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1. Inledning 
 

”Ciceron vid besöket betonar och understryker från början med att styrka, att tillkomsten av 
gudstjänstlokalen icke är att betrakta som ett led i någon som helst propaganda, utan att lokalen helt 
och uteslutande är avsedd för trosfränders enskilda uppbyggelse. Tillträde till lokalen kommer därför 
icke heller att lämnas till andra än katolska kristna, vilka här få tillfälle att samlas till strängt privat, 

periodisk gudstjänst.”1  
 
Citatet ovan återfinns i Örebro Dagblad i en artikel om en katolsk kyrksal i Örebro. 
Innehållet är en inblick och ett exempel av katolska kyrkans ställning i dåtidens Sverige. Vad 
är det för syn på katolska kyrkan som ligger bakom denna defensiva hållning? Är katolska 
kyrkan en hotande utländsk makt eller bara en främmande religion i ett land starkt präglat av 
en luthersk enhetskyrka? Citatet väcker onekligen många funderingar.  
     
Vad ger katolska kyrkan egentligen för associationer? Lägger man örat mot de senaste årens 
mediala vägg, upptas innehållet säkerligen av medias rapportering av de många 
pedofilskandaler som skakat katolska kyrkan. Vad ligger det för associationer i att något är 
katolskt? Idag kanske man tänker på uttrycket som smått exotiskt, en kristendom med 
sydeuropeisk kultur som är lite lagom främmande men troligtvis inte hotfull. Varje 
århundrade har säkerligen sin egen bild och syn på vissa företeelser, vissa föreställningar är 
nya medan andra återkommer från äldre tider. I en studie av doktor i kyrkovetenskap Kjell 
Bluckert som behandlar bilden av katolska kyrkan i kristen press 1989 finns ett citat som 
åtminstone hos mig väcker reaktioner.  

 
”Rune hoppade av kristendomen och blev katolsk präst” 2 

 
Vad är det egentligen för syn som framträder här? Min spontana reflektion är att avsändaren 
anser att katolska kyrkan inte bör kategoriseras som kristendom. Är detta ett nytt uttryck eller 
en avdammad föreställning från äldre tider? Låt oss minnas att föreställningar har en tendens 
att fastna, kanske de mindre smickrande i en högre utsträckning. Då århundraden övergår från 
ett till ett annat kan det upplevas som att tiden har stått still. Med den ansatsen vill jag 
presentera följande: 
     
Syftet med denna uppsats är att undersöka framställningen av katolska kyrkan och den 
katolska religionen i fyra lokaltidningar i Örebro. Undersökningen är placerad till åren 1928 
och 1929, samt 1933 och 1934.  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Örebro Dagblad, 21 september 1926. 
2 Bluckert, Kjell (2004) Moder, syster eller sköka bilden av katolska kyrkan i kristen press år 1989 
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2. Forskningsläge 
Forskningsläget om katolska kyrkan i Sverige är inte omfattande, och inget översiktsverk är i 
dagsläget skrivet. Istället så är det enstaka specialstudier som existerar, de flesta med olika 
epoker i fokus.  
 
Framställningen och synen på den katolska kyrkan under 1500-talet finns i en studie som 
behandlar reformationen från ett förlorarperspektiv. Studien har titeln Förlorarnas historia, 
katolskt liv i Sverige från Gustav Vasa till drottning Kristina. Författaren är professor i 
idéhistoria Magnus Nyman. Boken har som syfte att lyfta fram ett förlorarperspektiv av den 
svenska reformationens utveckling, enligt Nyman ett katolskt perspektiv av historien. Boken 
lyfter fram flera i många fall färgstarka katoliker med rötter i Sverige och deras öden. 
Historier som tidigare varit negligerade när reformationens historia har skrivits. Nyman 
redogör exempelvis för innehållet av propagandans språk och vidskepelse, synen och 
föreställningarna som fanns och spreds om katolikerna under och efter reformationen.3  
 
Synen på katolska kyrkan under 1700-talet behandlas i en studie med titeln, Press mot 
friheten opinionsbildning i de svenska tidningarna och åsiktsbrytningar om minoriteter 1772-
1786. Författaren är densamma som föregående bok, men detta är Magnus Nymans 
avhandling. Den behandlar synen på judar och katoliker i den svenska pressen under titelns 
angivna årtal. Materialet som först och främst är av relevans är avsnitten om katolikerna. Det 
är bland annat avsnitt som tar upp följande, katolska kyrkan i Sverige efter reformationen, 
påvar i svenska dagstidningar och tidskrifter och synen på munkar, biskopar och prelater. I 
Nymans undersökning ingår en studie av specifikt påvar i tidningar och tidsskrifter, det mesta 
av innehållet behandlar påvarna Clemens XIV och Pius XI.4 
 
Nästa vetenskapliga studie i kronologisk ordning, har titeln Världsvid men främmande: Den 
katolska kyrkan i Sverige 1873-1929. Författare är Yvonne Maria Werner som är historiker 
med anknytning till Lunds Universitet. Studien är det första vetenskapliga verket som 
behandlar katolska kyrkan i Sverige under bokens tidsperiod. Med hjälp av svenska och 
romerska arkiv undersöks hur kyrkan kämpade för att bli accepterad i samhället. En av 
frågeställningarna anges som följande; Hur betraktades den katolska kyrkan och katolicismen 
av den svenska allmänheten och dess talesmän och representanter i tidningspress och 
riksdag?5 
 
Efter 1929 och tiden fram till min undersöknings avslutande 1934 har relevanta upplysningar 
använts ur Bygga kyrka, Katolska kyrkan i Sverige 1783-1983, en historisk återblick. 
Redaktör för boken är professor i historia Alf Åberg, och de delar av studien som i detta fall 
är relevant har skrivits av Lars Cavallin. Cavallin är katolsk präst och teolog, och han har 
även skrivit en rad böcker om katolska kyrkan.6 
 
Relevanta delar har även använts ur Eamon Duffys bok om påvarnas historia med titeln 
Helgon och syndare- en bok påvarnas historia. Duffy är professor vid Cambridge Universitet 
i historia och kyrkohistoria.7 Avsnittet om luthersk nationell identitet är baserat på studien 
Kyrka och nationalism i Norden, Nationalism och skandinavism i de nordiska folkkyrkorna 

                                                 
3 Nyman, Magnus, (1997) Förlorarnas historia, katolskt liv i Sverige från Gustav Vasa till drottning Kristina 
4 Nyman, Magnus (1988) Press mot friheten opinionsbildning i de svenska tidningarna och åsiktsbrytningar om 
minoriteter 1772-1786 
5 Werner, Maria, Yvonne, (1996) Världsvid men främmande: Den katolska kyrkan i Sverige 1873-1929 
6 Åberg, Alf (1983) Bygga kyrkan, katolska kyrkan i Sverige 1783-1983, en historisk återblick 
7 Duffy, Eamon (2002), Helgon och syndare, en bok om påvarnas historia 
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under 1800-talet. Redaktör för studien är Ingemar Brohed som bland annat är professor i 
kyrkohistoria och föreståndare för Lunds kyrkohistoriska arkiv.  
 
2.1 Synen på katolska kyrkan i ett längre perspektiv  
Nyman skriver i kapitlet ”propagandans språk” att språket under 1500 och 1600-talet från 
både lutherskt och katolskt håll ofta var grovt och fördömande. De mest framträdande 
invändningarna mot den gamla katolska ordningen var bland annat självdiktande gudstjänst, 
klosterliv, och helgondyrkan. Dessa katolska ritualer ansågs först och främst vara teologiskt 
felaktiga, men ceremonierna var även ett tecken på samröre med djävulen. Nyman anger att 
enligt luthersk propaganda var katolska kyrkan antikrists tjänare, med påven som antikrist och 
djävulens ställföreträdare på jorden. Dessa uppfattningar spreds i olika format till folket.8 
Speciellt viktigt för propagandan i Sverige lyfter Nyman fram reformatorn Olaus Petri, som 
Nyman menar på många sätt delade dåtidens uppfattning om påven som antikrist. Olaus och 
även hans bror ärkebiskopen Laurentius skrev om katolska präster, där de reducerades till 
falska lärare. Dåtidens syn enligt Nyman var att hela den katolska kulten var ett uttryck för 
avgudadyrkan. Bortsett från den rent teologiska propagandan beskriver också Nyman den mer 
sekulära propagandan. Detta är först och främst propaganda som utgår från Gustav Vasa, där 
lydnad mot överheten ansågs borde få prioritet i predikningarna. De tydligaste två 
framställningarna i propagandan var enligt Nyman, svenskens lidande under Kristian Tyrann 
och katolska biskopar som skadat landet med sitt maktbegär.9   
    
En annan uppfattning om katolska kyrkan var dess utbredda vidskepelse, Nyman skriver att 
den lutheranska uppfattningen var att den gamla kyrkliga ordningen överfört denna 
vidskepelse till folket. Nyman menar att den nya lutherska ordningen såg detta som ett 
hädande av det heliga, och att ett överhängande hot mot hela nationen existerade till följd av 
detta. Likt de omtalade städerna i Gamla testamentet, Sodom och Gommorah kunde Guds 
vrede ödelägga hela nationen. Nyman citerar ärkebiskop Laurentius Petri, som ansåg att den 
katolske prästen vid utförande av vissa ritualer har reducerats till en trollkarl.10 I kapitlet om 
klostrens stängning anger Nyman ytterligare slutsatser som är intressanta, enligt Olaus Petri 
var framförallt tiggarmunkarna i klostren ett hot, då de kunde inspirera andra till 
tiggarverksamhet, som enligt tolkning av bibeln var förbjuden. Nyman tolkar Olaus Petris 
befallning om att människan är tvungen att arbeta, som ett led i lydnad inför överheten.11  
   
I Nymans avhandling som behandlar katolska kyrkan under 1700-talet, anges att påve 
Clemens omskrev i media i samband med hans upplösande av Jesuitorden. Då mycket av 
propagandan mot katolska kyrkan utgick från motståndet till jesuiterna, anser Nyman att den 
positiva synen på Clemens har samband med detta.12 Dock så finns det tendenser till att skriva 
om Clemens i positiva ordalag redan innan jesuiternas upplösning, bland annat som en god 
furste, och med många och goda egenskaper. Nyman skriver att Clemens till och med i 
Sverige blev en förebild, för både kung och folk.13 Att de positiva ordalagen om Clemens var 
dominerande kan som nämnts tidigare sammankopplas med jesuitupplösningen. Nyman anger 
även en ytterligare förklaring, nämligen faktumet att de flesta lovord återfanns i tidningar från 
Göteborg. Detta menar Nyman hänger ihop med 

                                                 
8 Nyman, (1997) sid. 187 
9 Nyman, (1997) sid. 191 
10 Nyman, (1997) sid. 196 
11 Nyman, (1997) sid. 216-217 
12 Nyman, (1988) sid. 176 
13 Nyman, (1988) sid. 177 
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stadens handelskontakter framförallt med Ostindiska kompaniet, och en mer omfattande 
europeisk kulturdebatt i staden.14 Nymans slutsats om synen på påvarna visar att det är en 
positiv syn som framgår i undersökningen.15 Nyman menar också att historiker under 1700-
talet, i synen på medeltiden och katolska kyrkan ofta beskrev den i mörker.16  
     
Nymans slutsatser är att synen på katolska kyrkan var förhållandevis positiv, åtminstone av 
vissa delar. Först och främst placerar Nyman in resultatet i en historisk kontext, där den 
framväxande romantiken kan ha varit gynnande för katolska kyrkan, men också att dåvarande 
tidsuppfattning ansåg det främmande att kritisera en furste, som påven var i egenskap av 
påvestatens överhuvud. Nyman menar att det även kan ha bidragit till mindre antipåviska 
åsikter i pressen. Nymans forskning visar också att vissa journalister inte alltid var så förtjusta 
i lutherdomen, som i förlängningen kan ha påverkat skrivningarna.17   
 
Situationen för katolska kyrkan i Sverige och under 1800 och 1900-talet, kom dock att 
karaktäriseras av konflikt och misstänksamhet. Detta framgår av Yvonne Maria Werners 
undersökning. År 1888 hölls exempelvis ett prästmöte i Stockholm, där innehållet bland annat 
var att använda nationella minnesdagar för att varna allmänheten om den farliga katolska 
kyrkan.18 Ett stöd för katolska kyrkan fanns dock hos den liberale politikern Sven Olof Hedin 
som kritiserade försöket att göra inskränkningar i lagen, Hedin menade att skälet enbart var ett 
försök att stoppa katolska kyrkan. Efter att andra kammaren stoppat försöket med inskränkt 
religionsfrihet menar Werner att den antikatolska propagandan levde vidare, men utanför 
riksdagen.19 
    
I samband med diskussionen om ett katolskt skolboksinlägg skriver Werner att reaktionen på 
kritiken av hur katolska kyrkan framställdes i skolböcker var kraftig. Werner anger att 
professor Harald Hjärne kraftigt dementerade kritiken, då Hjärne ansåg att läroböckerna 
hotades av censur från påven. I det stora hela var åsikten om katolska kyrkans krav på en 
rättvis förmedling, ett varningens tecken på att kyrkan var på offensiven.20 Werner menar att 
även i den kristna pressen sågs katolska kyrkans kritik som ett led i en propagandastrategi, 
och att kyrkan var maktlysten.21  
 
I sin undersökning har Werner en redogörelse av debatten kring klosterfrågan, som visar att 
kravet på upphävande av klosterförbudet höjs från vissa socialdemokrater runt år 1920. Från 
förespråkarna av ett upphävande kom positiva åsikter om klostrens goda egenskaper för 
samhället. Werner menar att konsekvenserna av denna önskan på nytt skapade en mediestorm, 
där katolska kloster framställdes som förklädda propagandainstitutioner, som hotade den 
andliga frihet som rådde i Sverige.22 Under 1920 talet fortsätter katolska kyrkan att vara ett 
ämne för debatt och diskussioner om huruvida katolska kyrkan är ett hot eller inte fortsätter. 
Liknande åsikter som vi sett tidigare återkommer, men det finns även mer positiva tongångar. 
Werner lyfter fram Theodor Arvidsson, en viktig person inom den frikyrkliga världen. Han 
erkände att katolska kyrkan var diskriminerad och att kyrkan hade en del goda aspekter. Men 

                                                 
14 Nyman, (1988) sid. 181 
15Nyman, (1988) sid. 186 
16Nyman, (1988) sid. 188-189 
17 Nyman, (1988) sid. 209 
18Werner, (1996) sid. 35 
19 Werner, (1996) sid. 53 
20 Werner, (1996) sid. 80 
21 Werner, (1996) sid. 81 
22 Werner, (1996) sid. 85 
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han framhöll samtidigt att om kyrkan gjorde framsteg skulle det vara en negativ utveckling.23 
Werner skriver att resultatet från en undersökning i Dagens Nyheter år 1923, där kända 
personer fick uttala sig om katolska kyrkan visade en övervägande negativ syn. Endast en 
person uttryckte en viss uppskattning för katolska kyrkan.24 År 1923 hölls även ett möte för 
Allmänna svenska prästföreningen, där Werner menar att temat kretsade kring hotet om 
katolsk missionsverksamhet.25 
     
I Werners undersökning framträder en politisk rädsla för katolska kyrkan där underkastelsen 
av påven sågs som ett stort politiskt hot, i kontrast till vad Werner kallar den lutherska 
liberalism som rådde i samhället runt 1920-talet. Föreställningar om katolska kyrkans 
maktövertagande vid ett avskaffande av statskyrkan, gjorde att många kritiker av katolska 
kyrkan gärna såg att statskyrkan bevarades. Werner menar att kritikerna av katolska kyrkan 
vid ett sådant beslut därmed ansåg nationen vara osårbar mot eventuell påvemakt. 26 
 
Werners slutsatser av synen på den katolska kyrkan från 1800-talets slut till 1900-talets början 
utgörs av följande tankar; kyrkan var till en början tolererad men knappast en accepterad del 
av samhället. Den negativa synen anser Werner består under hela perioden, det var endast 
motiven som förändrades. Werner anser att ett skifte av kritik utifrån protestantiska grunder 
under 1870-talet, övergick på 50 år till att istället hämta sina motiv från en luthersk liberal 
ideologi.27  
 
2.2. Katolska kyrkans relation till Mussolini och Hitler  
Det finns många avgörande händelser och årtal i katolska kyrkans historia, exempelvis påvens 
försoning med Mussolini 1929 och påvens överenskommelse med Hitler 1933. Eamon Duffy 
skriver i sin studie om påvarnas historia att påven och Mussolini, i februari månad 1929 
undertecknade ett konkordat28 efter år av förhandlingar. Detta innebar nyupprättandet av 
påvestaten, och gav påven suveränitet i en egen stat. Påvestaten tilldelades egen post och 
radio och att kyrkliga kanonisk lag hädanefter skulle gälla vid sidan av den statliga lagen. 
Från ett italienskt perspektiv så menar Duffy att kritiken blev kraftig, mestadels från de 
katoliker som engagerat sig i den antifascistiska kampen mot Mussolini.29. Duffy skriver att 
påven och Hitler tecknande ett konkardat 1933, som syftade till att trygga de tyska 
katolikernas religiösa utövning. Kritiken runt om i Europa av försoningen var att Vatikanen i 
värsta fall hade hjälp Hitler till makten, som en konsekvens av att påven kompromissat bort 
möjligheten att öppet kritisera nazismen.30 
 
Ett svenskt perspektiv av perioden menar Cavallin utgjordes av att katolska kyrkan under 
1930 talet angreps från två håll, dels från en svensk borgerlighet men även från den svenska 
politiska vänstern. I det första fallet menar Cavallin att anledningen var katolska kyrkans 
kritik av Hitler, då det inom svensk borgerlighet åtminstone i ett tidigt skede fanns stor 
tyskvänlighet. Enligt Cavallin kom den andra kritiken mot kyrkan från den politiskt motsatta 
sidan, då den politiska vänstern kraftigt reagerade och protesterade mot kyrkans ställning 

                                                 
23 Werner, (1996) sid. 258, 259 
24 Werner, (1996) sid sid. 258 
25 Werner, (1996) sid. 260-261 
26 Werner, (1996) sid. 98 
27 Werner, (1996) sid. 353 
28 Konkardat= överenskommelse mellan kyrka och en stat, vilket reglerar de kyrkliga förhållandena 
29 Duffy, (2002), sid 369-370 
30 Duffy, (2002) sid. 371-372 
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under spanska inbördeskriget, då kyrkan den tog parti för Franco.31 Under andra världskrigets 
pågående menar dock Cavallin, att kyrkans anseende förbättras något, på grund av påvens 
ansträngningar att hjälpa krigsoffer och försöken att via förhandling få slut på kriget. 32 
     
2.3. Synen på jesuiterna och kritik av den katolska kulturen  
En framträdande kritik av katolska kyrkan och katolicismen från reformationen till 1900-talet 
är kritiken mot jesuiterna. Men exakt vad bestod kritiken av?  På 1700talet när tidningarna 
skriver om samtiden förekommer ofta jesuiterna. Nyman anger i sin avhandling faktumet att 
själva ordet jesuit var starkt sammankopplat med ränksmidare eller bedragare. Ordet jesuit 
kan därmed innebära negativa associationer. Några år efter jesuiternas officiella upplösning, 
visar Nymans undersökning återkommande antydningar att jesuiterna fortfarande arbetar i det 
tysta. Jesuiterna beskrivs som ett fortsatt hot mot protestantism.33 I kontrast mot de negativa 
skrivelserna fanns även en del positiva, Nyman menar att vissa tidningar skrev om jesuiterna 
som tjänare till mänskligheten. Detta baserat på deras omfattande arbeten inom vetenskapen.34 
 
I Werners undersökning tillkommer en kritik av jesuitorden under senare hälften av 1800-
talet. Den utgörs av kritiken mot ”ultramontanism35” som jesuitorden ansågs befrämja. Enligt 
Werner så fanns det en viss substans i den kritiken, då jesuitorden anses vara bärare och i stor 
grad ansvariga för den utveckling och seger för ultramontanismens framväxt.36 Enligt 
Werners undersökning hade jesuitorden 1878 över 10000 medlemmar runt om i världen, och 
de samverkade alla för att försvara en traditionell form av katolicism, som kunde propageras 
och förankras vid ordens lärocenter runt om i världen.37 Werner menar att under mitten av 
1800-talet vid riksdagsdebatter så ökade diskussionen om den ”katolska faran”.  Kritiken kom 
både från konservativt och i liberalt håll och där den största oron var jesuitorden. Den 
gemensamma varningen bestod av jesuiternas hot mot den nationella suveräniteten.38 
 
En stark kritik mot jesuitorden kom från Nathan Söderblom som Werner menar var väl 
förankrad i den svenska kristenheten. I en passage i sin bok Religionsproblemet utgiven 1910 
som Werner citerat ger Söderblom uttryckt för följande syn; att jesuiterna är vår civilisations 
farligaste fiende och att de är principernas och lydnadens mästare.39 Enligt Werner så är 
hennes uppfattning att jesuitorden till sin natur är inriktad på mission, och att jesuiternas 
syften i Sverige inte var något undantag.40 Den kritik och rädsla för vad deras undervisning 
kunde frambringa har alltså delvis vissa förklaringar.  
 
Magnus Nyman skriver i sin bok om reformationens förlorare om en intressant aspekt av 
1930-talets historieskrivning, med kopplingar till reformationen och jesuiterna. Nyman menar 
att kyrkohistorikern Hjalmar Holmqvist i sin bok Reformatationstidevarvet, tecknade en 
tydligt negativ och för tiden rasbiologisk syn på jesuitordens grundare, Ignatius av Loyola. 
Nyman citerar ett utdrag som lyder följande; ”Som allt halvblod hatade ock Loyala mest av 

                                                 
31 Åberg, (1983) sid. 34 
32Åberg, (1983) sid. 35 
33Nyman, (1988) sid. 188-189 
34Nyman, (1988) sid. 190  
35 Ultramontanism= Ett tänkande runt sekelskiftet 1900 som betonade upphöjandet av påvemakten, och en 
skarpare lydnad mot påvens dekret. Tänkandet erkände också påvens ofelbarhet som Pius IX instiftat. (Hämtat 
från, Eamon Duffy (2002), Helgon och syndare, en bok om påvarnas historia sid. 304, 312,)    
36 Werner, (1996) sid. 128 
37 Werner, (1996) sid. 129 
38 Werner, (1996) sid. 35 
39 Werner, (1996) sid. 129 
40 Werner, (1996) sid. 140 
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allt helblodet, den rena germanska rasen”.41 En relevant aspekt av kritiken mot jesuitorden är 
att den även fanns inom den katolska kyrkan, då jesuiterna i många fall hade en för aggressiv 
framtoning. Werner menar att biskop Albert Bitter riktade skarp kritik mot jesuiterna för att 
de hotade att försvåra kyrkans verksamhet i Sverige.42  
    
År 1926 bidrog Anders Nygren till debatten om den katolska kulturen med en kritisk 
granskning. I Werners undersökning ingår en redogörelse av Nygrens bok Religiositet och 
kristendom, en bok som hade till syfte att vetenskapligt utforska den katolska religionstypen.43 
Werner anger i sin undersökning att Nygrens syn på den katolska hållningen utgår från en 
fromhetstyp som har förflyttat människan till centrum istället för Gud. Förklaringen finns i 
den katolska synen på förtjänsten och goda gärningar. Werner menar att Nygren betraktade 
katolsk fromhet som en ”egoistisk salighetssträvan” där Gud reducerades till ett medel för 
mänsklig lycka. En förlängning av detta system behandlade även etiken, där Werner menar att 
Nygrens kritik av det katolska bestod av dess påstådda lönemoral. Katoliken handlade etiskt 
rätt för sin egen skull medan lutheranen hade en autonom moral.44 Werners slutsats om 
Nygrens kritik består dels av den lutherska religionstypens överlägsenhet, men också att den 
var ensam om att utgöra den sanna kristendomen. Den katolska religionstypen är i Nygrens 
kritik reducerad till enbart en religiositet och därmed ingen religion utan snarare en ideologi 
som utgår från det mänskliga begäret.45  
     
Kritiken av katolicismen kan sägas bestå av två perspektiv, dels kritiken av jesuiternas 
ultramontanism som på vissa håll ansågs alltför militant i sina religiösa tankar, men även 
paradoxalt också en kritik av katolicismen som system, då den inte ansågs vara tillräckligt 
sann kristendom. En kritik mot katolska kyrkan kan möjligtvis ha sin grund i kyrkans egen 
uppfattning om sig själv som den enda sanna kyrkan. Werner menar att den inställningen 
stärktes ytterligare i och med Pius XI, som 1928 instiftade katolska kyrkan som Kristi sanna 
kyrka. De protestantiska kyrkorna menar Werner istället erkände mångfalden och uppfattade 
sig som en del av flera olika kyrkor.46   
     
Inom ramen för Nathan Söderbloms ekumeniska program finns en del kritik mot katolska 
kyrkan. I Werners undersökning framträder Söderblom som kritisk till katolska kyrkans beslut 
att ställa sig utanför de ekumeniska försöken, då han menade att kyrkan alltmer med den 
exklusiva inställningen om sin egen upphöjning började utvecklas till en sekt.47 Enligt Werner 
var Söderblom inte av princip kritisk mot katolska kyrkans verksamhet i Sverige, så länge de 
höll sig till intern själavård. Söderbloms inställning var dock att den missionerande katolska 
kyrkan egentligen var onödig i Sverige, då Svenska kyrkan representerade den katolska 
kyrkan i Sverige. De katolska församlingarna som etablerat sig under 1800 och 1900-talet 
borde istället tillhöra respektive nationalkyrka i exempelvis Italien eller Spanien.48 
      
 
 
 

                                                 
41 Nyman, (1997) sid. 14 
42 Werner, (1996)  sid. 205 
43 Werner, (1996) sid. 341 
44 Werner, (1996) sid. 342 
45 Werner, (1996) sid. 343 
46 Werner, (1996) sid. 292 
47 Werner, (1996) sid. 330 
48 Werner, (1996) sid. 331 
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2.4. En luthersk nationell identitet 
Syftet med att konstruera en luthersk nationell identitet är att den historiska och kontextuella 
förståelsen av antikatolicism ytterligare ska breddas, och att den ska ge en förklaring till den 
massiva kritiken av katolska kyrkan och dess olika uttryck. 
 
Kritiken av katolska kyrkan kom från olika håll i samhället, både från sekulära krafter men 
också från starkt lutherskt präglade grupperingar. Vid studiet av kritiken mot katolska kyrkan 
framstår det ofta som att ett annat alternativ var att föredra istället den påstådda främmande 
katolska kyrkan. Vad var egentligen alternativet? Och finns det substans i en nationell 
identitet som står i kontrast till det katolska? Med hjälp av forskning som behandlar 
nationalism och kyrka är min ambition att kunna konstruera denna motsats. Det är också i den 
kontexten och miljön som mycket av kritiken till det katolska har sin grund.  
 
Professor Lars Österlin menar i att det var framförallt ett begrepp i 1800-talets mitt som 
gjorde sig gällande, Svenska kyrkan som en nationalkyrka. Det var professor och senare även 
biskop Henrik Reuterdahl som år 1838 fastslog begreppet. Det utmärkande enligt Reuterdahl 
med Svenska kyrkan var inte dess tradition eller kult, det var kopplingen till nationen som var 
avgörande. Österlin menar fortsättningsvis att Reuterdahl var starkt kritisk till försöken att 
skapa en kyrka utan nationella eller borgerliga inslag. En kyrka utan det nationella blir enligt 
Reuterdahl en liknelse av en själ utan kropp.49 Fenomenet nationalkyrka blev allt vanligare 
under 1800-talet och Österlin menar att företeelsen uppkom med nationalismens framväxt 
runt om i Europa. Framförallt i Sverige vid tiden runt sekelskiftet 1900 var 
fosterlandskärleken mycket stark och tog sig även uttryck inom kyrkans ramar. Begreppet 
nationalkyrka uppbars främst av konservativa kyrkoledare som i många fall även var 
kyrkohistoriker. Enligt Österlin var dessa kyrkoledare ivriga försvarare att nationalkyrkan 
skulle bestå.50  
     
En gruppering som har lämnat ett bidrag till den lutherska identiteten är enligt professor Alf 
Tergel den så kallade Ungkyrkorörelsen. I början av 1900-talet bidrog de till att öka den 
nationella stämningen i Sverige och dess förespråkare var ofta akademiker och präster.51 Inom 
Ungkyrkorörelsen uppkommer begreppet folkkyrkan. Tergel lyfter speciellt fram Einar 
Billing som betydelsefull teolog vid utvecklandet av begreppet. Folkkyrkotanken utgick från 
gamla testamentets profetiska delar om det utvalda folket och enligt Tergel placerade Billing 
Sverige och det svenska folket i den profetiska traditionen. Sverige kan på så vis ses som 
utvalt och skapat av Gud, där den svenska kyrkan är resultatet av den skapelsen.52  
     
En annan viktig person i Ungkyrkorörelsen menar Tergel var Manfred Björkquist som 1909 
utvecklade sina tankar i en programskrift kallad Kyrkotanken, där myntades begreppet 
Sveriges folk- ett guds folk och Svenska kyrkan fick en roll av en luthersk nationalkyrka. 
Tergel framhåller att dessa både personer var viktiga bidrag till att nationalismen fick en stark 
ställning inom kyrkan.  Den kanske mest betydelsefulla personen inom Ungkyrkorörelsen och 
dess nationalism hänvisar Tergel till biskop Johan Alfred Eklund som ytterligare utvecklade 
tanken om det utvalda folket. Han var en stark förespråkare av ett kraftigt försvar, bland annat 
för att skydda sig mot de ortodoxa slaverna i öster om Sverige. Tanken om Sveriges 
befolkning som ett utvalt folk av Gud återkommer, och tar sig uttryck i ett värnande av 

                                                 
49 Brohed, Ingemar (1998), Kyrka och nationalism i Norden, Nationalism och skandinavism i de nordiska 
folkkyrkorna under 1800-talet sid. 315-316 
50 Brohed, (1998) sid. 318 
51 Brohed, (1998) sid. 343 
52 Brohed, (1998) sid. 345 
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germansk kultur och där de södra katolska delarna i Europa ses som ett stort hot. Tergel 
menar att Eklunds resonemang får konsekvensen att Sverige och dess folk ska skydda den 
rätta läran från katolska och ortodoxa inslag, allt detta enligt en profetia om att Gud har utvalt 
Sverige att föra denna kamp. Tergel anser att Eklunds teologi och syn på Sverige består av en 
salig blandning av rasism, konfessionalism, konservatism och en ökande nationalism.53  
 
2.5. Sammanfattning och slutsatser av forskningsläget 
Forskningsläget innehåller trots det långa tidsperspektivet en del gemensamma tendenser. 
Faktumet att en negativ framställningen av katolska kyrkan verkar vara konstant under flera 
århundraden, bidrar till mitt syfte att inkludera ett längre historiskt perspektiv.   
 
I Nymans undersökning av katolska kyrkan under 1500 och 1600-talet är den mest utbredda 
rädslan att katolska kyrkan hotar den begynnande nationalstaten. Bortsett från eskatologiska 
diskussioner under 1500-talet så återkommer samma rädsla i Werners undersökning om synen 
på katolska kyrkan under 1800 och 1900-talet. Enligt Werner kom kritiken både från den 
politiska vänstern och den politiska högern. Det är framförallt tanken om påven och katolska 
kyrkan som en politisk maktfaktor som återkommer från reformationen. Ett undantag från den 
mest kritiska uppfattningen fanns främst under 1700-talet, då synen på påven åtminstone 
verkar ha varit mindre negativ. Eventuellt så har det sin förklaring i att katolska kyrkan under 
epoken i stort sett var obefintlig i Sverige, att kritiken inte hördes innan kyrkan ökade sin 
mission under 1800-talet som framgår av Werners forskning. 
 
Bortsett från det politiska hot som katolska kyrkan ansågs utgöra fanns även religiösa och 
kulturella invändningar. Kritiken och rädslan för exempelvis jesuiterna har kopplingar till 
både politik och kultur. Dels ansågs jesuiterna bidra till den en katolsk politisk expansion dels 
för spridning av katolsk kultur. Gemensamt för alla århundradena är synen på jesuiterna som 
ofta ansågs arbeta i det fördolda, med syftet att undergräva nationalstaten och främja påvens 
världsliga makt. Under 1800 och 1900-talet visar Werners forskning att den katolska 
religionstypen ifrågasätts, då den är oförenlig med en modern protestantism.  
 
I avsnittet om en luthersk nationell identitet har jag försökt att konstruera just den motsatsen 
som Werners forskning antyder. En identitet som eventuellt kan förklara den skarpa kritiken 
av katolska kyrkan i Sverige. Resultatet från studien Kyrka och nationalism i Norden, 
Nationalism och skandinavism i de nordiska folkkyrkorna under 1800-talet antyder att svensk 
identitet runt sekelskiftet 1900 är starkt sammankopplat med luthersk kristendom. Möjligtvis 
kan denna starka koppling ha bidragit till synen på katolska kyrkan under 1800 och 1900-
talet.  
 
Avsnittet om katolska kyrkans relation till Mussolini och Hitler antyder kritik från framförallt 
Italien och Tyskland där kyrkan ansågs gå fascistiska ärenden. Båda händelserna inträffar 
under mellankrigstiden, den period som är i fokus i min egen undersökning. Reaktioner och 
synen på katolska kyrkan i ljuset av dessa händelser från ett svenskt perspektiv, framkommer 
dock i forskningen i begränsad omfattning. Efter Yvonne Maria Werners forskning som 
avslutas 1929 finns därmed en lucka i forskningsläget som bör kompletteras.  
 
 
 

                                                 
53 Brohed, (1998) sid. 347-348 
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3. Problem och frågeställningar 
Efter att ha presenterat forskningsläget om den historiska synen på katolska kyrkan, är det nu 
dags att övergå till min egen undersökning i ämnet. Forskningen av synen på katolska kyrkan 
från ett svenskt perspektiv anser jag har större relevans än vad man först kan tänka sig. Det 
ger nämligen en syn på fler faktorer än bara religion exempelvis, identitet, kultur, nationalism 
och Sveriges förhållande till religiösa minoriteter. Synen på katolska kyrkan säger kanske mer 
om en delar av Sveriges historia, än vad den egentligen säger om kyrkan. Skärningspunken 
mellan religion och samhälle som jag upplever forskningsläget uppvisar, anser jag är en 
relevant motivering för en fortsatt studie av ämnet, att forskningen på ämnet har vissa luckor 
bidrar ytterligare till att stärka relevansen. 
 
Undersökningen kommer behandla tidningsmaterial från åren 1928, 29 och 1933, 34. Även 
om jag redan kortfattat nämnt syftet med valet av dessa årtal så görs en vidare förklaring i 
nästa avsnitt. 
 
Uppsatsens syfte är att studera framställningen av katolska kyrkan och den katolska 
religionen. 
 
 För att genomföra min undersökning utgår studien från följande frågeställningar: 
 
      1. Vilken syn på katolska kyrkan och den katolska religionen, förmedlas i Örebros 
lokalpress? Och vad består eventuell kritik av?  
 
      2. Hur skiljer sig rapporteringen åt i tidningarna av olika politisk färg? 
 

 
4. Avgränsningar, material, källkritik och metod  
 
4.1. Avgränsningar  
Materialet som använts i undersökningen har två avgränsningar, dels i tid och dels i 
geografisk utsträckning. Avgränsningen består i att fyra specifika år har valts ut och studerats. 
Den geografiska avgränsningen innebär att materialet består av lokaltidningar i Örebro och 
dess närområde. De specifika åren är följande, 1928-29 och 1933-34, syftet med respektive 
årtal kommer jag nu att redogöra för. Ett gemensamt syfte med att påbörja undersökningen 
vid de båda årtalen är att komplettera och fortsätta där Yvonne Maria Werners undersökning 
avslutas.  Det specifika syftet med årtalet 1928 utgår från uppgifter att den lokala katolska 
församlingen i Örebro Sankt Eskil är grundad det året. Det är uppgifter som jag funnit i Sankt 
Eskils egna arkiv.  
      
År 1929 grundar sig valet på den historiska försoningen mellan Italiens ledare Mussolini och 
påven, som innebar nyupprättandet av Vatikanstaten. En händelse som inte ingår i Werners 
undersökning, och är således en lucka i forskningsläget där en komplettering är relevant. 
Valet av årtalet 1933 härleder jag till Vatikanstatens och påvens uppgörelse med Hitler, 
reaktioner och åsikter från ett svenskt perspektiv av försoningen förekommer i en liten 
omfattning i forskningsläget. År 1934 syftar till att undersöka ytterligare reaktioner och 
utvecklingen av uppgörelsen med Hitler.   
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4.2. Material, källkritik och metod  
Materialet som används i undersökningen består av tre dagstidningar och en veckotidning.  
Tidningarna är lokaltidningar med koppling till Örebro, men får samtidigt anses vara del av en 
större svensk opinion. De tre dagstidningar jag undersökt är Nerikes Allehanda, Örebro 
Dagblad och Örebrokuriren. Veckotidningen är Missionsbaneret, en tidning som gavs ut av 
dåvarande Örebromissionen. Nerikes Allehanda vid tiden för min undersökning betecknade 
sig politiskt som liberal, Örebro Dagblad som höger eller moderat. Örebrokuriren skriver i 
tidningen att man är ett socialdemokratiskt organ. Missionsbaneret är svårt att placera in på en 
politisk karta, den får snarare representera ett frikyrkligt perspektiv, då Örebromissionen har 
en baptistisk bakgrund. Min tanke med valet av tidningar är att framställningen av katolska 
kyrkan ska vara bred, och ha olika politisk hemvist för att även kunna studera politiska 
tendenser.  
     
Nedan finns en sammanställning över antalet artiklar i varje tidning vid respektive årtal, det 
totala antalet artiklar med anknytning till katolska kyrkan. Av dessa artiklar har sedan ett 
urval gjorts baserat på innehållets utformning, om artiklarna innehåller tendensens, åsikter 
som framställer katolska kyrkan i en positiv eller negativ anda. Det totala antalet artiklar som 
behandlar katolska kyrkan uppgår till etthundrasju, av dessa artiklar har närmare hälften 
femtiotvå stycken en tydlig karaktär av att vara åsiktsstyrda och i vissa fall antikatolska. 
Dessa femtiotvå stycken är vad som utgör framställningen av katolska kyrkan i min 
undersökning.  
 
Som kan ses i tabellen så förekommer det artiklar i lika stort antal i Nerikes Allehanda och 
Örebro Dagblad. Örebrokuriren innehåller endast en artikel mindre än de två andra 
tidningarna. Som också framgår förekommer det i Missionsbaneret endast artiklar år 1929. 
Jag har dock valt att inkludera tidningen i undersökningen trots avsaknaden under de andra 
årtalen, av skälet att artiklarna år 1929 har ett intressant innehåll.  
En mer noggrann analys av varje tidnings tendens att skriva om katolska kyrkan eller katolska 
frågor, och vilken typ av kritik som framförs, redovisas för i undersökningen. 
 
 
 1928 1929 1933 1934 

Örebro 
Dagblad 
 

 
9 

 
12 

 
8 

 
5 

Nerikes 
Allehanda 

 
3 

 
15 

 
6 

 
10 

 
Örebrokuriren 

 
9 

 
7 

 
7 

 
10 

 
Missionsbaneret 
 

 
0 

 
6 

 
0 

 
0 

 
   När det gäller studier av källmaterial och framförallt tidningsmaterial, så är den källkritiska 

aspekten ett viktigt inslag. Det gäller i allra högsta grad när ambitionen är att studera och 
undersöka exempelvis en historisk händelses faktiska skeende. När man läser i en artikel att 
Mussolini och påven har inlett ett samarbete, så bör man givetvis fundera över om den 
informationen är helt sanningsenlig. Min studie handlar dock inte om hur det faktiskt var, utan 
om vad reaktionen och synen på en påstådd eventuell handling eller händelse genererade, må 
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det vara sant eller osant. Varje tidnings uttryck och innehåll får anses reflektera en viss del av 
tidningens syn på katolska kyrkan. 
     
I undersökningen har jag gått igenom och studerat samtliga hela årgångar av de fyra utvalda 
åren, ett material som i slutändan blev väldigt omfattande. Antalet artiklar som behandlar 
katolska kyrkan i förhållande till tidningarnas totala innehåll, är få. För att få perspektiv så 
innehåller endast en dagstidnings hela årgång ett sidoantal av cirka tiotusen sidor. Innehållet 
av dagstidningarna och aktuella årtal som studerats är därmed mycket stort jämfört med de 
etthundrasju artiklar som jag funnit. För att genomföra min undersökning har det dock varit 
ett nödvändigt ont, och metoden har visat sig resultera i ett relevant material. Då jag redovisar 
både antalet artiklar och dess innehåll kan man säga att både en kvantitativ och en kvalitativ 
metod har använts. Vid genomgången av tidningarna har jag letat efter artiklar som uttrycker 
direkta eller indirekta åsikter om katolska kyrkan och den katolska religionen. Det gäller 
också eventuella ord eller uttryck och historiska händelser som kan kopplas till katolska 
kyrkan. År 1929 gäller det framförallt artiklar om Mussolini som jag studerat extra för att se 
om det finns åsikter om katolska kyrkan, detsamma gäller år 1933 vid nationalsocialismens 
utveckling i Tyskland.  

 

5. Bakgrund 
  
5.1 Katolska kyrkans historia i Sverige 
Samtidigt som Sverige kristnades på 1100-talet så inleddes även kyrkans arbete i landet. År 
1164 så hade den första kyrkoprovinsen etablerats och under 1100 och 1200-talet så 
upprättades en rad olika klosterordnar. Den kanske mest kända är heliga Birgittas verksamhet 
i Vadstena som uppkom på 1300-talet. När reformationen på 1500-talet inleddes så hade 
katolska kyrkan bara på några år förlorat sitt inflytande i landet. När sedan den lutherska 
religionen stadsfästes och Vadstena kloster stängdes, så inleddes en period där katolska 
kyrkan i stort sett var overksam i Sverige. Under 1600-talet så föreskrev lagen att varje 
individ som konverterar till katolicism omedelbart skulle landsförvisas. Den lutherska 
enhetskyrkan var därmed etablerad och det kom att dröja flera århundraden innan katolska 
kyrkan återigen återuppstod i Sverige.54    
 
År 1783 gavs katoliker tillåtelse att upprätta ett apostoliskt vikariat som resulterade i att 
Sverige blev föremål för katolsk mission. År 1837 står den första kyrkan färdig i Stockholm 
och först efter förbudet togs bort för katolsk konvertering 1860 bildas församlingar i Göteborg 
och Malmö.55 År 1873 instiftades även den så kallade dissenterlagen som gav katoliker en 
något ökad frihet, samt att staten accepterade katolska kyrkan som ett trossförbund. Till följd 
av ändringarna i lagen och katolska kyrkan ökade närvaro, så ökade också konverteringen. 
Vid slutet av 1880-talet hade ca 150 personer anslutit sig till katolska kyrkan.56   

 
 
 
 

                                                 
54 Eriksson, Mimmi, Lindholm, Stig, Olivestam, Carl Eber (2002) Från kyrka till wellbeing, handbok i 
kyrkokunskap sid. 103 
55 Martling. Henrik, Carl (2008) Svensk kyrka, en historik sid. 239 
56 Martling (2008) sid. 240 
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Under 1910-talet hade katolska kyrkan i Sveriges ett antal på cirka 3000 medlemmar. Men 
kyrkan var fortfarande marginell och det stora flertalet medlemmar hade invandrarbakgrund. 
År 1930 hade kyrkan sakta ökat med cirka 400 medlemmar. Katolska kyrkan i Sverige var 
samtidigt inblandad i två större konflikter rörande folkbokföringen och synen på äktenskapet. 
Dels skulle alla medborgare folkbokföras av Svenska kyrkans präster, som därmed resulterade 
i att de katolska församlingarna förlorade rätten av upprätta medlemsregister. Den andra 
konflikten handlade om synen på äktenskapet, där katolska kyrkans inställning till 
äktenskapet stod i strid med svensk lagstiftning.57   

 
5.2 Katolska kyrkans maktambitioner  
Att kritiken av katolska kyrkan delvis baserades på påstådda politiska ambitioner, ger en ökad 
förståelse i ljuset av kyrkans egen sociallära. Den katolska socialläran anses med start av Leo 
XIII anta en högst politisk dimension. 1891 offentliggörs den påvliga rundskrivelsen där 
rubriken är ”Om arbetarklassens läge”, och där situationen för arbetarklassen liknas vid 
slaveri. Påven är dock noga med att påpeka att lösningen på problemet absolut inte var 
socialism, då socialismen förvägrade människan äganderätten som kyrkan såg som en 
mänsklig rättighet. Kritiken mot liberalismen var även den lika hård, då påven ansåg att 
människans välfärd inte skulle påverkas av den fria marknadens krafter.58  
     
1931 kom nästa sociallära denna gång från påven Pius XI med temat ”den sociala ordningen”. 
Påven angav att kyrkan hade rätt och en plikt att lägga sig i ekonomiska och sociala frågor, 
och riktar även denna gång hård kritik både mot liberalism och mot socialism. Liberalismen 
leder i förlängningen till de svagas utslagning, och samtidigt ansågs socialism helt oförenligt 
med att vara en god katolik.59 
     
Det framstår tydligt att katolska kyrkan vid sekelskiftet 1900 hade politiska ambitioner, och 
när kyrkan dessutom riktade hård kritik mot både liberalism och socialism, som förövrigt 
hade anhängare med starka antikatolska drag, ökar förståelsen för den historiska situationen 
och polemikens realitet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
57 Brohed, Ingmar (2005) Sveriges kyrkohistoria, religionsfrihetens och ekumenikens tid sid. 108,109 
58 Broome, Catharina, (1993) Katolicismen, kyrkan, läran, missionen sid. 81  
59 Broome (1993) sid. 82-83 
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6. Undersökning 
 
6.1. Reformationens betydelse och upprättandet av påvestaten, 1928-29 
En av de första artiklarna som fångade mitt intresse vid studier av tidningsmaterialet återfinns 
i Nerikes Allehanda författad av professor Lundberg. Artikeln innehåller en argumentation för 
ett upprättande av en Olaus Petri staty i Örebro, med syfte att hedra hans stora gärningar för 
Sveriges folk, och det är främst i den historiska beskrivningen som kopplingen till katolska 
kyrkan framträder. Olaus Petris stora gärning var nämligen enligt författaren att under 1500-
talet bryta med katolska kyrkan och befria folket från kyrkans påstådda övermakt, gärningen 
bestod också i att krossa det gamla och bereda vägen för en ny tidsålder.60 En potentiell 
tendens kan därmed vara att se reformationen som en positiv utvecklingsprocess, från den 
mörka medeltidskatolicismen till en protestantism som drev Sveriges utveckling framåt. 
Katolska kyrkan får då representera en negativ motpol till protestantismen. Denna tendens 
tycker jag mig se förstärkas ytterligare vid läsning av flera artiklar, främst från Nerikes 
Allehanda men också i de andra tidningarna. Dock så finns det nyansskillnader i respektive 
tidnings sätt att framställa historien.  
 
Fil. Doktor Alhberg ger uttryck för liknande tendenser i en artikel publicerad i Örebrokuriren, 
där Sverige vid 1500-talet beskrivs som ett av de första länderna som lyckades bryta med den 
katolska medeltidskyrkans envälde, och även Ahlberg lyfter fram Olaus Petris stora gärning 
att det var han som gav svenskarna den frihet som vi ännu idag åtnjuter. Ahlberg menar dock 
samtidigt att reformationen med tiden utvecklades till en stel ortodoxi som i många fall 
liknade den tidigare så förtryckande katolska kyrkan. Men den övervägande tanken är att 
brytning möjliggjorde en positiv utveckling för Sveriges historia.61 Även i Örebrokuriren år 
1929 så har jag funnit en artikel som innehåller jämförbara beskrivningar.  När Sverige bröt 
med katolicismen var det inte bara en andlig seger, utan även en ekonomisk seger som 
innebar att Sverige kunde resa sig från en uppfattad förtryckt position. Artikeln ger också 
uttryck för åsikten att länder som genomgått reformation har haft en bättre historisk 
utveckling, inklusive Sverige, jämfört med katolskt sinnade länder.62  Ett ytterligare exempel 
på en positiv utvecklingssyn på reformationen finns i Örebro Dagblad, där museiintendent 
Sven A Nordmark i en artikel skriver om förhållandet mellan övergången från medeltidens 
helgondyrkan till en nyare tid. Han skriver bland annat att reformationens främsta egenskap 
var dess övergång från en religiös mystik till en vetskap om Guds egentliga kärna, men att den 
vidskepliga katolska helgondyrkan satt djupt hos folket, och därmed var man tvungen att 
rensa kyrkorna på alla spår av dessa gamla katolska ceremonier.63 I Nerikes Allehanda från år 
1929 finns en artikel som behandlar ett kyrkligt jubileumsmöte i Örebro som ägt rum samma 
år, på mötet hälsas deltagarna av dåvarande statsminister Lindman.  Jag väljer här nedan att 
citera hälsningen som den finns återgiven i tidningen. 
 

”Gustav Vasas regering präglades av reformer, bort från medeltidens dunkel, fördomar och 
vidskepelse. Rikets enande var målet, med hjälp av den store gestalten Luther. Det ekonomiska 
kyrkliga väldet skyddat av katolska präster, måste upphöra. Och likaså den påvliga 
maktställningen över Sverige måste också den brytas. Den katolska läran sådan den utvecklats i 

                                                 
60

Nerikes Allehanda 29 februari 1928 ”Olaus Petri statyn i Örebro, på kyrkobacken och helgad mark bör vår 
reformator stå” 
61

Örebrokuriren, 24 december sid 6. 1928 ”Viktor Rydberg – en toleransens förkämpe”  
62

Örebrokuriren 4 juli 1929 ”Reformationen och Örebro mötesbeslut, några erinringar om det betydelsefulla 
mötet 1529” 
63 Örebro Dagblad 19 april 1928 ” Helgonbilder och träskulpturer på Örebro länsmuseum. Sevärda minnen av 
kyrklig konst från katolska tiden” 
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all sin formalism och mångahanda påbud, måste brytas för att istället skapa, ett rike, en kyrka och 
ett folk. Denna reformationshändelse fira vi idag, och låt oss minnas de tappra personerna som 
möjliggjorde det, med att nuvarande svenska folk högtidlighålla minnet av den stora konungen 
själv, Gustav Vasa som tog oss ur brytningens och ofärdens tidsålder.”64 
 

Precis som tidigare exempel visar även innehållet i denna artikel, en tendens till att framställa 
reformationen på 1500-talet som ett skifte till något nytt och avgörande för Sveriges 
utveckling. Materialet visar trots allt att katolska kyrkan och katolicismen stod för något 
annat, och som hypotetiskt hade skapat ett helt annat Sverige. Med denna 
utvecklingshistoriska syn kan också antas att uppfattningen om katolska kyrkans expansion i 
Sverige under 1900-talet, utgår från samma tankesätt. Det vill säga att katolska kyrkan 
uppfattas ha ett utpräglat medeltidssystem och en avvikande kultur, som på flera sätt kunde 
uppfattas som hotfullt mot det svenska samhället. Låt oss studera det övriga materialet från 
åren 1928-29 i ljuset av hypotesen ovan.    
    
En artikel med direkt koppling till min hypotes finns att läsa i Nerikes Allehanda skriven av 
Ivan Oljelund, som i flera aspekter är en skarp kritik mot katolska kyrkans inflytande över 
Italien och dess historia. Kritiken är även sammankopplad med synen på Mussolini och 
Italiens fascistiska utveckling. Oljelund ger exempelvis uttryck för en syn där den italienska 
befolkningen fumlar runt i ett medeltidstänkande, som framförallt har och fortsätter 
omöjliggöra skapande av en modern italiensk stat. Den stora faran med detta menar Oljelund 
är att Mussolini har insett denna Italiens akilleshäl och kan agera därefter.  Oljelund menar att 
det är framförallt den katolska uppfostran som är farlig, samtidigt som kyrkan genererar 
fromma katoliker, så är det också dumma och okunniga medborgare som blir resultatet, där 
insikten om den vetenskapliga utvecklingen inte kommer folket till kännedom.65 Oljelunds 
beskrivning av den italienska medborgaren under katolska kyrkans dåliga inflytande, kan 
närmast liknas vid ett raljerande som likställer medborgarna som efterblivna. Exempelvis så 
beskrivs de som fromma mödrar, men deras oförmåga att sörja för sina barn gör dem istället 
till bigotta och inskränkta. Oljelund skriver att mödrarna istället för att ta sina barn till läkaren 
nöjer sig med att offra till helgonen i förhoppning om sina barns tillfrisknande, och tack vare 
katolska kyrkans inflytande har den katolska modern knappast ett förstånd som överstiger ett 
barns.66  
 
I en artikel om kristendomens förhållande till den moderna världen, finns liknande åsikter om 
katolska kyrkans påstådda antimoderna hållning. Harry Elomberg har lämnat ett bidrag i 
Örebrokuriren under rubriken ”Dogmer och Evangeliet”, där kristendomen som helhet helt 
enkelt har två val att göra, antingen håller de olika kyrkorna fast vid dogmerna och på sätt 
omöjliggör en modern utveckling, ett val som författaren menar katolska kyrkan har gjort i sin 
oresonliga hållning i vissa trosfrågor. Katolska kyrkan har därmed hållit fast vid en lära som 
av många anses vara dunkla tiders föreställningar.  Den protestantiska Svenska kyrkan har 
gjort den nödvändiga utrensningen där katolska kyrkan gjort ett annat val.67 Den katolska 
kyrkan framstår i Oljelunds och Elombergs artiklar som ett hinder för en modern stats 
utveckling, om man utgår från att författarna använder Sverige som en måttstock för en 
modern utvecklad stat, så är katolska kyrkan något som inte bara är kulturellt och socialt 
främmande, utan också kanske i förlängningen ett hot mot den rådande ordningen i det 
svenska samhället.  

                                                 
64 Nerikes Allehanda, 8 juli 1929 ”Det kyrkliga jubileet i Örebro, hälsningar på mötet av statsminister Lindman”   
65Oljelund, Ivan ”Mussolini som Gustav Vasa” Nerikes Allehanda 19.4 1928  
66  Ibid. 
67Elomberg, Harry ” Dogmat och evangeliet” Örebrokuriren 8.5 1928.   
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Att katolska kyrkan skulle vara ett hot, uttrycks väldigt skarpt i en artikel i samband med 
Örebro kyrkliga jubileum 1929, då biskop Kaila framför finska kyrkans hälsning till mötet. 
Biskopen gör en liknelse mellan hotet från katolska kyrkan år 1529 under reformationen och 
hotet som ännu 1929 fortsätter vara närvarande. Även om kyrkan hade en tillbakagång efter 
reformationen så är den nu på väg att resa sig och dess ambitioner är världsherravälde. 
Biskopen menar framförallt att den protestantiska enheten måste vara på sin vakt, då katolska 
kyrkan gör stora framsteg.68  
     
En mer allmän syn och kritik av katolska kyrkan har Lars Westlinder bidragit med och 
artikeln återfinns i Nerikes Allehanda, där några svenskors audiens hos påven behandlas. Att 
erbjudas ett privat möte med påven, kan enligt Westlinder farligt nog innebära att man utsätts 
för den själsliga tortyren, som Westlinder jämför bikten med. Westlinder benämner påven 
som en furste, för att eventuellt understryka den världsliga makt som eftersträvas, och när 
katoliken tillber fursten så är det att vara en Kristi anhängare. Den skarpaste kritiken 
framkommer i Westlinders syn på just påvedömet, som med sin härsklystnad ämnar styra hela 
världen. Detta gör den och har gjort under historien med hjälp av inkvisitorer som stämplar 
katoliker som vacklar i tron och ickekatoliker som kättare Slutsatsen enligt Westlinder är att 
den påvliga audiensen kan liknas vid en människodyrkan, och kan därför anses vara 
tillsammans med katolsk gudstjänst ett uttryck för okristlighet, och att den katolska 
gudstjänsten endast är ett skådespel utan något djupare innehåll.69 Enligt Westlinder är dock 
katolska kyrkans styrande organ och dess inflytande det största problemet. Kurian övervakar 
ständigt vad som får sägas och göras inom den katolska ramen, och har ett system med 
medeltida traditioner, som likt dåtiden även i modern tid har politiska syften. Enligt 
Westlinder är kurian så stark att den påverkar och kan sätta agendan för hela kyrkan, och 
använder blott påvarna som brickor i strävan att nå makt. Kurians makt hotar till och med 
Mussolini, där framförallt jesuiterna går kurians ärenden.70  
 
Ivan Oljelund som förekommit tidigare i undersökningen har även skrivit en artikel som 
behandlar påvestolen. Företeelsen Kristi ställföreträdare menar Oljelund vara en icke 
önskvärd titel, då det egentliga kristendomsideal att föredra, utgörs av tjänarideal och renhet. 
Katolska kyrkans väldiga organisation med hov och kuria, är långt ifrån det protestantiska 
idealet. Oljelund menar också att historien talar för att påvarna har misslyckats att uppnå 
något kristusideal. Ovanför artikeln i tidningen har en bild av den nytillträdda generalen för 
frälsningsarmen infogats, med texten ”General Higgings, en ledare utan påvetendenser”.71 En 
antydan om att författaren kanske tillhörde eller sympatiserade med frälsningsarmen. Oljelund 
tecknar också en bild av den katolska gudstjänsten vid ett besök i Tyrolen, där beskrivningen 
kantas av tankar om att religion måste vara mer än vackra bruk, även om katoliken är from så 
saknar gudstjänsten ett djupare innehåll.72     
     
Utöver materialet som hittills har redogjorts för innehåller källmaterialet även artiklar från en 
uttalat kristen tidning, närmare bestämt från ett frikyrkoperspektiv. I Missionsbaneret finns att 

                                                 
68 Nerikes Allehanda 8 juli 1929 ”Det kyrkliga jubileet i Örebro”, ” Faran från öster kvar, Biskop Kaila framför 
finska kyrkans hälsning”. 
69Westlinder, Lennart ”Pennstreck från Italien, katolska intryck, svenskor på audiens hos påven” Nerikes 
Allehanda 20 april 1928.  
70 Ibid.  
71Oljelund, Ivan ” Kristi vikarie, om påvestolen” Nerikes Allehanda 27 februari 1929.  
72Oljelund, Ivan ”Gudstjänst och ståt, reflektioner från ett besök i Italienska Tyrolen” Nerikes Allehanda 23 
oktober 1929.  
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läsa ett ganska så skarpt meningsutbyte mellan ledarsidans Algot Ahlbäck och pastor Greger 
Wäschles. Pastor Wäschles beskyller Missionsbaneret för att sprida osanningar om katolska 
kyrkan och dess medlemmar, som närmast kan liknas vid förtal. Wäschles ställer sig frågande 
hur en tidning som kallar sig kristen kan skriva sådana saker, och framförallt i ett land som 
Sverige, som uppfattas högt kultiverat. Det finns ingen ursäkt för smutskastningen som 
tidningen gjort sig skyldig till. Beskyllningen från tidningen att katolska kyrkan skulle ägna 
sig åt avgudadyrkan är helt enkelt inte sann, och Wäschles frågor sig vad syftet är med denna 
svartmålning.73 I samma utgåva av tidningen finns också en kommentar till pastor Wäschles 
publicerade protest. Algot Ahlbäck som ansvarig på tidningens ledare försvarar sig med att 
om det funnits tendenser att katolska kyrkan hade ett andligt liv och gudomlig kraft, så skulle 
det givetvis rapporterats om, men enligt Ahlbäck så fanns inte några sådana tecken. Den 
romersk katolska kyrkan är trots allt samma kyrka som den alltid varit, intolerant och gör 
fortfarande anspråk på att vara de enda sanna kyrkan. Och enligt Ahlbäck så har den katolska 
helgon och bilddyrkan absolut inget stöd i bibeln. Som antyds i andra artiklar så verkar 
uppfattningen vara att katolska kyrkan är på offensiven, något som också Ahlbäck uttrycker.74  
 
I Missionsbaneret har jag funnit ytterligare två intressanta artiklar som berör synen på 
katolska kyrkan från ett frikyrkoperspektiv. I en artikel med rubriken ”Behöva vi bedriva 
mission i Brasilien” argumenteras det för nödvändigheten av missionsarbete till Brasilien. 
Artikelns författare menar att många av Sveriges kristna svarar nej på den frågan, av skälet att 
Brasilien är katolskt och därmed ett kristet land. Författaren är dock starkt kritisk till detta 
påstående, och menar att missionsråd och kyrkohistoriker tillsammans driver en agenda att 
övertyga om att katolska kyrkan är kristendom.75 
 
” Ty om Roms anhängare äro kristna då äro Buddha det också. Mellan påvens och Buddhas religioner existerar 

ingen väsentlig skillnad, finns där någon skillnad, så består den däri att påvens religion innehåller ett större 
mått av sataniska instinkter, och har sålunda större förutsättningar att bedraga det folk den kommer i kontakt 

med. Och den som följer den katolska prästen, går den säkra vägen till förtappelse.”76 
 

Citatet visar på en syn där katolska kyrkan har reducerats, till en religion likställt med andra 
religioner. Med betoning på en religion framställs katolska kyrkan återigen som icke 
kristendom. Den katolska religionen är dessutom så hemsk i sin utformning, att författaren 
föredrar buddhism framför katolska kyrkan.   
 
Liknande tankegångar finns i en annan artikel, skriven av C Spohre där frågan ställs om 
Brasilien egentligen är ett kristet land. Av det enkla skälet att Brasilien är ett katolskt land så 
är landet på grund av det inte ett kristet land, Spohre menar att det framförallt är den katolska 
helgondyrkan som är okristlig. Till följd av portugisernas upptäckt av landet så upprättades 
landet som katolskt, och har därmed alltid varit katolskt. Spohre återger också en del tankar 
och erfarenheter av den protestantiska missionen i landet, och skriver att även fast det råder 
religionsfrihet sedan 1889 så drar sig inte katolska präster och andra ledare för att förfölja 
missionären, vissa till och med med vapen i handen.77    
     
Ett annat utmärkande och återkommande tema i tidningsmaterialet från 1928-29 behandlar 
upprättandet av påvestaten, och därtill processerna och förhandlingarna som följer i dess spår. 
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Missionsbaneret 16 maj 1929 ”Ett inlägg från katolskt håll. Pastor Greger Wäschle, katolska präst”  
74Ahlbäck, Algot ”På ledarsidan” Missionsbaneret 16 maj 1929. 
75 Missionsbaneret, 17 januari 1929 ”Behöva vi bedriva mission i Brasilien”.  
76 Ibid. 
77Spohre, C ”Är Brasilien ett kristet land” Missionsbaneret 2.5 1929.  
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I Örebro Dagblad ställs frågan om påvens fångenskap nu är avslutat, och det konstateras 
samtidigt att om så är fallet så har Mussolini gjort sitt livs största diplomatiska vinst,78 andra 
konstateranden från samma tidning är att överenskommelsen med påven och Vatikanen 
stärker Mussolinis fascistregering, konsekvensen blir att de fascistiska idéerna slår rot i 
katolikernas tänkande.79 I en annan artikel betonas påvens relation till Mussolini, där han 
beskylls för att yttra smickrande egenskaper om Mussolini80, Örebro Dagblad nämner också 
att den ekonomiska vinsten för påven blir stor efter försoningen med Mussolini, en summa 
som uppgick till hela 750 miljoner lire.81 Att det eventuellt skulle kunna finnas ett ekonomiskt 
syfte till grund för påvens uppgörelse med Mussolini, antyder en artikel i Nerikes Allehanda 
där det rapporteras att påvens kassa är helt tom.82  För att återanknyta till diskussionen om 
påvens syfte med försoningen, finns det i Ivan Oljelunds artikel även en tanke om 
försoningens egentliga syfte. Det är självklart att syftet var rent politiskt, och inte alls en fråga 
om att säkerställa det enkla hjärtats ödmjukhet, som Oljelund menar katolska kyrkan 
egentligen predikar.83 Det kan alltså uppfattas som att katolska kyrkan har gett upp delar av 
sin lära, för att istället gå Mussolinis ärenden och därmed säkerställa sitt inflytande och sin 
makt. När det i Örebrokuriren förekommer artiklar om påvestatens upprättande och 
försoningen, så är dock tonen och nyansen något annorlunda.  I en artikel från året innan 
försoningen det vill säga 1928 så framställs påven protesterandes mot den italienska 
regeringen. Vatikanens tystnad menade påven inte alls ska tolkas som något godkännande av 
de fascistiska metoder och tankar som Mussolini förespråkade.84 En annan artikel också i 
Örebrokuriren tecknar en delvis sympatisk bild av påven, kritiken är dock att påven drar sig 
undan och isolerar sig från folket. Den katolska grundprincipen stod dock på många sätt i 
stark kontrast till Mussolinis fascistiska system.85 Den italienska staten och dess folk har dock 
fått offra mycket för freden med Vatikanen, antyder en annan artikel i Örebrokuriren, bland 
annat att Italiens tryckfrihetslag skulle vara hotad i och med försoningen.86   
     
När det förekommer artiklar i Missionsbaneret på temat relationen mellan Vatikanen och 
Mussolini, så är innehållet dock av teologisk och apokalyptisk karaktär. En artikel från 1929 
menar att situationen med stor sannolikhet har förändrat den katolska utövarens syn på 
fascismen, att katoliken är mer positiv till fascismen borde vara en stor fördel för Mussolini.       
Artikeln avslutas med ett varningens tecken, försoningen mellan Vatikanen och Mussolini är 
inte bara en seger för fascismen, det är också ett tecken på att tidens slut är inne.87 I en annan 
artikel från samma år finns liknande tankegångar, Mussolini liknas därvid det profetiska 
vilddjuret som i apokalyptisk kristen tradition kommer inleda världens undergång.  
Mussolini i egenskap av profetiskt vilddjur kommer att vända sig till den falska profeten, det 
vill säga vända sig till påvedömet, då försoningen är en realitet menar författaren att världens 
undergång är i begynnelse.88   
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Örebro Dagblad 22 januari 1929 ”Påvens fångenskap har nu nått sitt slut?”. 
79Örebro Dagblad, 9 februari 1929 ”Konung Gustav med på stor mottagning hos Pius Vatikanen, högtidlig 
diplomatisk akt äger rum i Rom nästa tisdag”.  
80 Örebro Dagblad 5 februari 1929 ”Kung Gustav i audiens hos hans helighet, skall lyckoönska till påvens 50års 
jubileum som präst”.  
81Örebro Dagblad, 13 februari 1929. 
82Nerikes Allehanda, 18 februari 1929 ”Påvens kassa tom?”  
83Oljelund, Ivan ” Kristi vikarie, om påvestolen” Nerikes Allehanda 27 februari 1929.   
84Örebrokuriren, 29 mars 1928 ”Påven till attack mot Mussolini- stark spänning i Italien”.  
85Örebrokuriren, 27 september 1928 ”Hemma hos påven”.  
86Örebrokuriren, 16 februari 1929 ”Påven och ett fredsmöte”.  
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Missionsbaneret, 7 mars 1929 ”Den katolska kyrkan och Mussolini”.  
88 Missionsbaneret, 2 maj 1929 ”Mussolini som det profetiska vilddjuret”.  
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Den tidning där flest artiklar om påvens och Mussolinis försoning förekommer är i Nerikes 
Allehanda, och det är också i den tidningen som den skarpaste kritiken återfinns. Hela åtta 
artiklar på ämnet finns i tidningen, som antingen redogör för eller riktar skarp kritik mot 
utvecklingen. Bland annat beskrivs försoningen som en helt naturlig händelse, som en  
antydning om att det snarare var en fråga om när istället för om en försoning skulle ske, och 
den segrande parten i den tidigare konflikten definitivt var den katolska kyrkan.89 Det är något 
oerhört enastående som har hänt i Europa, det menar författaren till en artikel som ger några 
kommenterar till läget efter försoningen, att världslig makt kan legitimeras åt en andlig och 
religiös organisation ansågs definitivt vara ett hot, framförallt när katolska kyrkan gör anspråk 
på att upptas i Nationernas förbund.90 Men den absolut mest kritiska artikeln är skriven av 
jurist doktor C. Asche, som menar att händelsen manar till en nykter betraktelse av 
situationen. Den världsliga opinionen är den stora förloraren, och både katolska kyrkan och 
Mussolini har gått ur den tidigare striden som segrare. Författaren menar att samtidigt som 
kyrkan fått vad den önskat, så har det även varit ömsesidigt. Vilket innebär att Mussolini har 
fått sin önskan uppfylld, nämligen att katolska kyrkan inte ska motarbeta italiensk 
nationalism, som i det långa perspektivet innebär att katolska kyrkan är med och bidrar till att 
Mussolinis fascism stärker sitt grepp.91 Jag väljer här att citera författaren i sin avslutande och 
förfasande syn på försoningen mellan påvestat och italiensk fascism: 
 

”Utrikespolitiskt kommer katolska kyrkans mission att användas i ekonomiska och politiska 
expansionssträvanden. Med andlig hjälp av kyrkan kan målet att upprätta det nya romerska imperiet 

förverkligas.” 92 
 

Synen på katolska kyrkan och dess försoning med Mussolini uppfattas i materialet som 
övervägande negativt. Sammankopplingen mellan fascism och en dogmatisk överhärskande 
påve är en bild som växer fram, antingen kan man se det som att påven skaffat sig större 
inflytande, eller att det framförallt är Mussolini som stärkt sitt grepp. För författarna till 
artiklarna är ingetdera av alternativen något som inte bör tas på allvar. 
 
6.1.1 Sammanfattning och slutsatser år 1928 och 1929 
Materialet från åren 1928 och 29 innehåller en framställning utifrån tre olika teman, för det 
första en motpol till den positivt historiska utvecklingen som icke katolska länder har 
genomgått. Alla tre dagstidningar delar synen att katolska kyrkan har ett medeltida system, 
som reformationen raderade bort. Den enda tidning som någorlunda nyanserar bilden av den 
påstådda avgörande brytningen från katolskt till protestantiskt är Örebrokuriren, som faktiskt 
i vissa passager erkänner att den lutherska kyrkan i Sverige utvecklades till en minst lika 
förtryckande makt som den katolska kyrkan. Men trots allt var brytningen helt avgörande för 
Sveriges goda utveckling.  
 
Det andra temat är att katolska kyrkan bidrar negativt till det land de verkar i, och att katolska 
kyrkan på många sätt och vis mer framstår som en främmande religion istället för en annan 
kristendom. Detta tar sig framförallt i uttryck i tankarna om katolska kyrkans inflytande på 
Italien, där vissa artiklar och författare menar att kyrkan har banat vägen för en fascistisk 
utveckling och berett vägen för Mussolini. I detta avseende är tidningarna rörande överens. 
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Nerikes Allehanda, 11 februari 1929 ”För dagen, försoning mellan påven och italienska staten”.  
90Nerikes Allehanda, 13 februari 1929 ”Hur påven blev fånge i Vatikanen, några erinrar med anledning av 
kyrkostatens återuppståndelse”. 
91Asche, C, jurist, doktor, ”Den romerska försoningen, några betraktelser, post festum” Nerikes Allehanda 25 
februari 1929.  
92 Ibid. 
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Att katolska kyrkan skulle vara en främmande religion märks tydligast i Missionsbaneret men 
det finns också starka tendenser i de andra tidningarna att katolska kyrkan egentligen är något 
annat än kristendom. Dess påstådda helgondyrkan och väldiga organisation anses vittna om en 
okristlig religion. 
 
Det tredje och mest omfattande temat berör påvarnas och Vatikanens relation till den 
italienska fasciststaten. Det är också bland dessa artiklar som den mest flertydiga bilden 
återfinns, Nerikes Allehanda och Örebro Dagblad är bestämt kritiska till att Vatikanen valt att 
samarbeta med Mussolini, och att baktanken enbart är att befästa sin makt. De menar också att 
påven och Vatikanen på många sätt berömt och aktivt sökt samarbete med Mussolini, trots 
konsekvenserna det kan innebära. Örebrokuriren lyfter istället fram påvens starka uttalande 
och kritik av Mussolinis politik, där Vatikanens handlingar ställs i ett annat ljus. I Nerikes 
Allehanda finns också uttryck som antyder en stark hotbild från katolska kyrkan, nämligen 
katolsk mission sammanblandat med Mussolinis utrikespolitik.  
 
6.2. Opposition eller medhjälpare till Hitler och en skolkonflikt, 1933, 34 
Om det är relationen mellan Mussolini och Vatikanen som dominerar tidningsinnehållet under 
1928 och 29, så är det under 1933 och 34 åtminstone ett något liknande tema, katolska 
kyrkans relation till nationalsocialismen. Framställningen av katolska kyrkan som en kritiker 
av den nationalsocialistiska läran återfinns i Nerikes Allehanda, i en artikel från mars månad 
år 1933. Katolska präster är framför allt kritiska till den nationalsocialistiska läran och dess 
medlemmar därför att den anses vara kättersk och ett avsteg från den rätta tron. Den katolska 
kyrkans kritik av nationalsocialismen antyds i artikeln vara så allvarlig, att rikskansler Hitler i 
protest väljer att bojkotta en katolsk gudstjänst.93 Ytterligare tecken på en konflikt mellan 
katolska kyrkan och nationalsocialismen finns med anledning av förbudet av andra partier än 
det nationalsocialistiska. Det rapporteras i Örebrokuriren att många medlemmar av det 
katolska bayerska folkpartiet har gripits.94 I Nerikes Allehanda skrivs det att katolska partier 
är ett hot mot den tyska regeringen, och att nya förordningar gör gällande att katolska präster 
måste försäkra till staten att Guds hus inte används i antinazistiska syften.95 
    
Innehållet och rapporteringen i artiklarna som förekommer ovan kan hävdas framställa 
katolska kyrkan, som en kritiker av den nazistiska utvecklingen i Tyskland, och till och med 
som en kyrka som utsätts för förtryck och förföljelse. Även under år 1934 verkar denna 
konflikt ha fortsatt, något som jag ämnar redogöra och styrka ytterligare, men låt oss först 
studera material från år 1933 som behandlar uppgörelsen mellan påven och Hitler, och 
kritiska reaktioner som följde i dess spår. Den 19 april finns en artikel i Örebro Dagblad som 
antyder att en försoning mellan katolska kyrkan och nazisterna är möjlig, författaren skriver 
att en lösning på konflikten äntligen är på väg. I uppgörelsen ska inte längre medlemmar i 
nationalsocialistiska partiet nekas en kyrklig begravning, och inte hellre nekas att ta del av 
sakramenten. Vid gudstjänst tillåts också deltagarna närvara klädda i uniform.96 
Artikeln i Örebro Dagblad antyder att närmandet och försoningen är positivt, huruvida 
Örebro Dagblad ser positivt på att katolska kyrkan delvis överger sin kritik av 
nationalsocialismen är dock svårare att svara på.  
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Nerikes Allehanda 22 mars 1933 ”Katolska kyrkan betraktar nazisterna som avfällingar”. 
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Örebrokuriren 27 juni 1933 ”Katolikerna i Bayern buras in, alla ledande män ha tagits i förvar”. 
95 Nerikes Allehanda 27 juni 1933 ”Även bajerska folkpartiet tillintetgörs, den politiska katolicismen påstås 
sabotera regeringen”.  
96Örebro Dagblad 19 april 1933 ” Katolikerna försona sig med nazisterna, en segsliten tvistefråga har nu fått sin 
lösning”. 
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I Nerikes Allehanda återfinns 1933 den första kommentaren till försoningen mellan Vatikanen 
och den nya tyska staten, Artikeln beskriver försoningen som ett led i att förhindra framtida 
konflikter mellan kyrkan och staten, och där katolska kyrkan behåller sin rätt att utfärda egna 
biskopar och att obligatorisk katolsk undervisning införs. Författaren till artikeln menar också 
att den positiva reaktionen från Hitler på föredraget, visar på att Vatikanen gjort avkall på sin 
kritik av den nationalsocialistiska läran.97 Kritiken mot vad som kan uppfattas som en pakt 
mellan Vatikanen och den tyska staten, återfinns mestadels i Nerikes Allehanda, men även i 
Örebrokuriren.  Under rubriken ”Hitlerismens utveckling, kampen mot religionsfriheten” 
bidrar Edourd Herriot med en skarp kritik av Vatikanen och katolska kyrkan i ljuset av 
försoningen. Herriot menar att en extra granskning av uppgörelsen är av stor vikt, för det 
första åläggs prästerna att predika absolut lydnad till den tyska staten, men den mest allvarliga 
innebörden är den så kallade artikel 20. Herriot anger att innehållet ger honom mardrömmar, 
då den tyska krigsmakten uppfattas som en andlig organisation, där en militär kardinal ska stå 
i spetsen. Herriot skriver som avslutning att den heliga stolen med försoningen och 
uppgörelse med nazisterna, gjort ett allvarligt misstag som kommer att påverka historien 
negativt.98 
      
En ytterligare artikel med starka kommentarer finns i Nerikes Allehanda där innehållet utgörs 
av Tysklands protestantiska opposition, och att Hitlers katolska politik hotar Martin Luthers 
stora arv och inflytande i Tyskland. Författaren menar att den katolska kyrkans makt har 
stärkts i Tyskland och gör även skarpa kopplingar mellan nazismens ideologiska grund och 
katolsk auktoritetsprincip. Det är den katolska läran som delvis ligger bakom nazismens 
diktatur, detta menar författaren möjliggörs av faktumet att alla de nazistiska ledarna har en 
katolsk uppfostran.99 I Nerikes allehanda under 1934 riktas också skarp kritik mot att de 
katolska ungdomsorganisationerna böjer sig för nazisterna, som författaren menar innebär att 
den nationalsocialistiska tanken nu även kommer ligga till grund för katolsk uppfostran, och 
att katolska kyrkan totalt kapitulerat i sina försök att begränsa nazismens inflytande.100 
     
Örebrokuriren från samma år innehåller en artikel som delvis har koppling till katolska 
kyrkans relation till Hitler och nazismen, men också en skarp kritik av vad författaren 
uppfattar som Vatikanens alltför stora makt i världen. Sten Backlund som skrivit artikeln 
menar att Vatikanens makt låg bakom försöken att utestänga Sovjetunionen från Nationernas 
förbund, och att katolska präster och påven med sin enorma maktapparat kunde utöva 
påtryckningar för deras åsikt.101 I artikeln tycker jag mig även se kritik och antydningar av en 
konspiration mellan Vatikanen och Nationernas förbund, ett sätt för Vatikanen att säkerställa 
sin kamp mot socialismen. Backlund skriver att den första generalsekreteraren för 
Nationernas förbund är en hängiven katolik, och att även nuvarande sekreteraren har starka 
kopplingar till jesuiterna, som Backlund menar har starkt inflytande på förbundet. Utöver 
detta driver påven och Vatikanen en hetsig antisocialistisk propaganda från Rom.102 Den så 
kallade antisocialistiska hållningen från katolska kyrkan har i artikeln även kopplingar till 
Hitler och nationalsocialismen, där Backlund är kritisk till att kyrkan så resolut tagit avstånd 
från socialism och Sovjetunionen. Han menar att det kan få ödesdigra konsekvenser, som 
uttrycks i en avslutande tanke enligt följande: 
                                                 
97Nerikes Allehanda 10 juli 1933 ”Fördraget mellan Tyskland och påvestaten är nu klart, tvist mellan stat och 
kyrka anses därigenom omöjliggjord”. 
98Herriot, Edourd ”Hitlerismens utveckling, kampen mot religionsfriheten” Nerikes Allehanda 10 aug 1933. 
99Nerikes Allehanda 29 november 1933 ”Protestantismens opposition i Tyskland, Hitlers katolska inriktning har 
spoilerat Martin Luthers och Gustav Adolfs verk”. 
100Nerikes Allehanda, 1 februari 1934 ” En mildring i kyrkokonflikten”.  
101Örebrokuriren 11 oktober 1934 ” Det kom från Vatikanen, för Örebrokuriren av Sven Backlund”. 
102Ibid. 
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”Adolf Hitler kom själv från ett katolskt land, han är och förblir sin kyrkas son. Låt ock tänka oss att 
nationalsocialismen skulle närma sig katolicismen, att Hitler och Vatikanen skulle samarbeta mot en 
gemensam fiende. Tänk om nazismen och katolicismen skulle förena sina ansträngningar i kampen 

mot kommunismen, vad står vi då?”103 
 
Tendensen att kritisera katolska kyrkan för dess påstådda närmande och accepterande av 
nationalsocialismen finns i materialet, men bilden är alltifrån entydig. Men när kritiken finns 
så är den oftast skarp, från Nerikes Allehanda för att den hotar liberala värden, och från 
Örebrokuriren för katolska kyrkans kamp mot socialismen. I ett fåtal artiklar från 1934 
förstärks bilden av en icke entydig relation.  
 
Efter försoningen finns det artiklar som tyder på en fortsatt konflikt mellan katolska kyrkan 
och nazisterna, exempelvis en artikel i Nerikes Allehanda där påven Pius XI ger sitt stöd till 
den tyska katolska ungdomen, och kritiserar nazisterna för att försöka inkludera de katolska 
ungdomsorganisationerna i Hitlerjugend.104 Även den katolska biskopen i Berlin riktar skarp 
kritik mot nazisterna, i detta fall för deras behandling av den judiska befolkningen i Tyskland, 
som biskopen menar påminner om hur Jesus plågades och avrättades.105 Örebro Dagblad har 
en notis att reaktionerna på Berlins katolska biskops kritik av nazisterna, först och främst har 
väckt stort intresse, men också att nazisterna är kritiska till kyrkans svartmålning.106 
Konflikten och kritik från katolskt håll av den nazistiska utvecklingen märks tydligast i 
Örebrokuriren, där ett flertal artikel antyder en sådan utveckling. I staden Gdansk kritiserar en 
pastor vid en gudstjänst, den nazistiska partiledningen för att vara Romfientlig, och andra 
pastorer som vägrar utföra begravning och biktning av medlemmar i SA.107 Ett tredje uttryck 
för kritik mot nazismen från katolskt håll finns från Saarområdet, ett tysk språkligt område 
som vid tiden tillhörde Frankrike. Katolikerna i detta område uppfattar Hitler och 
nationalsocialismen som en fascistisk hedendom.108 Också påven protesterar mot nazisterna, 
då han anser att Tysklands katoliker inte behandlas korrekt, enligt 1933 års försoning och 
överenskommelse.109 Man kan få uppfattningen att någon försoning mellan nazisterna och 
katolska kyrkan egentligen i praktiken inte genomfördes, att katolska kyrkan egentligen aktivt 
försökte motarbeta Hitler och nazismens utveckling i Tyskland. Det är dock den mångtydiga 
bilden som dominerar, att katolska kyrkan kritiserar Hitler och nazismen samtidigt som den 
skaffar sig fördelar i utbyte mot ett tyst accepterande.  
   
Tidningsmaterialet från 1933 och 1934 innehåller även en annan kritikerstorm på temat 
konflikt, nämligen en diskussion om katolska kyrkans påstådda propaganda och agerande vid 
en skola i Sverige. Skolan benämns som franska skolan men som också som 
Stockholmsskolan.  En artikel i Örebro Dagblad menar att skolan egentligen är en täckmantel 
för att bedriva propaganda för extrem katolicism.110 Samma tidning skriver också att 
diskussioner har förts i riksdagen, om allt verkligen är i sin ordning om den påstådda katolskt 
franska skolan, kan äga lokal och bedriva undervisning som främmande trosförbund, då detta 
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egentligen kräver tillstånd av kungen.111 En delvis förklaring till kritiken av katolska kyrkan 
finns i en artikel från Örebrokuriren, där två kvinnliga föreståndare hotas med att sparkas från 
skolan. Statsråd Engberg beskriver bland annat att katolska kyrkan verkar vara oförmögna att 
hålla sig till ingångna avtal och regler, och att sådana beteenden i längden kommer leda till 
åtgärder mot kyrkan.112 Det framstår dock som kritiken mot katolska kyrkan egentligen 
handlar om något annat, då det är svårt att förstå det onda som kyrkan påståtts gjort sig 
skyldiga till. I Nerikes Allehanda finns en artikel på samma ämne som tenderar att gå ännu 
längre i sin kritik, där en syn på katolska kyrkan av en rörelse hemligt arbetandes i det 
fördolda framträder. Författaren är rasande över katolska kyrkans behandling av 
föreståndarinnan vid franska skolan, och menar att representanterna för de svenska 
katolikerna gjort sig skyldiga till ett kuppförsök. Dessutom menar författaren så har katolska 
kyrkan på ett listigt sätt kringgått lagen för främmande trossamfunds möjlighet att bedriva 
skolverksamhet, tack vare att man registrerar sig som en ekonomisk förening. Detta är det 
allra värsta uttryck för trolöshet hos påven.113 I den mest skarpa kritiken av katolska kyrkan 
och dess handlingar återkommer också en del gamla föreställningar: 
 

”Jag har funnit bekräftat, att vi vad vi redan i våra skolböcker lärde oss om det jesuitiska hemliga 
förbehållet praktiseras i största utsträckning”114 

 
Författaren hoppas dock att den svenska opinionen ska vara vaksam, och kunna slå tillbaka 
den hemliga katolska agendan, som så lömskt avancerar i Sverige.115 Statsrådet Engberg 
varnar också ännu en gång katolska kyrkan för sitt handlande, att de bör akta sig om de 
fortsättningsvis önskar verka i Sverige. Och reserverar sig samtidigt mot att något skulle vilja 
inskränka religionsfriheten i landet.116 Synen att katolska kyrkan har ambitioner att sprida sin 
lära i det fördolda, framstår i tidningsartiklarna som ett reellt hot. Och det kan ifrågasättas om 
den faktiska anledningen till kritiken verkligen har med en enskild föreståndarinnas avsked att 
göra. Det framstår således som att kritiken mot katolska kyrkans agerande egentligen handlar 
om en mycket större och vidare oro, nämligen att den påvestyrda katolska kyrkan försöker 
sprida sin lära i Sverige.   
   
I undersökningen av materialet från 1928 och 29 förekommer en framställning av katolska 
kyrkan som antimodern och med tydligt medeltida system, två liknande artiklar finns även i 
materialet från 1934. De finns båda i Örebro Dagblad. Från Rom beskrivs en ceremoni av 
Malteserordens världskonvent som en högförnäm rest från korstågens tidsålder, och där man 
väljer att benämna händelsen som om medeltiden återuppstått.117 När den tidigare föreslagna 
Olaus Petris staty står färdig och invigs 1934 så återkommer jämförbara tankar om 
reformationen och dess inverkan på Sveriges historia, när biskop Aulen beskriver Sveriges 
befrielse under reformationen från den katolska tvångsmakten, och att dåtidens kristna ej ville 
böja sig för katolsk träldom.118 
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En reseberättelse i Nerikes Allehanda innehåller även liknande reflektioner, likt de som i 1928 
och 29 års material handlade om Italien. Resans destination är denna gång Polen och staden 
Krakow, där en beskrivning av stadens stora kyrka är i fokus. Waldemar Bernard som är 
författaren beskriver bekymrat att deltagarna inne i kyrkan beter sig mycket märkligt, där 
vissa personer ligger utsträckta på golvet i någon sorts konstig meditation, och en annan 
person som stirrar likt i trans på en madonnabild. En utbredd religiös fanatism, skriver 
Bernard om sina upplevelser i kyrkan. Han uppmärksammar också att ett stort antal tiggare 
samlas runt kyrkorna i staden, och menar att den katolska kristendomen inte lever upp till att 
vara en fullgod kristendom, i sådana fall hade dessa tiggare blivit omhändertagna. Istället så 
ägnar sig katoliken åt att dyrka och be, stirrandes på en målad helgonbild. 119 
 
6.2.1 Sammanfattning och slutsatser år 1933 och 1934 
Det dominerande innehållet i materialet handlar om Vatikanen och katolska kyrkans 
förhållande till Hitler och nationalsocialismen, ett innehåll som både visar på kritik av ett 
påstått närmande och accepterande, men även en bild där katolska kyrkan är en stark 
opposition till den nazistiska utvecklingen i Tyskland. I både Nerikes Allehanda och 
Örebrokuriren finns denna flertydiga bild, dock är det framförallt typen av kritik som skiljer 
tidningarna åt. Nerikes Allehandas kritik utgår från att katolska kyrkan bidrar till att hota 
liberala värden, Örebrokurirens perspektiv är kopplat till Vatikanens starka antisocialism. 
Bilden av katolska kyrkan sammanfattningsvis är, både en kritiker och en kyrka som ställer 
sig i maktens led. 
    
En annan skarp kritik av katolska kyrkan framkommer i artiklarna om Franska skolan, där alla 
tre dagstidningarna har en samsyn. Kritiken för den påstådda dåliga behandlingen av två 
föreståndarinnor, framstår egentligen handla om något helt annat. Nämligen att påven från 
Rom i hemlighet försöker sprida katolsk propaganda i förklädda ekonomiska föreningar. 
Detta hemliga arbete möjliggörs med hjälp av de jesuiterna.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
119Bernard, Waldemar ”Intryck under en polsk resa” Nerikes Allehanda 25.1 1934 
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7.  Fascismens hantlangare eller bara en främmande religion 
Så här i studiens avslutande del är min tanke att presentera några slutsatser, dels om min egen 
undersökning och dels relationen till forskningsläget. Som rubriken ovan lyder och som jag 
använt som undertitel på uppsatsen är det framförallt dessa två positioner som jag anser vara 
vägledande i undersökningens material. Benämningen fascismens hantlangare syftar till att 
beskriva katolska kyrkans påstådda agerande och relation till Mussolini och Hitler. Vad är då 
resultatet?  
 
I fallet med katolska kyrkans förhållande till Mussolini så är den dominerande synen att 
kyrkan faktiskt gick fascistiska ärenden. Det finns till och med direkta anspelningar och 
farhågor där katolsk mission och fascistiska tankar i kombination, utgjorde innehållet i 
Mussolinis utrikespolitiska ambitioner. Dessa tankar om katolska kyrkan som ett potentiellt 
främmande hot från utlandet, ter sig i ljuset av forskningsläget som ett återkommande tema. I 
forskningsläget är det politiska och utländska hotet av katolska kyrkan det mest framträdande, 
och det är framträdande i stort sett under alla århundraden som det är forskat på. För 
kritikerna av katolska kyrkan med kunskaper om kyrkans egen sociallära och maktambitioner, 
ter sig farhågorna eventuellt ännu mer akuta. Katolska kyrkan missionerandes på egen hand 
var säkert ett stort problem nog för dåtidens kritiker, i kombination med italiensk fascism 
finns en viss förståelse för den ökande kritiken i artiklarna. En annan analys av den massiva 
kritiken mot katolska kyrkan sammankopplat till Mussolini, utgår från den svenska nationella 
identiteten, med betoning på luthersk nationell identitet. Då den lutherska tron var så starkt 
sammankopplad med nationell identitet, som framgår i avsnittet bakgrund, kan den katolska 
identiteten i förlängningen utgöra ett hot inte bara mot den lutherska tron, men också mot hela 
det svenska samhället. För dåtidens kritiker av katolska kyrkan, var kanske varje katolik i 
Sverige lojal till antingen påven eller Mussolini, och därmed illojal till Sverige och den 
svenska kungen. Det kan också sammankopplas till Nathan Söderbloms tankar om 
nationalkyrkan, som finns i Werners undersökning. Nämligen att romerskt katolska kyrkan i 
Sverige egentligen borde tillhöra och svära ed till Italien eller ett annat katolskt land.  
 
Mycket av den skarpaste kritiken av katolska kyrkans påstådda närmanden till Mussolini 
återfinns i Nerikes Allehanda och Örebro Dagbladet. I Örebrokuriren är dock utfallet att 
enstaka artiklar tecknar en förhållandevis positiv syn på katolska kyrkan och även påven, 
varför det är så har jag svårt att svara på. Det finns ingen direkt ideologisk förklaring till 
resultatet. Antingen är svaret en slump eller att tidningen faktiskt försöker förmedla en något 
mer nyanserad bild av katolska kyrkan än de andra tidningarna. Slutligen kan man tillägga att 
bilden av och synen på katolska kyrkan i förhållandet till Mussolini, kompletterar 
forskningsläget och styrker den generella bilden av kyrkan som ett nationellt hot. I 
forskningsläget förekommer uppgifter av Lars Cavallin om katolska kyrkans förhållande till 
Spaniens diktator Franco, som antyder att kyrkan kritiserades från den svenska vänstern för 
dess stöd till Franco. Dessa uppgifter kan dock varken styrkas eller ifrågasättas i min 
undersökning, åren 33 och 34 är troligtvis lite för tidigt för att innehålla reaktioner på katolska 
kyrkans agerande i det spanska inbördeskriget. 
     
Den andra innebörden av benämningen fascismens hantlangare utgörs av katolska kyrkans 
relation till Hitler och nationalsocialismen, en relation som i materialet framstår vara 
flertydig. Den sammanlagda bilden av kyrkans relation är trots allt som en opposition till 
nationalsocialismen, åtminstone om sett till antalet artiklar som styrker påståendet. Dock så är 
innehållet i de artiklar som kritiserar kyrkan för ett samarbete med Hitler betydande skarpa, 
även om artiklarna med sådant innehåll är färre till antalet. Tidigare forskning har visat att 
tendenser fanns att kritisera katolska kyrkan för dess kritik av Hitler, detta skulle ha sin grund 
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i att svensk borgerlighet vid tiden hade en stor tyskvänlighet. Benämningen svensk 
borgerlighet kan tänkas i min undersökning vara representerat av Nerikes Allehanda och 
Örebro Dagblad, i tidningarna finns dock ingen direkt antydning som tyder på någon kritik av 
katolska kyrkan, när kyrkan uttalar sig nedlåtande om Hitler eller nationalsocialismen. 
Resultatet är snarare att kyrkan blir kritiserad av borgerligheten när den påstås göra eftergifter 
till Hitler. Det verkar också som att Örebrokuriren tenderar att framställa katolska kyrkan i ett 
mer positivt ljus, på motsvarande sätt som de verkar göra i kyrkans förhållande till Mussolini. 
Det enda definitiva resultatet som jag kan redogöra för är att min undersökning avviker från 
forskningslägets uppgifter att katolska kyrkan kritiserades för sin kritik av Hitler.  
     
En främmande religion är en benämning som antyder att katolska kyrkan och den katolska 
religionstypen och form av kristendom, på många sätt är en företeelse som inte riktigt har 
passat in i det svenska samhället. Innehållet av en främmande religion, utgörs av flera 
aspekter, antimodern, okristlig, medeltida, dogmatisk för att nämna några exempel. Resultatet 
av min egen undersökning har flera gemensamma uttryck med forskningsläget, och det gäller 
även i förhållande till de äldre århundradena.  
   
Det är intressant att jämföra den antikatolska propagandan under 1500 och 1600-talet, som i 
Magnus Nymans forskning har fokus på avgudadyrkan och vidskepelse som katolska 
egenskaper. Vid en jämförelse av resultaten av min egen undersökning, är det i stort samma 
retorik och innehåll av katolska kyrkan och den katolska religionstypen som återkommer. Att 
katolska kyrkan skulle ägna sig åt avguderi finns det flera artiklar som antyder i min egen 
undersökning, ett tankegods som efter 500år fortsätter att vara lika aktuellt. Detsamma gäller 
den påstådda katolska vidskepelsen som under 1900-talet har liknande uttryck som 
härstammar från 1500 och 1600-talet. Till och med tanken om påven som antikrist återfinns i 
1929 års tankegods av Missionsbaneret.  Katolska kyrkan som ett hot mot det nationella är 
också gemensamma uttryck, likväl som under 1500-talet som 1900-tal är det en påve med en 
ambition om världsherravälde det gemensamma hotet.  
     
Synen på reformationen och den mörka katolska medeltiden som finns i min undersökning, 
har viss liknelse med synen som fanns under 1700-talet. Det gemensamma är att betrakta 
tiden före reformationen som negativ, och göra kopplingen att katolska kyrkan därför har 
starka drag av medeltid. Den positiva framstegssyn på reformationen som jag anser antyds i 
min undersökning, kanske till och med har sin grund i 1700-talets idévärld. Nästa tidsperiod i 
forskningsläget består av åren 1873 till 1929, en period som Yvonne Maria Werner har 
studerat. Tanken om katolska kyrkan som en främmande religion och att kyrkan får kämpa för 
att bli accepterad finns både i Werners undersökning och i min egen undersökning. I Werners 
resultat finns inslag av farhågor om den katolska faran, och hot mot den nationella 
suveräniteten, föreställningar som ytterligare förstärks av mina egna resultat. 
 
Ett intressant inslag av en mer positiv anda, är att det verkar finnas liknande tendenser i 
socialdemokraternas tankar och agerande gentemot katolska kyrkan. I Werners undersökning 
uttalar sig vissa socialdemokrater positivt om vissa aspekter av katolska kyrkan, jämförbara 
tankar återfinns i min undersökning i den socialdemokratiska tidningen Örebrokuriren.  
 
Katolska kyrkan som en främmande religion, ter sig det i ljuset av den lutherska nationella 
identiteten som ännu mer begriplig. När det så intimt som det beskrivs i forskningen av 
nationalkyrkan går att likställa att vara lutheran med att ha en svensk identitet, så framstår alla 
försök av någon annan kombination som minst sagt problematisk. Var man katolik så var man 
per automatik främmande, både i en religiös aspekt och i en nationell aspekt. Den starka 
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sammankopplingen mellan religion och nationell identitet, bör definitivt haft en påverkan av 
dåtidens syn på katolska kyrkan och den praktiserande katoliken. 
     
Som en avslutning tänker jag diskutera och reflektera över ett återkommande tema, som 
nästan alltid innehåller väldigt starka beskrivningar. Denna listiga, bedragande, lojala, och 
skräckinjagande sammanslutning, denna världsomspännande jesuitorden. En gruppering som 
oftast framställs som verkande i kulisserna, ständigt ett steg före och ständigt redo att erövra 
alla de vilsna själar som ännu inte fångats av den katolska propagandan. Det är en beskrivning 
som forskningsläget och min egen undersökning på många sätt ger uttryck för. Från 
reformationen och den lutherska kyrkans etablering i Sverige till mitten av 1930-talet, visar 
forskningsläget och min undersökning att det jesuitiska hotet varit ofta förekommet. Under 
1700-talet visar Magnus Nymans avhandling att det återigen börjar talas om den jesuitiska 
faran, att jesuitorden i smyg jobbade för att återigen införa katolicism i Sverige. Jesuitorden 
blir också upplöst av påven under 1700-talet, och bidrar till att många applåderar påven då 
hatet och skräcken av jesuiterna är så stort. I 1934 års upplaga av Nerikes Allehanda i en 
artikel om den påstådda katolska skolpropagandan är det jesuiterna som återigen håller i 
trådarna, alltid i hemlighet och med stor listighet precis som tankarna under 1700-talet. 
I min egen undersökning är det jesuiterna som i Nerikes Allehanda år 1929 påstås hjälpa 
Mussolini att sprida sin fascism förklädd i katolsk mission, men de är samtidigt så aggressiva 
och farliga att samma tidning skriver att de till och med hotar Mussolinis makt. I 
Örebrokuriren år 1934 är det jesuiterna som påstås motarbeta Sovjetunionens inträde i 
Nationernas förbund.  
 
I forskningsläget visar Yvonne Maria Werners forskning att Nathan Söderbloms syn på 
jesuiterna utgörs av följande, vår civilisations farligaste fiende, då de är principernas och 
lydnadens mästare. Och slutligen i Magnus Nymans bok om katolska perspektiv på 
reformationen, där kyrkohistorikern Hjalmar Holmqvist beskriver jesuiternas grundare som 
ett halvblod som endast hatade helblodet, den germanska rasen. Man kan sannerligen säga att 
jesuiterna som de beskrivs i min undersökning och i forskningsläget verkligen framställs som 
listiga hantlangare, inte bara i fascismens tecken utan i alla tänkbara ondsinta sammanhang.  
     
Resultatet av undersökningen anser jag visar att det finns tendenser till att se på katolska 
kyrkan som en fascismens hantlangare, men att framställningen har motsatser. Att katolska 
kyrkan och den katolska religionen, däremot har ansetts vara en främmande religion under 
mellankrigstiden vill jag dock hävda med säkerhet. 
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8. Uppsatsen i korthet 
Syftet med uppsatsen har varit att studera framställningen av katolska kyrkan och den 
katolska religionen. Forskningsläget uppvisar ett resultat där katolska kyrkan under många 
århundraden var en marginell och misstrodd kyrka, och att en tydlig antikatolsk propaganda 
spreds från olika delar av samhället. Under 1800 och 1900-talet utvecklades begreppet 
nationalkyrka, en företeelse som kom att knyta starka band mellan luthersk kristendom och 
svensk nationalitet.  
 
I undersökningen har 3 dagstidningar och en veckotidning studerats vid åren 1928, 29 samt 
1933, 34. Resultatet och efterföljande analys har i fallet med 1929 års artiklar och innehåll, 
visat att katolska kyrkans och påvens relation till Mussolini tenderar att ge en reaktion av en 
fascismens hantlangare, men att material av dess motsats även förekommer. Liknande uttryck 
och resultat går också att se i år 1933 och 34 års relation mellan katolska kyrkan och Hitler då 
uppgörelsen mellan påven och Hitler skapar reaktioner och skarp kritik, men också bilden av 
en kyrka i opposition mot den i Tyskland expanderande nationalsocialismen. 
     
Framställningen av katolska kyrkan och den katolska religionen, har visat sig starkt tendera 
påståendet om att vara en främmande religion. Resultatet av undersökningen och resultatet 
från forskningsläget, visar att katolska kyrkan och allt förknippat med den har ansetts som ett 
främmande inslag under en stor del av Sveriges historia. 
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