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Boken om Societas Sanctæ Birgittæ, SSB, är vackert formgiven, rikt illustrerad och 

akademiskt välskriven. Sällan utkommer sådana böcker som beskriver rörelser och människor 

och hur det hela hängt ihop i det svenska kyrkolivet. Numera hemfaller vi mången gång åt 

skvaller om ditten och datten, ovärdigt sladder kan tyckas, avslöjandes okänslighet inför 

människors andliga längtan och okunskap om deras teologiska hemvist. Emellanåt har 

medlemmar i SSB blivit föremål för sådant skvaller. Det vet man ju hur de är! De 

högkyrkliga. Den här boken beskriver rörelsen, dess människoöden, andliga traditioner och 

teologiska motiveringar. Det är välgörande. 

 

Markus Hagberg skriver: ”Den högkyrkliga rörelsen som bär en vision om kyrklig förnyelse 

kan redan från starten bäst beskrivas som ett nätverk av människor som av och till vill träffas, 

men som verkar i det lokala” (s. 298). Det är bra beskrivet. När jag läser boken ser jag 

framför mig gamla tiders stencilapparater, bruna kuvert, sladdriga medlemsbrev, konferenser 

här och där med handlingar och protokoll, böcker som getts ut, tidningsartiklar som skrivits 

och bruna SJ-tåg. Jag ser ett löst sammansatt nätverk. Men det har haft stor betydelse. 

 

Jag präglas i min syn på kyrkohistorien av Ivan Hellström, lärare på Johannelund i Uppsala 

där jag var elev på 1980-talet. Ivan hade sin livslånga tillhörighet i EFS, milsvitt bortom allt 

vad SSB står för. Men Ivan Hellström lärde oss att en stor nationell majoritetskyrka blott är 

ett skal. Livet, det genuina kristna livet, levs i kyrkornas undervegetationer, ”av människor 

som av och till vill träffas”. Det har gett mig en livslång respekt för en sådan krumelur som 

jag uppfattar SSB vara. Krumelur därför att gifta präster och andra far till Vadstena några 

dagar varje sommar och klär sig som levde de i kloster, men har ibland en liten barnaskara 

med sig. Krumelur därför att rörelsen alltid varit liten, otidsenlig och på marginalen. Och 

krumelur därför att man körde huvudet i väggen i den så kallade ämbetsfrågan till stor skada 

för kyrkan på många olika sätt. Ivan Hellström visade hur statskyrkan i sin mest förtryckande 

form under trettioåriga kriget och de svenska militärdiktaturerna runt sekelskiftet 1700 fick se 

hur människor övergav den till förmån för den varma och innerliga pietismen. En 

majoritetskyrka kan inte ensam hålla greppet om hjärtan och sinnen. Kyrkans liv spricker 



alltid fram någon annanstans. Bland annat därför känner jag sådan olust inför nuvarande 

försök att göra Svenska kyrkan till en koncern med ärkebiskopen som VD. Bland annat därför 

känner jag respekt för SSB. 

 

Boken om SSB berättar om rörelsens ursprung och hur Nathan Söderblom gav sitt stöd, som 

han gjorde till så mycket annat som också fick bestående värde. Boken berättar också om 

makarna von Rosen på Rockelstad som under lång tid, inte minst Mary von Rosen, var en 

dominerande kraft i SSB. Oloph Bexell skriver om makarna von Rosen och ”de politiska 

förhållandena i Tyskland” (s. 116). Det är ett understatement som skämmer framställningen. 

Makarna hade starka nazistsympatier. Bexell hänvisar i en not till Jonas Jonsons bok ”Gustaf 

Aulén”, Artos 2011, som tydligt reder ut sakförhållandena. Bexell kunde varit tydligare själv. 

Däremot uppskattar jag Bexells redogörelse för Krister Stendahls relation till SSB. Stendahl 

var medlem. Men han valde också att lämna. Livet ut behöll Stockholmsbiskopen sin respekt 

för och vänskap med SSB. Det är ett faktum som få i Stockholms stift numera känner till. 

Elin Santell beskriver intressant hur SSB kunde förändra sin syn på diakonatet när en växling 

från gamla tiders diakonissor gav oss dagens diakoner med den gröna skjortan som yttre 

tecken på att ett skifte skett. 

 

Berättelsen om svensk kyrkohistoria är en berättelse med många nyanser. Ska vi sluta skvallra 

måste vi äga insikter och ta reda på hur det var, till exempel genom att läsa denna välskrivna 

bok och följa dess skildrade människoöden. 
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