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”Sedan mina tidigaste år har jag haft för mig, att varje människa har ett eget no man’s land, där hon är sin 

egen herre och härskare. Den ena tillvaron är synlig för alla, den andra tillhör henne ensam, och ingen vet om 

den. Det innebär inte alls, etiskt sett, att den ena skulle vara moralisk och den andra omoralisk eller, polisiärt 

sett, att den ena är tillåten och den andra förbjuden. Men tid efter annan lever människan utanför all kontroll, i 

frihet och hemlighet, ensam eller på tu man hand med någon, om så bara en timme om dagen, en kväll i 

veckan eller en dag i månaden; hon lever detta sitt hemliga och fria liv från den ena kvällen (eller dagen) till 

den andra, och dessa stunder fortsätter att återkomma.  

    Dessa stunder antingen kompletterar någonting i hennes synliga tillvaro eller har en självständig betydelse; 

de kan vara glädjefyllda eller tvungna eller vanemässiga, men de är nödvändiga för ”huvudriktningen”. Om 

människan inte utnyttjar denna sin rättighet eller om hon till följd av yttre omständigheter är berövar den, 

kommer hon en dag att till sin häpnad upptäcka, att hon inte har mött sig själv i tillvaron, och det finns något 

melankoliskt i den tanken. jag tycker synd om människor, som bara är sig själva i badrummet och aldrig 

någon annanstans.  

    Apropå det kan inkvisitionen eller den totalitära staten inte under några omständigheter tillåta detta andra 

liv, som undandrar sig varje kontroll, och de vet vad de gör när de organiserar människans liv på ett sådant 

sätt, att all slags ensamhet – utom ensamheten i badrummet – är förbjuden. För övrigt finns ofta inte ens denna 

ensamhet i kaserner och fängelser. 

    I detta ”ingenmansland”, där människan lever i frihet och hemlighet, kan det hända sällsamma ting; där 

möter hon kanske andra, som är som hon, där får hon kanske en intensiv upplevelse av en bok eller av musik; 

i tystnaden och ensamheten når hon kanske fram till en idé, som senare förändrar, fördärvar eller räddar 

hennes liv. Det är möjligt att människor gråter eller dricker i detta ”ingenmansland” eller att de minns något 

som ingen känner till eller att de betraktar sina bara fötter eller försöker finna en ny plats för benan i det 

glesnande håret eller bläddrar i en veckotidning med bilder av halvnakna skönheter och muskulösa brottare – 

inte vet jag; jag vill inte heller veta. Som barn och till och med som ung (liksom förmodligen på gamla dar) 

har man inte alltid behov av denna andra tillvaro. men ingen skall tro, att denna andra tillvaro, detta 

”ingenmansland”, är en fest medan allt annat är vardag. Det är inte där gränsen går, den går vid det absolut 

hemliga och den absoluta friheten.”  

    Ur novellen ”Ett tänkande rö” som finns i novellssamlingen ”Kyparen och Slinkan” av Nina Berberova, 

(Bonniers, Engers Boktrykkeri A/S, 1992) 
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FÖRORD 
Vintern 1979 sitter jag och matar Hedda Aschan på långvården i Eksjö. Hon 

avbryter mina försök att få in mat med drömsyner. Hon beskriver slädturer 

vintertid med häst och hon nästan skriker att alla hennes syskon var med. Som 

ung, sökande själ tyckte jag det var fascinerande – som att se rakt ner i historien - 

och jag visste ju vem hon var. Sommaren innan hade jag jobbat som turistguide i 

staden och den absoluta pärlan i den gamla trästaden var Aschanska gården, som 

byggdes på 1400-talet och hade – innan den skänktes till staden som muséum – 

ägts utav de barnlösa fyra syskonen Aschan. Hedda var den yngsta, och enda i 

livet kvarvarande, när jag satt och matade henne den där eftermiddagen på 

avdelning 12. 

 

Våren 2002 står jag lutad in mot kassaskåpet på Ascanska gården och letar efter 

anställningslistor för det garveri som Heddas pappa drev fram till slutet av 1890. 

Jag hade tänkt skriva en b-uppsats i Historia om arbetarnas inbördes sociala 

struktur men det verkade som om alla papper därifrån var försvunna. Istället finner 

jag en bok, som ligger gömd under en stor hög makulerade Kreuger-aktier. Jag tar 

upp den och dammar av den. Den har en sliten, svart rygg och framsidan är 

melerad med vita brännpunkter på en botten av ljusbrunt. Mitt på omslagssidan är 

ett vitt, ovalt område där det står: Diwerse Afskrifter och Uppsatser, 

sammanfattade wid lediga stunder. Wickelius – Får icke försäljas eller utlånas!!  

Jag förstod genast att jag hade funnit något. Detta var en text av Hedda Aschans 

morfar och första intrycket var omtumlande. Jag öppnade boken och hann läsa ord 

som graf, minne, Gud fader, kristendomskunskap, livegenskapens afskaffande och 

medel mot tandvärk. Jag fick en intryck redan där. Ett intryck av ett slags 

insamlande subjekt. Av hur en person hade samlat in och gett uttryck för detta 

insamlande och redan då förstod jag att detta skulle kunna gå att använda för att 

beskriva…ja, vadå? Jag kopierade boken och har sedan haft denna text i 

bakhuvudet under hela min studietid. Likt Victor Eremita i Diapsalmata hade jag 

funnit ett manuskrift som jag upplevde en stark relation till och som jag visste 

skulle påverka mig. 
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Abstract 
This essay tries to describe J.M. Wickelius (1817-1867) worldwiew, or his 

theological type. To do so I’ve used Benkt-Erik Benktsons typological method, 

which works with schematized types that Wickelius are compared to and placed 

under (or not) during the essay. This typological method is  not a pidgeonholing 

where the individual, who is examined, is placed in a pidgeonhole forever. The 

individual is instead placed in a landscape where the schematized types are like 

hills inbetween which the individual is placed. The material used to place 

Wickelius in this landscape is a 211 pages long text that Wickelius wrote from 

1859 to 1865, and on the frontpage of this text he wrote that it was not for sale och 

for lending out. The shape of the text then lead me to use the hermeneutic theories 

of Schleiermacher and Dilthey, to get a pespective to the text according to which 

the important things to study in the text was Wickelius individuality, his 

singularity and to bring this letter from him alive. The goal of the interrigation was 

to “understand the text first as well as, and then better than its author”  As a way of 

structuring the material I divided the texts that I reckoned to have something to 

add in my typological work, into three categories. They were: religion, life and 

death. To have someone to go into dialogue with, I used Karl Barths writings 

about the absolute man, which is a description of the enlightenment man as a 

person who gave himself the right to measure everything according to himself. An 

enthronement of man, that influenced the christian theology of the time. Barth 

meant that the theology of the time were humanised, and that there were four areas 

that was influenced by this humanisation. Those were:The State, The Morality of 

the Bourgeouisie, The Academic and Philosophical transformation of Christanisty 

and The Inward, Individual matter. Those four areas are then used to analyze the 

three different kind of texts from Wickelius to describe his theological type. 

Wickelius approxamitly follows the absolute mans track from Barth and ends up 

as a rather typical enlightenment theologian, but has also some clear signs from 

ortodoxy and also crosses the border to natural religion. This makes his theology 

and the hermeneutic situation that the text describes, complex .  
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Inledning 
Johan Magnus Wickelius benämns första gången, i mina tillgängliga källor, då han 

1836 som nittonårig stadskassör köper Färgaregården på utmätningsauktion för 

640 2/3 riksdaler banko. Omedelbart begärde Wickelius brandförsäkrings-

värdering av huset, vilken värderade det till 1000 riksdaler. I kapitlet om olika hus 

i Eksjö, som Lars Å Hagberg skriver, så nämns i anslutning till Guldsmedsgården, 

att ’stadens mångbetrodde man’ (Wickelius) också länge var hyresgäst där. 

Wickelius nämns också som fattigvårdsstyrelsen kassör, som stadsfiskal (ett 

mellanting mellan åklagare och polis), nämndeman och rådman.1 De biografiska 

uppgifterna om Wickelius är knappa. Han framstår dock som en ansedd person i 

det dåtida lokalsamhället. Han gifte sig med en guldsmedsdotter och efter hans 

död gifte sig hans dotter in i släkten Aschan. Något överraskande var det för mig 

då jag efter en snabb sökning på google fann hans födelseort – Svarttorp - och att 

det under födda, i kolumnen faderns namn stod: okänd. Detta verkar vara helt 

okänt i de museala och kulturella kretsar i Eksjö där jag nämnt detta. Denna 

struktur – med ett offentligt jag och ett inre, hemligt; är en struktur som går igen 

inom andra områden hos Wickelius, som vi skall se. 

 

Den textsamling på 211 sidor tättskrivna blad med dubbla marginaler, som Johan 

Magnus Wickelius sammanställde i Eksjö under åren 1858 till 1865, har en 

karaktär som bäst kommer till sin rätt om man betraktar den som helhet. Inom 

denna helhet finns epitafier, hälsorecept, politiska betraktelser, religiösa 

funderingar, dikter och andra inlägg i en slags dialog med en mottagare, som 

aldrig fick läsa betraktelserna eftersom texterna i boken aldrig publicerades. Jag 

har kontrollerat tidningen Hwad Nytt som kom ut i Eksjö under den tid som 

Wickelius skrev sina texter, och där finns inga av texterna publicerade. Ur det 

perspektivet framstår texterna som ett brev till honom själv, eller ett sätt att 

befinna sig i ”ingenmansland”. Då Wickelius dog 1867 så flyttade hans fru och 

dotter till Aschanska gården – eftersom dottern gifte sig med Georg Aschan - och 

där har boken sedan legat i kassaskåpet.  På omslaget står utryckligen att den inte 
                                                 

1 Hagberg, Lars Å, Eksjö 1800-tal,(Jönköpings läns museum, Jönköping,1988) 
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får försäljas eller utlånas. Att hans dotter eller barnbarn läst texterna är troligt men 

ingen har släppt ut texterna i det öppna, vilket det faktum att museichefen i Eksjö 

inte hade en aning om att texten existerade när jag fann den, är ett bevis på.  

    Så om breven verkar vara sända till Wickelius själv, och ingen har handskats 

med texten förrän jag fann den 140 år senare, så liknar mitt arbete ett slags 

lyftande av en ostkupa eller ett smygtittande in i hans ”ingenmansland”. Denna 

hermeneutiska situation, där jag försöker förstå vad Wickelius förstod, ter sig väl 

lämpad för att beskriva livsförståelse. Wickelius livsförståelse innesluter ett 

religiöst tänkande, men för att göra beskrivningen av hans livsförståelse rättvisa så 

skulle även hans förhållande till samhället, politiken, kvinnorna, juridiken, 

kvacksalveri, alternativ läkekonst, fattigvård m.m. tas med. I denna uppsats 

koncentrerar jag mig dock på hans religiösa tänkande, i ett försök att beskriva 

detta i relation till samtidens kristna idéströmningar; men i uppgiften ingår även att 

plantera honom i det övriga, samtida bevattningssystemet där upplysningen, 

sekulariseringen och det vetenskapliga tänkandet innefattas.   

 

När man gör teologi upprättar man en kritisk relation mellan en tolkning av den 

kristna traditionen och en tolkning av den aktuella mänskliga situationen. Den 

aktuella mänskliga situationen är i denna uppsats Wickelius skrivande. Den är inte 

hans liv som den hade varit i en mer biografisk text. Det jag vet om hans liv är 

mycket litet och bygger på valda delar spekulation och rykten. Istället är det den 

stund då Wickelius sätter sig ned och skriver som är den mänskliga situation som 

jag tolkar och ställer i kritisk relation till den kristna traditionen. På så sätt blir 

breven adresserade till mig, som med mitt sätt att handha texten vidarebefodrar 

den till läsaren av min text.  

 

 

Frågeställning 
 

Hur ser Johan Magnus Wickelius kristna livsförståelse ut, och hur kan man placera 

honom i det teologiska landskapet, så det såg ut på 1860-talet? 
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Teori 
 

Jag finner en text. Jag läser den, och utifrån de kunskaper jag har och de kunskaper 

texten förmedlar, så gör jag reflektioner som jag skriver om i denna uppsats. Vad 

är det då för kunskap som jag har, och vad är det för kunskap som texten har? Hur 

står jag i förhållande till författaren? Hur står han i förhållande till mig? De 

epistemologiska och hermeneutiska frågorna som det handlar om här, är centrala 

delar av uppsatsen.  

    Uppgiften är att bestämma Johan Magnus Wickelius position i det teologiska 

landskapet, så det såg ut på 1860-talet. I det arbetet ingår att föra en dialog med de 

hermeneutiska och epistemologiska teorier som jag lagt som grund för mitt möte 

med texten. Dessa är framför allt baserade på Friedrich Schleiermachers och 

Diltheys tänkande. Min tanke är att i denna uppsats grundsätta både mitt eget 

tänkande och Wickelius text i en teoribildning som underlättar det vetenskapliga 

grovgörat, där textens betydelse i dess samtida kontext utarbetas av mig. Jag tar 

detta döda brev2 och låter det komma till liv; därmed utökas min kunskap.   

    Den kyrko-, idé- och rent historiska bakgrunden plus Wickelius personliga 

historia är uppsatsens omgivning, och texten – med ett för det akademiska ämnet 

avsett urval – är dess objekt. I texten uttrycker sig Wickelius men eftersom han är 

okänd som historisk person och inte mycket rent historiskt arbete rörande hans liv 

har gjorts, så är den Wickelius som faktiskt levde i Eksjö på 1800-talet inte samma 

person som den vars uttryck i den funna texten, behandlas i denna uppsats. Nej, i 

någon mån blir textens Wickelius ett objekt i mina händer, som jag använder i mitt 

arbete. Den motsatta rörelsen är dock närvarande: att jag någonstans under arbetets 

gång blir Wickelius, identifierar mig med honom.  

    I Michael Ermarth’s essä The Transformation of hermeneutics: Nineteenth-

Century Ancients and Twentieth-century Moderns3, menar han att vi inte borde 

tänka på tidig hermeneutik som något nattståndet, vilken sedan blivit utbytt mot 

                                                 
2 Diltheys formulering i anslutning till problemet att komma över sin avskildhet, som för honom 
har innebörden att levandegöra detta döda brev genom sin egen subjektivitet, Bruns, Gerald L., 
Hermeneutics, Ancient and Modern, (Yale University Press, New Haven and London, 1992), s. 153 
3 The Monist, 64, no.2 (april 1981), s. 175-94 
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senare försök. Med tidigare menar han just Schleiermacher och Dilthey.4 Min 

teoretiska ståndpunkt i anslutning till detta arbete blir därför att försöka hitta en 

teoretisk grund som håller både den cartesianska hermeneutiken och de senare 

hermeneutiska teorierna stången och istället blir ett försvar och en undersökning 

av vad dessa båda herrars teorier innehåller. Min övertygelse är att dessa teorier 

passar föreliggande arbete bäst och att de delar jag väljer att arbeta med ur dessa 

fungerar bäst tillsammans med Benkt-Erik Benktsons typologimetod, som jag valt 

att sätta i teoriernas handräckningstjänst.5 

    Tanken är att hitta till den nuvarande uppgiften passande teorier för att på så sätt 

kunna utföra ett gott vetenskapligt vardagsarbete. Motsatsen hade varit att ha tagit 

en spännande, senare teori. Säkert hade mängder av reflektioner kommit även ur 

ett sådant arbete, men risken hade varit att uppsatsen då mera hade handlar om rent 

teoretiska resonemang och att materialet hade hamnat i bakgrunden.6 Min tanke 

med detta arbete är att grundsätta materialet och när det sedan står på fötterna i ett 

tydligt landskap, fortsätta med samma material ur helt nya teoretiska perspektiv.  

  

Enligt Schleiermacher så är den hermeneutiska uppgiften: ”To understand the text 

first as well as and then even better than its author”. Både Schleiermacher och 

Hegel reagerade mot den Cartesianska Hermeneutiken som de ansåg producera 

museiföremål med hjälp av sina historisk-kritiska analyser, där tolkarens subjekt 

var distanserat till, och kontrollerade materialet. Istället skulle man, enligt Hegel, 

tillägna sig det döda brevet och låta det inlemmas i ens eget tänkande, och att 

ingen  kunskap existerade utan att ens egen anda var närvarande. Schleiermacher 

formulerade samma reaktion som att det handlade om att träda in i en annans 

                                                 
4 Bruns, Gerald L., Hermeneutics, Ancient and Moderns, (Yale University Press, London and New 
Haven, 1992), s. 2 
5 Benktson,Benkt-Erik,Adam,vem är du? Typologi och teologi - en problem-orientering,(Håkan 
Olssons, Lund,1976) 
6  I Academy adresses, skriver Schliermacher om Wolf, en av Schleiermachers inspiratörer till det 
hermeneutiska tänkandet : ”Then as a warning, he refers to the distinction he makes between the 
type of theories advanced by the ancients, which actually facilitated a task (in this case, the task of 
interpretation), and those theories to which we moderns are inclined, which become engrossed in 
abstruse accounts of the nature and bases of the art and so fail to be of any practical value.”, 
Klemm, David E., Hermeneutical Inquiry, Volume 1, The interpretation of texts (Scholars press, 
Atlanta,georgia, 1986), s. 64 
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subjektivitet. Där Hegel såg tolkningen av saken (vad som skrevs) som det 

viktigaste, såg Schleiermacher subjektiviteten hos den andre och singulariteten 

däri, som ett sätt att lösa det centrala hermeneutiska problemet: att komma över till 

den andre; att överbrygga åtskillnaden. Vad är det då vi förstår hos den andre? 

Enligt Schleiermacher är det minds (sinnen, sinnelag)7 snarare än tankar. I 

romantikens anda menar Schleiermacher att både den spådomsaktiga (divinatory) 

och den jämförande metoden behövs för att göra tolkning av den andre. Den 

spådomsaktiga (min översättning) används för att nå en slags omedelbar förståelse 

av författarens individualitet, medan den jämförande sedan arbetar mer 

vetenskapligt och typologiskt. Dessa båda metoder inlemmas sedan i tidsandan.  

    Benkt-Erik Benktsons typologimetod  innehåller tal om första intrycket (som 

måste tas på allvar och göras till en hypotes och undersökas), antitypik och 

intraindivuell typik (som uppmärksammar andra och gör jämförelser däremellan); 

samt monotypik (som är tidsandan). Här ser man hur Schleiermachers 

hermeneutiska teori är möjlig att sammankoppla med Benktsons typologimetod.   

 

En utav de mest centrala delarna av Schleiermachers tänkande – kanske den mest 

centrala – var möjligheten av, drivkraften till att överbrygga åtskillnaden. Att 

komma över till den andre. Den största kritiken mot den romantiska 

hermeneutiken bestod av att den hade ett drag av självutplåning i sig. Wordsworth 

har dikter som utspelar sig vid en lantlig kyrkogård och beskriver en fantasi om de 

döda, och att författaren blir de döda; överskrider gränsen/överbryggar 

åtskillnaden. 

     

För Dilthey innebar att överbrygga åtskillnaden att man levandegör det döda 

historiska brevet genom sin egen subjektivitet. Alltså mer det Hegelska tillägna än 

det Schleiermachska bli den andre. Till skillnad från Hegel så ser inte Dilthey 

textens sache som det centrala, utan dess levda erfarenhet (Erlebnis). Textens 

logiska enheter skapar inte mening. Det är upplevelsen av textens livsuttryck 

(Lebenaüsserung) som skapar mening. Diltheys textteori är andlig, i betydelsen 

                                                 
7 ordet mind är så gott som oöversättbart. 
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icke-exegetisk. Förståelsen (Verstehen) av texten bygger på upplevelse mer än en 

förklaring av de rent informativa bitarna. För Dilthey blir denna andliga textteori 

aldrig så pneumatisk – i den lutherska betydelsen där läsaren är den som tolkas - 

att den låter texten förändra läsaren. Då läsaren upplever/låter sig belysas av texten 

så skapas hypoteser om texten, som sedan testas. Detta är grunden för Diltheys 

induktiva/deduktiva metod, som bygger på undersökning av texten, vilken skapar 

en hypotes, som testas på samma material som skapade den, och därefter antingen 

bekräftas eller falsifieras. 

   Dilthey går ifrån romantikens vilja att bli den andre. Den andres erfarenheter 

skall förstås internt. De skall återupplevas (Nacherleben). I arbetet med att 

överbrygga åtskillnaden låter han den andres åtskillnad försvinna genom att låta 

hans brev komma  till/tillägnas sin självförståelse och på så sätt vidga denna 

självförståelse. Ideellt sett skulle denna självförståelse kunna vidgas så långt att 

den kom att gälla alla människor, och på så sätt  utgöra ett svar på frågan vad det 

är att vara människa.  

 

Senare teorier om texttolkning skulle kunna användas i relation till Wickelius text, 

och med vars hjälp man skulle få fram mängder av resultat. Om man ser 

Heidegger som en representant för de teoretiker som förutom språkfilosofin och 

den därur kommande strukturalismen, också satte söklyset på det tolkande 

subjektet och dess möjligheter att förstå den andre, grundat i ett faktum att den 

tolkande tillhör en värld, inte i att han använder sitt medvetande. Gadamer kan 

beskrivas som en sekulariserad Luther i sitt sätt att se den andres text som något 

som genomlyser uttolkaren. Med Gadamer och Heidegger så äter texten upp 

uttolkaren. Min idé med valet av Dilthey är att undgå att bli uppäten. Det blir inte 

lätt. Eftersom jag redan nu ser en fortsättning efter denna uppsats med samma 

material, så är mitt uppstannande vid Dilthey – sett ur den hermeneutiska 

historiens perspektiv – att se som ett sätt att stänga inne andra teoretiker bakom 

dörrar som hela tiden vill öppna sig.   
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   Framförallt finns det med Dilthey fortfarande en applicerbarhet av hans teori 

mot Benktsons typologiseringsmetod, samt att Diltheys levandegörande av det 

historiska brevet bokstavligen liknar det arbete jag faktiskt gör.  

 

Kombinationen mellan det gränslösa inkännandet av den andre hos 

Schleiermacher och Diltheys tillägnande av densamme8, är det spänningsfält jag 

hoppas att denna uppsats skall leva i.9 

 

 

Metod 
 

Att fastställa Johan Magnus Wickelius teologiska typ är den uppgift jag här åtagit 

mig. Hur gör man det?  Om man skriver om en känd historisk, redan omskriven 

person, så har man att gå i svarsmål mot tidigare forskare och i dessa fall bestrida 

eller bekräfta tidigare forskning; ofta med hänvisning till nytt material, nya 

forskningsrön eller ny kunskap rörande omständigheter i den omskrivne personens 

samtid. Vad gäller Johan Magnus Wickelius finns inte den möjligheten. 

Forskningsfältet är en tabula rasa. För att strukturera detta arbete använder jag 

Benkt-Erik Benktsons typologiseringsmetod. Här följer en kort genomgång av vad 

denna består av.  

    Vi har här att göra med en metod vars arbetsfält är den hela tiden fortlöpande 

idéhistoriska forskningens typbestämningar. Metoden skall kunna anpassas till 

vilken historisk tid som helst och underlätta en analys av läget vad gäller 

fromhetstyper och de konfrontationsaspekter dem emellan där relationerna 

emellan typerna är central. Arbetet inleds med en variabelreduktion, som har till 

uppgift att renodla de för undersökningen intressanta och relevanta 

                                                 
8 Här syftas på den andre, men att omvandla den andre till densamme, är kanske just den punkt där 
Dilthey både missförstår Schleiermacher och avvisar porösiteten, som är en attityd vilken hela 
tiden är öppen för ny kunskap och förändring.  
9 Hela resonemanget i teoridelen är hämtat ifrån: Bruns, Gerald L., Hermeneutics Ancient and 
Moderns, (Yale University Press, New haven and London, 1992), särskilt kapitlet Scriptura sui 
ipsius interpres: Luther, Modernity, and the Foundations of Philosophical Hermeneutics, samt 
Klemm, David E. Hermeneutical Inquiry, Vol. 1 o. 2, (Scholars Press, atlanta,Georgia,1986) och 
där särskilt de fyra orginaltexterna av Schleiermacher och Dilthey.  
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fromhetstyperna. Här ställer man frågor om vad som är centralt eller perifert för 

typen och vad som är atypiskt. Detta görs för att uppnå tydlighet. Dessa teoretiskt 

uppställda typer kan beskrivas som en rörelse ifrån materialet; de har liten 

motsvarighet i empirin. Därför gör man en typkomplettering, som istället rör sig 

mot det i den komplexa verkligheten baserade materialet. Man skapar då 

undertyper, som delar centrala variabler hos huvudtypen men inte mer perifera, 

mellantyper, som kan ha en blandning av flera huvudtypers centrala variabler, eller 

övergångstyper, vars struktur liknar mellantypens men som delar variabler ur olika 

huvudtyper i det historiska längdsnittet och inte, som hos mellantypen, i samtiden. 

Denna typkomplettering är en del i den öppenhet för omvärdering som denna 

metod äger. Denna vilja att vara öppen och anpassningsbar till verkligheten och 

det konkreta, vetenskapliga arbetet har delvis kommit av en stark kritik emot 

typbestämningen, som ansetts idka klassificeringsarbete eller ”pidgeonholing” 

som Thor Hall uttrycker det i sin kritik av den s.k. lundateologin. Skillnaden 

mellan typologisering och klassificering är den att i ett typologiseringsarbete så 

liknas uppställningen av de olika typerna vid kullar i ett landskap och personen 

som skall typbestämmas placeras sedan i detta landskap. Han/hon kan då stå 

emellan två kullar eller på två samtidigt; gränserna är flytande. Inom 

klassificeringen så tillhör du en klass eller inte; fallet är avslutat. 

När man arbetar fram en persons livsförståelse med hjälp av denna 

typologiseringsmetod, så används en metod inom metoden som kallas antitypik. 

Denna består av att man använder två typer som är olika och låter dem belysa 

varandra. Här löper man två klara risker. Den ena är att man bara framhäver den 

ena typen och låter den andra vara den framhävda typens bakgrund. Typskildring 

innebär inte per automatik antitypik, som om själva begreppet typ förutsatte 

begreppet mottyp. A. Wellek formulerar det sålunda som att ”Vid typskildring 

opererar man med polära motsatser, som inte är motsatser rätt och slätt utan 

motsatser, som visar hän på och förutsätter varandra.”10 Den andra risken är att 

man värderar den ena typen högre än den andra. Metoden används i ett 

                                                 
10 Benktson,Benkt-Erik, Adam,vem är du? Typologi och teologi - en problem-orientering,(Håkan 
Olssons, Lund,1976), s. 38 
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vetenskapligt arbete som har med värden att göra. Detta innebär inte att man skall 

värdera, snarare att man bör vara aktsam mot varje sådan tendens.11  

  

Monotypik är den tidsanda som alla typer delar. Den är den bakgrund mot vilken 

alla typer utvecklar och definierar sin särart. Ett utmärkt exempel på ett 

monotypiskt arbetssätt är de två första kapitlen av Karl Barths Protestant Theology 

in the Nineteenth Century, där han läser av 1700-talet med hjälp av dess egna 

glasögon. Monotypiken har en tendens att förbises när undersökningen till stor del 

bygger på antitypik, det vill säga när typerna är beroende av en mottyp för att 

beskrivas. Även en persons individuella drag kan vara av sådan art att de skymmer 

det monotypiska.   

     

Renodling är en idealtypisk metod som rör sig på två plan. Renodlingen kan vara 

primär och är då utarbetad i materialet självt av författaren; denna typ beskrivs då 

som en realtyp.  Renodlingen kan också vara sekundär och är då något som 

forskaren gör för att renodla typen; som då beskrivs som en idealtyp. När 

forskaren utför sitt arbete – som är en rörelse fram och tillbaka mellan realtyp och 

idealtyp -  kan han antingen idka komparativ typik på horisontalplanet, där han 

jämför typer med varandra, men också reflexiv typik på vertikalplanet, där han 

studerar förhållandet mellan de olika variablerna som konstituerar en typ. 

    När man sedan ställer upp strukturen för realtypen så är det av vikt att  i det 

reflexiva arbetet fastställa de olika variablernas vikt, komplexitet och hur de står i 

relation till varandra. En variabel kan vara allt ifrån den mycket komplexa 

variabeln Gudssyn till variabeln som är sig själv, det vill säga en vokabel. Ett 

exempel på en vokabel är ”den förfallna kristendomen”, som kan vara en pietistisk 

vokabel men inte behöver vara det, beroende på sammanhanget där den används. 

Om bokstavsbeteckningar är olika delar av en typs struktur så kan de ha helt olika 

sorters bokstäver. De är då antingen renodlade antityper, eller tillhör ett annat 

                                                 
11 Här finns ett stöd för mitt val att arbeta med Dithey i samband med denna metod. Att arbeta med 
värden utan att värdera underlättas om texten tillägnas mig, och inte tvärtom. Det i en mening 
konservativa i Ditheys attityd gentemot den andre – att han/hon i viss mån lär mig det jag redan vet 
– kan på det metodiska planet användas som ett raster för att undå värdering. 
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typsystem. Intressantare blir det då två typer har samma uppsättning bokstäver 

men deras struktur är olika. (jämför med de två tyska orden LEITEN och TEILEN, 

som har samma sorts bokstäver i sig men med olika inbördes förhållande där T är 

variabeln synlig kyrka och L variabeln osynlig kyrka.) LEITEN är ortodoxi och 

TEILEN – där L bytt plats med T – är pietism.)  

 Typologin tangerar individen men har en viss grad av allmängiltighet hos sig, som 

går utöver individen. I ett typschema är dock den individuella särarten – av 

Benktson uttryckt som β - viktig.  

 

En mycket viktig aspekt av typologiseringsarbetet är materialets egna möjligheter 

att korrigera det schema som forskaren sätter upp. När materialet ifråga är nu 

levande människors utsagor, så är deras möjligheter att störa forskaren välordnade 

universum större, än om materialet ifråga är ett skrivet material av en avliden 

människa. Kraven på uppmärksamhet ifrån forskaren vad gäller revidering av 

själva typschemat under arbetets gång, är därför i detta fall av stor vikt. 

 

En livsåskådnings centrum uttrycks ofta med en så kallad nyckelvariabel som kan 

vara en enkel vokabel eller en komplex variabel. Denna nyckelvariabel 

konstituerar inte typen, det gör alla variablerna, men det utmärkande för en 

nyckelvariabel är att den anger en bestämd ordning mellan de andra variablerna. 

Om man ser på den struktur som alla variablerna bildar – där de mest sammansatta 

är de mest strukturerande – så är nyckelvariabeln den organiserande principen i 

strukturen.12 

 

 

 

 

 

 
                                                 

12 Benktson,Benkt-Erik,Adam,vem är du? Typologi och teologi - en problem-orientering,(Håkan 
Olssons, Lund,1976), Inledningskapitlet samt kapitlen 1-7 
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Källor 
 

Min källa är Wickelius textsamling. Vilken typ av textsamling är då detta?13 Vilka 

av dikterna, inläggen och recepten är skrivna av Wickelius själv och vilka är 

avskrivna? Ibland anger han källan eller författaren, och använder i dessa fall 

citationstecken som ett sätt att visa hur han för in denna text i sin egen samling. 

Följden av det skulle vara att det som står utan citationstecken skulle vara skrivet 

av Wickelius själv. Vad gäller artiklar rörande olika ämnen så använder han 

genomgående citationstecken eller uppger källan. Däremot använder han varken 

eller, rörande de olika hälsokurerna. Kvarstår så dikterna. Här verkar det finnas en 

konsekvens. Han uppger alltid källan, författaren eller sätter citationstecken; och 

när han inte gör det så får vi förmoda att det är hans egen hand som skapat dem. 

Vad som talar emot detta är att vissa grav-verser behandlar dödsfall som skett en 

bit bort rent geografiskt. Det finns verser som handlar om dödsfall så långt bort 

som Västerås, Västervik, Mariestad, Örebro och Ryssby (i Kalmar län). Om dessa 

är skrivna av Wickelius så har han i så fall blivit tillfrågad av någon som antingen 

kände eller kände till honom, och i vetskap om att han skrev verser, bett honom 

skriva en vers för tillfället.  Han kan ju ha samlat in dessa verser och glömt sätta 

citattecken eller ange källan, men konsekvensen igenom hela textsamlingen gör att 

jag väljer att betrakta även dessa dikter som hans egna.  

    En titel till en vers utan citationstecken eller källhänvisning heter En Runa på 

C.j. Egelins Graf i Aachen år 186414, vilket indikerar att han själv stått framför 

just själva gravstenen och skrivit av versen. Han kan också ha skrivit av den ifrån 

någon tidning, eller skrivit den själv på beställning. Ett annat särfall är en vers med 

titeln Wild Doctorinnan Beata Sofia Strandbergs jordfästning i Hammar Kyrka, 

den 12 augusti 1860 afsjöngos följande verser: (melodi: ”milda aftonstjerna”)15, 

som ger vid handen att Wickelius stått i kyrkan och lyssnat på sången, vilket inte 

motsäger att han skrivit den själv. 

                                                 
13 Se bilaga 1 för en överblick av samtliga rubriker i Wickelius textsamling. 
14 Wickelius, ss. 168-69 
15 Wickelius, s. 90 
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    Vid två tillfällen finns två verser till samma avlidna, och vid det ena tillfället 

står ”af en annan författare”16 i anslutning till den andra versen. Möjligheten finns 

ju att inga dikter är skrivna av Wickelius, och att detta af en annan författare inte 

skulle syfta till honom som författare utan ytterligare en, men hänvisningarna till 

källor och användandet av citationstecken är så konsekvent och medvetet17 att jag 

väljer att betrakta de övriga dikterna som hans alster, tills motsatsen är bevisad.  

    Vem som än skrivit dikterna så är själva textsamlingen ett uttryck för Wickelius 

livsförståelse.   

 

 

Källkritik 
 

Man kan inte kritisera Wickelius för sin textsamling, som han samlade ihop utan 

en tanke på publicering. Vad man kan diskutera är på vilket sätt textsamlingen 

själv styr in sin författare i en typ, och om det i stoffet självt finns uppfattningar 

om olika typer. Det som Benkt-Erik Benktson benämner primär renodling. Till 

viss del är det så, men textens karaktär av lite disparat ihopsamlande gör att vi här 

inte riktigt kan tala om en teolog som i egentlig mening identifierar sig med en av 

honom uppställd typ, som står i motsats eller går i svaromål mot andra teologer. 

Wickelius har en teologi, men den är inte formulerad i dialog med andra teologer 

som lyssnar på honom och förväntar sig att han skall utlägga denna teologi. Den är 

istället formulerad in emot, och med, en textsamling vars delar representerar 

Wickelius dialog med sig själv. Så, eftersom samlingen inte har något annat syfte 

än att vara just en samling, så kan man inte kritisera Wickelius för att samlingen 

ser ut som den gör. Däremot kan man vara medveten om dess karaktär. Denna 

karaktär bestäms till stor del av att den inte är tänkt att läsas av någon annan än 

författaren själv. Därför är stora delar av den självmotsägande, icke-syntetisk och 

porös, i den meningen att det subjekt som är uppsatsens objekt, är öppet, frågande 

                                                 
16 Wickelius, s. 179 
17 Vid ett tillfälle citerar Wickelius sig själv då han återger ett anförande han gjort i rätten.  
Wickelius, s. 31. 
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och sökande. Det som är textsamlingens stora svaghet – att den inte har någon 

diskurs – är också dess styrka, eftersom Wickelius repliks mottagare blir jag.   

    Visst finns det uppfattningar i textsamlingen om olika religiösa typer i samtiden, 

men de är ibland omedvetna samtidigt som Wickelius egna positioner hela tiden 

prövas. Den enda typ som nämns med namn är den Herrnhutiska; annars sker 

beskrivningen av typer med hjälp av olika uttryck för denna eller dessa typer.  

 

 

Avgränsning 
 

Struktureringen av uppsatsen baserar sig på Karl Barths fyra områden som han 

ansåg vara de områden där humaniseringen av teologin under 17-1800-talet visade 

sig tydligast. Dessa var: staten, borgerlighetens moral, vetenskapen/filosofin och 

individualismen/det inre livet. Barth talar om den nya människan som den 

absolute mannen. Detta är en människa som använder allt i sitt eget syfte; 

religionen likaså. Upplysningsmänniskans/den absolute mannens viktigaste mål 

och drivkraft är att sätta sig själv på tronen. Gud och religionen blir verktyg i hans 

händer, som används för att nå hans egna mål.18  

    Dessa fyra avdelningar som jag anser passa materialet och mitt arbete väl, delas 

sedan in i tre underavdelningar: religionen, livet och döden. Dessa är bestämda 

och styrda av materialet självt. I dessa underavdelningar diskuterar jag sedan 

huvudavdelningens problemkomplex i förhållande till respektive underavdelnings 

tema. Detta ger en naturlig avgränsning, som under varje avdelning tvingar mig att 

diskutera Wickelius livsförståelse i relation till just det begreppspar som avsnittet 

behandlar.  

 

 

 

 
                                                 

18 Barth, Karl, Protestant Theology in the Nineteenth Century(Grand rapids, Michigan2002), ss. 69-
109. 
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Tidigare forskning. 
 

Lars Å Hagberg har i sin historiska svit om Eksjö skrivit en bok som handlar om 

1800-talet. I den nämner han Johan Magnus Wickelius kort vid olika tillfällen. 

Dessa mycket knapphändiga uppgifter säger ingenting om hans kristna 

livsförståelse, men är däremot fantasieggande och ger en del tips på källor för 

forskning rörande Wickelius biografi.19 

  

Har då någon använt Benktsons typologiseringsmetod?  

 

  Tabell över utlåningsstatistik för  
”Adam, vem är du?”  av Benkt Erik Benktson 
Bibliotek:      Statistisk start Antal utlånade ex. 
Carolina Rediviva (Uppsala) 2001  4 st.  
Lunds Universitetsbibliotek 1998  2 st.  
Lunds Teologiska Bibliotek 1999  Inga  
Gävle Högskolebibliotek  2002  Inga  
Umeå Universitetsbibliotek 2001  Inga  
Kungliga Biblioteket  1998  Inga  
Linköpings Universitetsbibliotek 1996  1 st.  
Göteborgs Universitetsbibliotek 1989  5 st.  
    Summa: 12 st.  
Statistisk startår i medeltal: 1998 lån/år 1,5 st.  

   
  Källa: Bibliotekarier i informationsdisken vid respektive bibliotek. 

 

Denna lilla undersökning som jag gjort, ger vid handen att boken inte blivit 

mycket använd. Då undersökningen främst ser till utlåningsstatistiken efter år 

1998 så kan jag inte veta vad som hänt innan dess. Inga stora slutsatser kan heller 

dras ifrån denna undersökning, men jag finner det ändå anmärkningsvärt att en bok 

som har en så väl utarbetad metod för att kartlägga religiösa typer, inte är mer 

eftersökt.  

                                                 
19 Hagberg, Lars Å, Eksjö 1800-tal (Jönköpings läns muséum, Jönköping, 1988), ss: 79, 80, 149, 
162, 163, 170, 183. 
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    Benktsons egen bok ”Du Herrens Tjänare”20 är annars ett ypperligt exempel på 

hur man kan använda metoden för att ciselera ut en position hos en tänkare utan att 

förgripa sig på material eller kontext. 

 

Vad gäller Schleiermacher och Dilthey så har de använts, tolkats, omtolkats och 

både blivit omhuldade och utstötta. Att använda dem är inget nytt; snarare 

betraktat som lite gammaldags och bakåtsträvande. Jag hävdar dock att fräschören 

och användbarheten hos framför allt Schleiermacher, är omistlig. Hos honom finns 

källsprången till en mycket stor del av den senare Hermeneutiken. Att använda 

honom och Dilthey blir nästan lite udda i en akademisk kontext där ibland något 

nytt per definition är bra. Nu hävdar jag i första hand dessa båda herrars teoriers 

anpassningsbarhet till förevarande undersökning, men – sett i ett vidare perspektiv 

– deras betydelse för grundandet av ämnet Hermeneutik är så stor att argumentet 

för att först fördjupa sig i deras tänkande och sedan gå vidare, är tungt vägande. 

 

 

Idéhistorisk Bakgrund 
 

I min uppsats Carl Gustav von Brinkman, where are thou? nämner jag i andra 

delens början hur Brinkman och Thomas Thorild våren 1806 sitter i Greifswald – 

mitt under brinnande krig - och diskuterar sina bägge arbeten.21 De är skrivna på 

tyska och skulle – om innehållet blev känt av Kungen Gustav den 4:e Adolf – 

skapa problem för dem bägge. Kungen hade stramat upp religionen i riket och 

infört en slags upplysningteologisk variant av den lutherska tron som skulle gälla i 

hela riket.22   

    När Gustav den 4:e Adolf  blev avsatt och en ny regeringsform infördes 1809, 

så upphävdes enväldet och samtidigt fick formuleringarna om den kristna lärans 

omfattning, skydd åt densamma och de olika läromeningarnas frihet, direkt 

                                                 
20 Benktson, Benkt-Erik, Du Herrens Tjänare, En analys av Abraham petterssons teologiska typ, 
(CWK Gleerup, Lund, 1968)  
21 Brinkman, Filosofische Ansichten och Thorild, Aritmetiken 
22 Olsson Peter, Brinkman, where are thou?(Kau, Karlstad, 2004), ss..32-33 
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betydelse för både kyrkan och den enskilde. Nu upphävdes kyrkolagen ifrån 1686 

där hela Konkordieboken hade påbjudits som förklaring till den rena evangeliska 

läran. Istället angav regeringsformen 1809 § 2 endast Augsburgska bekännelsen 

och Uppsala mötes beslut. Varken de fornkyrkliga bekännelserna eller Luthers lilla 

katekes nämndes.  Regeringsformens § 16 säger att ”konungen bör […] ingens 

samvete tvinga eller tvinga låta utan skydda var och en vid en fri utövning av sin 

religion, så vitt han därigenom icke störer samhällets lugn eller allmän förargelse 

åstadkommer.”23 Dessa formuleringar betydde i princip frihet inom kyrkan. Under 

1800-talets första hälft gjordes till exempel s.k. visitationer i Eksjö stads- och 

landsförsamling och då kunde konstateras att sekterisk smitta ej förekom. Så sent 

som 1858 meddelades det på Eksjö kyrkorådssammanträde att en piga i 

Norrköping föregående år övergått till baptistförbundet. Hon gjorde dock avbön, 

avlade trosbekännelsen och återupptogs under förmaningar. Annars är det just vid 

denna tid runt 1857 som kolportörerna och läsarna börjar synas i Eksjö 

församlingars anteckningar. Man var dock orolig över förkunnelsens innehåll och 

ville därför veta när mötena ägde rum, så att man kunde kontrollera dem. I maj 

1859 tillträder Carl August Augustinsson tjänsten som kyrkoherde i Eksjö och 

installeras där ett halvår senare. Han kom ifrån väckelsekretsar och han var en av 

den nyevangeliska rörelsens småländska centralgestalter. Han hade själv utbildat 

och skickat ut kolportörer. Företrädaren till Carl August Augustinsson hade varit 

Nils Johan Danielsson, som var gammal-lutheran. Han hade varit kyrkoherde i 

Eksjö under hela Wickelius tid i staden (Wickelius anlände dit 1836). N.J. 

Danielsson avled den 4 oktober 1857.24 Det var alltså i glappet mellan dessa två 

kyrkoherdar och vid väckelserörelsernas anländande, som Wickelius började 

samla och skriva sina texter.  

    1809 års revolution skapade sålunda ingen omedelbar förändring inom kyrkan 

men den skapade förutsättningar för det reformarbete som Gustav den 4: e Adolf 

hade motsatt sig.25 I anslutning till detta reformarbete fanns en del stora 

personligheter, som blev inflytelserika för tidens andliga och kyrkliga utveckling.  
                                                 

23 Jarlert Anders, Sveriges Kyrkohistoria, (Verbum, Trelleborg, 2001), s.14 
24 Hagberg, ss. 63-65 
25 Jarlert, s.15 
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De jag syftar på är, Esaias Tegnér (1782-1846), Johan Olof Wallin (1779-1839) 

och Henrik Schartau (1757-1825). Beskrivningen av deras ståndpunkter och 

attityder  kan tjäna som en kort sammanfattning av vad som kom att prägla kyrkan 

och individerna under 1800-talet första hälft. Förutom att de representerar 

betydande delar av den andliga utvecklingen i Sverige under tidigt 1800-tal, så 

nämns de två första med jämna mellanrum i Wickelius textsamling. Henrik 

Schartau tar jag med därför att han förvaltar det ortodoxa arvet, som levde i 

Wickelius närhet i gestalt av N. J. Danielsson, och  för att visa på att detta arv 

spelade en roll i en annars allt mer sekulariserad samtid.  

    Tegnér skrev dikter. Han gjorde akademisk karriär och blev biskop.  Det som 

utmärker hans teologiska tänkande är deismen. I dikten ”Försonligheten” ser vi ett 

klart uttryck för detta: ”O, vad gör det hur vi kalla/denna far som ingen ser?/för 

vad dyrkad bild vi falla/solen eller korset, ner?”  Han influerades av romantiken, 

vilket fick uttryck i en större innerlighet i det religiösa tänkandet. När han talar om 

den nya ”andliga” karaktären” hos kristendomen vid Lutherjubiléet 1817, så 

verkar inte denna livsförståelse av kristendomen som ”andlig” vara förknippad 

med någon klart formulerad dogmatik vars innehåll klargör synen på 

omvändelsen, inkarnationen, treenigheten eller andra centrala begrepp, utan mera 

centrerad i ”känslan”.  Den  enda dogm Nordisk Teologisk Uppslagsbok tar upp i 

anslutning till Tegnér är Försoningsläran, och den är klart inspirerad av 

romantikens syn på fallet och försoningen där det viktiga är att denna lära inte får 

bygga på offer.26  Dogmatiken var av underordnad betydelse för Tegnér. Retoriken 

– framför allt i skriven form – var däremot central. Hur man uttrycker sig.27  

    Wallin skrev också dikter, och psalmer förstås. Där Tegnér var lärd teolog utan 

att vara dogmatisk, så var Wallin varken eller. Han var mer inriktad på 

församlingarnas aktuella behov, och då framför allt vad gäller predikan och 

psalmdiktning. Hans retorik var ojämförlig. Den var välljudande och enkel. Där 

                                                 
26 Detta avståndstagande till fenomenet offer under romantiken och väckelserörelsernas hyllande av 
detsamma, är mycket intressant. Om detta är tes och antites, så skulle kanske försakelse för den 
andre i motsättning till självcentrering vara en möjlig tolkning. Det var denna syntes som 
ortodoxin bevarade i sin dogmatiska puppa.  
27 Askmark, Ragnar, huvudred. Nordisk Teologisk Uppslagsbok (C.W.K. Gleerups Förlag, Lund, 
1957), ss. 846-849 
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fanns klara platonska inslag och mycket moralism i upplysningsteologins anda. I 

hans psalmer finns en spänning mellan just upplysningsteologi och mer bejakande 

kristen (ortodox?) tro. När han satte igång med arbetet att framlägga förslag till 

psalmbok så moderniserade han gamla psalmer och färgade dem därmed i 

upplysningsteologisk anda. Under detta arbete kom han dock till insikt om att det i 

de gamla psalmer fanns något som inte fick gå till spillo. Så istället för att 

dogmatisk analysera tron, så hamnade Wallin igenom filologin och 

psalmredigerandet, i knät på något (ortodoxi?) som inte var upplysningsteologins 

smak och innehåll.  Hans psalmbok blev godkänd, men inte påbjuden hela folket.28 

I kombination med att 1809 års regeringsreforms § 86 öppnade möjligheter för 

utgivning av teologiska och religiösa skrifter29, så kan man fascineras av att 

Wallins psalmbok fick ett sådant genomslag som den fick, samtidigt som den inom 

evangeliska kretsar nästan helt misskändes. Det som präglar hans psalmer är 

genomgående ett slags upplysningsteologiskt manande till dygder som en 

förberedelse inför det ewiga livet. Dödstanken intar en nästan skrämmande central 

roll i Wallins diktning. Här har han en mycket stor likhet med Wickelius, som vi 

kommer att se.30  

    Schartau skrev inte dikter. Däremot hade han en egen religiös upplevelse eller 

drivkraft, som han förvaltade genom att utarbeta klara och tydliga dogmer som 

kombinerade en teocentricitet med ett starkt individualiserat drag. Han var mycket 

intresserad av det psykologiska skeendet i omvändelsen samtidigt som han 

formulerade vikten av att låta förståndet förstå läran för att sedan kunna förvandla 

denna kunskap till vilja och krafter. Detta är kanske tydligast i hans syn på Ordet. 

Detta är – på ortodoxt vis – både lära (begrepp) och medel(för Andens 

nådeverkan), men beskrivs dessutom som ett ord inom människan, ett inhämtat, 

tillägnat ord. Kunskap är, enligt Schartau, inte kunskap om den enbart förstås av 

förståndet. En sådan kunskap betraktas som ”död”. En kunskap som däremot 

tillämpas, som i egenskap av Ande verkar på människans förstånd, vilja och 

krafter, benämns ”levande”. 
                                                 

28 Askmark, ss. 1107-1110 
29 Jarlert, s. 15 
30 Askmark, ss. 1109-1111 
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    En av underfrågorna i min c-uppsats om Brinkman var huruvida den 

Schleiermachska kombinationen av en kristendom där dogmerna är centrala – om 

så omtolkade – och en öppenhet mot kulturen31 hade lyckats nå till Sverige. Ser 

man till den mycket korta presentation av ovanstående herrar, så verkar så inte 

vara fallet. Det verkar som om  man för att vara medlem av den skapande kulturen 

i Sverige antingen närmar sin en slags naturlig, upplysningsmässig religion, eller 

lämnar den helt och hållet. Väljer man en schartauansk, nyevangelistisk,  

herrnhutisk eller pietistisk väg, så väljer man bort eller förnekas detta 

medlemskap.  

Hur var det med Wickelius? Vad var hans teologiska hemvist? Var han medlem i 

den skapande kulturen? Om så var fallet; bar han, trots detta, på spår av pietism, 

ortodoxi eller herrnhutism?       

 

 

1.1 Staten och Religionen 
 

Efter en kort genomläsning av Wickelius text fick jag ett intryck. Vad göra med 

detta intryck? Enligt Benktson skall ”det första intuitiva intrycket av en typ […] 

behandlas som en hypotes…”32, annars löper man risk att kritiseras för att använda 

intuitionen utan att pröva det intuitionen gav vetenskapligt. Schleiermacher följer 

samma tankegång: ”By leading the interpreter to transform himself, so to speak, 

into the author, the divinatory method seeks to gain an immediate apprehension of 

the author as an individual. The comparative method proceeds by subsuming the 

author under a general type.”33  Ovanstående resonemang påminner om Diltheys 

induktiva/deduktiva metod, som går ut på att först samla fakta för att sedan göra en 

hypotes, som sedan testas på materialet.  

                                                 
31 Här åsyftas inte motsatsparet andlighet/världslighet, eller Guds barn/Världens barn, utan i snäv 
bemärkelse den skapande kulturen, som var den som Schleiermacher vände sig till med sin 1799 
utkomna bok Reden über die religion och som han ville övertyga om kristendomens förträfflighet.  
32 Benktson, Adam vem är du?, s. 69 
33 Brun, s 152 
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     Här är en  upplysningsteolog, var mitt första intryck. Merparten av texterna 

behandlade döden och dygden, som verkade deistiskt influerade. Vi börjar med att 

prova hypotesen på de textställen som behandlar religionen och läser dem i detta 

kapitel med Barths perspektiv och teorier om staten och statskyrkan. Barth anser 

att 1700-talsmänniskan och Staten vid samma tid var två absoluta institutioner 

vilka använde religionen i sina egna syften. Wickelius levde under en tid då 

religionen fått friare spelrum. 1809 års regeringsreform innebar framför allt en 

frihet i utövandet av religionen, inom kyrkan. Barth talar om den absoluta kyrkan, 

som i och med att den lät alla hitta sin egen tro satte sig över konfessionen. Kyrkan 

underströk härmed relativiteten hos alla konfessioner, vilket blev en universell 

sanning.  Att släppa det religiösa utövandet fritt, passade dessutom den 

demokratiska statens syften.34 För Wickelius  finns så – grovt hugget – tre val. 

Antingen lyssna på den utdöende ortodoxa rösten eller följa de två  absoluta 

spåren; fritänkare  eller pietist. Vad som kan konstateras är att han levde  i en tid 

som är den Barth beskriver ovan. Kyrkan bestod som  en absolut institution och 

även om väckelserörelserna bildade egna församlingar så anställdes – som var 

fallet med Augustinsson i Eksjö - väckelsepredikanter även inom Svenska Kyrkan.  

    Vad som är centralt rörande Wickelius är att han verkar ha sett sig själv som en 

representant för Staden – i alla sina yrkesroller och frivilliga uppdrag – och i 

förlängningen även Kyrkan och Staten. I en text rörande predikotexter är detta 

tydligt:   

 
Nya Predikotexter  

Genom Kgl Mjst Nådiga Kungörelse af 

d: 26 octob: 1860, har påbjudits 2ne 

årgångar nya predikotexter, att wexla 

om med de af ålder warande ewangelier 

och epistlar, så att desse endast hwart 3dje år, 

komma att på predikstolen uppläsas, hwarjemte 

den förändring i högmässo-ritualen blir, att 

dagens gamla evangelium skall, jemte episteln, 

från altaret uppläsas, samt att efter 
                                                 

34 Barth, s. 73 
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”Ära vare Gud” etc. i början af Gudstjensten 

församlingen alltid sjunger första wersen 

af Ps No 24. Det är den 20 november 

1862 början sker med läsandet av de nya 

texterna, hwaraf 1a årgången läses 1863, 

2ra årg 1864, och derefter år 1865 åter de 

gamla, hwilka sålunda återkomma hwart 

3je år. man bör således wid inköp af 

Psalm- och Evangelieböcker, tillse att 

de innehålla jemnwäl de nya texterna, 

hwilka redan blifwit tryckte med både 

större och mindre stil och finnas tillgänglige 

hos Bokhandlarne.35 

 

 
    Som vi ser så redovisar Wickelius ett kungligt beslut angående ritualen i 

kyrkan. Alltså Staten som styr sin kyrka, och hans avslutande kommentar 

angående vilka böcker som skall köpas in, görs av stadskassören Wickelius. Detta 

understryker hans roll som statens representant. Är då denna attityd bestämmande 

för typen upplysningsteolog? Även om både Wallin och Tégner var både 

dominerande i tiden  och upplysningsteologer så skulle jag nog säga att vi här har 

att göra med en slags monotypik; det vill säga en attityd som påverkar alla i 

samtiden. Påverkar är dock inte detsamma som stå bakom. De ortodoxa eller 

gammal-lutheranska befann sig i försvarsställning mot den absolute mannen och 

påverkades antingen de ville eller inte. Väckelserörelserna påverkades i högsta 

grad av den nya friheten och tog många gånger chansen att lämna kyrkan för gott. 

I Östgöta Correspondenten – som Wickelius läste – var debatten hätsk. De fria 

församlingarna hamnade här i försvar mot anklagelser om heresi och att dess 

ledare trodde sig vara frälsaren själv.36 Wickelius attityd blir då 

upplysningsteologisk i så mening att han representerar och följer det monotypiska, 

men det fanns ju fritänkare – vilkas resonemang fått plats i Wickelius textsamling 

- som gick ur kyrkan. 
                                                 

35 Wickelius, s.141 
36 Östgöta Correspondenten, 1858 – 1865  
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    Prästmannen Cramér skrev boken ”Afskedet från Kyrkan”, som fick insändare 

till svar i Aftonbladet. Hans svar på dessa insändare har Wickelius skrivet av. Mot 

slutet av sin insändare kommer Cramér in på vad han tror på: 
 

Men jag tror på en sådan sanning, som 

lofwar det menskliga förnuftet att det aldrig 

skall blifwa utan arbete, och att det framdeles 

skall få på sin egen wäg söka och finna 

Gud; jag will en TRO som mera litar 

på Gud och hans uppenbarelse i förnuftet, 

än på menniskor och på menniskowerk; jag 

wördar Kärleken, men en sådan, som 

skattar menskligheten högra än ett re- 

ligionsparti, och som gör mera afseende 

på mensklighetens andliga frihet, än på 

mensklig auktoritet; jag skattar Hoppet 

om en fortgående mensklighetens andliga 

utweckling högre, än om hoppet om 

menskliga bekännelseskrifters ewigt 

bindande kraft.37 
 

I boken om Abraham Pettersson redovisar Benktson Petterssons syn på relationen 

mellan uppenbarelse och förnuft. I den Wolffianska teologien hade ju 

uppenbarelsen fått stryka på foten för förnuftet, vad gällde omvändelsen och 

frälsningen. Pettersson, som är ortodox teolog, menar att: ”Det förnuft, som 

uppenbarelsen icke strider emot, är icke det blinda och yra förnuftet utan det sunda 

förnuftet.”38 Pettersson ser en parallell mellan förnuftet innan syndafallet och efter 

pånyttfödelsen, som står i direkt motsättning till det Wolffianska förnuftet. När 

Cramér skriver att det menskliga förnuftet aldrig skall blifwa utan arbete, verkar 

han försvara det Wolffianska förnuftet, men när han skriver att han vill en tro som 

mera litar på Gud och hans uppenbarelse i förnuftet, än på menniskors och på 

menniskowerk, så verkar han närma sig Pettersson. Menniskor och menniskowerk, 

                                                 
37 Wickelius, s.84 
38 Benktson, Du Herrens Tjänare, s.133 
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associeras då till Barths absoluta människa. När däremot Cramérs använder 

begreppet menskligheten i motsättning till religionsparti, och andlig frihet i 

motsats till mensklig auktoritet och avslutar med att skatta hoppet om en 

fortgående mensklighetens andliga utveckling i motsats till menskliga 

bekännelseskrifters ewigt bindande kraft, så förstår man att hans sätt att använda 

begreppet menskligt är problematiskt. Människans andliga frihet, som Cramér ser 

det, verkar stå i motsättning till menniskor och menniskowerk, som istället för att 

vara Barths absoluta människa är dogmatiska, ortodoxa kyrkomän.  

    Aftonbladet svarar med ”följande träffande ord”39:  

 
”Lika allwarligt som wi trädt upp 
emot den reaktionära ny-lutheranismen 
och emot allt, som syftar till att be- 
fästa det gamla påfwewäldet och göra 
kristendomen till ett tomt formelwäsende 
och ett hyckladt fromleri, lika allwarligt 
wända wi oss i full konseqwens dermed 
äfwen emot allt som will, likt Herr 
Cramérs bok, alldeles förneka de wälsig- 
nelser, hwilka kristendomen bringat 
werlden, och will förneka den grundwal 
för både jordiskt och andligt wäl för he- 
la wårt slägtes framtida odling, som 
blifwit lagd genom Kristendomen. 
”Men just emedan Hr Cramér oak- 
tadt sin försäkran att äwen han gjort 
sig en föreställning om andliga krafter, 
dock synes allt för litet ha gjort sig reda 
för kristendomens kraft och werkan, sådan 
han lefwer i de kristnas allmänna tän- 
kesätt och medvetande, framstår han äfwen 
i sin bok såsom ”en stark lärdomsari- 
stokrat”. Med allt hans tal om den 
religiösa forskningens frihet förekommer 
dock hans uppskattning af denna frihet 
twetydig. Han säger uti sitt förord: 
”Allt predikande liksom allt underwisande 
bör kontrolleras af staten” – en ganska 
betänklig sats, som ingalunda öfwerensstäm- 
mer med den religiösa frihetens wäsende 
och lätt kan leda till allt slags religiöst  
och kyrkligt förtryck”. Och i sin bok 
ställer han judarnes skriftlärda och fari 
séer såsom ”de sansade” emot den få- 
kunniga och förwillade hop, som lyssnade 
till det, som den af fariséerna förkätt- 

                                                 
39 Wickelius kommentar. S.84 
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rade profeten från Nazareth hade att 
förkunna. Han utlåter sig om den 
stora mängden i en ton som skulle äfwen 
wilja säga med de judiska skriftlärde: 
”Detta folk som icke känner lagen, är 
förbannadt” 
Uppenbarligen är den religiösa frihet 
som han yrkar, följaktligen icke en sådan 
hwilken, liksom kristendomens wälsignelser 
öfwerhufwud, kan komma den stora menig- 
heten till del. De skolbildade 
böra för den skulle, enligt denna upp- 
fattning, likt det katolska presterskapet 
stå såsom förmyndare öfwer menigheten 
och utportionera måttet af den sanning 
hwilken må komma den stora mängden tillgodo.40 

 
 

 

 

Som vi ser så verkar Cramérs religionsfrihet även gå statens ärenden. Statens 

absolutism styr även friheten, enligt Cramér, som verkar tycka att fel grupps (de 

ortodoxa kyrkomännen) absoluta krav får råda. Lärdom, judendom, katolicism och 

– från Cramérs insändare – en dos naturlig religion verkar vara de ingridienser 

som Cramérs  absoluta grupp herrar bör inneha, för att låta sina krav gälla för alla.  

    Var står då Wickelius i detta? Det faktum att han senare skriver av hela dikten 

”Aftonhimmelen, betraktad från mitt sjukrum” av Cramér, kan tyda på att han 

faktiskt närmade sig dessa fritänkaråsikter: 
7. Kristen, Jude, Hedning och de alla, 

Som Muhammeds Gud sig anbefalla, 

Slingre snart fast sig Kärleksbandet om. 

Intet hat orena deras böner;  

alle äro samme faders söner, 

Werlden all är Herrans helgedom. 

8. Tron är tro på Gud, ej tro på kyrkan; 

Tro på mensklig dogm är ej den dyrkan, 

Som för lif och död af Gud har löftet fått. 

Menska kan ej menska ge försoning, 

orklös, hatfull tro har ej förskoning. 

Strid för allas rätt gör alla godt!41 

                                                 
40 Wickelius, s.84 
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I Aftonbladets inlägg så vände sig författaren både mot det ny-lutheranska och 

Cramérs fritänkeri. I dikten ovan skymtar ett avståndstagande från 

väckelserörelserna och pietismen, där – med Barths ord – den absoluta människan 

frälste sig själv. Var då Wickelius en fritänkare? Här kommer själva textens 

slutenhet in. Vad vi gör när vi läser Wickelius texter är – i min tolkning – att vi ser 

in i en själs öppna projekt: dess introspektion. Att han strukit under ej tro på 

kyrkan i Cramérs dikt kan tolkas som ett sätt att pröva tanken, inte nödvändigtvis 

en för Wickelius typ bestämmande variabel. Vad vi kan konstatera är  att fritänkar-

ingrediensen finns. Vad gäller monotypiken Staten, kyrkan och människans 

absoluta krav, så står Wickelius mer i linje med denna, och följande inlägg: 

 
Hwad Kyrkan är, och vad den bör wara: 

En upplyst och frisinnad prest/Prosten W. Heikel i Finland/ yttrade wid finska landtdagen 

följande: 

”Jag tror att Kyrkan aldrig kan uppfylla de fordringar, till hwilka Staten af henne är med 

skäl berättigad, om hon ej helt och hållet ömsar skinn – det är: om hon ej upphör att wara, 

såsom hon nu är, en ”dogmatisk propaganda” med nog tydliga hierarkiska syften och 

principer, samt blir, hwad den borde wara, och alltid bordt wara, en inrättning för 

befordrandet af sann religiositet, det är: af kärlek till sanning, kärlek till rätt, kärlek till 

menniskorna och kärlek till Gud, samt af ett lif i hans anda och efter hans idé.”42 

 

Tydligare kan det inte uttryckas! Konfessionen är inte viktig. Det är Statens behov 

av en kyrka som är nummer ett, därför måste kyrkan ömsa skinn. Skulle Wickelius 

ställt sig helt bakom Cramérs uttalande, ej tro på kyrkan, så hade väl inte denna 

text varit med i hans textsamling 12 sidor senare?  Avslutningen med ”ett lif i hans 

anda och efter hans idé”, som avslutning på kyrkan ömsande av sitt skinn i statens 

tjänst; ger en bild av Gud  som blivit utsänd av Staten att gå runt till alla kyrkorna 

och sprida sina idéer. 

    Wickelius verkar befinna sig inom kyrkan alltså, men framför allt så är han 

Statens, samhällets och uppfostrans man, vilket vi kommer att se senare. Enligt 

                                                                                                                                                
41 Wickelius, s.161 
42 Wickelius, s.173 
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Barth så passade ju den religiösa friheten den demokratiska Staten, och det är 

denna monotypiks linje som Wickelius framför allt följer. Vad Wickelius tror själv 

är i detta avsnitt svårt att bestämma. Följande stycke visar dock på en medelväg 

mellan ortodoxi och fritänkeri:  

 
Öfwer aflne Kyrkoherden Hammar i Skåne, yttras fölande:  

”Det är allmänt kändt, att denne man war den som bland oss stod i främsta ledet såsom 

kämpe för den religiösa friheten. Sjelf af fast öfwertygelse tillgifwen wår Lutherska 

bekännelse, den han med sällsynt anda och kraft predikade, ifrade han af själ och hjerta 

mot allt Samwetstwång, såsom med protestantismens princip oförenligt. På samma gång 

som han stod orubblig på den sanna Christliga frihetens rätt, wisste han dock att med 

styrka tillbakawisa anspråk af en omogen, wilseförd eller uppblåst andelighet, och wi 

skulle kunna nämna mer än ett tillfälle, då det just warit han – den af så månge utskrikne 

demagogen  - som hållit obefogade rörelser inom skrankorna. Hammars omdöme war 

lugnt och klart, hans insikter widsträckta, hans intresse för allt rätt och sannt lifaktigt, hans 

andliga wältalighet stor, hans praktiska duglighet owanlig, hans werksamhet rastlös, hans 

tolerans och fördomsfrihet beundranswärd, hans wänfasthet oswiklig. Hwad han warit och 

werkat, isynnerhet inom sin egentliga verkningskrets, kommer helt wisst att visa sig i 

welsignade frukter.43 
 

Här ser vi spåren av något som skulle kunna formuleras som en liberal ortodoxi, 

där lutheranismens grundsatser kombineras med religionsfrihetens dito. Kanske 

var det ungefär här Wickelius stod? Inom kyrkan, som gick statens ärenden, men 

med den religiösa frihetens fana vajande högt? Jag tänker mig att Wickelius aldrig 

med ett ord nämnde sitt fritänkeri för andra i Eksjö, som istället vädrades i hans 

bok. Det var här han la fram argumenten inför sig själv. Vad vi kan konstatera är 

att de diskussioner som fördes i Östgöta Correspondenten rörande de evangeliska, 

nya församlingarna, inte ansågs viktiga för Wickelius. Det var inte där han befann 

sig i sina tankesystem. Det var istället i trakten mellan statskyrkan, fritänkeriet och 

en ortodoxi som han rörde sig.  

 

 

                                                 
43 Wickelius, s.136 
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1:2 Staten och Livet 
 

Vad gäller absolutismen som monotypik, så ger Barth mig stöd.  Han påstår att 

”the parishes as well as the theologians, the ortodox as well as the Pietists and the 

men of Enlightenment, finding themselves in this situation and being treated this 

way, indicated by more than a sign that they found this situation and this treatment 

in order. This Ceasaro-papism[absolutism] cannot therefore be understood 

onesidely, say, as an expression of princely arrogance; at the same time, it must 

surely be understood as the expression of a sense of law and order that was also 

shared even by conscious and earnest churchmembers and Christians.”44  Denna 

känsla av lag och ordning som gick i linje med människans kröning av sig själv – 

som varande alltings mått och vars behov allt annat skulle anpassa sig till – stod 

alltså alla bakom. Den nådde hela samhället, och skulle nå hela samhället. Det 

fanns inte ett hörn som den absoluta staten inte skulle bry sig om. Allt skulle 

förvandlas, förnyas, kontrolleras, klassificeras och hjälpas.  

     

    Detta ger skäl att omvärdera min inledande hypotes. Om alla – enligt Barth – 

stod bakom denna absolutism, och inte bara påverkades av den, så ställer det 

Wickelius öppen i tiden mot andra riktningar än upplysningsteologin. Det vill 

säga; bara för att han ser sig som representant för staten och verkar stödja dess 

absoluta attityd, så är han inte per automatik upplysningsteolog. Wickelius 

samhällsroll gör att han rör sig inom många områden. Hans texter utökar dessa 

områden med ännu fler. I just detta genomströmmande, monotypiska omvårdande 

och uppstrukturerande av allt som har med livet att göra, är Wickelius en man av 

sin tid. Att han verkar se sig som en representant för staten, understryker detta 

omvårdande och att allt var av intresse.45 Hur ser då hans teologiska tänkande ut i 

de texter som handhar livet och som går att associera till synen på staten som 

absolut?  

 
                                                 

44 Barth, s.75 
45 Se index i Bilaga 1 över samtliga rubriker i Wickelius text, för att få en kort överblick över 
ämnena han skriver om. 
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Tégner var mycket engagerad i uppfostringsfrågor. Så och Wickelius. I dikten 

”Afsjungna werser wid inwigningen af en folkskola”46 som handlar om hur barnen 

i skolan skall lära sig ”Ej Kunskap blott, men Sanningen, och dygd och ljus af 

himmelen.”47, syns nyplatonska drag, och hela uppfostringsidén bygger på att ”Till 

ljusets tjänst med böneljud, wi helgat boningen, som Gud, skall hägna med sin 

hand. Till honom står wårt fasta hopp, att, under osedd framtids lopp, en ungdom 

här skall fostras opp, till heder för wårt land.”48.  Förutom omtanke om de små, så 

skall de bli en heder för vårt land. Statens behov skall ju i absolutismens anda, 

tillgodoses. Cramér tyckte att man i uppfostringsfrågor skulle skilja på 

kristendom/religion och uppfostran49; en åsikt som Wickelius inte delade i följe 

dikten ovan.  Något drag av pietism finnes icke i dikten. Gud benämns som ”all 

sannings fader”, som en beskyddare ”Ja, skydda, o Gud!”, som en som författaren 

har kär ”Ditt ljus, o fader kär!”, vars ”kunskaps fackla så klart här brinne,” 

Ingenting i denna gudsbild är varken oförenligt eller förenligt med en ortodox  

sådan, och eftersom det för tiden monotypiska delades av alla, så skulle diktens 

författare kunna vara ortodox. Det klart nyplatonska draget avslöjar dock att 

författaren – som här är Wickelius själv - läst både Tégner och Wallin och att han 

skulle kunna vara en blandtyp. Wickelius skulle då kunna vara både ortodox och 

upplysningsteolog.   

    Enligt Barth så hade Jesus – i den deistiska Gudens utgivande av den moraliska 

lagen - förvandlats ifrån att vara en gudsman till att bli ”the enlightened and 

enlightening teacher and the powerful model of wisdom and virtue, categories in 

which he could still be praised at Christmas, Easter and Ascension, in sencirity and 

in the loftiest tones, and possibly even in the language of the ancient dogma.”50 

Det ortodoxa språkbruket kunde alltså hänga kvar, trots att innehållet blivit utbytt. 

Ovanstående text skulle då falla under ett upplysningsteologiskt tänkande, iklätt 

ortodox språkdräkt 

  
                                                 

46 Se bilaga 1 för hela dikten. 
47 Wickelius, s.19 
48 Ibid, s.19 
49 Nordisk Familjebok, första utgåvan 1876-1899, http://runeberg.org/nf/, ss.610-12 
50 Barth, s.96 
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I ”Utdrag ur Bön och Tacksägelse i anledning av Konung Oscar den 1:s död 

uppläst i en synagoga”51, står i i inledningen: ”Sveriges folk förlorar i honom en af 

sina ädlaste furstar, under wars milda spira lagbunden frihet grundade och 

tryggade dess wäl;”52. I denna text talar en jude. Religionsfriheten  som uttrycks i 

orden lagbunden frihet får här en helt speciell tyngd. Det är ju under 1800-talets 

första hälft som judarna tillåts bli en del av samhället. Det är då de tillåts ta arbete 

och utöva sin religion. Att även judarna delade det monotypiska i statens 

absolutism, står klart när man senare i samma text läser: ”Konung Oscar kände 

inte några särskilde rättigheter, utan alla sina undersåtars rätt – icke den olika 

bekännelsen, utan den gemensamma troheten för Konung och Fädernesland.”53 

Som vi ser så verkar statens behov satta över konfessionen, även av judarna, även 

om talet ifråga är riktat utåt mot samhället och är en bön om fortsatt liberalt styre, 

efter Oscar 1:s  död.  

 

Så ytterligare en text om Oscar den 1:e. Det är ett tal av Johan Wallin till Oscar 

som kronprins, då han 1816 togs in i Frimurare Orden. Denna orden är i sig ett 

ypperligt uttryck för den absolute mannens behov i kombination med den absoluta 

statens dito; och hur dessa två gemensamt använder religionen till att växa i 

dygden och få makt. Frimurarorden går ett steg längre, då den är en maktfaktor 

som går utöver nationsgränserna. Följande citat är talande: 

 
Glädjen och sorgen må skifteswis ledsaga oss, det är ej för dem wi lefwa och dö; det är för 

dygden, för religionen, för fosterlandet, rättwisan och sanningen, Guds ära och menniskors 

wäl _ och då hafwer wi en gud som hjelper. Han är den Herren som ifrån döden frälsar. Så 

trodde, så handlade folkets herdar, de store Carlar och Gustawer. ”Är Gud med oss, hwem 

kan då stå emot oss?”54 

 

                                                 
51 Wickelius, s.30 
52 Ibid,s.30 
53 Ibid, s.30 
54 Wickelius, s.109 
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Gud är alltså någon som hjälper, och är med oss. Barth talar om hur människans 

absolutism påverkade hur man kom att se på kristendomen. En aspekt av denna 

förändrade syn är konceptet auktoritet. Individualismen ledde – enligt Barth - till 

att den inre auktoriteten till slut vägde högre än den gudomliga, vilket i sin tur 

antingen kunde ta ett pietistiskt uttryck, där man för att leva i lydnad skulle lyssna 

inåt eller till sin broder(som nu övertagit auktoriteten från Gud), eller ett 

upplysningsteologiskt, där människan som absolut individ och sin egen 

självutnämnda auktoritet skulle vara dygdig och ett dygdemönster, för att få Guds 

hjälp. I frimurarorden fanns invigda bröder och en idé om ett dygdemönster vars 

utvecklings nästa trappsteg hölls hemligt av en inre krets som hade makt och som 

gick överstatliga ärenden. Vad Wickelius visste om detta är svårt att veta. Men han 

skrev i alla fall av stycket ovan i sin bok, och lät ordet oss stå i fetstil, så hela 

tankemönstret med en absolut människa som tar Guds hjälp i sitt livsprojekt och 

vars auktoritet den egentligen tagit över, är Wickelius. 

 

I slutet av sin textsamling redovisar Wickelius ett annat skoltal: ” Utdrag af Tal, 

hållet af Prosten Watz – i egenskap af inspektor – wid afslutad wårtermin år 1865 

wid Elementar lärowerket i Westerwik.”55  Gudsbilden i talet är ungefär 

densamma som i de afsjungna werserna ovan; möjligen med ännu större emfas på  

människans dygd, och att Gud är en fridens och kärlekens Gud, som på sin höjd 

förbjuder att högmodet skall få plats i de ungas hjärtan. En lutning åt det 

upplysningsteologiska alltså. Det intresanta är dock slutet: 
 

I lemnen nu, för en tid, de rum, der sanningen, i olika former, blifwit eder uppenbarad af 

edra jordiske Lärare, och genom inhämtandet utur edra läroböcker. Nu erbjudes eder ett 

öppnare, friare rum, der I ock kunnen inhämta sanningen och winna kunskaper ur en bok, 

hwars alla bokstäfwer, ord och meningar wittna om honom, som är den ewiga sanningen, 

kärleken och allmagten. Naturen är denna herrliga bok i hwilken blommans doft och 

bäckens sorl och fogelns sång bära wittne om Gud! Gån åstad, I ynglingar! att ur denna 

sköna, rena källa dricka luft och mod och kraft för kommande dagars mödor, och 

förkofran wishet, kärlek och rättfärdighet. Och öppna armar skola sluta Eder till warma 

                                                 
55 Wickelius, s.198 
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hjertan; Och det skall warda glädje och frid i hemmet och i de bröst, som älskar eder så 

innerligt och bedja för Eder så warmt, så förtröstansfullt! – Gud beskydde Eder, I unge 

telningar i Guds gårdar. –56 

 

Här finns ingen idé om en stat vars behov är ynglingarnas mål. Inget fosterland 

som väntar på dem att komma ut så att så att staten kan känna heder. 

 

Den sista texten är skriven efter att Wickelius fått sin rådmanstjänst, och efter att 

hans son har dött, 19 år gammal. Sonen dog 2 juni 1864 och detta skoltal hålls 

vårterminen 1865. Det är svårt att dra slutsatser gällande hans syn på uppfostran 

och dess mål i statens väl och ve; varken utifrån texten som sådan eller av det 

faktum att han just förlorat en son.  När han våren 1865 läser texten i en tidning, så 

har det gått ett år sedan sonen dog, och kanske föll han för det bitterljuva i bilden 

av detta naturens rum som andra, men inte hans son, skulle gå ut i? När man läser 

slutorden i talet ur Wickelius perspektiv, så är det lätt att börja gråta, men man kan 

ändå inte dra slutsatsen att texten utgör en avvikelse. Synen på staten som absolut 

enhet vars behov religionen får fylla, går att kombinera med synen på ”unge 

telningar i Guds gårdar.”. 

 

Detta kapitel har monotypikens drag. Den inledande hypotesen om Wickelius som 

upplysningsteolog har dock fått stöd, och min omvärdering av hypotesen har mött 

motstånd. Det absoluta delades visserligen av alla – på ett eller annat sätt – men 

Wickelius nyplatonism, tal om dygd, en fridens Gud o.s.v.; talar för att vi har att 

göra med ett upplysningsteologiskt tänkande i en ibland ortodox språkdräkt, mer 

än ett ortodoxt tänkande indraget i det monotypiska. 

 

 

1:3 Staten och Döden 
 

                                                 
56 Wickelius, s. 198 
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Döden kammar noll. Så skulle man kunna uttrycka det. Döden är ett område dit 

Staten inte når. Dess absolutisms gränser slutar där. Döden och tankarna på den, 

var ett område utanför det officiella livet, det liv där Wickelius var statens 

förlängda arm. Döden och tankarna på den är det mest centrala och det mest 

bestående intrycket av Wickelius textsamling, sedd som en helhet. Döden och 

synen på den, är i Wickelius tankevärld den nyckelvariabel som Benktson talar 

om, vilken de andra variablerna ”tätt som rosens blad sluta sig kring”57. Denna 

nyckelvariabel konstituerar inte typen – det gör alla variablerna – men den anger 

en bestämd ordning mellan de konstituerande variablerna. De mest sammansatta 

variablerna(absolutismen eller nåderordningen) bildar en struktur. Den mest 

centrala variabeln, nyckelvariabeln, utgör den organiserande principen i 

strukturen58. Så om vi antar att Wickelius hade en roll i samhället där det var 

viktigt för honom att ge ett sorts intryck, så ger texten, vilken inte fick försäljas 

eller utlånas, ett annat intryck. Det faktum att döden och staten har vattentäta skott 

emellan sig, skulle man alltså kunna använda som tankefigur för att beskriva 

Wickelius textsamling. Detta vattentäta skott påminner om den skillnad som 

Wickelius gör emellan sig själv som skriver något som ingen får läsa, och den 

officielle Wickelius. 

    Schleiermacher argumenterade emot Hegel, vad gällde hur man skulle behandla 

det historiska brevet59och menade att man istället för att man – som Hegel menade 

– skulle tillägna sig brevets sak, så skulle man träda in i den andres subjektivitet. 

Det är anden(the spirit) hos författaren som är det viktiga, inte saken, enligt 

Schleiermacher.60  

    Vad är det då som är blottat just här? Förutom de två oförenliga roller som här 

blir synliga, så kan vi utifrån det ovanstående föra ett resonemang som är 

textimmanent, och förutom textens karaktär så kan vi också säga något om anden 

hos Wickelius. Frågan blir då vad för slags text vi läser, och vad det säger om 

författaren.  

                                                 
57 Benktson, Adam vem är du?, s.90 
58 Ibid, ss. 89-92 
59 det som skall tolkas 
60 Brun, ss.151-52 
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    Den text vi läser är – tror jag - ett slags öppet projekt där en man redovisar sina 

ibland motstridiga påståenden. Wickelius nedtecknar till exempel 100-tals 

hälsorecept – de flesta ej erkända av tidens medicinska kunskap61 – och kan i 

samma textsamling ändå skriva följande: 
 

Om Qwacksalfweri  
Enligt Kongl ordningen af d: 18 mars 1825 tillhör det polismyndighet att waka deröfwer, 

att icke obehöriga personer befatta sig med sjukdomars botande och medikamenters 

beredande. Att intränga på läkarewetenskapens och pharmaciens områden, står i strid med 

åtskillige äldre författningar, neml: (…) Hwar och en som obehörigen uppträden i 

medicinsk wäg, bör derföre uppkallas till Domstol, för att höras och sig förklara – och der 

skäl finnes, ådömas laga answar. –62 

 

Wickelius skulle i ovanstående text kunna vara både polismyndighet (tidigare 

stadsfiskal, som var en slags kombinerad polis och åklagare), obehörig person och 

representant för Domstolen. Hälsorecepten och döden blir då en symbol för det 

Staten inte når, och samtidigt är synen på döden den nyckelvariabel i det av mig 

utfärdade typologiarbetet. Denna dubbelhet – att samla på recept som närmar sig 

kvacksalveri och samtidigt veta att det är förbjudet enligt lag, visar också på 

textsamlingens och Wickelius karaktär(spirit). 

 

Om det nu är så, att vi ser in i den dubbelhet som Wickelius själv ville dölja; vad 

tycker han då om att jag läser honom?  Textens karaktär av stycken med de mest 

skilda innehåll, som ibland motsäger varandra och understundom speglar olika 

sorters livförståelse, ger ibland ett intryck av motstånd. Som om texten inte ville 

bli läst eller förstådd, som helhet betraktad. Detta motstånd hos texten är analogt 

med det vattentäta skott vi konstaterade fanns mellan Döden och Staten. I detta 

kapitel nöjer vi oss med att konstatera hur det oförenliga mellan dessa två storheter 

kan användas för att beskriva texten och Wickelius karaktär/anda(spirit). 

 

                                                 
61 På sidan efter artikeln om kvacksalveri berättas hur man skall uppnå evig ungdom! För övriga 
recept, se index över rubriker i Bilaga 1 
62 Wickelius, s.154 
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2:1 Borgerlighetens Moral och Religionen 
 

Vad är upplysningsteologi? Enligt Barth var det under upplysningen – och även 

under romantiken - framför allt borgerligheten som aktivt brydde sig om kyrkan, 

religionen och kristenheten. ”Their interest in possessions and status, their wiew of 

life and morality conditioned by their needs and the demands made upon them, the 

perspectives and ideals of the craftsmen amd merchant, their aspirations to 

education, now became increasingly the formative influences which make 

themselves felt in the religious and ecclesiastical questions which come into their 

hands.”63  Religionen skulle gå i den borgerliga människans ledband och i mötet 

med kristendomens uppenbarelse blev målet att förändra och skapa livet; nu! (Det 

borgerliga) livet var det viktiga. Den döda ortodoxin blev  den naturliga motpolen; 

som ju var enbart lära och inte liv. Barth understryker att borgerlighetens 

användande av kristendomen i livets tjänst, och att den inte bara var en lära, var 

den stora positiva sidan av borgelighetens upptäckter, men – invänder Benktson – i 

värderande typologiarbete (kryptotypik) så har ortodoxin associerats med död 

lära, och upplysningsteologin eller pietismen med liv. ”Nalkas man ortodoxin med 

av den nämnda kryptotypiken oförvillade ögon, framstår dess lärobegrepp såsom i 

vissa avseenden mycket livfullt.”64 Dikotomin mellan död ortodoxi och kristenhet 

i livet tjänst, kanske kastade ut babyn(dogmatiken) med badvattnet(den felaktiga 

synen på ortodoxin som enbart lära)?   

    Ur hermeneutisk synpunkt var pietismens sätt att förändra livet ett uttryck för att 

man försökte förstå texten (bibeln), medan det inom  upplysningsteologin var 

borgerligheten och dess liv som var den text som skulle förstås. Religionen skulle 

anpassas därefter. Moralen och dygderna först, och sedan får uppenbarelsen, 

                                                 
63 Barth, s.77 
64 Benktson, Adam, vem är du?, s.72 
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dogmerna och skriften anpassa sig till dessa. Det är en av de mest centrala delarna 

av vad upplysningsteologi är.65  

 

I min läsning av ortodoxin så fanns där en levande medvetenhet om att den 

omvända människan var ”simul justus piccator” och att rättfärdiggörelsen skedde i 

nådens heliga ordning, så den är uttryckt  i Abraham Petterson herdaspegel: 

     

”Sök. Nåden. I Nådenes. Ordning. 

    Med. Bättring. Och. Tro. 

    Til. Försoning. Och. Helgelse. 

Då. Kommer. Du. 

Icke. På. Eget. Bevåg. 

Icke. På. Ovisst. Försök. 

Utan. På. 

GUDs. Löfte. Och. JEsu. Förtjenst.”66 

 

    Den springande punkten här är att omvändelsen är Guds verk. Den går icke i den 

borgerliga människans ledband. 

 

Av de texter där Wickelius låter religionen vara ämne för en diskussion, så är det 

bara en som handlar om dygd. Det är i en recension av ”Andeliga sånger af Oscar 

Ahnfeldt” som Wickelius själv gör. I dessa andeliga sånger yttrar sig en herrnhut, 

som, enligt  Wickelus, verkar vila  

 

..uti Kristi blodsförtjenst allena, wid hwars saliga tillräknande all egen icke blott förtjenst, 

utan äfwen syndfullhet betyder intet. Det  låter stundom så, som wore man i följd av denna 

förtjenst, desto säkrare om nåden och saligheten, ju mera syndbelastad man är. Till hwilka 

missförstånd och farliga tillämpningar detta kan föranleda, faller hwarje tänkande i 

ögonen.67 
     

Ovanstående kritik av den herrnhutiska inställningen till nåden och saligheten, kan 

ju få mig som tolkare att se hur det här beredes plats för en möjlig utläggning av 

                                                 
65 Barth, s.80 
66 Benktson, Du herrens tjänare, s. 238 
67 Wickelius, s.193 
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”nådens heliga ordning”, och att vi här kanske skulle kunna spåra intryck av 

ortodoxin hos Wickelius. Detta skulle ju inte vara så märkligt eftersom den prost 

som varit verksam i Eksjö under nästan hela Wickelius vuxna liv - N.J. Danielsson 

– var ortodox. Wickelius fortsätter:  
 

Redan begynnelsesången: ”Låt upp” kan i detta afseende blifwa ganska missledande, om 

nemligen de swäfwande uttrycken så fattas, att man på intet sätt bör bereda sig på nådens 

emottagande. Man läser neml i 7de och 8 wersarne: 

7.w.  ”Och ”låta upp” är blott taga mot; 

  ”Hans nåd tag mot! 

  ”Hans ewigt gällande syndabot   

  Tag mot, tag mot! 

8.w. ”Har du ej städadt, är du ej ren 

  ”Likwäl låt upp! 

  ”Han sjelf dig renar – ja Han allen. 

  ”Låt upp, låt upp. 

Detta är dessutom ett tydligt missförstånd af  Uppenb: Bok: 3:Cap:20.w: ”Si jag står för 

dörren och klappar.” Den der hörer min röst och upplåter, till honom skall jag ingå och 

hålla nattward med honom” etc etc. Ty detta innebär alldeles icke ett blott passivt 

mottagande, som man ser af det följande: ”Den der winner, honom skall jag sitta låta” etc.; 

ej heller, att man på intet sätt bör förut städa eller bereda  sitt hjerta för mottagande af 

Kristi Nåd. Ty det heter ju wid Kristi ankomst till werlden: ”Bereder(n?) Herrans wäg” 

och wid nattwardens åtnjutande: ”pröfwe menniskan sig sjelf” m.m.   1 Korinth: 11.Cap: 

28 och 29, hwilket är något helt annat, än att blott tanklöst ”taga mot.”68 
 

Antingen passivt motta eller agera själv. Antingen herrnhut eller 

upplysningsteolog. Vad är skillnaden? Ingen. Om man passivt mottar så vet man 

att man får, bara man tror och dyrkar Jesu blod (i det herrnhutiska fallet), och om 

man agerar själv så vet man att man får bara man har moral och är dygdig. Den 

nådens ordning där uppståndelsen – som det sista ledet i nådeordningen- är något 

som sker med människan och som därför  pekar mot att omvändelsen är Guds 

verk; är det arv från ortodoxin som försvunnit i detta motsatspar. Finns 

föreställningen om Guds verk med i Wickelius framställning?69 70  

                                                 
68 Wickelius, s. 193 
69 Barth, s.71 
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    I sin tolkning av Uppenbarelseboken - som Ahnfeldts sång är baserad på – så 

indikerar själva klappandet på dörren att vi har att göra med Guds verk. Detta är 

dock mer min egen tolkning än Wickelius, som istället koncentrerar sig på den der 

hörer, den der winner,(den der) bereder och att människan pröfwe sig sjelf. Guds 

verk finns implicit i texten, men inte explicit.  Vi kan alltså inte hitta något direkt 

bevis på en ortodox uppfattning och nådens ordning. Recensionen fortsätter:  
 

I 2dra häftet 15e sången: ”Den stora hemligheten” talas om huru ”all werldens synd 

nedsänktes i Jesu blod på samma sätt, som Pharao med all sin här i i röda hafwet 

dränktes”, hwaraf göres den tillämpningen: att werlden ”blott behöfwer gå i tron till 

lambets sår, är hon på stunden salig.” – Så lätt går det likwäl icke, såvida man ej med tron 

förstår menniskans hela omvändelse; ty ibland de sista orden den uppståndne frälsaren 

sade till sina lärjungar war, att de i hans namn skulle predika bättring i sammanhang med 

syndernas förlåtelse. Lucas 24.Cap:47.w. Ag:2.Cap: 38.w.71 
 

Här gäller samma sak. Det kan finnas en ortodox syn på omvändelsen i 

replikskiftet, men det är inte uttalat. I Apostlagärningarna 2:38 talas om att man i 

omvändelsen får syndernas förlåtelse och dessutom den heliga anden som gåva. 

Orden är dock inte tolkade i ett teologiskt sammanhang där det tydligt framgår att 

Gud är den som styr. Utsagorna går också att tolka i upplysningsteologisk riktning.  

Wickelius talar vidare om omvändelsen:  

 

man kan ega känslan af mycken syndabrist, men ändock genom ånger och tro på Kristi 

förtjenst blifwa upprättad och hafwa hopp om saligheten, om nemligen bättring följer; 

men lika wisst är, att Kristi förtjenst ej hjelper den, som fortfar i uppsåtliga och grofwa 

synder; ty ”bolare, drinkare och röfware skola icke ärfwa Guds rike.”72 

 

Här visar sig ”simul justus et peccator” mycket omistligt, så även om den ortodoxa 

nådeordningen bara finns implicit så är här skuggorna kvar av denna uppfattning. 

Frågan är om det är för typen bestämmande. Slutorden visar vad som är mest 

                                                                                                                                                
70 Benktson, Du Herrens Tjänare, s. 240 
71 Wickelius, s.193 
72 Wickelius, s.193 
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centralt för Wickelius:  ”ty barn behöfwa, minsann, både städe och hålla sig rena, och 

icke blott tro.”73  

 

Ovanstående analys visar att Wickelius är monotypiskt påverkad av samtidsandans 

absoluta drag, där borgerlighetens dygdemönster, som stöpte om kristendomen så 

att den passade det egna livsprojektet, är centralt. Den ortodoxa uppfattningen att 

det är Guds verk som styr i nåderordningen  går inte att påvisa hos Wickelius, mer 

än som förbiilande skuggor.  

 

 

2:2 Borgerlighetens Moral och Livet 
 

De texter som rör livet i Wickelius textsamling är många. Jag har valt ut de som 

jag tyckte hade något att säga i min uppsats, och av dessa har jag sedan valt de 

som styrker eller motsäger min hypotes. Risken med detta är att läsaren av min 

uppsats missar helheten. Schleiermachers hermeneutiska cirkel består ju av att 

man under tolkandets gång behandlar de små delarna och tyder dem, för att sedan 

jämföra dem med hela verket och se om de då förändrar innebörd. Att kommentera 

och tolka texterna ur Wickelius bok är dock i denna uppsats begränsad till 

uppgiften att försöka fastställa hans livsförståelse, inte att redovisa allt Wickelius 

skrivit. Eftersom han är opublicerad så är mitt urval av texterna baserat på mina 

beslut av att de passar uppgiften bäst.  När jag sedan resonerar om helheten så är 

det min uppfattning av helheten.  

    Risken med indelningen i de fyra områden som Barth menade var de områden 

där humaniseringen av teologin var starkast, är att jag styrs av dem och binder mig 

till att Wickelius är upplysningsteolog. Eftersom Wickelius själv inte kan läsa min 

analys och dementera eller bekräfta den, så måste jag vara observant på denna risk.  

Om min inledande hypotes är riktig – att Wickelius är en upplysningsteolog – så 

borde detta kapitel vara det kapitel där argumenten för min tes var flest. I 

inledningen till kapitlet om Borgerlig dygd och Religionen talade jag om 

                                                 
73 Wickelius, s.193 
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upplysningsteologin som ett tänkande där dygden och förbättrandet av livet var i 

första rummet, och att de kristna sanningarna skulle förstås utifrån denna 

förbättring och t.o.m. förändras i förhållande till denna förbättring av livet. Vad 

ger då följande text för intryck? 

 
 
 
 
 
På Confirmationsdagen 
/Till årets Nattwardsungdom/ 
  ”Wisa mig, Herre! Din Wäg, att jag må wandra i din 
  sanning; behåll mitt hjerta wid det ena; att jag 
  Ditt namn fruktar.” Dan? Ps:86:v.11 
1.   ”Wisa mig, Herre! Din wäg, att jag i din fruktan må wandra, 
snart i en helig stund, ber du den bönen till Gud. 
O! så förgät den ej då, förgät ej, lik tusende andra, 
Hwem, som i lifwets wår, tagit dig upp till sin brud. 
2.   Werlden af faror är full, förföriska röster där höras, 
Hör blott icke på dem, hör på din Frälsares röst! 
allt är ju synd, som ej i det heliga namnet kan göras, 
Hwilket oss gifwet är till ledning, salighet, tröst 
3.   Många förgäta sin Gud, för nöjet och glädjen i werlden, 
Hwad det nöjet är tomt! och hwad den glädjen år kort! 
O! tag din Frälsare kär blott med på den willsamma färden! 
Jesus frågar dig nu: ”Icke will du ock gå bort?” 
4.   Lifwet är wigtigt, men kort. O! säg hwartill skulle det tjena, 
Om man wunne en werld, men icke frälste sin själ? 
Bed då, ack, bed då alltjemt: ”Behåll mig, O Gud! wid det ena, 
att jag fruktar ditt namn!” Sen går det öfriga wäl!! 
  ------------------------------- 
5.   Tänk på dessa barn i werlden, hwar de än befinna sig, 
Styrk dem under pilgrimsfärden, och förwara dem åt Dig! 
Låt ej tidens wexling skilja dem Du Dig till arf beredt. 
Ty det är din goda wilja att de alla äro ett. 
När Du styrker, när Du gläder, hjelp dem, hwar uti sitt kall, 
Låt de många lärdomswäder icke komma dem på fall.74 

 

I dikten ovan finns inget av denna förbättring av livet i upplysningsmänniskans 

anda. Snarare finns där en ortodox syn på livet som en vandring med Gud, vars 

verk man är beroende av och vars röst man borde lyssna till. Lite tillyxat kan man 

beskriva det så att pietisten lyssnade på sig själv eller sin självutnämnde broder 

och upplysningsmänniskan – i sin mest extrema form – lyssnade på sitt förnuft och 

inget annat. Gud var avsatt ifrån tronen. I dikten benämns världen som full av 
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faror där förföriska röster hörs, men man skall lyssna på Frälsarens röst. I slutet 

talar författaren direkt till Gud och ber att de unga inte skall komma på fall av de 

många lärdomswäder. Detta lärdomswäder är analogt med förbättringen av livet i 

den upplysningsteologiska mannens tänkesätt, varför dikten blir ett ortodoxt 

försvar av Guds auktoritet och oberoende verk i världen. Perspektivet är alltså det 

omvända; inte dygden först och religionen sen, som hos den absolute mannen. 

    För att ytterligare understryka diktens ortodoxa innehåll – och motsäga min 

egen hypotes om Wickelius som upplysningsteolog – så jämför jag ovanstående tal 

till konfirmanderna med en text av Abraham Pettersson75 i vilken han försvarar sin 

ortodoxa tro mot fritänkare:  
 

Den Heliga skrift kan underwisa till salighet genom trona på Jesum Christum, och lära, 

huru wi wärdeliga wandra skole, HERanom till alt behag, i och genom samma wår 

Högtförtiente Frälsare. Hiertat uptändes af en brinnande kärlek til Honom, fast wi icke 

ännu se Honom, til dess wi få wår tros ändalykt, som är själens ewiga salighet, och skole 

se honom såsom han är.76 

 

Relationaliteten mellan Gud och människa har samma utseende i de båda texterna. 
 

Faktum är att de texter om livet där det upplysningsteologiska borde vara som allra 

tydligast är de texter där vi möter en mycket komplex livsförståelse som enbart i 

vokabler uttrycker något som kan tolkas som upplysningsteologiskt. Alltså 

tvärtemot de föregående kapitlen, där det ortodoxa kunde skymta som förbiilande 

skuggor men aldrig var utsagda explicit! I dikten Till Ynglingen, som annars 

beskriver samma ortodoxa  relationalitet som de föregående texterna i kapitlet, så 

finns uttryck som: 
 

Till dygdens tempel nu ditt hjerta dana, 

Om lifwets mål du hinna will en gång! 

Sky som för pesten, hwarje bottslig tanka, 

                                                 
75 I boken om Petterson bevisar Benktson – trots mängder av andra åsikter – att Pettererson är 
ortodox i sin kärna. 
76 Benktson, Du Herrens Tjänare, s.40 
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Den mörda själens liv och frid i Gud!77 
 

Märk väl hur dygdens pris är lycka i detta livet, och hur synden relateras till livet i 

Gud. I nästa stycke ur samma dikt syns något som liknar Agapemotiv, och den 

ortodoxa relationaliteten mellan Gud och människa tydligt, och hur nytta och gagn 

kommer ur denna relation istället för att – i enlighet med hur Barth beskriver den 

absolute mannen – relationen tolkas i ljuset av handlingen: 
 

Låt ej de gåfwor, som dig himlen gifwit, 

Kringföras på förfänglighetens wagn; 

Anwänd dem så, som gifwarn will i lifwet: 

Till enskild nytta och till allmänt gagn! 

Gör alltid rätt, i lifwets alla öden 

Gör godt och gif ur kärlekens pokal 

En tröstens dryck åt lidandet och nöden, 

Sprid ljus och sällhet öfwer höjd och dal.78 
 

Barth förklarade vad som drev den absolute mannen. Det var ”Their interest in 

possessions and status, their wiew of life and morality conditioned by their needs 

and the demands made upon them, the perspectives and ideals of the craftsmen 

and merchant, their aspirations to education, now became increasingly the 

formative influences which make themselves felt in the religious and ecclesiastical 

questions which come into their hands.”79 
 

Wickelius var en driven affärsman. Om detta stått i första rummet för honom, så borde ju 

livets andra områden ha gått följa denna inriktning. Då skulle han ha närmat sig den typ 

som Barth beskriver ovan. Statusen av att äga hus och pengar borde göra honom 

intresserad av just statusen, och dygden borde i så fall utföras för att förhöja honom själv i 

andras och i Guds ögon. Var det så? En psalm med titeln ”En röst wid fattigdomens koja; 

Sw:Ps:B: No 288”, avslutas – efter en beskrivning av fattigdomens elände och vad man 

kan göra- med orden: 
 

                                                 
77 Wickelius, s.34 
78 Wickelius, s.36 
79 Barth, s.77 
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11. Hur lycklig den som har i lifwet fått 

uppå sin lott att kunna göra godt, 

hwars ena hand helt omedweten blifwer 

af hwad den andra utaf kärlek gifwer. – 80 

 

Här ser man inget spår av självhävdelse; snarare tvärtom. Textsamlingens karaktär av 

hemligt rum, förstärker denna brist på självhävdelse eftersom texterna är formulerade 

och/eller nedskrivna i dialog med Wickelius själv.  Jag närmar mig Wickelius spirit81. 

Denna spirit är den punkt där typologiseringen blir något mer än jämförelse och 

resonemang om hemvist hos en viss typ. Benktson skiljer på det allmängiltiga hos 

typen och själva individen, som visserligen kan tangeras av den allmängiltiga 

typen, men som också uttrycker sin särart – spirit – och att denna är en viktig del i 

det typschema som blir resultatet av undersökningen.   

    Kartan stämmer inte längre.  Förbättringen av livet och den absolute mannens 

vana att sätta sig själv på tronen, stämmer inte alltid överens med Wickelius. Min 

hypotes, som fick stöd i Barths syn på vad den absolute mannen är, verkade till en 

början stämma överens med utsagorna i Wickelius text. När den inte gör det 

längre, kommer jag närmare det individuella hos Wickelius och blir som tolkare 

öppnare och mer påverkbar eftersom distansen blir svårare att upprätthålla. 

Diltheys tillägnande av det döda brevet verkar vara en attityd och teori vars 

applicerbarhet på materialet  slutar att gälla här. I Schleiermachers sätt att 

formulera sin hermeneutiska teori, finns en öppning till mycket av det som sedan 

utvecklades inom ämnet; flera decennier och ibland sekler senare. Diltheys förstå  

som motsättning till förklara, har en användbarhet inom ämnet  tros- och 

livsåskådning mycket tack vare dess applicerbarhet på begreppen mytologi och 

myt hos Bultmann. Ibland kan annars Dilthey uppfattas lite som en kommentator 

till Schleiermacher, vars orginalitet och öppenhet är omistlig. Schleiermachers tal 

om att förståelse alltid är av det som är singulärt och unikt och att det är den 

                                                 
80 Wickelius, s.188 
81 Jag använder mig av denna engelska översättning av Schleiermachers ord geist i fortsättningen, 
eftersom de svenska orden sviker. Denna Wickelius spirit är omistlig, även om man kan vända och 
vrida på att han nog framstod som god i det officiella och att både Gud, lifwets engel (se nedan) 
och jag som tolkare ser hur god han är, och att han någonstans var medveten om en läsare. 
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andres subjektivitet som det gäller att förstå, för att överbrygga skillnaden; får nu 

större tyngd och betydelse.  

 

Vad innebär det då att läsa denna Wickelius text? Med tanke på många av 

texternas motsägelsefullhet och karaktär av öppet, för andra hemligt projekt, så 

blir nästa text speciell: 

 
Lifwets Engel 

 

+Menska! – då du går å öde stigar 

Ensam, sedd af intet jordiskt öga, 

Tror du då, att intet öga skådar 

Dig och dina dolda werk och tankar? – 

Lifwets engel följer dig beständigt, 

Som du följes af din egen skugga. 

Alla dina företag han granskar. 

Blott det goda, som gör han gillar; 

Men det onda, minns ! att han det avskyr. 

+Han osynlig i din födslotimma 

Hjelpte dig ur trängslet fram till lifwet; 

Waksam satt han i din späda ålder, 

Skyddande dig huld uti din wagga, 

Ledde dig, då du tog första steget, 

Lekte med dig i alla oskulds lekar. 

Leende uti din barndoms drömmar, 

Såg du honom framför dig så vänlig, 

Sedan han har följt med dig så troget, 

Hwart du wandrat fram på lifwets bana, 

Han i swagheten gifwit dig styrka; 

Han dig ledt i Känd och Okänd fara 

Wäl förbi och i bekymren tröstade 

Om en bön, een suck smög från ditt hjerta, 

War han genast färdig att den föra 

Upp till ljusets fader i det höga, 

Kom tillbaka straxt med himlens hälsning 

Full med frid och hopp till jordens dalar. 
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+Tänk nu efter sjelf om du har warit 

alltid wärdig denna Engels kärlek! 

Blygs du, eller gläds du wid den tanken, 

Att en helig engel med dig warit, 

Hwar du wistats, hwad du tagit före? 

Kanske ofta har du sökt att dölja 

Dina gerningar för menskor[sic!] blickar 

Kanske blygdes du, om man fick weta, 

Hwad du her och der i mörkret gjorde, 

Då du, gömd för solens klara strålar, 

Tänkte kunna utan fara Öfwa 

Dina lustar; tänkte: ingen ser det. – 

Wet, att engeln sett och wet alltsammans! 

Törs du se uti hans rena öga, 

Utan att slå ditt till jorden neder? 

Gillar han dig nu som i din barndom, 

Då han log åt dig och du åt honom, 

Har han icke blifwit med dig missnöjd? 

Alwarsam och sträng och hotfull blickar 

Han kanske på dig, och du ej wågar 

Tänka uppå honom utan bäfwan? – 

Skynda då! – Försona dig med honom. 

Innan han dig plötsligt öfwergifwer! 

Allt kan blifwa gott igen, om endast 

Du i hjertans grund will blifwa bättre 

Och som englar from och tuktig waea. 

+Så när dödens engel en gång kommer, 

blek och kall och hwitklädd, till ditt läger, 

skall hans maning: ”Kom!” dig ej förskräcka, 

utan du skall finna honom wänlig 

och förutan fruktan honom följa 

på den wäg, du aldrig förr har wandrat, 

och på hwilken du ej kommer åter, 

men som leder fram till englars boning. 

    Slut 
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Att vara livets ängel måste vara den optimala rollen för en uttolkare i 

Schleiermachers fotspår; för det är ju det jag blir om man betänker att 

textsamlingen är oläst och att projektet som beskrivs i den är öppet och fullt av 

motsägelser. Wickelius blottar ju sina synder i den! Tänk på Qwacksalweriartikeln 

och hans egna recept i massor! Cramérs dikt som innehåller en förnekelse av den 

kristna uppenbarelsen och det ortodoxa intryck av en Gud som älskar och är värd 

att fruktas, som vi såg ovan. Nej, änglavingar har jag inte, men min insyn i 

Wickelius hemliga värld är inspirerande, på samma gång som den kräver 

noggrannhet och länder till respekt.  

 

Avslutningsvis skall vi se på hur Wickelius skildrar sin syn på utbildning, som ju 

också var ett område där den borgerliga människans livsåskådning skulle visa sig. 
 

 
Afsjungna verser wid inwigningen af en Folkskola 

1. Se ljusets nya tempelgård 

Upplåts och tager i sin vård 

Mång fars och moders hopp! 

Ej Kunskap blott, men Sanningen, 

Och dygd och ljus af himmelen 

Här blifwe högsta wisheten, 

som wecklas ur sin knopp.  

2. all sannings fader! – ljusets tempel, 

 Ungdomens gård, 

 Tag i din vård! 

Ja, skydda, o Gud! Från ondt exempel 

 Den ungdom, som begär 

 Ditt ljus, o fader Kär! 

Din kunskaps fackla så klart här brinne, 

Att mörkrets töcken fly, en ljusets dag upprinne! 

Låt sanning och dygd, 

Slå rot i ditt Skygd! 

Skänk mödan sin lön! 
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Hör fader! Wår bön! 

3. Till ljusets tjänst med böneljud 

Wi helgat boningen, som Gud 

Skall hägna med sin hand. 

Till honom står wårt fasta hopp, 

Att, under osedd framtids lopp, 

En ungdom här skall fostras opp 

Till heder för wårt land. 

 

En tanke som slog mig när jag läste Barths mangling av upplysningsmänniskan 

och hennes kristna tro, var varför hon överhuvudtaget hade behov av att be. Om 

hon själv var alltings mått och religionen gick i hennes ledband så till den grad att 

hon hade svårt att erkänna någon annans auktoritet än sin egen; varför skulle hon 

då be Gud om något som hon lika gärna kunde ordna själv? 

    I samtliga texter i detta kapitel har en vandring med Gud i livet beskrivits, som 

ger perspektiv till det ewiga och ur vilket kraft och ljus samlas i människan på 

hennes vandring här på jorden och det som kommer därefter. I den sista dikten 

framstår också bönen som central. Barth menar ju att upplysningstidens borgerlige 

man såg sig själv som religiös och full av vördnad precis som vilken människa 

som helst i vilken annan tid som helst, men att förbättringen av livet och 

dygdemönstret stod i första rummet som något som de religiösa dogmerna fick 

rätta sig efter. I ovanstående dikt finns inget av detta. Snarare påminner 

användandet av spelet mellan ljus och mörker i relation till kunskapens växande, 

mer om följande ortodoxa text än om nyplatonism och deism eller en kunskap för 

dygdens egen skull. 
 

Gud förbarme sig öfwer dem, som wäl äga liuset, men wilja icke se eller nyttia detsamma, 

utan följa heldre sit förmörkada förstånd, och så missbruka förnuftets ädla gåfwa, at de i 

stället för at söka och få uplysning af det uppenbarada ordet lius, störta sig oförnuftigtwis i 

mörker och tökno, som ändteligen stadnar i en ewig natt.82 

 

                                                 
82 Benktson, Du Herrens Tjänare, s.40 
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Så har ortodoxa tendenser hittats hos Wickelius. Problemet här är ju att Wickelius 

inte har en färdigformulerad teologisk ståndpunkt, och texterna i avsnittet livet 

avviker mera ifrån Barths beskrivning av upplysningsmänniskan än att den klart 

och tydligt inlemmar sig i den ortodoxa typen. Intressant blir därför också vad vi 

inte har funnit. Hos Wickelius finns – i texterna rörande livet - ingen 

sentimentaliserande gudsbild, inga förnekelser av uppenbarelsens realitet och inga 

försök att förklara bort undren i bibeln 

 

 

2:3 Borgerlighetens Moral och Döden 
 

Vi har nu kommit fram till Wickelius nyckelvariabel; den variabel som alla andra 

sluter sig kring såsom rosens blad, och vilken är den organiserande principen i den 

struktur som hela Wickelius livsförståelse utgör. Det var intrycket av denna 

dödsfixering och bilder av den gode fadern, som fick mig att tro Wickelius om att 

vara upplysningskristen. Hela textsamlingen inleds med följande dikt: 
 

Hösten 
        ”En fridens engel ropar: Kom! 

          Och hjertat skall ej wackla 

          När döden sakta vänder om 

          Den bleka lifwets fackla” 

Hwarför klagar du, då björken gulnar, 

Och hwi sörjer du, då rosen, bleknad, 

Suckar sitt farwäl och flyr, med sommarn, 

Dit der ewighetens vårar blomma?!.. 

_Hörs ej hoppets ton i höstens svansång, 

I de svala böljors sakta brusning, 

Uti vindens lugna aftonsusning. 

_Samma längtan är det, som du spörjer 

Hos det löf, som, gulnat, flyr med Stormen 

Och de skaror, som igenom rymden, 

Under sång fly hän till Solens länder. 

_Du ser döden och förgängelsen 
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Uti höstens trånad. Det är Wåren, 

Ewighetens wår, som här begynner, 

Då de purpurröda kinder blekna. 

Det är andens flykt, en återgång 

Härifrån till lifwets sommarsolar, 

Ewighetens wår och hoppets seger. 

_Hwarför bäfwar då ditt warma hjerta 

När de starka Nordanstormar dåna 

Och då fridens segerpsalmer ljuda 

Omkring grafwen?!..har du blickat in 

I dess förgård?!..  O, då har du sett 

Ljusen som på [Cheridoner?] brinna 

Lifwets lampor uti dödens salar. 

_Sörj då icke deras lott som blekna 

Tidens höst är ewighetens vårdag.83 

 

Intrycket är klart nyplatonskt och själen relateras mera till sin egen evighet än till 

någon Gud överhuvudtaget. Dikten leker med tid. Evigheten mot förgängligheten. 

Andra motsatspar är höst och vår, slut och början. Uppdraget i dikten är dikten, 

och i det uppdraget syns denna nyplatonism och själens eviga liv.  

    Annars är textsamlingens allra vanligaste genre gravdikten.84  Den sista 

gravdikten i samlingen behandlar Wickelius egen son: 
 

I anledning af Wår Älskade Son, Alberts död. d 2/6 1864 
1. Klagen ej, der nu så lycklig sofwer 

Eder ”Albert” i sin tysta graf! - - 

Frid och sällhet woro ju de gåfwor 

Herren honom uti döden gaf!! 

 

2. Klagen ej…..Ack denna tröst allena 

Är ju nog….den är Guds eget Ord: 

”Jag i himlen will en gång förena” 

”Hwad jag skiljer på den låga jord!” 

 
                                                 

83 Wickelius, s.7, dikten skriven av Ridderstad. 
84 Andra namn är epitafie, eulogi eller hesped. 
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Dikten står på sid 209 och två sidor senare slutar Wickelius skriva. Texterna efter 

gravdikten om hans son är hälsorecept, inget annat. Det som dikten säger, sägs i 

dikt efter dikt igenom hela samlingen, nämligen att den Gode Fader Gud kommer 

att ta hand om den döde så att de når sällhet och frid samt att de sörjande och de 

döde kommer att återses. Frågan är om han kunde trösta sig själv? 

 

Vad med dygden och döden?  
 

Wid en makas Graf 

1. Hwad? är det här hon har sin tysta gömma, 

den hulda modren, denna goda ömma, 

som öfwerwunnit lifwets kamp och strid 

och gått att hwila sig i ro och frid? 

Hwad, slumrar hon inunder denna kullen? 

Ja…endast stoftet ligger gömt i mullen; 

ty upp till Gud, till alla wäsens far, 

den fria anden säll sig swingat har. 

Der bor han nu i ljusets regioner 

bland sällas skara i de helga Zoner, 

dit tanken blott på hoppets wingar går, 

der dygden slutligen belöning får. 

2. Så har den trötta nedlagt wandringsstafwen 

och gått att hwila i den tysta grafwen, 

hon, som, i kärlek, dygd och ädelmod, 

war mot sin nästa alltid huld och god. 

Hwem minnes ej; hur hjelpens hand hon sträckte 

åt nödens barn, som städs hon henne wäckte 

det ädla hjertat till deltagande, 

att stöd och bistånd åt den arme ge. 

Hwad här hon war helt säkert snart ej glömmes – 

så, utaf alla hon med skäl berömmes; 

derför hon och af dem, hon lemnat qwar, 

djupt saknas och begråtes af en hwar. 

3. Må grafwen frid åt hennes stoft beskära! 

men minnet af den hädangångna kära, 

som redligt fyllde upp en christens kall, 
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i tacksam hugkomst länge lefwa skall. 

Ty allt det ädla, gjort i pröfwolanden, 

är icke stoftets werk; det tillhör anden. 

Som han, det är ett himlens barn, derför 

det icke heller såsom kroppen dör.85 

 

Av det schema som beskrev en relationalitet med Gud och hans verk som det 

perspektiv allt utgick ifrån, och som sen i sin tur ledde till dygd och moral, finns 

här inga spår. Här är istället dygden något som slutligen får sin belöning, då den 

som utfört den får komma upp till Gud; alla väsens far. Den sentimentaliserade 

Gudsbilden i relation till ett dygdigt liv, är ett säkert tecken på 

upplysningskristendom eller neologi. Här har vi ett typexempel på just detta. Ingen 

ängel, eller Gud själv, ser människan under livets gång eller gör den levande 

sällskap. Gud är någon som existerar endast efter livet och då som en snäll gubbe 

som tar hand om de sina. Deismen uttryckt av en make vid sin makas grav.  

    Abraham Petterson talar om den fördolde Guden, inte bara i nåden utan också i 

vreden. När han säger fördold Gud så menar han inte att Gud skulle vara omöjlig 

att se eller att han enbart skulle befinna sig i livet efter detta, utan att han i naturen 

och dess under gett oss prov på sitt heliga väsen.86 Detta är det rakt motsatta mot 

Deismen. Är det då så att Wickelius uttrycker denna sentimentaliserade gudsbild i 

kombination med dygdgenomgående, utan undantag? Nej, som vi kan se i 

avslutningsversen i dikten ”Till sörjande föräldrar wid lilla Othilias graf”: 

 

5v. Ljus inatten, himlagåva, 

  Heliga och dyra hopp! 

  må hwad dina löften lofwa 

  Ljust och soligt fyllas opp. 

  Byt i lovsång sorgens klagan, 

  Gjut din glans i ögats tår! 

  Och den tunga fadersagan 

  Så en högre prägel får. 

                                                 
85 Wickelius, s.126 
86 Benktson, Du Herrens Tjänare,ss.153-54 
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Återigen ser vi hur ett ortodox tankespån hänger kvar. Här avviker bilden ifrån den 

Gode, snälle Gud Fader, och istället syns en sträng och uppfostrande Gud. I 

samma dikt  i 3:e versen sägs: ”Tron i icke Försynen helar, Wåra smertor dock till 

slut?”. När Benkt-Erik Benktson skall avfärda att Abraham Pettersson är 

upplysningsteolog, så säger han om dennes Gudsbild att ”den icke heller bär ’den 

milda Försynens’ drag.”87 Helt logiskt blir då slutsatsen att Wickelius i detta 

kapitel uppvisar en klart upplysningskristen syn på dygden och Gud. Detta trots 

vokabeln fadersagan, som får anses som ett undantag även om detta stödjer 

livsförståelsen som helhet eftersom det där existerar fler spår ifrån ortodoxin.  

 

Döden och gravdikterna i Wickelius textsamling är en spännande källa som kan 

utsäga mycket, men här får de tjäna uppgiften och lämnas därför i sticket. 

Kommenteras bör dock den dödsfixering som låg i tiden och som, framför allt 

ifrån Wallin, nästan framstår som en slags monotypik. Intressant då att Wickelius 

individuella drag, hans nyckelvariabel och en slags monotypik korsar varandras 

vägar inom samma tema, nämligen döden; dess betydelse för livet  och vad som 

händer därefter.  

    Barth beskrev ju den absoluta männsikan som en person som satt sig vid rodret 

och krävde kontroll. Allt skulle styras enligt hans egna principer och själv var han 

alltings mått och värde. Vad innebär det då att denna människa – som har ett stort 

kontrollbehov – har just döden som den kanske mest centrala figuren i sitt 

tänkande? Innebar det att hon ville, och trodde sig kunna, ha kontroll även där? 

Eller innebar det motsatsen; att denna dödsfixering visade på ett område där hon 

faktiskt inte hade kontroll? 

 

 

3:1 Vetenskapen/Filosofin och Religionen 
 

                                                 
87 Benktson, Du Herrens Tjänare,s.156 
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Enligt Barth är upplysningen den tid i historien då vetenskapen och filosofin på ett 

betydande sätt påverkar hur kristendomen tolkas. Nu sker en markant kritik av 

Bibeln, Kyrkan och Dogmerna; deras historiska validitet, och i denna kritiks 

bakvatten sker relativisering, omtolkning och öppen förnekelse av uppenbarelsens 

sanning. Kristendomen reduceras till naturlig, rationell eller moralisk religion. Den 

absolute mannen är först och främst medborgare och moralist, och – som en 

konsekvens av det – filosof, tvivlare, kritiker, uppfinnare av nya former av 

kristendom, ofta formulerad i en akademisk diskurs. Detta filosoferande upptog 

hela hans väsen. Paradoxen hos upplysningsmänniskan är den att han förnekar de 

dogmer som hans ortodoxa företrädare formulerat och vill själv framhäva det 

kristna livets praktiska sidor, i motsats till lärorna; men eftersom han själv är den 

aktive mannen, så måste han ju också formulera vad denna nya kristendom är för 

något. Detta omformulerande är en situation som är lika för alla tiders teologer, 

men upplysningstidens egna förnuftsläror, måste ses i ljuset av att de baserade sig 

på kritik av just läror.88  

Hur ser det då ut i Wickelius texter? Har han några drag av denna 

vetenskapliga/filosofiska attityd vad gäller de texter som handlar om religion? I 

prestmannen Cramérs inlägg där han försvarar sin bok ”Avskedet från Kyrkan” 

finns följande att läsa:  

 

Anmärkarens förmodan, att jag icke tillgodogjort 

mig den nyare teologiska forskningen, 

af hwilken naturligtwis alla inkast mot 

kristendomen skola wara wederlagda, 

kunde jag för öfrigt beswara med den för- 

modan, att anmerkaren sjelf försummat 

att göra sig tillgodo, eller att han före- 

satt sig att förneka eller bekämpa, om  

icke det religiösa tidsmedvetandet, så 

atminstonde nyare filosofers och tänkares 

forskning och rön. 

Jag har werkligen också gjort mig en 

                                                 
88 Barth, ss.86-87 
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föreställning om sådane andliga krafter, 

som sanning, tro, kärlek, hopp  m.fl. 

Men jag tror på en sådan sanning, som 

lofwar det menskliga förnuftet att det aldrig 

skall blifwa utan arbete, och att det framdeles 

skall få på sin egen wäg söka och finna 

Gud; jag will en TRO som mera litar 

på Gud och hans uppenbarelse i förnuftet89 

 

Barths ord om att den absolute mannen först och främst är medborgare och 

moralist, och som en konsekvens av det filosof, tvivlare o.s.v., passar bra in på 

Wickelius. Texten där Cramér försvarar sin naturliga religion baserad på rationella 

grunder följs av ett inlägg som försvarar kristendomen. Wickelius textsamling 

uttrycker en typisk upplysningsman, i så motto att hans öppna projekt visar på en 

man som tänker och vrider och vänder. Det viktiga för Wickelius verkar vara att 

han tänker; inte nödvändigtvis vad han tänker. Han tillåter sig att pröva sin 

ståndpunkt genom att röra sig över olika tankestråk, och han verkar medveten om 

att han går över gränser. Denna konstanta rörelse, som är ett uttryck för 

upplysningsmänniskans rastlöshet och  ständiga omprövning av de existentiella 

villkoren, leder till kunskap. Vilken syn hade Wickelius på kunskap? 

 

I textsamlingens längsta stycke diskuteras utanläsningen. De ställen där Wickelius 

strukit under ord och ibland hela meningar innebär förmodligen att han tyckt just 

dessa passager vara viktiga. Följande finns att läsa om utanläsningen: 

 
utanläsning af kristendomskunskapen utgör den största bristen i wår folkunderwisning, 

och att detta underwisningssätt är till en betydande grad orsaken till den likgiltighet 

hwarmed kristendomens läror i wåra dagar af mången betraktad och uppfattad, och att 

man icke hoppas, att se gudsfruktan och rena seder bewarade, utan att denna brist 

afhjelpes90 

     

                                                 
89 Wickelius, s.84 
90 Wickelius, s.60 
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I en annan text sägs:  

 
Jag är ingen fiende till utan- 

läsning, blott den sker på rätt sätt och 

ställe. Må barn med ett lyckligt  

minne lära sig utantill så mycket som 

kan medhinnas af goda saker; men må 

alldrig någon lag kunna ålägga barn med 

ett swagt minne att lära sig utan- 

lexor i Katekesen, ty detta har de 

förderfligaste följder…91 
 

En  kritik av att bara slå in kunskap alltså, men i det att det hävdas ändå fungera 

för vissa, hävdas en till individen anpassad pedagogik. Men vad är då målet med 

kunskapen? 
 

Sjelfwa sättet att komma till en fast och säker kristendomskunskap är ingenting annat, 

än att genom bibelordet i hemmet, i skolan, i kyrkan bibringa barndom och ungdom en så 

öm, kristlig uppfostran, att kunskapen blir lefwande, så att icke blott förståndet emottager 

ljus, utan ock hjertat wärma, förädling, förbättring, samt att denna kristliga uppfostran 

icke, såsom hitills ofta skett, slutar med första nattwardsberedelsen, utan fortsättes hela 

lifwet igenoem. Det är anden i ordet, som under bön, en warm, innerlig bön, skall 

eftersökas – anden, som helgar och upplyser alla – lärda och olärda, rika och fattiga, lärare 

och lekmän. Till en fast och säker kristendomskunskap fordras alltså, att under andens 

ledning söka ljuset i de heliga skrifterna, med bön till Gud, med kärlek till nästan, med 

försakelse af all jordisk lön, i beständig kamp emot mörkret, träldomen och ondskan, så att 

”wi iklädde all Guds harnesk, må emotstå i den onda dagen och all ting wäl uträtta 

och beståndande blifwa.”92 

 

Kunskapen skall alltså vara levande och inte bara tas emot av förståndet utan 

också värma hjärtat och i förlängningen öppna för ett mottagande av Guds ande 

och vara grund för en kristen livförståelse med klart ortodoxa inslag. Talet om 

hjärta och levande kunskap är inlemmat i en världsbild som snarare har ortodoxt 

                                                 
91 Wickelius, s.49 
92 Wickleius, s.60 
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anslag än pietistiskt, även om just dessa vokabler annars är typiskt pietistiska. 

Förståndet skall snarare uppvägas av detta levande, än förnekas helt. En annan 

understrykning av Wickelius klargör än mer vad kunskap är: 

 
det religiösa är den egentliga kärnan af all mensklig kunskap och den yttersta 

föreningspunkten för allt wetande. 93 

 

Nordisk Familjebok har följande att säga om Schleiermachers attityd till 
vetenskap/filosofi och religion:  

 
Grundtendensen i S:s andliga sträfvan var ett bemödande att förena å ena sidan religiös 

fromhet med strängt vetenskapligt tänkande, å den andra de metafysiska systemens 

universalistiska grundriktning, till hvilken hans religiositet drog honom, med den 

individualism, som förband honom med romantiken. Få har som han lyckats försona dessa 

motsatser. Man kunde vilja beteckna honom som eklektiker; herrnhutisk fromhet, platonsk 

dialektik, Kants kriticism, Fichtes etelism, Schellings identitetsfilosofi och Spinozas 

panteism möttes i hans tänkande, men på allt, som han från andra upptog, tryckte han sin 

personlighets prägel och fogar det in i en ny enhet, som var hans egen. - Inom 

kunskapsteorien, som han kallade "dialektik" och fattade som den filosofiska 

tankekonstens teknik, upptog han den kantska kriticismens grundtankar, i det äfven för 

honom kunskapen förutsatte samarbete mellan sinnlighet och förstånd, men dessas 

kunskapsformer, rummet och tiden samt kategorierna, antog han på samma gång vara den 

objektiva verklighetens grundformer. Detta var för honom förutsättningen för att vi skola 

kunna nå sanningen, ty denna betyder ej blott en samstämmighet inom vårt förnimmande 

och tänkande, utan ock mellan tankarna och verkligheten. Begränsningen af det mänskliga 

vetandet fasthöll han ännu strängare än Kant, i det han fattade idéerna som problematiska 

begrepp, som utgöra vårt tänkandes gränser. Gud, utgångspunkten för allt vetande, och 

världen, dess ändpunkt, kunna ej tänkas utan hvarandra, men ej heller, såsom vi fatta dem, 

tänkas som identiska, då väl identiteten är verklighetens innersta väsen, men vår tanke 

alltid rör sig med motsatser. Blott i känslan(min understrykning) kunna vi ana den 

absoluta enheten och med den närma oss Guds väsen. Alla egenskaper vi om Gud utsäga, 

äfven personligheten, äro blott inadekvata bilder, som uttrycka hans afspegling i vårt 

religiösa  medvetande.94 

 

                                                 
93 Wickelius, s.65 
94 Nordisk Familjebok, Uggleupplagan 1904-1926, http://runeberg.org/nfcd/0566.html 
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Wickelius var inte akademiker. Han läste aldrig Kant eller Spinoza. Hade ändå 

Schleiermachers tankar nått honom? Förmodligen på omvägar i så fall. Det som är 

kunskapsyn och som påverkar hur Wickelius ser på tron och på världen har en 

ansats emot det som Schleiermacher formulerade på sitt geniala sätt 30-40 år 

tidigare. Det som hos Wickelius var impulser ifrån upplysningsteologin, pietismen 

och den kulturella romantiken - och som resulterade i något som närmade sig 

Schleiermachers känsla där man kan ana den absoluta enheten – kom nog inte 

ifrån Schleiermacher. Tiden hade bara gjort dessa tankar mogna.  

    Wickelius var nog främst medborgare och moralist och, som en konsekvens av 

det, både filosof och tvivlare. Barths beskrivning stämmer på honom, men 

vetenskapligheten kommer  till Wickelius som skuggor mer än uppenbarelser. Han 

sitter liksom i periferin och suger i sig det han kan komma åt i tidningar och 

böcker. Vetenskapligheten hos honom lever därför i namn av andra, som han 

citerar. Detta kapitel är därför intressant i sin beskrivning av Wickelius som en 

upplysningsmänniska som lever under romantiken. Det som tillförs i 

typologiseringshänseende väger lätt och det som går att tolka i dessa texter rörande 

livsförståelse, är inskrivet i ett sammanhang där kunskapssynen är det viktiga.  
 

 

3:2 Vetenskapen/Filosofin och Livet 
 

Hur de delar jag valt att plocka ut för denna uppsats tolkas, beror delvis på hur de 

står i förhållande till helheten, det vill säga alla texter i Wickelius textsamling. 

Schleiermacher uttryckte den hermeneutiska principen så att ”just as the whole is 

understood from the parts, so the parts can be understood only from the whole.”95 

Jag har nämnt denna helhet och hur den är beskaffad under uppsatsens gång, och 

vill här visa på att det finns en parallellitet mellan hur Wickelius blir behandlad av 

mig och hur Schleiermacher ser på just denna hermeneutiska princip. I bilaga 1, 

där samtliga rubriker till Wickelius texter är samlade, kan man få en snabb 

överblick hur denna helhet ser ut.  
                                                 

95 Klemm, Volume 1, The interpretation of texts, s.75 
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   Annars är ju Wickelius förhållningssätt till livet vetenskapligt och filosofiskt rakt 

igenom: medborgare och moralist och som konsekvens av det filosof och 

vetenskapsman. När man arbetar som filosof och vetenskapsman, så letar man 

efter sanningen, eller? Idén om att det finns en sanning som man letar efter och 

som man försöker komma så nära som möjligt, är central och nödvändig för att 

vetenskapssamhället skall fungera; den är dess drivkraft. Sanningen kan vara ett 

samtal som liknas vid ett körframträdande där varje vetenskapsman fyller i olika 

stämmor, och hela körverket blir då en sanning uttryckt i steget, där fler kan 

stämma in och partituret under olika perioder skrivas om för att passa dessa nya 

röster och vad de vill uttrycka. Inom denna körverksamhet finns ändå idén om 

sanningen som något man strävar emot, och den fylls med ett värde som den 

uppbär i sig. Bildning som ett sätt att bevara kulturen och dess minne av sig själv; 

som ett självändamål, där den samtida användbarheten är en bonus men på samma 

gång en självklarhet eftersom den som forskar faktiskt lever.  

    Under den tid som Wickelius levde så blommade all ny forskning ut och i namn 

av sitt tronupphöjande så använde den borgerlige, absolute mannen allt i sitt 

intresse; lät allt gå sina ärenden där hon själv var alltings mått och mening. Vad 

som var meningen med bildning formulerar Wickelius såhär: 

 
Om humanistisk bildning: 

Mycket wore att säga om de något föråldrade begrepp om en ”humanisk bildad man” Herr 

Magister N.N. synes hysa. Lyckligtwis ramla allt mer och mer dessa höga murar hwarmed 

wetenskapen från gammalt förstått omgifwa sig och underdjuren[sic!] derinom, dessa den 

”humanistiska bildningens” urtyper, komma icke långt på andra sidan. Herr Magister N.N. 

som kan så mycket latin, wet nog att ”humanus” i första rummet betyder ”mensklig” – Låt 

oss wara menniskor. Det är just knuten.96 

 

På samma sätt som pietisten i upplysningtiden påstod att frälsningen sker här och 

nu beroende på min egen vilja och att Jesus lever i mitt hjärta, inte i historisk tid; 

så kunde den borgerliga människan identifiera sig med vetenskapsmannen men 

omtolka dess innebörd på så sätt att all kunskap som kom ut av det vetenskapliga 

                                                 
96 Wickelius,s.87 
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projektet skulle passa in i hans livsprojekt. Annars var det inte riktig kunskap, 

precis som pietisten ansåg sig vara den som verkligen trodde och ansåg att andra 

sätt att tro inte var riktig tro. 

 

I anslutning till typologiseringsarbetet har vetenskap/filosofi i relation till texter 

om livet, inte mycket att tillägga. Schleiermachers vetenskapliga uppgift i att 

introducera ämnet hermeneutik och en av dess grundpelare – att helheten har 

betydelse för delarna – får vara detta kapitels bidrag till uppsatsens helhet.97 

 

 

3:3 Vetenskapen/Filosofin och Döden 
 

”Döendet – och efter Döden” är titeln på ett utdrag ur en bok skriven av Doctor 

O.M. Witt - Med. och Phil. Doct. Stads- och Lazarets Läkare. Carlshamn - vars 

hela titel lyder: ”Själen i normalt och sjukligt tillstånd”. Titeln på utdraget är 

Wickelius egen och visar var hans intressesfär ligger. Boken behandlar psykiska 

åkommor samt folk- och landskapskaraktärer. Undertiteln var ’En antydning för 

läkare och lärare' och boken utgavs i Carlshamn 1858-64.  

    Det filosoferande som – enligt Barth – var en konsekvens av den absolute 

mannens syn på sig själv som medbrogare o ch moralist, får här ett ypperligt 

exempel i vilket också görs kopplingar till kristendomen och bibeln. Vad säger då 

detta om Wickelius kristna livsförståelse? Utdraget inleds sålunda: 
 

”Döden är upphörandet af föreningen  

emellan Själ och Kropp,”den förras utgå- 

ende från den sednare. Men den är icke  

att anse såsom ett twärt afhuggande af före- 

ningsbandet dem emellan utan såsom en  

utwecklingsakt, analog i sin gång med fö- 

delsen: fjärilens utgående ur puppan,  

fogelns ur ägget, fostrets skiljande från 
                                                 

97 För ett snabbt intryck av helheten, se Bilaga 1 som innehåller samtliga rubriker ur Wickelius 
textsamling. 
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modren, med wilket det står i så nära förhållande. 

En olikhet med dessa ligger deri, att 

menniskan wid sitt ytterhölje lemnar en 

del qwar, att först i en framtid återfås.98 

 

Ett försök till vetenskaplig beskrivning av själens resa, dess förhållande till 

kroppen och återuppståndelsen. Man undrar ju vad han har för empiriska resultat! 

När han fortsätter att beskriva själva dödsstunden så talas ett språk som tyder på 

att udnersökningar gjorts som går att hänvisa till: 

 
Öfwergången i dödsstunden ifrån detta 

lifwet till ett annat kan wara af twåfaldig 

art. Antingen upphörer medvetandet af 

detta lif och dess yttre förhållanden twert, 

såsom då jag afskaffar en trång klädnad, 

och själen qwarblifwer för längre eller kortare  

tid i ett tillstånd af medvetslöshet, 

likt det under en swindel. Eller ock 

fortfar ett samband af medvetande utaf 

liket och dess omgivning för den själ, 

som nyss bebodde det såsom sin boning. 

Om det förstnämnda sättet förefinnes, hwil- 

ket wi icke wilja bestrida, så är det åt- 

minstone det minst vanliga och det 

andra att anse såsom mera normalt.99 

 

Det jag vill uttrycka här är Wickelius vetenskaplighet i förhållande till döden och 

hur det gör honom till en typisk absolut upplysningsman, i Barths mening. Vad 

själva innehållet beträffar så är vetenskapligheten uttryckt i bokens titel – själen i 

normalt och sjukligt tillstånd – men det påminner också väldigt mycket om den 

medvetenhet om själens resa som man återfinner i judisk syn på livet efter detta. 

Denna syn utvecklades under årtusenden ifrån det att det individuella ödet efter 

                                                 
98 Wickelius, s 77, De första två raderna citat är förmodligen direkt ifrån boken, medan resten av 
utdraget är sammanfattat av Wickelius. 
99 Wickelius, s.77 
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döden upptäcktes med zoroastriska influenser i babylonska fångenskapen, vidare i 

Talmud, i medeltida midrasher, i kabbalististiska själsresor och hasidiska dito. 

Inom det akademiska ämnet tanatologi utvecklas idag många av de kunskaper som 

det judiska tänkandet utvecklat. I Sverige har vi Swedenborg som den stora 

förgrundsfiguren för undersökandet av dessa själsresor.100  

    Så vad vi har att göra med här är ett kunnande/tänkande som har djupa 

traditioner, och utdraget fortsätter med en beskrivning av själens resa som 

upplever livet i repris. Witt beskriver själens medvetenhet om vad som skall 

komma och han påstår att ”Man eger många exempel på  en Herrans uppenbarelse 

för den döende,”101. När dödens olika stadier beskrivits tar Witt – i Wickelius urval 

– upp menniskan och dess delar. Anden lämnar kroppen men tar själen med sig. 

Själen kläs då i Nervanden, som är en slags extrakropp som endast bärs av själen i 

livet efter detta. Själen och nervanden lever för sig och Anden är den som 

kommunicerar/uppfattar. Den som levt i Andens sfär stiger mot klarhet och ljus; 

den som inte gjort det, sjunker i mörker. I beskrivningen av dessa två tillstånd kan 

skillnaden mellan judiskt och kristet tänkande påvisas som tydligast. Inom judiskt 

tänkande sker en rörelse hos själen även här, och helvetet/mörkret är en 

reningsprocess vilken själen går igenom och vidare upp igenom himlarna, medan i 

det kristet tänkande råder stillestånd. I judiskt tänk är inte helvetet för alltid. Ingen 

synd för stor för att inte kunna förlåtas. Endast de som inte ångrar sig eller 

förnekar återuppståndelsen, får stanna i de nedre regionerna för alltid. I Wickelius 

utdrag av Witts text följer sedan ett resonemang – med bevis ur bibeln – om de 

dödas medvetande om de levande. Vidare ställs frågan: ”war finnes anden?  

Förnuftet låter oss ana och Bibeln bekräftar att olika orter äro bestämda för de 

döda, äfwen under mellantiden från döden till domen”102 Sedan beskrivs 

återuppståndelsen och hur detta innebär ett fullt utvecklande av ”Anden utwecklas 

till fulla rikedomen af alla sina anlag, ett analagan? af kropp och själ tillhopa, 

öfwerträffande båda i omfång och mångfald.”103 
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Detta utdrag visar på Wickelius ambitioner och  hans kärlek till filosoferandet. 

Vad det innebär för hans placering i typschemat, är svårt att peka på mer än att 

utdraget visar på det typiskt upplysningsmässiga i hans karaktär; att intressera sig 

för allt. Döden och dess majestät har i upplysningsteologiskt tänkande nästan tagit 

över Guds eget majestät i ortodoxt dito. Den absolute mannens behov av att ha 

kontroll – och tro sig om att kunna ha kontroll – visar sig i att till och med livet 

efter detta  schematiseras. Enligt Barth bestod den rationella kristendomen av tre 

trosartiklar, vilka var Gud, friheten och odödligheten. Trots att 

upplysningsmannen såg an på döden och livet efter detta i optimistisk anda på sitt 

sitt alltid trosvissa sätt, så visar intresset av döden på att upplysningsmänniskan 

såg till något som inte gick att se. Detta var ett område i förhållande till vilket de 

bara kunde tro. Eudamonismen104 i synen på evigheten visar på upphöjandet av 

den borgerlige mannens moral och att det moraliska livet var garanten för en evig 

sällhet, men ” we must however, also notice that the pious men of this century 

expressly wanted to transfer the realization og the thought of this harmony to a 

point to which they could not see themselves as being able to go, a point that it 

was not within their power to touch.”105 I sin bok om Judisk syn på Livet efter 

detta, menar Simcha Paull Raphael att upplysningstiden är en av huvudorsakerna 

till att medvetenheten om livet efter detta nästan helt försvunnit. Barths 

resonemang visar på det omvända inom kristenheten, där upplysningsmänniskans 

intresse för döden återuppväckte och omtolkade denna medvetenhet.106 

I texten som Wickelius skriver finner vi vokablerna uppenbarelse och förnuft. När 

Benkt-Erik Benktson diskuterar förnuft och uppenbarelse i boken om Abraham 

Petterson, så menar han att begreppet sunt förnuft i Pettersson värld är ett förnuft 

som är satt under Christ lydno. Betecknande är för ortodoxt tänkande att det råder 

en balans mellan uppenbarelse och förnuft, så att inte den ena tar över på 

bekostnad av den andra. Inom Wolffianskt/upplysningsteologiskt tänkande så 

                                                 
104 Eudamonism: ett etiskt system som definierar och uppmuntrar en moralisk inställning, genom 
dess relation till lycka och personligt välmående. 
105 Barth, s.121 
106 Raphael, S.P., Jewish wiews of the Afterlife, ( 
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råder en ojämvikt i detta begreppspar där förnuftet inte bara styr, utan är själva 

premissen för hur uppenbarelsen skall behandlas.  

    I utdraget ur Witt’s bok har uppenbarelsen hamnat på andra sidan döden, i en tid 

då förnuftet är borta. Förnuftet å andra sidan, kan i detta livet ana var anden finns. 

Jämvikten som fanns i det ortodoxa tänkandet, är uppnått med hjälp av en 

förflyttning av tidpunkten för själva uppenbarelsen till efter döden. Detta indikerar 

ett upplysningsteologiskt tänkande , men följande textavsnitt där Skriften används 

som bevis för Andens hemvist, pekar på ett kvarvarande tankegods ifrån 

ortodoxin: 

 
Att ett medvetande om hwad som händer här på jorden fortfar för de döda, säger oss 

Skriften tydligt. Abraham kände Lazari lefnadshistoria, wisste, att Moses och Profeterna 

funnits, att deras ord qwarbliwit, m.m. –  Samuel wisste hwad som ännu icke ens skett, att 

Saul och hans söner skulle omkomma och Israels här blifwa slagen af Philistéerna. Hwar 

finnes anden?  Förnuftet låter oss ana och Bibeln bekräftar att olika orter äro bestämda för 

de döda, äfwen under mellantiden från döden till domen.107 

 

Ovanstående resonemang runt vokablerna uppenbarelse och förnuft, visar på en 

bild av Wickelius som upplysningskristen med inslag av ortodoxi. 
 

I Abraham Pettersons kritik av, den i detta hänseendet upplysningsteologiske, 

Gustav Bondes skrift ”Guds underverk i naturen”, kritiserar han dennes 

användande av begreppen själ och ande. Enligt den ortodoxe Pettersson så är själ 

och ande ett och detsamma.108 Witt resonerar på följande sätt angående detta:  

 
Men efter Döden, sedan denna i sina stadier – Ware detta ett eller många – är 

genomgången, huru förhåller det sig då med menniskan och dess delar? Anden har lemnat 

kroppen, men medtager själen, med hwilken den ingjöts i menniskan i dess första skapelse 

och utan hwilken den aldrig existerat. Denna omgifwes af Nervanden, som bibehåller 

förmågan att taga gestalt efter kroppen, såsom den till en del hade det här, och som således 

kan uppenbara sig genom framstående och förkroppsligande. Men icke står denna 

kommunikation med jorden så allestädes och obetingadt öppen, utan är wäl ett tidtals och 
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för wissa medgifwet eller anbefaldt undantag. Å andra sidan lefwer anden nu eller bör 

lefwa i en helt annan sfer, och det är nu den, som uppfattar. 

 
Wickelius utdrag tyder alltså även här på ett upplysningsteologiskt tänkande. 

 
 

4:1 Individualiseringen/Det Inre Livet och Religionen, Livet och 

Döden 
 

”The eighteenth century is the attempt, or the beginning of the attempt, to make 

Christianity a more individual, more inward matter.” Barths uttalande pekar framåt 

mot den tid då Wickelius levde, men han menar också att 1700-talets absolute man 

återupptäckte denna individuationprocess ifrån renässansen.  Vad betydde då 

denna process? Den betydde människans tronsbestigning. I sig själv såg 

människan gudomliga drag; dessa ledde henne till att ta hand om allt som är 

utanför Gud. Deismen där Gud snällt satt och väntade på att möta männsikan efter 

döden och döma henne efter hennes gärningar, passade utmärkt ur detta 

perspektiv. Hela livet – med alla dess beståndsdelar – var människans område där 

hon hade auktoritet och där hon i hemlighet också visste vad Gud menade med 

god moral och ett dygdigt leverne.  

    Pietismen, i sin ursprungliga form, är i detta hänseende att betrakta som den 

kraft vilken hade som uppgift att erövra kristendomen; det vill säga, att tolka 

individuationsprocessen så, att den kom att handla om en erövring av allt det som 

inte är en själv i kristendomen, så att det blev ens eget. Barth ger exempel på 5 

områden som den ursprunglige pietisten kände behov att göra till sina egna. Dessa 

är: 

 

1. Kyrkan och dess centrala ställning inom kristenheten och dess troslära om 

inkarnationen av Guds ord i Jesus Kristus. Själva upplevelsen av inkarnationen 

är för pietisten den bestämmande faktorn, som tar bort tidsmässiga distansen 

till Kristus, vars egentliga födelse är i våra hjärtan. Även hans riktiga och 
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frälsande död sker inom oss, och inte bara det; den är beroende av människans 

vilja att uppnå just denna frälsning. Hans egentliga återuppståndelse är hans 

seger i oss, som tror. Detta leder till pietistiens kyrkobegrepp, där kyrkan är de 

som verkligen tror på Jesus återuppståndelse i oss.  

2. Kristenhetens inriktning på människan är inte att förstås som en inriktning på 

människan i abstrakt mening, utan den faktiska människan som sitter i 

kyrkbänken och är relaterad till sin broder i bänken bredvid. Hans karaktär av 

’den andre’ utplånas med pietismens syn på vem ’min broder’ är.  För pietisten 

är ’den andre’ utplånad i dens sätt att vara annorlunda än mig. Människan har 

helt enkelt blivit den människa som är som jag. 

3. Skriftens och ämbetets auktoritet. Dessa områden får konkurrens av 

människans egen inre auktoritet och åsikten att en pastor verkligen skulle vara 

sant troende, i den snäva pietistiska meningen. Man skulle istället lyssna på 

’den inre rösten’ och/eller sin sant troende broder, och denna guidning och 

möjliga frälsning skulle ske genast. Omedelbarheten var central.  

4. Det Gudomliga budet, som man lyder eller inte lyder. Föreställning om någon 

större och mäktigare än mig själv, som ger mig ett bud. I individuations-

processen, blir detta bud något som går att tolka. Lagen/budet internaliseras av 

människan, som på det sättet låter Guds egendom bli hans.  

5. Nattvarden har inom både protestantiska och katolska kyrkan uttytts i 

Augustinska termer som ’ett synligt tecken på den osynliga nåden”; det vill 

säga som ett mysterium och ett sakrament.  Indiduationsprocessen 

internaliserade mysteriet, som nu befann sig inom människan själv, och hon 

själv blev nu ”ett synligt tecken på den osynliga nåden”. 

 

Denna rörelse som Barth beskriver är en rörelse på 1700-talet. Dess  

individuationsprocess fanns på ett liknande vis också i den senare romantiska 

rörelsen. När Wickelius sitter och skriver sin text, så har han alltså påverkan ifrån 

två håll vad gäller själva individuationsprocessen. Kolportörerna börjar på allvar 

synas och höras, och en väckelseinriktad pastor – C.A. Augustinsson – får 

pastorstjänsten i Eksjö Stadsförsamling. Tidens romantiska uttryck är svåra att 
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värja sig emot. Både Wallin och Tégner är flitigt citerade av Wickelius och 

förutom de läsebibliotek som nu tar form över hela Sverige så var dagstidningarna 

fulla av poesi och prosa. På 1840-talet stiftades en lag som underlättade 

distributionen av storstadstidningarna, ut i landet. Själva transporten 

subventionerades. Detta gjorde Wickelius oberoende – i en mening – av huruvuda 

han bodde i en storstad eller i Eksjö, vad gällde möjligheterna att få influenser av 

tidsandan.  

    Vi har hitintills sett antydningar av att Wickelius befann sig inom 

upplysningsteologin med drag av ortodoxi, men att han även leker med tanken på 

en naturlig religion(som har som en av sina konsekvenser att den ifrågasätter den 

positiva kristendomen) I förhållande till de fem punkter som Barth nämner ovan, 

så kan vi konstatera att Wickelius inte anammar det pietistiska tänkandet (eller 

herrnhutiska): 
Recension 

Andeliga sånger af Oscar Ahnfeldt: (sju häften)  
Dessa sånger, hwilkas första häfte redan upplefwat 22dra upplagan, hafwa således, som 

man ser, i wissa kretsar wunnit ett stort insteg och talrikt utbredande. Författaren, hwars 

namn är kändt, såsom det af en andlig Virtous och Konventikeltalare, utmärker sig i dessa 

sånger genom ett fromt sinne, ett blödande hjerta och en werklig hernnhutisk tro på och 

hwilande uti, ja nästan frossande uti Kristi blodsförtjenst allena, wid hwars saliga 

tillräknande all egen icke blott förtjenst, utan äfwen syndfullhet betyder intet. Det  låter 

stundom så, som wore man i följd av denna förtjenst, desto säkrare om nåden och 

saligheten, ju mera syndbelastad man är. Till hwilka missförstånd och farliga 

tillämpningar detta kan föranleda, faller hwarje tänkande i ögonen.109 

 

Hans kyrkosyn är traditionell i förhållande till den pietistiska – även om han vill 

ha förändring inom kyrkan - och han talar inte någon gång om Jesu 

återuppståndelse i människan: 

 
Hwad Kyrkan är, och vad den bör wara: 

En upplyst och frisinnad prest/Prosten W. Heikel i Finland/ yttrade wid finska landtdagen 

följande: 
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”Jag tror att Kyrkan aldrig kan uppfylla de fordringar, till hwilka Staten af henne är med 

skäl berättigad, om hon ej helt och hållet ömsar skinn – det är: om hon ej upphör att wara, 

såsom hon nu är, en ”dogmatisk propaganda” med nog tydliga hierarkiska syften och 

principer, samt blir, hwad den borde wara, och alltid bordt wara, en inrättning för 

befordrandet af sann religiositet, det är: af kärlek till sanning, kärlek till rätt, kärlek till 

menniskorna och kärlek till Gud, samt af ett lif i hans anda och efter hans idé.”110 

 

 

Inte heller verkar Wickelius tala om bröder i en snävare mening,  

 

En arbetares aftonbön(s.121) 
1. När dagens sol i Westerns famn sig hwilar, 

och aftonrodnan färgar fästets rand, 

På bönens wingar då min tanke ilar 

Till dig, o Fader! i de sällas land. 

2. Tack för hwar stund af glädje, som du skänkte, 

För hwarje solglimt på min mörka stig, 

Som kärleksfullt igenom dimman blänkte 

Och lärde wägen genom moln till dig! 

3. Hör ock min warma bön för mine Bröder! 

Åt den olycklige en fristad gif, 

Läk hwarje såradt hjerta, som förblöder! 

Den Faderslöses Fader sjelf du bliw! 

 

utan är noga med att se till alla människor och att försvara den religiösa friheten:  

 

Öfwer aflne Kyrkoherden Hammar i Skåne, yttras fölande:  
”Det är allmänt kändt, att denne man war den som bland oss stod i främsta ledet såsom 

kämpe för den religiösa friheten. Sjelf af fast öfwertygelse tillgifwen wår 

Lutherska bekännelse, den han med sääsynt anda och kraft predikade, ifrade han af själ 

och hjerta mot allt Samwetstwång, såsom med protestantismens princip 

oförenligt. På samma gång som han stod orubblig på den sanna Christliga frihetens rätt, 

wisste han dock att med styrka tillbakawisa anspråk af en omogen, wilseförd eller uppblåst 
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andelighet, och wi skulle kunna nämna mer än ett tillfälle, då det just warit han – den af så 

månge utskrikne demagogen  - som hållit obefogade rörelser inom skrankorna.111 

 

 Wickelius citerar Skriften ideligen och åberopar dess auktoritet när han diskuterar 

något, (som här i recensionen av Ahnfeldts andeliga sånger) 

 
Redan begynnelsesången: ”Låt upp” kan i detta afseende blifwa ganska missledande,  

om nemligen de swäfwande uttrycken så fattas, att man på intet sätt bör bereda sig på  

nådens emottagande. Man läser neml i 7de och 8 wersarne: 

7.w.  ”Och ”låta upp” är blott taga mot; 

  ”Hans nåd tag mot! 

  ”Hans ewigt gällande syndabot   

  Tag mot, tag mot! 

8.w. ”Har du ej städadt, är du ej ren 

  ”Likwäl låt upp! 

  ”Han sjelf dig renar – ja Han allen. 

  ”Låt upp, låt upp. 

Detta är dessutom ett tydligt missförstånd af  Uppenb: Bok: 3:Cap:20.w: ”Si jag står för 

dörren och klappar.” Den der hörer min röst och upplåter, till honom skall jag ingå och 

hålla nattward med honom” etc etc. Ty detta innebär alldeles icke ett blott passivt 

mottagande, som man ser af det följande: ”Den der winner, honom skall jag sitta låta” etc.; 

ej heller, att man på intet sätt bör förut städa eller bereda  sitt hjerta för mottagande af 

Kristi Nåd. Ty det heter ju wid Kristi ankomst till werlden: ”Bereder(n?) Herrans wäg” 

och wid nattwardens åtnjutande: ”pröfwe menniskan sig sjelf” m.m.   1 Korinth: 11.Cap: 

28 och 29, hwilket är något helt annat, än att blott tanklöst ”taga mot.”112 

 

och ämbetet är för honom det traditionella prestämbetet, inget annat. 

 

Åsikter om Prest-Embetet    
 
En person yttrade öfwer en prest – om 

hwilket omdömet war twetydigt – följande: 

”Prestens heliga och wördnadswärda kall 

som religionslärare, är af för mycken 
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wigt, att offentligt tadlas utan andra be- 

wis än Pratets och Sqwallrets.” 

Däremot yttrade en annan: 

”Förenämnda yttrande är sannt, gan- 

ska sannt och förtjenar både att behjer- 

tas och efterföljas. Likwäl är Pre- 

stens Embete så beskaffadt att största 

straffet för fel mot och förbrytelser i 

detsamma i allmänna omdömet, 

utan alt som oftast lagliga bewis derför 

kunna framställas. För att detta omdöme 

skall utfalla till förmån för presten såsom 

Tolkare af Religionens läror och liv måste 

han omfatta sina åhörare eller Församling 

med Kärlekens och deltagandets wärma 

och personligen wara, ej sekterist: 

ej ofördragsamt förfölja olika tänkande: 

ej uppskrämmande swaga sinnen med stän- 

digt upprepande af Guds wredes domar, 

utan snarare trösta dem med hans milda 

faderliga nåd: ej förena presterligt högmod 

med hycklande skrymteri: ej wilja 

herska i sin församling som despot: 

ej afse i första rummet sine egne eko- 

nomiske fördelar:  ej motsätta sig 

oskyldiga nöjen: ej bortglömma att 

han jemte sitt presterliga kall 

förenar det af statens embetsman:113 

 

Inte heller finns några spår av en annan nattvardssyn än den Statskyrkan 

förkroppsligar. 

 

På Confirmationsdagen 
/Till årets Nattwardsungdom/ 

  ”Wisa mig, Herre! Din Wäg, att jag må wandra i din 
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  sanning; behåll mitt hjerta wid det ena; att jag 

  Ditt namn fruktar.” Dan? Ps:86:v.11 

1.   ”Wisa mig, Herre! Din wäg, att jag i din fruktan må wandra, 

snart i en helig stund, ber du den bönen till Gud. 

O! så förgät den ej då, förgät ej, lik tusende andra, 

Hwem, som i lifwets wår, tagit dig upp till sin brud.114 

 

Den fjärde punkten är i sammanhanget den intressantaste. 

Hur handskas Wickelius med Guds egendom? Är Guds bud heligt för honom eller 

ser han sig ha rättigheter att tolka det? Vi har sett hur han i mångt och mycket ser 

Guds bud som något heligt. Han har klara ortodoxa drag och håller för heligt 

många hävdvunna sanningar. Men är det så genomgående?  

 

Guds bud och lagen. Vad är att lyda? När Barth målar upp alternativen lyda eller 

inte lyda, vilket utesluter en tolkning, så är ju det en tolkning av vad det är att tro, 

vara kristen och lyda! Två av Wickelius stora förebilder – Wallin och Tégner – må 

vara upplysningsteologiskt färgade med drag åt den naturliga religionen, men 

faktum är de försvarade den positiva kristendomen emot den neologiska vid 

svenska bibelsällskapets första allmänna sammankomst 1816 och jubel festen året 

därpå.115 I sin värld var de troende kristna, eller som Barth uttrycker det: ”The 

eighteenth century was as pious as any other century. Like every century before it, 

like the nineteenth century after it (and as even the twentieth century will have to 

do) the eighteenthcentury recognized the problem of theology, the need to adopt 

an attitude towards the reality designated by those key-phrases, to be responsible 

for it in some way.”116 Barths egen nästan gammaltestamentliga Gudsbild spelar 

förstås in här, men just denna tro på ett Guds majestät i sin egen rätt, gör också 

Barth till en mycket intressant uttolkare av upplysningsmänniskan, som hävdade 

sin egen auktoritet.  

    Wickelius position är dubbel. Han är rådman som skall fungera i ett juridiskt 

system och han är troende som skall fungera i ett idéhistoriskt landskap där man 
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förväntas ’lyda Guds bud’ och där lagen har tre bruk, vilka enligt 

konkordieformelns 6:e bör tolkas enligt följande: 

 
 Lagen har av tre orsaker givits åt människorna, nämligen för det första för att bevara en 

yttre ordning gentemot den råa och ouppfostrade hopen, för det andra för att föra 

människorna till kännedom om sin synd och för det tredje för att giva dem, som blivit 

pånyttfödda, men vilka köttet ännu vidlåder, en säker regel, efter vilken de skola ställa 

och rätta sina liv.117 

 

Det är i ljuset av denna dubbla roll som vi får se Wickelius formuleringar.  

 

Texten är sluten för oss, men vi kikar in. Där ser vi ett tänkande som rör sig ifrån 

det ortodoxa, över det upplysningsteologiska och till den naturliga religionen. För 

att fastställa Wickelius teologiska typ krävs noggrann analys av både kvantitativ 

och kvalitativ art, och ändå kommer han att framstå som lite vag i konturerna. Vad 

vi kan konstatera är att han framför allt ser sig som medborgare och moralist, 

vilken vill förändra och forma livet enligt sin absoluta syn och att denna 

renässansmässiga inställning inte stoppar för något område: allt gick att 

förbättra/ordna till. En artikel avskriven ur Östgöta Correspondenten har att berätta 

om ”Den dietistiska läkemethoden – eller Naturläkaren J. Schrots uppfinnings, att 

göra en – till och med gammal – menniska, ung på nytt igen och fri från all slags 

sjukdom:”118 Eller vad sägs om följande påstående: ”Van Swieten berättar att 

Wansinnige återfått sitt förnuft efter att ha ätit några skålpund smultron dagligen 

under ett par veckor”119.  

     

Texten om Qwacksalweri ger ovanstående utsagor relief, och spänningen i texten 

verkar spegla ett drag hos Wickelius. Lagen skall följas, men i sin hemliga text 

uttrycker han något som motsäger denna sin officiella roll. Är det så även vad 

gäller Guds lag? 

     
                                                 

117 Konkordieformeln på nätet, http://www.logosmappen.net/bekskrifter/kf/kf_ep06.html 
118 Wickelius, s.156 
119 Ibid,s.156 
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Ja. Hur Wickelius uttryckte sin tro för andra i levande livet får vi aldrig reda på, 

men här finns – i Tegnérs och tidens romantiska, upplysningsteologiska anda – i 

texten ett prövande av olika sätt att se…på Gud till exempel. Han kan fruktas, han 

kan vara en snäll gubbe som väntar efter döden och han kan vara en för alla lika, 

oavsett religion. Just Cramérs dikt ”Aftonhimmelen betraktad från mitt 

sjukrum”120, som hävdar förnuftets rätt och dess hela betydelse för uppenbarelsen, 

den naturliga religionen och förnekelsen av kyrkan, skall ses i ljuset av 

textsamlingen inre spänning. Cramérs dikt skulle därför textimmanent kunna 

likställas med att bota vansinne med smultron. Hur som helst så tolkades Guds lag, 

och lyddes icke blint. 

    Så allt gick att bota.  Allt gick att infogas i den absolute mannens projekt, även 

döden. Döden var dock det område där den absolute mannen blottade sig. Döden 

behandlades lika optimistiskt som alla andra områden, men just detta till fixering 

gränsande intresse visade – enligt Barth – på att detta var ett område där det bara 

gick att tro. Livet efter döden gick inte att se, och andra tiders tankar på graven 

och evigheten blev hos upplysningsmannen ett område som störde honom i sin 

ogripbarhet, just därför att hans identitet var den att han greppade allt. Han hade 

kontroll. Wickelius är inget undantag. Dikterna om graven,döden, avskedet, hösten 

och evigheten i knät på snälle fader Gud, är det mest bestående intrycket av hans 

textsamling, men han gick ett steg längre: 
 

Medel att få drunknande till lif 
I en Newyorks_tidning skrifwes: För några dagar sedan åkte en ung gosse skridsko på en 

damm i Bloomfield, (New Yersey) isen brast och gossen kom under isen, der han låg 

omkring 15 minuter innan man kunde få honom upp och då tycktes han wara alldeles död. 

Emellertid försökte en tillkallad läkare ett förtwifladt medel. Han satte liket i kontakt med 

ett galvaniserat batteri , utan att derföre underlåta begagnandet af andra medel för att få 

den drunknade till lif, och efter sex timmars ihärdiga ansträngningar kröntes hans 

bemödanden med framgång. Detta exempel, som ej saknar föregångare, wisar att döden 

genom drunkning ofta nog är endast skenbar. Säkert är att vetenskapen har resurser, dem 

den dock försummat för dylika fall och att okunnigheten och bristen på ihärdighet göra, att 

                                                 
120 Wickelius, s.161, för hela dikten se bilaga 2 
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många icke bli återkallade till lifwet, just tillföljd deraf att man ej beswärat sig med att 

göra ihärdiga ansträngningar derför.121 

 

Även dödens majestät går att ifrågasätta. Den absolute mannen har segrat. 

 

Slutsats 
Johan Magnus Wickelius har ett huvuddrag hos sig som upplysningskristen. Den 

mest centrala uppfattningen hos Wickelius är den att döden inte är slutet. Istället 

hamnar då människan hos den gode Fader Gud; men bara om hon levt ett dygdigt 

liv. Antalet dikter som handlar om döden är i majoritet, och samtidigt som detta är 

Wickelius nyckelvariabel, så är den ett uttryck för hans individualitet; särskilt i 

ljuset av de texter där dödens majestät ifrågasätts. Wickelius har i många stycken 

en deistisk, sentimentaliserande gudsbild där själens odödlighet ses i ljuset av ett 

dygdigt liv, men samtidigt är även döden och livet därefter schemalagt och en text 

handlar om en vetenskaplig metod att återuppväcka de döda; en annan om ewig 

ungdom och friskhet. Wallins psalmbok som kom ut året efter Wickelius föddes 

pekar på att denna dödsfixering och även den ortodoxa språkdräkt – som skymtar 

förbi hos Wickelius – nog har ett stort källsprång där. Att Wallin påverkat 

Wickelius verkar troligt, men är inte undersökt här. Wallins sätt att behandla de 

gamla psalmerna och filologiskt bevara det ortodoxa innehållet utan att dogmatiskt 

eller teologiskt behandla detta, skulle kunna förklara de skuggor av ortodoxi som 

jag upptäckt i det annars dominerande upplysningstänkandet hos Wickelius. 

Barths ord om tidens tendens att just använda en ortodox språkdräkt och ändå 

uttrycka en upplysningsteologisk livssyn, pekar mot detta och understryker 

Wickelius drag av upplysningskristen än mer. 

 

Några spår av Herrnhutism eller Pietism har jag inte funnit. Intressant nog är det 

nästan uteslutande i polemiken mot herrnhutismen, som Wickelius blottar en 

medvetenhet om en ortodox uppfattning om nådens ordning, om människan som 

                                                 
121 Wickelius, s.146 
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simul justus et piccator, och överhuvudtaget diskuterar eller använder begreppet 

synd. 

    Dessa spår av ortodoxi och den relationalitet mellan människa och Gud som jag 

beskrev i kapitlet Borgerlig moral och Livet, skulle kunna indikera att Wickelius 

är en mellantyp, som enligt Benktson har en blandning av två eller flera 

huvudtypers centrala variabler; för Wickelius skulle det i så fall innebära att han 

som typ bestod av valda delar ortodoxt tankegods uppblandat med 

upplysningstänkande. Närvaron av olika gudsbilder och användandet av 

motsatsparet ljus och mörker både i nyplatonsk och i ortodox anda, visar dock på 

en alldeles för osystematiserad livsförståelse för att han skall kunna beskrivas som 

mellantyp. Snarare passar begreppet blandtyp eller övergångstyp bättre.  En 

blandtyp är en porös typ som har en något ostrukturerad livsförståelse där det 

teologiska landskapets olika typkullar får besök under olika tider på dygnet. För att 

bestämma en blandtyp undersöks relationerna mellan de olika variablerna inom 

den enskilda individen. Benktsons syn på dessa porösa typer är följande: ”Det 

finns 'porösa' typer, som såsom svampar suger åt sig inflytanden från olika håll” 

Övergångstyp är en beskrivning av en typ i det historiska längdsnittet; över tid 

alltså.  

   Vi kan hos Wickelius iaktta hur en medborgare och moralist kommunicerar med 

sig själv och prövar olika attityder och är på väg i sitt tänkande. Huruvida det 

synliga, ortodoxa tankegodset verkligen är något som Wickelius uppbär eller om 

det är en kvardröjande ortodox språkdräkt är svårt att avgöra, och det går inte att 

helt avskriva de ortodoxa tendenserna med språkdräktsargumentet. 

Relationaliteten mellan Gud och Människa fanns också inom det 

upplysningsteologiska tänkandet: “God’s action is now seen to be identical with 

the principle of ’providence’, which accompanies and directs every event in the 

same way, and within which revelation, reconciliation, etc. are simply particular 

‘forms’, i.e. particular modes of appearance of his all-embracing action.”122 Att 

framträdandet inom relationaliteten tog sig partikulära former skiljer 

upplysningstänkandet ifrån Guds relation med människan inom det ortodoxa 
                                                 

122 Barth,s.96 
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tänkandet, är lätt för mig så här 150 år efteråt att se, men var det det för 

Wickelius? Ovanstående beskrivning av det upplysningsteologiska sättet att se på 

försynen och Guds uppenbarelse, gör det lättare att förstå hur ett 

upplysningstänkande gick att dölja i en ortodox språkdräkt. Vad som dock kvarstår  

är den tydliga ortodoxa karaktär som vi kunde se i avsnittet Borgerlig moral och 

Livet. Intrycket man får i detta avsnitt är inte att Guds uppenbarelse i livet har 

partikulär form, utan att han är närvarande hela tiden och inger fruktan.  

 

Det är textens karaktär av slutenhet och Wickelius karaktär av öppenhet, som ger 

intryck av att vi kikar in i ett öppet projekt där en ortodox livssyn skymtar 

samtidigt som uppenbarelsens realitet förnekas på ett annat ställe. Den naturliga 

religionen och den ortodoxa livsförståelsen hamnar i slutändan ändå i periferin. 

Vad vi framför allt möter i Wickelius textsamling är den absolute mannen som i 

linje med renässansens och upplysningstidens tänkande tror på…sig själv.  Det är 

Wickelius roll som medborgare och moralist som får honom att filosofera och 

fundera över hur livet ser ut. Det är med honom själv som mått som dygderna, 

döden och uppfostran beskrivs. I detta projekt passar det upplysningsteologiska 

bäst in, där Gud placeras bortanför döden och resten tillhör människan. Att skriva 

dagbok låg även det i tiden. Dagboken sågs som ett projekt där man skapade sitt 

subjekt; lät det uttrycka sig så att man kunde tolka det och omforma det.   

 

Wickelius har tydliga drag av det monotypiska i sin absoluta attityd; han har en 

upplysningsteologisk syn på döden - som är hans nyckelvariabel - och hans spirit 

uppvisar en slags självmotsägelse. Denna självmotsägelse visar på hans roll som 

filosof; vilken i sin tur var en konsekvens av hans roll som medborgare och 

moralist; vilket är ett uttryck för den absoluta attityden. Detta är Wickelius kärna 

vilken bestämmer honom som den upplysningsteologiska typen. Åt vilket håll än 

andra livsförståelseattityder än pekar, så passar de in i denna kärna, eller befinner 

sig i dess omedelbara närhet utan att förändra densamma. 
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Det finns en central mening av Wickelius själv som understryker min slutsats. Det 

är när  han redovisar Aftonbladets svar på Cramérs inlägg i debatten om sin bok 

”Afskedet från Kyrkan”. Där står det: 

 
Aftonbladet yttrar häremot på ett 

ställer följande träffande ord: 

”Lika allwarligt som wi trädt upp 

emot den reaktionära ny-lutheranismen 

och emot allt, som syftar till att be- 

fästa det gamla påfwewäldet och göra 

kristenddomen till ett tomt formelwäsende 

och ett hyckladt fromleri, lika allwarligt 

wända wi oss i full konseqwens dermed 

äfwen emot allt som will, likt Herr 

Cramérs bok, alldeles förneka de wälsig- 

nelser, hwilka kristendomen bringat 

werlden, och will förneka den grundwal 

för både jordiskt och andligt wäl för he- 

la wårt slägtes framtida odling, som 

blifwit lagd genom Kristendomen.123 

 

Den första meningen är Wickelius egen: Här ser vi hur den naturliga religionen är 

med i hans text som ett inlägg i en debatt med sig honom själv, och det reaktionära 

ny-lutheranska finns med som något förlegat – i och för sig kanske enbart vad 

gäller ecklesiologin – men på andra ställen har dogmatiken analyserats:  

 
”Dogmatik:       betyder: christlig troslära enligt de gamle kyrkofädrens system: 

”Dogmatisk:     betyder: hwad som hörer till eller följer denna troslära. 

”Dogm:            betyder: lära, lärosats, troslära. 

”Dogmatisera:  betyder: tala ur en lärares ton 

”Hierocrati:       betyder: prestregering; preststyrelse. 

”Hierarchi:        betyder: kyrkostyrelse, prestwälde, englachor. 

”Hierarkisk:      betyder: som innefattar prästwälde.124 

                                                 
123 Wickelius,s.84 
124 Wickelius,s.173 
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Det finns hos Wickelius en klar skepsis mot det reaktionära och – det han 

förknippar med ortodoxi – dogmatik, i betydelsen död lära, samtidigt som det 

finns spår av denna ortodoxa livssyn. Hela textens karaktär av öppet projekt där 

det finns klara motsägelser skulle kunna användas som argument för att uppväga 

den naturliga religionen med det ortodoxa, som i så fall också skulle stå där som 

ett sätt att pröva en åsikt och typologin skulle då definitivt hamna i ett 

upplysningsteologiskt tänkande. Detta fungerar dock dåligt. Det ortodoxa hos 

Wickelius lever i honom, mer än att det är ett intellektuellt resonemang. 

Bestämmande för typen är det dock inte. 

    Om det ortodoxa hos Wickelius är det levande hos honom, så skulle det 

upplysningsteologiska – i förnuftets tjänst – kunna beskrivas som…en intellektuell 

lek, och om man sätter det i relation till Wickelius epistemologi – där kunskap och 

bildning skall vara levande och i den levande människans tjänst – så vänder hela 

steken och det ortodoxa godset blir Wickelius nyckelvariabel. Skulle det stämma, 

så har jag närmat mig Scleiermachers hermeneutiska ideal att förstå författaren 

bättre än han själv. Huruvida det är så kräver dock ytterligare undersökning.  

    Vad som utelämnats här helt och hållet är t.ex. Wickelius kvinnosyn, vilken 

verkar ha upptagit honom på så sätt att han försöker formulera den och samla 

information om den. En mängd andra områden skulle kunna undersökas i hans 

textsamling som skulle kunna ge relief till hans livsförståelse. Hans fru flyttade till 

Aschanska gården efter hans död, och möjligheten att hon då tog med sig brev och 

böcker som tillhört Wickelius, är stor. Det finns en handskriven koralbok på 

musikhistoriska muséet som tillhört Wickelius. Vilket värde den har i ett fortsatt 

forskarsammanhang vet jag inte, men kanske kan den ge perspektiv på den 

eventuella påverkan ifrån Wallin som jag nämnt, eller visa på andra 

bevattningskanaler.  

    Fortsatta idéhistoriska studier skulle fördjupa min kunskap om Wickelius tid 

och klarare kunna urskilja vad som är vad i det han säger och hur jag tolkar det.  

    Byte av teoretiskt perspektiv skulle kunna vara mycket fruktsamt. Att föra in 

Ricoeur och låta tolkningen ske framför texten, bort ifrån Wickelius själv ännu 
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mer än jag gjort här och även låta Gadamer med sin förståelsehorisont vara med i 

samtalet. Heideggers teori om att ”understanding is not an activity of 

consciousness but a condition of belonging to a world” vore också spännande att 

låta gå Wickelius till mötes. Kort sagt så vore det intressant att finna en ny 

teoretisk modell att arbeta utifrån. Min förkärlek för det judiska får mig också att 

fundera på om det inte finns något mycket matnyttigt att hämta i Talmudstudier. 

Paideia är en judisk organisation i Sverige som bedriver Talmudstudier över 

telelänk ifrån Jerusalem. Att få till en sådan kurs på Karlstads Universitet vore 

mycket trevligt.  

 

Att forska om en historisk persons livsförståelse ger perspektiv på dagens 

teologiska debatt. För mig personligen tycker jag att den plattform som just tiden 

runt 1860 ger mig, är givande då det i den tiden fortfarande finns en levande 

relation till det cartesianska arvet och renässansen, samtidigt som den absolute 

mannens hela projekt – att omforma och förändra – pekar framåt mot de vi är idag. 
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Sammanfattning 
Denna uppsats försöker beskriva Johan Magnus Wickelius (1817-1867) 

livsförståelse. Eller hans teologiska typ. I det arbetet har jag använt Benkt-Erik 

Benktsons typologiska metod, inom vilken man arbetar med schematiserade typer 

som Wickelius är jämförd med och placerade inom (eller inte) under arbetes gång. 

Denna typologiska metod är inte en klassificering där individen, som undersöks, är 

placerad i ett fack för alltid. Individen är istället placerad i ett landskap där de 

schematiserade typerna är som kullar emellan (eller på) vilka individen sedan 

placeras. Materialet som använts för att placera Wickelius i detta landskap är en 

211 sidor lång text som Wickelius skrev från 1859 till 1865, och på framsidan av 

denna text så skrev han att den inte fick säljas eller lånas ut. Denna karaktär hos 

texten fick  mig att använda Schleiermachers och Diltheys hermeneutiska teorier; 

detta för att få ett perspektiv på texten enligt vilket de viktiga aspekterna att 

studera i Wickelius text var individualiteten, singulariteten och att levandegöra 

detta, av Wickelius skrivna, brev. Målet för tolkningen var att tolka texten först 

lika bra som, men sen bättre än författaren. Som ett sätt att strukturera materialet 

delade jag sedan in de texter jag trodde hade något att tillföra 

typologiseringsarbetet, i tre kategorier. Dessa var: religion, livet och döden. För att 

få någon att gå i dialog med, så använde jag Karl Barths skrivande om den 

absolute mannen, som beskriver som upplysningsmannen som en person som gav 

sig själv rättigheten att mäta allt utifrån honom själv. Ett tronupphöjande av 

människan som påverkade tidens kristna teologi. Barth menade att tidens teologi 

förmänskligades, och att de fanns fyra områden där detta märktes tydligt. Dessa 

var: (1) Staten, och dess kyrka, (2) Borgerlighetens moral, (3) Vetenskapens och 

Filosofin, (4) Individens inre liv. Dessa fyra områden används sedan för att 

analysera de tre olika sorterna av text som utvanns ur Wickelius textsamling, för 

att beskriva hans teologiska typ. Wickelius följer ungefär den absolute mannens 

väg såsom Barth beskriver den och blir till slut en ganska typisk 

upplysningskristen, men han har också klara drag av ortodoxi och krossar även 

gränsen några gånger till naturlig religion. Detta gör hans teologi och den 

hermeneutiska situation texten beskriver, komplex.  
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Bilaga 1 
 

Samtliga rubriker i Wickelius Afskrifter och Uppsatser 
Hösten, Föreskrifter då utskänkningställen böra wara öppna, Förskott till kostnad för utmätning bör lemnas, 
Medel mot Tandwärk, Att hålla potater fria fria från röta och friska, Säkert botemedel mot gikt och reumatism, 
Beredningssättet af persiskt insektspulver, Om hemmansklyvningen, Skogsull beredes av Tallbarr, 
Sundhetsnämnd, Ändamålsenligt tröskwerk i förening med såginrättning, Det billigaste lysämne, 
Rönnbärsträdets stora nytta, Farwäl, Yttrande öfwer Erkebiskop J.O. Wallins predikningar, Strödda tankar, 
Den döende tiggaren, Botemedel då något fastnat i halsen,Till sörjande föräldrar wid lilla Othilias graf, Medel 
mot rofsmak hos mjölk, Afsjungna werser wid inwigningen af en Folkskola,Godt bröd af sjelfmättad råg, 
Hwar är mitt hem?, Botemedel för Gikt, Wid dekorationsmålaren Emil Robergs graf,Jönköping, Wilkor för 
bruket af mjölkfärg wid anstrykningar, Åskledare af halm, Snällblekning, Fint klister, Kaffe-surrogat, 
Utwidgad handelsrätt för qwinnor, Styrelsen för sällskapet ”Fattiga barns wenner”, Om menniskorösten och 
sången, Korkmadrasser, Bot emot scharlakansfeber och Koppor, Geijers yttrande angående så wäl högre som 
lägre skollärare, Medel mot sädesmask, Hwem som eger att bestämma öfwer anwändandet af de städerna 
tillkommande så kallade brännvinspengarna, Wid en afskedsmiddag för en wärderad ämbetsman, 
Mjölkbefordrande medel, Tänkespråk wid en gåfwa, Att fördrifwa mullvadar, Till Helsingborgs Fruntimmers 
Skydds-Förening, Enkelt men säkert bpotemedel mot strypsjuka, Att borttaga rost ifrån stål och jern, 
Prejudikat, Att hindra mjölk från att surna om sommaren, Till ett nattvardsbarn med tillägnan av en  blomma, 
Surrogat för Hö till kreatur, Att åter göra gammalt skämt smör friskt, Skuggan, Wid Mathildas graf, Utdrag ur 
Bön och Tacksägelse i anledning av Konung Oscar den 1:s död uppläst i en judisk synagoga. Angående Kung 
Oscar den !:sts död, Öfwer brist på regn yttras, Utdrag ut slutpåstående mot sjökapten Brogren, Utdrag ur en 
tidningsartikel om Sweriges Konungar, Angående Carl den 15:e yttras, Lifwets Engel, Sätt att twätta Nankin, 
Till Ynglingen, Öfwer ett framfödt barn som blifwit öfwergifwit af sin mor men straxt derpå anträffat och till 
wård upptaget yttrades följande i en Tidning:, Ängsgödning, Surrogat Höfoder, Botemedel mot rödsot, 
Tänkespråk, Politiska Ytrranden af Konung Oscar, Angående sockenbiblioteken, Mormor till dotterdotter, 
Annons om understöd för en olycklig enka med barn, En linbråkningsmaskin,Prejudikater, Diamantcement, 
afforismer, Medel mot wägglöss, Wersar wid en 7-årig Gosses jordfästning, Öfwer en Qwinna som utfört 
åtskilliga welgerningar, Patent på pressadt sandstenstegel, Tobakspipan, Förwaringssätt af Jäst för obestämd 
tid, Medel mot wägglöss, Bedräglighet wid Bier Bryggeri, Kolstybbe för Rotwexter, Wid en hemmansegares 
död, Ny kurmetod mot Koleran, The på Humle – ett botemedel mot frossan, Wältalighet, Wid en makas och 
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Bilaga 2 
 
Aftonhimmelen, betraktad från mitt sjukrum (af J.N. Cramér)  
 

1. Menskligt werk, är ofullkomligt, pröfwas 

Will det städs, förnuftet gafs att öfwas; 

Till reform ger mogen pröfning himmelsk rätt 

Hwarje tro, som twiflet blott förbjuder, 

Hwarje kyrka, som sig sjelf förgudar, 

Har dermed sin dödsdom sjelf sig gett. 

2. Bort derför med dyster wantros irring, 

Bort med döda former, all förwirring, 

Dem widskepelse och mörker fostra än! 

Må förnuftet lysa all wår wandel, 

högtänkt menskokärlek all wår handel 

Lifwa, wärma, genomandas sen! 

3. Tron på Gud will ej förtryck på jorden, 

Falsk är tron, hwarhelst den slaf är worden, 

Glömmer himmel så för jorden bort till slut. 

Upp då, upp till helga striden, bröder 

För förnuftets rätt; från Nord till Söder 

Wecklen ljusa stjernbaneret ut! 

4. Uti sjelfswåld ej, men fast besinning, 

söker sådan frihet städs sin winning, 

Ställer rätt och pligt så willigt wid hwarann. 

Frihet ordning will, har till sin prydnad 

Kärlek till hwarann, för lagen lydnad, 

der den pröfwas will och ändr as kan. 

5. Blifwen frie, waren frihet wärde, 

Rycken masken af hwar lögn, som närde 

Hatets brand med list på fridlyst tempelrund! 

Slawerit, owärdigt frie anden, 

sjunka i sin natt; de fria  landen 

Wige sig till öppen altarrund! 

6. I förnuftet Gud dock uppenbaras, 

Blott i frihet andens lif förklaras, 

Kärlek lifwets högsta winst och krona är; 

För sin tro, sitt hopp den wet ej gränser, 

som ledstjerna på wår färd den glänser, 

Himlen ren i jordisk barm den bär. 

7. Kristen, Jude, Hedning och de alla, 

Som Muhammeds Gud sig anbefalla, 
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Slingre snart fast sig Kärleksbandet om. 

Intet hat orena deras böner;  

alle äro samme faders söner, 

Werlden all är Herrans helgedom. 

8. Tron är tro på Gud, ej tro på kyrkan; 

Tro på mensklig dogm är ej den dyrkan, 

Som för lif och död af Gud har löftet fått. 

Menska kan ej menska ge försoning, 

orklös, hatfull tro har ej förskoning. 

Strid för allas rätt gör alla godt! 

9. Se i qwällen guld wid himlabrynen, 

af en fjerran tid jag skymtar synen; 

O, hwad ljus och klarnad derinne bor! 

En gång frihet och förnuft, de båda, 

Skola i din werld med kärlek råda; 

Så, o Gud jag på din werldsplan tror. 

10. Kärlek så skall twinga wåld att wika, 

Frihet då skall göra alla lika, 

Och förnuft skall älskas, lydas af en hwar. 

Privelegier dygden blott skall finna, 

menskowärde högsta rangen winna, 

Och förtjensten der sin krona har. 

11. Ingen skall den andres Samwet twinga, 

Kyrklig wåldsmakt ej sin gissel? swinga, 

Forskarns sanningstörst ej anses för ett brott. 

Ej som onatur, ej uti bäfwan, 

Nej, i kärlek och som ändlös sträfwan, 

Religionen blir en enda blott. – 

12. Lång ännu blir natten öfwer jorden, 

Splitets natt, till dess besegrad worden 

Vantron jagas ut ur wäl befästad borg; 

Länge skola mörkrets ugglor sprida 

Än sitt skrän utöfwer jorden wida, 

Nära der misströstan, hat och sorg. 

13. Länge än skall sanning utestängas, 

Länge än förnuftets lagar wrängas, 

Utaf dem, som borde tyda just dess bud. 

Snöd beräkning i sin lyckas dagar 

Skattar högst sin egen framgångs lagar, 

Hatar sanningen, och hånar Sannings Gud. 

14. Men ur natten skall en morgon randas, 
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Sanning längre ej med lögn förblandas, 

Mild fördragsamhet blir lösen då och lag. 

När sen brodersbandet hunnit knytas, 

Sjelwiskhet i samfäld sträfwan bytas, 

Skall man finna Gud, och det blir_dag. 

15. Sekler då ha v[sic!]exlat öfwer kullen, 

Der jag hwilar gömd och glömd i mullen. 

Ingen minnes drömmars offer, strid och bön. 

Blir jag fegt förråd och under striden, 

Får jag ej se segern, som ger friden, 

Segerns wisshet blir ändå min lön. 

16. Har jag blott min rätt med pligt sökt ena, 

Tron i stridens glöd från slagget rena, 

utan menskofruktan lydt förnuftets bud; 

Menskors wrånga dom då bryr mig föga. 

Domen är ej deras. I det höga, 

Hwad jag welat, är dock kändt af Gud. 

 

 
           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            


