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Med jämna mellanrum bryter debatter ut om politiseringen
av Svenska kyrkan. Inte sällan är temat att andlighet och
teologi har ställts i skuggan av ett samhällsengagemang i linje
med den profana vänsterns agenda. Trots detta och trots att
en rad kyrkliga makthavare, med KG Hammar i spetsen,
har berättat om hur hela deras gärning och tro har präglats
av 68-rörelsen, har forskningen inte visat något nämnvärt
intresse för frågan om sextio- och sjuttiotalsradikalismens
påverkan på svensk kristenhet.
I den på ett omfattande källmaterial baserade studien 68-Kyrkan: Svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965–1989
visar Johan Sundeen att arvet efter 1968 varaktigt har präglat
nätverk av inflytelserika opinionsbildare inom Svenska
kyrkan och ett antal andra trossamfund. Under det s.k. röda
decenniet gjorde en krets av teologer gällande att kristendom
och marxism ska ses som andliga kusiner. Från predikstolar och lärosalar förkunnades att Jesus var socialist, och att
kristendomen är en inomvärldslig proteströrelse. I den stora
kampen om världen stod Gud och befrielserörelser i Afrika,
Asien och Latinamerika på den goda sidan, Västerlandet, den
borgerliga demokratin, marknadsekonomin och en passiviserande andlighet på den onda.

sades vara delar av Guds plan för en värld präglad av godhet,
jämlikhet och rättvisa.
Boken är oumbärlig läsning för var och en som vill förstå ett
lika viktigt som förbisett element i den svenska kristenhetens
moderna historia.
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