
mysterier, men som kyrka har vi ingen anledning 
att inte framhålla att tron till sitt innehåll är mer 

”Om Europa 
ska bli kristet 
igen behöver 
det profeter, 
inte lagstiftare.” O
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än en vag tillit till livet. För vad händer om vi låter 
en modern föreställning om tro, av det slag som be-
skrivits ovan, möta Paulus egna ord: ”Men om det nu 
förkunnas att Kristus har uppstått från de döda, hur 
kan då några bland er säga att det inte finns någon 
uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon 
uppståndelse från de döda har inte heller Kristus 
uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, ja, då är 
vår förkunnelse tom, och tom är också er tro.”4 För 
att gå rakt på sak: Handlar inte tron om segern över 
döden och uppståndelsen från de döda?
 Det är här vi kan vara en motkultur när vi talar 
om kyrkans förhållande till samtidskulturen. Här 
har vi den verkligt problematiska konflikten med 
vår kultur. Och jag tror det går långt djupare än vi 
ofta föreställer oss. I majoritetssamhället har tron på 
ett liv efter döden sedan länge avvecklats. För inte 
så väldigt många generationer sedan skedde ett brott, 
när den tongivande delen av befolkningen slutade 
tro på ett liv efter detta. Medan den kristna kulturen 
under tusen år har haft det himmelska hemlandet 
som målet för sin strävan, har målet och livet för vår 
samtid kommit att handla om den här sidan döden. 
Vi vill skapa himlen på jorden, förverkligat av den 
moderna socialdemokratin – som naturligtvis också 
är en form av sekulariserad kristendom, enligt Tom 
Holland.
 Den viktiga frågan är dock inte hur föreställning-
en om livet efter döden avskaffades, utan vilka kon-
sekvenser det får för vår kultur. Förlusten av en tro 
på ett liv efter detta, av ett himmelskt hopp, handlar 

om mycket mer än ett bortfall av privata trosföre-
ställningar. Det handlar om en förlust av förutsätt-
ningar för samhällsliv, det vill säga förutsättningar 
för mänsklig gemenskap

ent konkret kan  vi se hur avvecklingen 
av det himmelska hoppet bland annat 
ledde till ett skifte i vårt förhållande till 
döden, liksom i nya begravningsprakti-
ker. Medan döden tidigare uppfattades 

som en sista kristen handling, en överlåtelse åt Gud, 
och begravningen en ritual när kroppen sås i jorden 
för att väckas till liv, så har såväl innebörd som praxis 
nu förändrats. Begravningar ska helst vara ett firan-
de av den dödes individualitet. Och medan kristna 
begravningar på kyrkogården har varit en mer eller 
mindre självklar sed, tycks det inte längre som nöd-
vändigt. Vad finns det för skäl att döda män ni skor 
ska ta upp utrymme, och varför ska de få en egen 
minnesplats? Man kan ju göra en diamant av den 
döde, ett träd, kasta askan i havet – och varför ska 
man överhuvudtaget bry sig om döda kroppar? Vore 
det inte enklast att bara eliminera kropparna på det 
sätt som är bäst ur miljösynpunkt, koka dem i lut och 
spola ner resterna i kloaken – som annat skräp – och 
minnas de döda som man vill?
 Synen på döden i en kultur säger mycket om synen 
på livet. Och om döden är slutet på det hela, då måste 
alla förväntningar och allt hopp uppfyllas här och nu. 
Det blir det enda vi har, som den norske historikern 

R
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Erling Sandmo har uttryckt det: ”Hela vårt sätt att 
tänka på tiden och våra liv, styrs av att vi planerar 
med döden som slutpunkt. Den som planerar längre, 
utöver döden och med eviga förväntningar, passar 
inte längre in. Döden har blivit den punkt där all 
förväntan upphör, inte längre den horisont där den 
på allvar öppnar sig.”5

 Är det så underligt att ungdomar – och andra – 
inte ser någon mening och förlorar hoppet?

rånvaron av hopp  är ett nyckelord för 
vår tid. Ett annat nyckelord är längtan ef-
ter gemenskap. En gemenskap som sträck-
er sig genom historien, något som kan be-
skrivas som tillhörighet. Även avsaknaden 

av en sådan kan förstås mot bakgrund av avskaffan-
det av livet efter döden. En som berört detta är den 
norske romanförfattaren Dag Solstad. 
 I sin senaste roman, Tredje, och sista, romanen om 
Bjørn Hansen från 2019,6 tar Solstad sin utgångs-
punkt i vår kulturs förhållande till döden. Bjørn  
Hansen, som vi mött i flera tidigare Solstad-romaner, 
är nu åldrad och börjar förbereda sig för att dö. Han 
upplever att ”kroppen lämnade själen, långsamt, 
men  obönhörligt”. Men hur ska han förbereda sig? 
Han lever ju inte, som han säger, i en kultur där ti-
den före döden är en förberedelse för det kommande 
livet.
 Inför den okända döden söker Bjørn Hansen en 
gemenskap. Han påminner sig själv om att han inte 

”Man kan ju göra 
en diamant av 
den döde, ett 
träd, kasta askan 
i havet – och 
varför ska man 
överhuvudtaget 
bry sig om döda 
kroppar?”

F
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är ensam om det som nu väntar honom. ”Universum 
var fullt av döda människor. Ja, de var otaliga. Mil-
joners miljoner, ja, miljarder, hade mött sitt slutliga 
öde, som var att dö.” Han erkänner att det är allmän-
mänskligt att dö. Samtidigt har ingen av dem som 
gått före berättat något om hur det känns. De har 
varken efterlämnat tecken eller spår. Men det är bara 
dem han kan luta sig mot nu. Vem annars? Han söker 

”kontakt med gemenskapen” av alla dem som har gått 
före.
 I sina förtvivlade reflexioner över att dö i en kultur 
där döden är utan ansikte och allvar, längtar Bjørn 
Hansen efter ”en sista kristen viloplats”, eller som 
Solstad uttrycker det: ”Han tyckte sig upptäcka en 
intensiv önskan hos sig själv, visserligen dold, men in-
tensiv: Å, om han hade haft nån att dela en grav med, 
en sista kristen viloplats.”
 I ett samtal på Litteraturhuset i Oslo sa Dag Sol-
stad att den meningen var en av de viktigaste i ro-
manen.7 Den var i själva verket ett av de viktigaste 
skälen till att han skrev romanen, men han visste 
inte riktigt varför.
 Det vet inte jag heller, men vi kan ställa frågan: 
Vad betyder egentligen en ”kristen viloplats” och 
vem delar vi den med? Jag fann en gång en beskriv-
ning av detta i en fyrahundra år gammal bok skriven 
1616 av en dansk teolog, Christoffer Hansøn Dalby. 
Han berättar om ett besök hos adelsänkan Maren 
Juel i Refstrups herrgård på Jylland. I en av husets 
finaste salar har hon placerat sin egen likkista. Den 
tittade hon på då och då för att påminna sig om att 

”Hans poäng är 
att en kristen 
grav inte är 
något annat än 
Kristi grav.”
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delsen och livet. Den som tror på mig skall leva om 
han än dör, och den som lever och tror på mig skall 
aldrig någonsin dö. Tror du detta?”8

Översättning: Peter Halldorf

eivor andersen oftestad  (eivor.oftestad@inn.no) 
är professor i kristendomens historia på Høgskolen i 
Innlandet i Norge. Hon är författare till böckerna ”Vi 
lager barn. Reproduksjon gennom 500 år” (Frekk for-
lag, 2016) och ”Røtter” (St. Olav forlag, 2021). Som kul-
turskribent är hon även aktiv i det offentliga samtalet 
i Norge, bland annat som krönikör i tidningarna Klas-
sekampen och Dag og Tid. Artikeln är en förkortad ver-
sion av Olsokföredraget som hölls i St Olavs domkyrka 
i Trondheim i samband med årets firande av den helige 
Olavs minnesdag den 29 juli, som är en nationell högtid 
i Norge.

hon var dödlig. Dalby för sin del blev så begeistrad 
av denna förberedelse för döden att han omedelbart 
började skriva en bok. Den heter Veiviser til den hel-
lige grav og det himmelske Jerusalem. Hans poäng är 
att en kristen grav inte är något annat än Kristi grav. 
Det är Kristus själv som vi delar graven med. Kristus 
uppstod, därför är graven bara en viloplats. Gud gör 
likkistor och gravar till sängar och sovkammare. Vi 
dör med Kristus för att dela graven med Kristus, och 
för att stå upp med Kristus.

et är i mötet  med de dystra dragen 
i vår kultur, frånvaron av hopp och 
avsaknaden av gemenskap, som kyr-
kans budskap framstår som en verklig 
motkultur. Det är här det kristna bud-

skapet kan drabba. Den kristna tron är vissheten om 
att döden är besegrad, den är hopp om uppståndelse 
från de döda. Det finns hopp, och vi är del av en stor 
gemenskap av levande och döda genom historien.
 Vad vår tid nu behöver är tro, fattad som hopp. Ett 
hopp som tränger igenom samtidens leda och kul-
turens slöhet. Vi är i behov av real stuff. Vi behöver 
inga kvalificeringar av kristendomen som kulturarv. 
Vad vi behöver är att fira segern över döden. Det är 
detta som är kyrkans uppgift i vår tid. Vi kan låta 
Jesus själv utmana oss. När han kom till Betania för 
att uppväcka Lasaros från de döda, grät han för att 
Marta och Maria inte trodde att han kunde uppväcka 
deras bror från döden. Och Jesus sa: ”Jag är uppstån-
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