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Anders Gustavsson 

Oasrörelsen i Sverige och historien
En studie av återupptäckt och transformering  
av traditionella ritualer

Inledning
Oasrörelsen är ursprungligen en karismatisk förnyelserörelse inom 
Svenska kyrkan. Den ser sig som en del av den världsomspännande 
karismatiska rörelsen. Den startade år 1984 som ”Referensgruppen för 
andlig förnyelse i Svenska kyrkan”, förkortat RAF och fick namnet 
Oas år 1989. 

Oas betyder den friska vattenkällan i öknen och anspelar på de 
bibliska oaserna i öknen. Oasrörelsen talar om ”sund andlig förnyelse” 
som målet för verksamheten. Sund anges betyda icke extrem.1

En karismatisk rörelse betonar närvaron av den Helige Ande och 
de så kallade andliga nådegåvorna (av grekiska karisma som betyder 
nådegåva) med hänvisning till Paulus ord i Romarbrevet kapitel 12 
verserna 6-8 och första Korintierbrevet kapitel 12 verserna 4–11.2 
En sådan rörelse avser inte nödvändigtvis att skapa nya kyrkor utan 
vill verka inom och påverka de existerande kyrkorna och samfunden. 
Detta stämmer med Oasrörelsens målsättning.

Denna studie är knuten till kommissionerna för Folk Religion 
och Ritual Year inom den internationella forskarsammanslutningen 
International Society for Ethnology and Folkore, förkortat SIEF.3

1 Oasrörelsen, <www.oasrorelsen.se>, 1.3.2017.
2 Nationalencyklopedin: ”Karismatisk rörelse”, <www.ne.se>, 1.3.2017.
3 International Society for Ethnology and Folklore, <www.siefhome.org>, 

1.3.2017.

http://www.ne.se/
http://www.siefhome.org
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Frågeställning

Temat Oasrörelsen och historien betraktas här ur två perspektiv:

• Vilken historisk grund ligger bakom det som förnyas eller åter-
upptäcks? De många nya ritualerna inom liturgin blir intressanta 
att studera. Det gäller nattvard, lovsång, dans, flaggor, bikt, tungotal, 
helande, förbön, smörjelse med olja och pilgrimsresor. Hur upptäcks 
tidigare ritualer och hur transformeras de i en ny tid?
• Hur ser Oasrörelsen på och lyfter fram sin egen historia? 

Denna undersökning avser för det första vad som händer inom 
Oasrörelsen och hur det förändras över tid. Inifrånperspektivet och 
den empiriska verkligheten är då i centrum. Hur återuppstår ritualer 
och hur sker transformeringsprocessen? 

För det andra undersöks argumentationen eller diskursen (talet om 
idealen) inom Oasrörelsen när det gäller nymodigheter å ena sidan 
och när det gäller fasthållandet av tidigare synsätt å andra sidan. Det 
blir en pendling mellan kontinuitet och förändring. I analysen av 
argumenten kommer betydelsen av historiska förebilder och ideal att 
belysas. 

Material 

Materialet i denna undersökning består primärt av RAF-blad under 
åren 1984–1989 och av Oasblad sedan 1990. De har utkommit fyra 
gånger om året. I dessa blad, som är Oasrörelsense informationsblad, 
ges information om det andliga budskapet eller diskursen inom rörel-
sen som uttolkas av teologiska rådgivare och inspiratörer. I en del 
fall skriver mötesdeltagare om sina upplevelser vid Oasmöten. Sedan 
2009 är Oasbladen tillgängliga på rörelsens väl uppdaterade hemsida.4

4 Oasrörelsen, <www.oasrorelsen.se>, 1.3.2017.

http://www.oasrorelsen.se
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Denna artikels författare har gjort observationer både vid stora 
sommaroasmöten under åren 2011–2016 och en del mindre möten 
som förekommer under höst och vår. Ett rikt fotomaterial har insam-
lats. Intervjuer har under tiden 2014–2016 också utförts med ledande 
per soner inom Oasrörelsen. Det gäller inspiratören Berit Simonsson, 
prästen Åke Danielsson som startade helandegudstjänsterna (se nedan) 
och barnläkaren Anna Aronsson. Jag har även samtalat med dans-
ledarna Kristina och John Egil Rage. Vid sommarmötet i Jönköping 
2015 fick jag möjlighet att distribuera en frågelista till människor som 
en  gagerat sig frivilligt inom Oasrörelsen. Frågorna avser personligt 
engagemang, erfarenheter och upplevelser av både positiv och kritisk 
art. Åtta svar har insänts elektroniskt till mig och informanterna har 
getts möjlighet att vara anonyma. Där inte andra källor anges, bygger 
min framställning på det av mig insamlade materialet. Intervju- och 
frågelistmaterialet finns tillgängligt hos mig. Bildmaterialet förvaras 
hos respektive fotograf.

Det viktiga för en kulturhistorisk forskare är att studera de person-
liga upplevelserna som de återges av de berörda. Forskaren försöker 
inte gå in på sanningsfrågan till exempel i berättelser om att sjuk-
domar upphörde eller att svår värk försvann efter det att den sjuke 
mottagit förbön vid helandegudstjänster. Det ligger utanför huma-
nioras forskningskompetens och intresseområde.

Oasrörelsens kännetecken
Ekumenik

Oasrörelsen har successivt fått en alltmer ekumenisk inriktning och 
avser inte bara Svenska kyrkan som fallet var vid starten. Företrädare för 
olika frikyrkor, inte minst pingströrelsen, är engagerade. Oasrörelsen 
har ett nära samarbete med Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS, 
som är en rörelse inom Svenska kyrkan. Trosrörelsen Livets Ord 
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accepterades inte från början. I ett RAF-blad 19895 och ett Oasblad 
19906 skrev Oasrörelsens förste ledare fram till 1997, prästen Carl 
Gustaf Stenbeck, att Oasrörelsen tog avstånd från teologin inom tros-
rörelsen Livets ord. Den bildades 1983 med säte i Uppsala och med 
den tidigare prästen Ulf Ekman som ledare. Den har präglats av fram-
gångsteologi som innebär att den kristna tron är en väg till framgång 
på livets olika områden.7 En förändring inträdde genom att Livets ord 
omkring 2005 inbjöd Oasinspiratören Hans Weichbrodt som talare, 
vilket accepterades av Oasrörelsen. Det var första gången som en 
präst fick tala hos Livets ord. Oasrörelsen svarade med att Ulf Ekman 
inbjöds som talare. Därefter har samarbetet fortsatt. 

Samarbete mellan Oasrörelsen och den katolska kyrkan fanns 
inte heller från början. Kontakter uppstod med Lillemor Hallin som 
från år 1973 till år 2008 var en förgrundsgestalt bland karismatiska 
katoliker i Sverige.8 Hon talade på flera Oasmöten. Samarbetet vid-
gades efterhand genom kontakter med den sedan år 1998 svenske 
katolske biskopen Anders Arborelius. Han predikade vid en av de fyra 
TV-gudstjänster som år 2014 sändes från Oasrörelsen. Påvens predi-
kant och själasörjare Raniero Cantalamessa har medverkat vid flera 
sommaroasmöten. 

Ekumeniken omfattar också den ortodoxa kyrkan. I samband 
med sommarmötet i Jönköping år 2015 skrev den kristna tidningen 
Världen i dag en artikel med rubriken ”Samfundsgränser lyser med sin 
frånvaro på Sommar-Oas”.9 Positiva uppgifter om det ekumeniska 
inslaget framföres av flera mötesdeltagare som blivit tillfrågade av 
journalister.10 

5 RAF-blad, 1989/3.
6 Oasblad, 1990/4.
7 Nationalencyklopedin: ”Framgångsteologi”, <www.ne.se>, 1.3.2017.
8 Dagen, 11.3.2008.
9 Världen i dag, 24.7.2015.
10 Kyrkans tidning, 31/32 2015.

http://www.ne.se
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Alla åldrar och sociala skikt

Oasrörelsen satsar medvetet på alla åldrar och sociala skikt. Hierarki 
får inte förekomma. En fråga som diskuterats är motiveringen varför 
Oasledningen sitter eller står på ett upphöjt podium i idrottshallarna 
vid de stora mötena där också föredragshållare och sånggrupper befin-
ner sig. Oasinspiratör Berit Simonsson tar upp frågan: ”Varför sitter 
ni på podiet?” i tre Oasblad (2001, 2005 och 2011). Det är viktigt för 
Oasledningen att denna fråga ständigt hålls levande med tanke på nya 
mötesdeltagare. Berit Simonsson inskärper att ”Vi befinner oss inte på 
podiet för att ’själva bli stora’ – tvärtom”.11 Skälen för att befinna sig 
på podiet är i stället att ”hjälpa, stödja, uppmuntra och be för talare, 
mötesledare och deltagare”. Ytterligare ett argument är att ”det behövs 
också många ögon för att se och uppfatta allt det som händer i mötes-
hallen under mötets gång. Sådant som kanske inte talare eller mötes-
ledare upptäcker. Det tillhör vårt ansvar tillsammans, att ha skärpt 
uppmärksamhet på det som Guds Ande vill göra och det som sker i 
hallen”.12 

För att likheten oavsett ålder skall göra sig gällande finns ”Barn-
Oas” för barnen sedan 1999. Där har Lennart Henricsson varit del-
tidsanställd från starten. På senare år har namnet Youngsters ersatt 
Barn-Oas.13 Youngsters avser barn och ungdomar innan konfirma-
tionsåldern. Ungdomar efter konfirmationsåldern tillhör ”Ungdoms-
Oas”.14 Barn och ungdomar skall ha egna aktiviteter men också delta i 
delar av de stora mötena. Vid barn- och ungdomsmöten förenas glädje 
och lek med ingående bibelundervisning. Det får varken bli enbart lek 
eller bara undervisning. Oasrörelsen lägger stor vikt vid att barnfamil-
jer skall kunna komma med hela familjerna. En tanke med detta är 

11 Oasblad, 2001/1.
12 Oasblad, 2001/1.
13 Oas Youngsters, <www.youngsters.se>, 1.3.2017.
14 Ungdoms-Oas, <www.ungdomsoas.se>, 1.3.2017.

http://www.youngsters.se
http://www.ungdomsoas.se
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rörelsens klara målsättning att främja framtida engagemang av kristna 
medlemmar ute i Sveriges församlingar.15 

Tanken på framtida engagemang ligger bakom beslutet att 
Ungdoms-Oas under de senaste åren har börjat anordna egen kon-
firmationsundervisning på ett fyra veckor långt läger. Sedan 2014 har 
det ägt rum på Helsjöns folkhögskola i Göteborgs stift.  

Oasrörelsen har under de senaste åren börjat att engagera sig för 
socialt utsatta människor som erbjuds möjligheter att komma till de 
årliga sommarmötena för en billig kostnad. Initiativet togs av prästen  
Ingo Söderlund som upplevde en vision från Gud om detta. Han 
bildade en stiftelse och skaffade sponsorer så att gästerna kan erbju-
das uppehälle för en symbolisk avgift på en camping som är drog- 
och alkoholfri. Detta arbete startade 2013 och går under namnet De 
brustnas camping. Det sociala engagemanget förenas hela tiden med 
andlig vägledning med tanke på människornas framtid. Oasinspiratör 
Hans Weichbrodt noterar att: ”huvudfokus ligger på att alla på cam-
pingen ska inbjudas att ta emot Jesus Kristus som sin Frälsare och 
att de samtidigt ska inspireras till att låta bönen och Bibeln få finnas 
med på deras vandring framåt i livet”.16 Förändringen i riktning mot 
socialt arbete skymmer inte att det andliga livet är i fokus. 

Ekonomi

Ekonomiskt bygger Oasrörelsen enbart på frivilliga gåvor genom kol-
lekter, som tas upp i stora plastspannar men också genom korttermi-
naler eller swish vid möten. Vid sommaroasmötet i Jönköping år 2015 
insamlades 700 000 kronor som ungefär täckte möteskostnaderna.17 
Det finns dessutom cirka 250 regelbundna månadsgivare. Frivilliga 
insatser är framträdande i samband med de stora sommarmötena som 
pågår under fem dagar. Därtill kommer deltagaravgifter som bidrar 

15 Oasblad, 2005/4.
16 Hans Weichbrodt, ”Favorit i repris”, Världen i dag, 19.8.2015.
17 Oasblad, 2015/3.
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till hyran av lokaler och andra omkostnader. Prästen Anders-Petter 
Sjödin var den förste heltidsanställde inspiratören åren 1994–1998. 
Det finns sedan dess två anställda inspiratörer, nämligen teologie kan-
didat Berit Simonsson sedan år 1997 (från början anställd på 25 %) 
och prästen Hans Weichbrodt sedan år 2001. Dessutom finns det två 
deltidsanställda inspiratörer för Youngsters: Lennart Henricsson och 
Hanna Simonsson. Oasrörelsen äger inte egna mötesplatser och har 
inga medlemmar men däremot sympatisörer. De stora sommaroas-
mötena hålls på olika orter i Sverige. Ett möte brukar äga rum i norra 
delen av Sverige och ett i södra delen.

Återupptäckt av de kristna grundfundamenten 
i de liturgiska ritualerna
Oasrörelsen har inom liturgin återupptäckt en del gamla ritualer som 
under lång tid varit förbisedda inom Svenska kyrkan och som har sina 
rötter i Gamla och Nya testamentet. Dessa ritualer avser nattvarden, 
bikt, dans, flaggor, förbön med handpåläggning och smörjelse med 
olja, helandegudstjänster, tungotal och lovsång samt pilgrimsresor. 
Lovsången sker i många fall i kombination med uppsträckta händer, 
personliga vittnesbörd, profetiska budskap och musik med moderna 
instrument. Upplevelsen av glädje inför Gud och Jesus är påtaglig vid 
mötena, däremot inte allvar och sorg. Glädjen märks genom glada 
skratt från åhörarna vid de föredrag som hålls av inspiratörer eller 
andra talare. Det är ingen trist stämning som deltagarna möter. 18

Det kristna livet i vardagen talas det inte så mycket om inom 
Oasrörelsen när liturgin är i centrum.19 Detta är annorlunda än vad 
som förekom inom tidigare frikyrkliga och pietistiska väckelserörel-
ser.20 På ett indirekt sätt får individerna genom undervisningen inom 

18 Egna observationer under åren 2011–2016.
19 Egna observationer och intervju med Berit Simonsson 2015.
20 Anders Gustavsson, Cultural Studies on Folk Religon in Scandinavia (Oslo 

2012), s. 106f., 167f., 179f.
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Oasrörelsen hjälp med riktlinjer för sin vardagliga livsföring. En 
nyorientering märks år 2016 när ett nytt nätverk för samlevnad och 
sexualitet (Nfs) presenteras och där Oasrörelsen är representerad.21 
Detta nätverk gav under år 2015 ut Nära varandra: Ett läromedel om 
relationer, sex och att leva tillsammans.22

Nattvarden

Vid de stora sommaroasmötena förekommer nattvard varje dag, vilket 
är något nytt jämfört med tidigare pietistiska väckelsetraditioner och 
inom Svenska kyrkan både förr och i sen tid. Teologiske rådgivaren, 
prästen Staffan Ljungman, bosatt i Osby, utgav en Oasskrift år 2014 
med titeln Nattvarden – andligt livsmedel som finns på hemsidan.23 
Han skriver i ett avsnitt med titeln ”Så ofta”: 

Det är en egendomlig tanke att Nattvarden skulle kunna firas för 
ofta. Som om den vore ett njutningsmedel och inte ett närings-
medel. Det är inte meningen att Jesu vänner ska sättas på svältkost. 
Så var det inte från början.24 

Hänvisning ges till Apostlagärningarna kapitel 2 vers 46 som lyder: 
”Och ständigt, var dag, voro de endräktigt tillsammans i helgedomen; 
och hemma i husen bröto de bröd och åto med fröjd och i hjärtats 
enfald, och lovade Gud”. Margareta Wahrenberg från Vaggeryd i 
Småland berättade med tillfredsställelse om oasdagar som ägt rum på 
stiftsgården Flämslätt i Västergötland år 1999. Hon utbrast: ”Tänk att 
sedan varje dag få fira mässa!”25 Samma år uttryckte Agneta Flodin 

21 Oasblad, 2016/1.
22 Nära varandra: Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 

(2015).
23 Oasrörelsen, <www.oasrorelsen.se>, 1.3.2017.
24 Staffan Ljungman, Nattvarden: Andligt livsmedel (2014).
25 Oasblad, 1999/2.
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från Asklanda i Västergötland en liknande uppfattning efter ett oas-
möte i Varberg: ”tänk att få ta del av nattvarden flera gånger samma 
vecka!”26 Kritik mot att fira nattvard alltför ofta har inte framkommit 
i materialet. Varje individ inom Oasrörelsen har rätt att själv välja hur 
ofta man tar del av nattvarden.

Bikt 

Liksom nattvarden har bikten återupptäckts. Detta dateras till som-
marmötet i Varberg år 1997. Prästen och teologiska rådgivaren Bengt 
Pleijel på Åh stiftsgård i Göteborgs stift skrev i ett följande Oasblad 
att han fick uppdraget att vara ”biktfar” och satt på en ”biktstol”. Han 
förundrade sig över att en strid ström av människor kom till bikt. Han 
kunde inte ägna mer än fem eller tio minuter åt varje person. Fler och 

26 Oasblad, 1999/3.

Ett stort antal präster och diakoner i väntan på nattvardsutdelning vid festhög-
mässan i Kungälv år 2014 (foto Kristina Gustavsson).
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fler präster fick inkallas till bikttjänst för att människor inte skulle 
behöva vänta för länge. 

Jag kunde inte räkna dem alla som kom. Jag uppskattar att där var ett 
fyrtiotal under dagarna. I vanliga fall tar jag gärna tid på mig för en 
bikt. Det kan ta tid innan islossningen börjar och det frusna smälter. 
Men här hade föredragen och bibelvandringarna gjort grundjobbet. 
Guds helighets närvaro var så stark i Varberg. När biktstunden kom 
forsade det fram allt som var undangömt […] Det var syndanöd.27

I flera följande Oasblad uttalade sig andra författare än Pleijel om 
biktens innehåll och teologiska motivering. År 1999 skrev prästen 
Björn Fyrlund och hans hustru Katriina, bosatta i Varberg, om bikten 
som ”ett ord med anor, men ändå så främmande”. Björn Fyrlund berät-
tade att vid Oasmötet i Varberg år 1998 hade flera biktstolar ställts 
fram för de präster som skulle vara ”biktfar”. Genom bikten blir indi-
viden medveten om ”personlig skuld inför Gud” och får möjlighet att 
bekänna den. Fyrlund framhöll att det unika med bikten är ”direkt 
konkret personlig tillsägelse av förlåtelsen”. Prästen får fungera både 
som ”Guds öra” och ”Guds mun”. Tystnadsplikten är grundläggan-
de.28 Denna artikel nämner inget om biktens historiska ursprung. I 
ett senare inlägg år 2001 tog Fyrlund däremot upp Luthers syn på och 
betoning av bikten: ”Att leva i bikt och själavård är, betonar Luther, 
att leva i sitt dop, att konkretisera i sitt dagliga liv det livslånga bort-
döende från synden som påbörjas i dopet.”29 Inför Oasmötet somma-
ren 2005 i Borås utgav Oasrörelsen en folder om bikten som utdela-
des till deltagarna. Den var skriven av Björn Fyrlund tillsammans med 
prästen Niklas Adell från Landeryd i Linköpings stift.30 Här framhålls 

27 Oasblad, 1998/3.
28 Oasblad, 1999/3.
29 Oasblad, 2001/3.
30 Björn Fyrlund & Niklas Adell, ”Hur går bikt till?”, Oasblad, 2005/2.
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biktens nytestamentliga ursprung genom Jesu löfte till apostlarna: 
”Om ni förlåter någon hans synder är de för låtna”.31 Biktprästerna 
bär en lila bindel runt kroppen som kännetecken för mötesdeltagarna.

Helandegudstjänst

Prästen Åke Danielsson, Helsingborg, fick i samband med ett sommar-
oasmöte i Värnamo år 2003 en upplevelse av att han skulle starta helan-
degudstjänster tillsammans med Värnamoprästen Håkan Sunnliden. 
Han fick en uppenbarelse om att botande skulle ske genom att skug-
gor föll på de sjuka. 32 Detta har förebilder i Apostlagärningarna. I 
kapitel 5 vers 15 heter det: ”Ja, man bar de sjuka ut på gatorna och lade 
dem på bårar och i sängar för att, när Petrus kom gående, åtminstone 
hans skugga måtte falla på någon av dem.” Att helandegudstjänster 
startade just i anslutning till sommaroasmötet i Värnamo omtalades 
fortfarande i inbjudan till sommaroasmötet i Jönköping år 2015.33 
Detta är ytterligare ett exempel på hur Oasrörelsen i efterhand gärna 
framhåller hur ett nytt ritual startade plötsligt. Detta är ett sätt att 
använda historien och tanken på Andens ledning som inspiration för 
dagens verksamhet.

Första gången helande omnämns i Oasbladen är år 2000. Vid en 
präst- och medarbetaroassamling på stiftsgården Flämslätt detta år 
var den anglikanske biskopen Graham Dow från London inbjuden 
att vara huvudtalare. Signaturerna Cecilia och Maria refererade hans 
tal. Dow undervisade om helandetjänst som han förankrade i Jesu 
missionsbefallning. Alla döpta troende kan börja praktisera bön för 
de sjuka. ”Vi kan inte utlova resultat till dem vi ber för, men vi kan 
säga: Jesus älskar att hela.”34 Deltagarna fick vid flera tillfällen be för 

31 Johannes 20: 23.
32 Intervju med Åke Danielsson 2015.
33 Oas Sommarmöte Jönköping 21–25 juli 2015 (2015).
34 Oasblad, 2000/2.
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var andra med några ord som biskop Dow förestavade. ”Många med 
ryggont fick uppleva att smärtorna försvann eller lindrades”, skrev de 
två kvinnliga signaturerna.35 Här har vi ett exempel på att influenser 
kommit från andra länder. Flera gånger har talare från England 
anlitats och blivit viktiga inspiratörer för utformningen av nya ritualer 
(jämför nedan om dansen).

Vid helandegudstjänsterna finns omsorgsgrupper bestående av 
tre personer som leder helandeförbönen. Det är en präst, en lekman 
och en läkare. En särskild omsorgsgrupp består enbart av kvinnor. 
Den som så önskar kan välja just den gruppen. Huvudansvariga har 
varit prästen Åke Danielsson och barnläkaren Anna Aronsson. Vid 
sommar oasmötet 2015 fanns tretton olika förbönsgrupper. I förväg 
hade 346 personer bett om förbön. För att kön inte skulle bli alltför 
lång fick man ta en lapp med ett nummer som sedan kom upp på en 
anslagstavla. Det förekom tre helandegudstjänster och ett hundratal 
fick personlig förbön varje dag.36

Initiativtagaren Åke Danielsson motiverar tredelningen av om -
sorgs grupperna med att prästen ger andlig diagnos och läkaren fysisk 
och psykisk diagnos. Den tredje personen ber hela tiden för den som 
söker helande. Det har förekommit att läkaren har ställt en diag-
nos gällande psykiatrisk sjukdom gällande psykiatrisk sjukdom där 
be hovet av sjukvård särskilt betonas. Helt uppenbart uppfattas bön 
om helande som ett komplement till och inte som en ersättning för 
medi cinsk behandling. Läkaren i omsorgsgruppen blir en garant för 
detta. Anna Aronsson motiverar sitt deltagande med att det finns 
gränser för vetenskapens landvinningar hittills och att Gud är större 
än människor. Därför kan han uträtta det oväntade. Grunden för 
helande gudstjänsterna inom Oasrörelsen är helt klart Jesu förebild. I 
inbjudan till sommaroasmötet år 2015 talas det om att ”lägga händer 

35 Oasblad, 2000/2.
36 Intervjuer med Anna Aronsson och Åke Danielsson 2015.
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på de sjuka enligt Bibelns anvisningar” precis som biskop Graham 
Dow uttryckte det år 2000.37

Anna Aronsson blev faktiskt en gång efter ett sommaroasmöte 
i Hässleholm 2004 anmäld av en privatperson till den medicinska 
ansvarsnämnden i Sverige för sitt uttalande som citerats i media att 
”den vetenskapliga kunskapen jag har är begränsad, men Gud har hela 
kunskapen om oss. Det är ju han som skapat oss”. Anmälaren menade 
att det var olämpligt att en legitimerad läkare företrädde synen att 
religionen står över läkarvetenskapen.38 Anmälan lämnades emeller-
tid utan åtgärd och Anna Aronsson fick behålla sin läkarlegitimation. 

Det finns också ”bönedukar” som utgör ett tygstycke avsett för 
sjuka personer som inte har möjlighet att komma till oasmötena. 
Omsorgsgrupperna ber vid gudstjänsterna om helande över dessa 
dukar och smörjer dem med olja. Därefter tar de anhöriga dukarna 
med sig hem och lägger dem på de sjuka som på så vis får personlig 
förbön fast på avstånd. Den bibliska förebilden som anges av den teo-
logiske rådgivaren Staffan Ljungman är Apostlagärningarna kapitel 
19 verserna 11–12 där man tog dukar som varit i kontakt med apos-
teln Paulus kropp och lade dem på de sjuka.39 Detta symboliska bruk 
skall ha inletts plötsligt vid ett sommarmöte i Varberg år 1997. Man 
fick i all hast skaffa fram lakan och skära bitar av dem. Detta skedde 
alltså innan Graham Dows Sverigebesök år 2000 och Åke Danielssons 
uppenbarelse år 2003.

Även om ledare inom Oasrörelsen har framhållit att man inte kan 
veta eller lova något om effekterna av bönerna för helande (se ovan citat 
från Graham Dow), så finns det i Oasbladen personliga vittnesbörd 
från människor som uppger att de blivit helade. Signaturerna Birgitta 
och Margareta har berättat om hur de blivit botade i samband med 
Oasdagar på lägergården Munkviken i Västerbotten. Birgitta hade 

37 Oasblad, 2000/2.
38 Göteborgs Tidningen, 14.8.2004.
39 Oasblad, 2010/2.
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haft värk i ett knä i många år men under förbön upplevde hon en 
stark värme i knäet. ”Senare på kvällen kunde jag böja och vrida mitt 
knä på ett sätt som jag inte kunnat i åratal. Smärtan hade försvunnit!” 
Margareta hade haft ischiassmärtor på höger sida i flera år. Hon gick 
med tvekan fram till förbön eftersom hon sade sig lida av social fobi. 
Hon fick då erfara känslan av ”ett glödande kol i höger skinka. Jag 
vågade inte säga något för jag trodde inte det var sant. Klotet for ut 
mot höften och tog bort smärtan allt eftersom”.40

Förbön 

Förbön är inte enbart knuten till bön om helande. De som går fram 
till förbön kan önska att få personlig förbön för någon speciell önskan 
eller för att tacka för något. Förebedjarna som är två och två finns 
på olika platser i möteslokalen med orange bindlar runt kroppen. 
Oasrörelsen fäster stor vikt vid att förebedjarna skall vara två, både 
för förebedjarnas trygghet och med tanke på den som får förbön. 
Förebedjarna lyssnar först på önskemålen och eventuella problem som 
uttrycks lågmält så att ingen annan i omgivningen skall kunna höra. 
De som ber om förbön skall helst stå med ryggen mot församlingen. 
Förebedjarna frågar om de får lägga handen på huvudet i likhet med 
vad som sker vid helandegudstjänster. Förbönen skall vara kort och 
kan avslutas med hälsningen ”Gå i Herrens frid”. År 2006 utgavs nog-
granna riktlinjer för förbön och de blev reviderade år 2009. De finns 
publicerade på Oasrörelsens hemsida.41 

Att gå fram för att få enskild förbön har förekommit under Oas-
rörelsens hela historia. Redan år 1984 skrev prästen Lasse Nilsing, som 
var med i ledningen för RAF, om förbönsgudstjänster. ”Framför allt är 
förbönsgudstjänst den varma och trygga andliga miljö där deltagarna 

40 Oasblad, 2002/1.
41 Oasrörelsen, <www.oasrorelsen.se>, 1.3.2017.
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får vara varandras bärarlag enligt Mark. 2.”42 Gemenskapstanken vid 
mötena sätts i centrum i nytestamentlig anda. Vid en förnyelseguds-
tjänst i Göteborg år 1984 omtalades att ”nedan för trappan till koret 
stod förebedjare och folk samlades i grupper omkring dem. Det var 
gående nattvardsbord och därefter förbön för alla som så önskade.”43 
Oasrörelsens ledning har haft en medveten tanke med att förebed-
jarnas stationer skall vara väl synliga i mötes lokalen.44 Om enskilda 
deltagare ser att andra går fram till förbön, bikt eller helande kan de 
själva bli inspirerade till att följa dessa exempel och få hjälpa att bryta 
sin blygsel. På den punkten har Oasrörelsen varit framgångsrik.

Förebedjarna blir anlitade genom rekommendation från andra 
som är engagerade inom Oasrörelsen. Diakon Inger Gustavsson från 
Helsingborg tog i artikeln ”Personlig förbön” år 2011 upp frågan om 
varför man skall gå till förbön. ”Gud vet ju ändå redan allt.” Hon moti-
verade förbönen genom att hänvisa till nytestamentliga bibels tällen, 
särskilt Matteus kapitel 18 vers 19–20.45 Förbönsritualet är alltså his-
toriskt väl förankrat i Bibeln.

Oerhört många människor har gått fram för att få förbön. Den 
kristna tidningen Världen i dag skrev att efter ett föredrag vid sommar-
oasmötet i Jönköping år 2015: 

[…] strömmade människor fram till förbön. Blygsel verkar inte vara 
något som präglar Oasrörelsens anhängare. Även på kvällsmötet den 
andra dagen strömmade människor till förbön. Det kändes som om 
hela församlingen reste sig upp för att gå fram.46

42 RAF-blad, 1984/2.
43 RAF-blad, 1984/3.
44 Intervju med Berit Simonsson 2015.
45 Oasblad, 2011/2.
46 Världen i dag, 24.7.2015.
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Reportern Sara Andersson hade märkt en påtaglig kollektiv sam-
hörighetskänsla vid sina samtal med mötesdeltagare. Från flera håll 
hade hon hört orden ”Man blir så styrkt av att komma samman”.47 
Denna känsla som jag också mött vid mötena medverkar uppenbar-
ligen till att människor inte drar sig för att söka förbön i andras åsyn. 
Även barn har gått fram för att få förbön, vilket signaturen Charlotta 
Ljungdahl särskilt noterade i samband med sommaroasmötet i Borås 
år 2009.48

Smörjelse med olja

Smörjelse med olja förekommer vid helandegudstjänster men också 
i samband med annan förbön. Pingstevangelisten Birger Skoglund 
beskrev en upplevelse år 1998 på en missionsstation i Nordindien. 
En pastor höll en stor oljeflaska i handen som han smörjde med. 
Han motiverade det med förebilder i Gamla testamentet. Skoglund 
nämnde vidare hur han varit med om smörjelse med olja på Åh stifts-
gård.49 Det stora genombrottet för detta ritual var vid sommaroas-
mötet i Lysekil år 2000. Det blev så långa köer att man fick kalla in 
extra präster som placerades vid flera stationer både inne och ute i 
trädgården. Återigen framkommer det hur nya ritualer uppkommit 
momentant utan att ha varit specifikt planerade i förväg. Detsamma 
gällde, som vi sett ovan, bikten och helandegudstjänsterna. 

Oasledningen blev inspirerad av detta momentana intresse som 
uppstått för att bli smord med olja. År 2002 skrev Berit Simonsson 
att Oasrörelsens styrelse ägnade sig åt en teologisk reflexion gällande 
detta bruk: ”hur, när, av vem och varför den skall användas”.50 Prästen 
Johan Herbertsson i Lund presenterade i samma Oasblad en lång 

47 Världen i dag, 24.7.2015.
48 Oasblad, 2009/3.
49 Oasblad, 1998/4.
50 Oasblad, 2002/3.
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historisk exposé över detta bruk. Han betonade att olja har ett rikt 
symbolvärde i Bibeln ”dels för Guds Ande, men också för liv, hälsa 
och välsignelse”.51 Jesu lärjungar smorde sjuka med olja så att de 
blev botade enligt Herbertsson.52 Även Jakobs brev kapitel 5 vers 14 
citerades. Luther inskärpte också betydelsen av smörjelse med olja och 
trodde på dess effekter ifråga om helande. Han till och med bekymrade 
sig över att det fanns alltför låg förväntan i fråga om resultatet enligt 
författaren i Oasbladet.53 Den historiska förankringen för detta bruk 
uppfattas alltså vara tydligt belagd både i Bibeln och hos Luther.

Pilgrimsresor

Pilgrimsresor som anordnas av Oasrörelsen till Israel ”i Jesu fotspår” 
eller till Turkiet för att följa i aposteln Paulus efterföljd har till uppgift 
att förstärka deltagarnas personliga upplevelser av de bibliska händel-
serna på plats. Historien har då möjlighet att bli extra levande och 
inspirera deltagarnas andliga liv i framtiden. Signaturen Åsa skrev 
efter en Israelresa år 2013: 

Nu är jag hemma i Göteborg och jag tackar Gud för veckan i 
Israel. En vecka som har styrkt min relation med Gud och som har 
gett mig en större längtan att få vandra i Jesu fotspår även här på 
hemmaplan.54

I en inbjudan till en Israelresa år 2016 heter det att betoningen ligger 
på bibelundervisning, daglig mässa och bön.55 Man inte bara beser 
eller hör berättas om bibliska platser som en vanlig turist utan företar 

51 Oasblad, 2002/3.
52 Markus 6:13.
53 Oasblad, 2002/3.
54 Oasblad, 2013/4.
55 Stora profetresan till Israel med Oasrörelsen 7–15 november 2016 (2016).
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också hela tiden liturgiska riter på plats. Det firas nattvard ute i det 
fria. I Jordanfloden kan deltagare bekräfta sitt dop genom att en präst 
läser en välsignelse när man står ute i vattnet. Vid Betesdadammarna 
ber man för dem som är sjuka och smörjer dem med olja. Sådana pil-
grimsresor anordnas årligen genom Oasrörelsen och resebyrån King 
Tours med oasinspiratörer och Åke Danielsson som reseledare.56

Ungdoms-Oas anordnar egna resor till Israel. Genom pilgrims-
resorna anknyter oasrörelsen till en sentida trend i Sverige och utom-
lands.57 Det finns en riksförening Pilgrim i Sverige med syftet att ”i 

56 King Tours, <www.kingtours.se>, 1.3.2017.
57 Peter Jan Margry, Shrines and Pilgrimages in the Modern World: New 

Itinerar ies into the Sacred (Amsterdam 2008); Tore Ahlbäck (red.), Pilgrim-
ages Today (Åbo 2010).

Deltagare i en pilgrimsresa 2008 får sitt dop bekräftat genom att gå ned i Jordan-
floden i Israel (foto Kristina Gustavsson).

http://www.kingtours.se
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ett kristet perspektiv lyfta fram pilgrimstraditionen i Sverige”58 och 
ett pilgrimscentum i Vadstena.59 Oasrörelsen använder ett aktuellt 
namn, pilgrimsvandringar, men ger det en ny innebörd. Medan nutida 
pilgrimsvandringar utanför Oasrörelsen vill rekons truera och följa 
medeltida förebilder i Norden och ute i Europa avviker Oasrörelsen 
genom att upplevelserna av de bibliska platserna står i centrum. Då 
måste man åka till Israel eller till Turkiet, det nytestament liga Mindre 
Asien, och inte inom Europa. 

Profetiskt tal och tungotal

Förmågan att framföra ”profetiskt tal” nämns som en av de andliga 
nådegåvorna i första Korinthierbrevet kapitel 12 verserna 4–11 och 
kapitel 14 verserna 4–5 och 29ff. Prästen och teologiske rådgivaren 
Bengt Pleijel skrev i en artikel år 2008 om den profetiska kallelsen 
som han noga förankrade i Bibeln. Det finns två slags profetior, de 
falska och de sanna.60 Därför behöver de prövas.61 I enlighet med vad 
som sägs i första Korinthierbrevet kapitel 14 vers 29 har Oasrörelsen 
en ”pröva profetiagrupp” som bär gröna bindlar runt kroppen. Den 
person som har ett profetiskt budskap att förmedla får uppsöka denna 
grupp. Den avgör då om budskapet får framföras offentligt eller inte. 
Vid sommaroasmötet i Jönköping år 2015 presenterades två profe-
tiska budskap som upplästes av en medlem i ”pröva profetiagruppen” 
och inte av dem som lämnat budskapet.62 En profetia betraktas som 
en hälsning från Gud och behöver inte handla om framtiden.

Profetian kan vara kopplad till tungotalet även om detta, av Paulus, 
inte tillmäts samma dignitet som profetian.63 Tungotalet är i Sverige 

58 Riksförbundet Pilgrim i Sverige, <www.pilgrimisverige.se>, 1.3.2017.
59 Pilgrimscentrum i Vadstena <www.pilgrimscentrum.se>, 1.3.2017.
60 Matt. 7:15.
61 Oasblad, 2008/3.
62 Oasblad, 2015/3.
63 1 Kor. 14:4-5.

http://www.pilgrimisverige.se
http://www.pilgrimscenter.se
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inte längre specifikt enbart för pingströrelsen. Motiveringen inom 
Oasrörelsen är att Paulus omtalar det som en av de andliga nåde-
gåvorna. I ett Oasblad citeras också biskop Bo Giertz i Göteborg 
(1949–1970) som åtnjöt ett högt anseende inom gammalkyrklighet 
och högkyrklighet. Han pekade på att denna Andens gåva spelat en 
stor roll i urkyrkan. Han framhöll att:

där den är äkta betyder den ett tillskott av trosvisshet, ett för-
djupande av kärleken till Gud och en glädje över frälsningen. […] 
Vi har mera anledning att bedja om den än att vara rädda för den.64 

Teologiske rådgivaren prästen Staffan Ljungman har skrivit en arti-
kel med titeln ”Vad är andedop?” på hemsidan och nämner att det ofta 
men inte alltid åtföljs av tungotal. Tungotal kan man inte bestämma 
över lika litet som över Andens inspiration. ”Några får tydliga tecken 
på andeuppfyllelse genom tungotal eller andra Andens gåvor och 
andra får ny glädje och frimodighet i tron” enligt Ljungman.65

Lovsång och flaggor

Lovsången ingår som en fast del i alla oasmöten. Den vill uttrycka 
glädje inför Gud och framtidsoptimism. Känslorna är framträdande 
och uttrycks både genom sång och rörelser. Berit Simonsson framhöll 
år 2013 att:

lovsången är bland det viktigaste vi som kristna har att göra! Den är 
inte en “transportsträcka” fram till förkunnelsen! Vi sjunger aldrig 
lovsång för att vi känner för det eller för att vi är på extra gott 
humör.66

64 Oasblad, 2003/3.
65 Staffan Ljungman, ”Vad är andedop?”, <www.oasrorelsen.se>, 1.3.2017.
66 Oasblad, 2013/2.
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Grunden för lovsången finns i stället Uppen barelseboken i Nya 
testamentet, kapitel 4 vers 11 och kapitel 5 vers 12, nämligen att 
”Lammet alltid är värd pris ära och tack! Och så är det oavsett hur du 
känner dig för stunden!”67 Det bör noteras att Berit Simonsson ställer 
lovsången i paritet med förkunnelsen68 som inom tidigare väckelser 
har intagit en centralare roll. Detta berodde på att Ordet som förmed-
lades till människorna har ansetts vara det primära och inte vad de 
själva utför så som i form av lovsånger.

Lovsångerna leds av en sånggrupp uppe på podiet samtidigt som 
deltagarna i mötessalen aktivt deltar, i många fall med uppsträckta 
händer. Genom att Gud och Jesus står i centrum för lovsången rör 
det sig inte om ett framförande eller performance utan om en kol-
lektiv manifestation. Då är det inte aktuellt med handklappning 
efter sången och musiken, vilket annars har blivit allt vanligare inom 
Svenska kyrkan efter sång- och musikframträdanden. Handklappning 
inom Oasrörelsen kan däremot förekomma efter ett föredrag eller som 
ett tack till arrangörer som anordnat möten och konferenser. Då riktas 
uppmärksamheten till människor och inte till Gud eller Jesus.

Under lovsången förekommer det att många deltagare viftar med 
stora flaggor fästa på långa stänger. Från början använde man näs-
dukar innan flaggorna införskaffades. Ritualerna har alltså uppstått 
på ett enkelt sätt. Första gången det omnämns att deltagare i förväg 
kunde beställa egna flaggor i både barn- och vuxenstorlekar var år 
2003.69 Redan år 2001 skrev dansledaren Kristina Andersson (gift 
Rage år 2004) om bruket av flaggor i samband med dans.70 Flaggorna 
skall symbolisera en andlig och liturgisk innebörd. Berit Simonsson 

67 Oasblad, 2013/2.
68 Oasblad, 2013/2.
69 Oasblad, 2003/3.
70 Oasblad, 2001/1.
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anger att grönt kan betyda växande, röd flagga Kristi försoning, guld 
den himmelska världen, blå färg boten och vit renheten.71 

Kristina och norskfödde John Egil Rage, som på senare år ofta 
lett danserna vid Oasmöten, motiverar flaggorna med en koppling 
till viftoffret i Gamla testamentet. Det var en del av folkets tackoffer 
som frambars i templet.72 Färgerna skall motsvara dem som fanns i 
tabernaklet enligt 2 Mosebok.73 I Nya testamentet viftade man med 
palmblad, vilket påpekades i ett reportage med Kristina och John Egil 
Rage i den kristna tidningen Dagen den 22 juli 2009. Kristina Rage 

71 Intervju med Berit Simonsson 2015.
72 3 Mos. 7:30.
73 2 Mos. 26 och 28.

Många mötesdeltagare viftar med stora flaggor i olika färger under lovsången vid 
sommaroasmötet i Kungälv år 2014. Förebedjare som bär orange bindlar syns i 
mitten av bilden (foto Anders-Petter Sjödin).
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utvecklade sina tankar om dans och flaggor i ett Oasblad 2009. Ett 
banér tjänar som tecken eller symbol för något. I Psaltaren kapitel 20 
vers 6 omtalas hur man höjer baneret som ett segertecken från Gud.74 
Flaggningen anses alltså vara väl förankrad i de bibliska texter na   
och utgör inget senare påfund. Vilken mötesdeltagare som helst får 
använda flaggor. Det finns inget som är rätt eller fel vid användningen 
av flaggorna eller tolkningen av färgsymbolerna. Detta är helt i enlig-
het med den centrala Oasprincipen om individernas fria val (se nedan).

Bindlar runt kroppen med olika färger är inte knutna till liturgin och 
gudsrelationen som flaggornas symboliska färger anses vara. De utgör i 
stället praktiska hjälpmedel för ordningens skull vid de olika ritualerna. 
Orange visar förebedjare, röd färg avser gudstjänstvärd och grön färg 
”pröva profetiagrupp”. Lila betyder biktpräster och olje präster. Dessa 
bindlar omtalas inte i Oasbladen och behöver inte förankras historiskt 
eftersom de inte har någon andlig eller liturgisk innebörd.

Dans

Dans, flaggor och lovsång är nära knutna till varandra. Oasledaren 
Carl Gustaf Stenbeck skrev i det första RAF-bladet år 1984 om att 
Dawid Watsons dansteam från England besökte Sverige under två 
veckor våren 1984:

Detta team förmedlar det kristna budskapet i sång, drama och dans. 
Det är inte fråga om ett framförande eller uppträdande. Teamet 
leder församlingen i sång. Dansen är som en diskant i en kör. Den 
lyfter lovsången och gör den rikare och skönare.75

Här markeras tydligt att dansen inte utgör något framträdande eller 
någon performance inför en publik. Detta har man inom Oasrörelsen 

74 Oasblad, 2009/2.
75 RAF-blad, 1984/1.
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hela tiden slagit vakt om. Dansen är i stället relaterad till Guds ära och 
anses vara inspirerad av Anden.76 

På hösten 1984 kom en annan kör från York i England. Försam-
lingen där hade under de föregående femton åren upplevt väckelse och 
förnyelse. Till denna förnyelse hörde dansen som en del av lovsången. 
En deltagare vid ett möte i Göteborg beskrev sina upplevelser av den 
engelska kören enligt följande:

Det seminarium som jag deltog i arbetade med dans. Vi fick lära oss 
hur en sakral dans förbereds. Dansen liksom allt annat församlings-
arbete i York föregicks av mycket bön och bibelläsning. Vi började 
med att be oss samman. […] Det var en fantastisk upplevelse att i 
rörelse få lovsjunga Herren.77

Efter år 1984 dröjde det till år 1994 innan frågan om dans åter 
kom upp till diskussion. Danspedagog och diakon Mia Rydberg 
från Göteborg skrev ett inlägg med rubriken ”Dans till Guds ära”. 
Hon framhöll att dansen inte är främmande varken för Gamla eller 
Nya testamentet. Flera bibelställen anfördes som belägg, så som  
2 Mosebok kapitel 15 verserna 19–20 och flera ställen i Psaltaren. 
I Nya testamentet nämnes bland annat Lukas evangelium kapitel 6 
vers 23. Med utgångspunkt i egen erfarenhet av dans i olika former i 
kyrkan sedan 1987 uppgav Rydberg att:

rörelsen börjar i mitt hjärta, inuti mig, och tar sitt uttryck i kroppen 
som blir ett instrument för att lova Herren. Rörelse och dans kan 
också vara en hjälp för mig att öppna mitt inre och vara närvarande 
med hela mig i lovsången och tillbedjan.78

76 Oasblad, 2010/2.
77 RAF-blad, 1984/3.
78 Oasblad, 1994/4.
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År 2001 skrev dansledaren och tillika själavårdaren och för-
samlingskuratorn Kristina Andersson ett längre inlägg med titeln 
”Återupprättelse av dansen”. Det handlar inte om ”att införa något 
nytt som skall göra kyrkan roligare och locka nya människor”. Hon 
beklagade att ”man låtit bli att dansa i gudstjänsterna i västvärlden 
under de senaste cirka 500 åren”. Hon hänvisade till att kyrkofadern 
Augustinus (354–430) uttalade sig positivt om dansen ur ett andligt 
perspektiv.79 Detta intygas även av danshistorieforskaren Eva Helen 
Ulvros samtidigt som hon också framhåller att det enligt Augustinus 
fanns avarter av dansen. Kyrkofäderna i urkyrkan såg dansen i guds-
tjänsten som ett uttryck för Gudstillbedjan och hänvisade till änglarnas 

79 Oasblad, 2001/1.

Dans och lovsång med uppsträckta händer på podiet i Jönköping 2015 (foto Johan 
Semby).
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dans i himlen.80 Kung David talade också ofta om dans i Psaltaren.81 
De synsätt som förekommer i Rages framställning är typiska för 
Oasrörelsen. Den vill inte skapa något nytt för sin egen skull. I stället 
önskar man återvända till och återupprätta ritualer som är väl förank-
rade inom äldre biblisk och kyrklig tradition.

Kristina Rage utvecklade sin syn på den liturgiska dansen till Guds 
ära i ett par artiklar år 2009 och 2010. Hon talade om ”lovsångsdans” 
som är omnämnd i både Gamla och Nya testamentet. De flesta exem-
plen   som hon anförde hämtades från Gamla testamentet, som när hon 
skriver att ”[d]et kan vara en uppmaning till lovsång, musik och dans 
som i Psaltaren 149 och 150”. Dansledaren John Egil Rage har berät-
tat att han får andlig inspiration från Gud om hur han skall dansa 
som ackompanjemang till lovsångerna och musiken från podiet och 
i salen.82

Dansens former får enligt Kristina Rage vara fria och inte hårt reg-
lerade så att de kan passa olika människor som vill dansa. Hon skriver: 
”När vi dansar för Herren kan vi använda alla de danssteg, hopp och 
rörelser vi kan eller får inspiration till.”83 Detta överensstämmer med 
det starkt uttalade idealet om liturgisk frihet inom Oasrörelsen.84 

Som observatör vid många möten har jag inte märkt någon pardans 
med omfamningar. I stället är uppsträckta händer ett fram trädande 
drag, vilket klart framhäver tanken på lovsång uppåt mot himme-
len och inte kontakten med andra människor runt omkring. Det 
sociala draget framkommer i stället i långdansen som brukar efterfölja 
lovsångsdansen. Långdansen omfattar alla åldrar och sträcker sig runt 
hela församlingssalen och pågår i flera varv.

80 Eva Helen Ulvros, Dansens och tidens virvlar: Om dans och lek i Sveriges his-
toria (Lund 2004) s. 52–56.

81 Oasblad, 2001/1.
82 Intervju med John-Egil Rage 2016.
83 Oasblad, 2009/2, 2010/2.
84 Oasblad, 2003/3.
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Frihet

Ett utmärkande drag inom Oasrörelsen utgör begreppet “frihet” inom 
liturgin. Ingen likriktning är anbefalld utan individernas egna avgöran-
den och val ställs i centrum. På foton kan man iaktta att några lyfter 
händerna under lovsång medan andra inte gör det. Några viftar med 
flaggor eller deltar i andlig dans medan andra avstår. Berit Simonsson 
utvecklade begreppet frihet i ett inlägg med titeln ”Frihet är det bästa 
ting” år 2003. Hänvisningar till bibliska belägg är viktiga som his-
toriska motiveringar. Hon skrev: ”Bibeln är märkvärdigt fräsch och 
nytänkande också i dessa frågor. Frihet får man genom att höra i hop 
med Jesus, ja, genom att vara slav under Honom vinns frihet.”85 

Ett ritual där friheten markeras extra noga gäller ”korstecknet” som 
teologiske rådgivaren Staffan Ljungman skrev om år 2009. Ljungman 
förankrar detta tecken hos Luther som talar om bruket av det vid den 
personliga andakten morgon och kväll. Samtidigt avslutar Ljungman 
sin text med att framhålla att ”man blir inte bättre kristen av att göra 
korstecken och inte sämre utan”.86 En sådan handling utgör ett and-
ligt hjälpmedel men är inte avgörande för den personliga kristna tron 
eller utförandet av ritualer.

Oasrörelsens egen historia
Hittills har denna framställning belyst hur Oasrörelsen söker att visa 
på historiska rötter för sin teologi och de ritualer som man återupp-
täckt och återinfört. Det är en historia som sträcker sig tillbaka till de 
bibliska texterna. I viss mån framhålls också Luther som en förebild. 
Det senare gäller bikten, tungotalet och korstecknet, vilka tappats bort 
i Svenska kyrkans ritualer.

85 Oasblad, 2003/3.
86 Oasblad, 2009/3.
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Vilken betydelse har då Oasrörelsens egen historia haft och hur 
lyfts den fram? Ett framträdande drag är att man gärna framhåller det 
första tillfället när ett nytt ritual uppstod, ofta momentant utan med-
vetna förberedelser. Tanken är att visa att allting kan hända snabbt 
och spontant genom den Helige Andes inspiration. Det är inte slum-
pen som gör sig gällande. Detta synsätt finner man vara väl förankrat 
i Bibeln.

En mer utförlig historia om Oasrörelsens tillkomst och första år 
skrev den förste ledaren Carl Gustaf Stenbeck i två nummer av Oasbladet 
år 2002. Temat var ”Oasrörelsen – hur började den?” del 1 och 2.87 
Han ställde inledningsvis frågan: ”Hur länge har Oasrörelsen funnits?” 
och konstaterade själv att karismatisk förnyelse inom Svenska kyrkan 
började växa fram under 1970-talet utan att det fanns någon historisk 
grundare. Ett viktigt incitament i Sverige blev ett ekumeniskt möte 
i Göteborg år 1972, kallat G 72. Det leddes av Göteborgsbiskopen 
Bertil Gärtner och pingströrelsens ledare Lewi Petrus. Detta möte 
blev startpunkten för bildandet av flera bönegrupper runtom i 
Sverige. Där mötte Stenbeck förnyelserörelsen. I slutet av 1970-talet 
åter vände biskop Helge Fosséus från Sydafrika. Han hade kommit 
i kontakt med förnyelserörelsen och stod bakom förslaget att bilda 
Referensgruppen för Förnyelse i Göteborgs stift, kallad REF 1983. 
Stenbeck blev sammankallande. REF fick av biskop Bertil Gärtner i 
uppdrag att anordna förnyelsehelger runt om i Göteborgs stift. Den 
första nordiska ledarkonferensen hölls på Åh stiftsgård år 1983 med 
ett hundratal deltagare. Då bildades Referensgruppen för Andlig 
Förnyelse i Sverige, kallad RAF. En ledningsgrupp på sju personer 
utsågs med Stenbeck som ordförande. År 1984 inbjöds den engelske 
 prästen Dawid Watson att komma till Göteborg med sin dans-, lov-
sångs- och dramagrupp. Stenbeck konstaterade att ”frukterna ser vi 
i dag i fin lovsångsdans på stora Oasmöten”.88 Enstaka historiska 

87 Oasblad, 2002/2–3.
88 Oasblad, 2002/2–3.
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händelser får alltså påtagliga konsekvenser över lång tid. Ett mindre 
startskott har kommit att leva vidare och utvecklas. Historien har sin 
fortsättning i dagens samhälle.

Vid en nordisk ledarsamling på Åh stiftsgård tillsammans med 
norska OASE-rörelsen som etablerades på 1970-talet89 beslöts att 
kalla även den svenska sammanslutningen för Oas, vilket genomfördes 
vid årsskiftet 1989/1990.90 Den norska OASE-rörelsen har på flera 
sätt varit en inspirationskälla till den svenska Oasrörelsen. Samtidigt 
har företrädare för den norska OASE-rörelsen lagt märke till att 
präst ämbetet och prästernas uppgifter vid de återupptäckta ritualerna  
inom liturgin är betydligt mer framträdande inom den svenska Oas-
rörelsen än inom den norska som är mer lekmannaorienterad.91 

Efter Stenbecks historiska exposé som sträckte sig fram till år 
2002, skrev Barn-Oasledaren Lennart Henricsson en liknande his-
torisk tillbakablick år 2009 när Barn-Oas firade sitt tioårsjubileum. 
Han såg både bakåt och blickade framåt. Under de tio år som hade 
gått hade det skett påtagliga förändringar som kunde båda gott inför 
framtiden. Henricsson skriver:

Det är också roligt att se hur Gud gjort en viss ”kursändring” för 
Barn-Oas. Tidigare spelade vi mest för troende barn. Det vill vi 
så klart fortsätta med, men nu får vi dessutom spela på platser där 
väldigt få känner Jesus. På många konserter vi har är över 70 % av 
de som lyssnar från ”okyrkliga” sammanhang. Och ibland spelar vi 
på torget i någon stad. Där når vi ännu fler som inte ännu känner 
Jesus. Visst är det fantastiskt!? När vi gör inspelningar på torg mm. 
så brukar vi kalla det för Cross-Fire. Det låter lite tuffare tycker vi. 
Cross-Fire är också en hemsida för barnen.92

89 Jens-Petter Jørgensen, Sterk nok til å være svak: Hva som kan skje når en 
våger å snakke sant om livet (Oslo 1999).

90 Oasblad, 1990/1.
91 OASE, <www.oase.no>, 1.3.2017.
92 Oasblad, 2009/2.
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Denna yttre förändring som innebär nya lyssnargrupper låg bakom 
bytet av namn från Barn-Oas till Youngsters och Cross-Fire: 

Ett namn som Barn-Oas kanske nån cool kille eller tjej tycker låter 
lite töntigt och väljer att stanna hemma istället och det vill vi ju inte. 
Om namnet är något som hindrar folk från att höra om Jesus måste 
det ju ändras.93

Förändringsvilligheten i det yttre i en ny tid är påtaglig samtidigt 
som den inre andliga kärnan bibehålls. ”Andan i det vi gör är och för-
blir att Jesus är stjärnan som våra texter inte lämnar något tvivel om!”, 
avslutade Henricsson sin presentation.

Pendling mellan kontinuitet och förändring
Oasrörelsen är inte statisk utan en rörelse i förändring. Nya ritualer 
har i flera fall uppstått plötsligt och spontant, ofta vid ett sommar-
möte, men de har sina rötter bakåt i tiden till bibliska förebilder. I det 
avseendet finns en tydlig kontinuitet. Oasrörelsen markerar när något 
nytt började och återvänder gärna till detta som ett tecken på Andens 
ledning.

Förändringar märks tydligt i den ekumeniska inriktningen där 
gränserna successivt har utvidgats till att omfatta olika kristna rörelser 
och kyrkor. Trosrörelsen Livets Ord var inte accepterad från början. 
Den katolska kyrkan var heller inte inkluderad, men där har efter 
hand utvecklats ett samarbete både i Sverige och internationellt. 

År 1999 uppstod Barn-Oas för att tillgodose barnens behov och 
på så vis förstärka målsättningen med framtida engagemang hos nya 
människor som ansluter sig till den kristna tron. Öppenheten mot 
och anpassningen till det omgivande moderna samhället visade sig 

93 Oasblad, 2009/2.
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i att namnet Barn-Oas omformades till Youngsters och Cross-Fire. 
Denna förändring avsåg att stärka förutsättningarna för att engagera 
dagens barn och ungdomar. Tanken på framtida engagemang ligger 
också bakom beslutet att Ungdoms-Oas under de senaste åren har 
börjat anordna konfirmationsundervisning. Man kan inom barn- 
och ungdomsverksamheten tala om en framtidsoptimism och inte 
sorg över en negativ andlig utveckling i samband med sekularisering. 
Engagemanget för att inkludera socialt utsatta människor vid mötena 
blev extra påtagligt genom starten 2013 av gruppen ”De brustnas 
camping” 2013.

Oasrörelsen inriktar sig på att nyttja modern teknik där det hela 
tiden uppstår nya möjligheter för att föra ut det andliga bud skapet. Det 
gäller ett rikligt bruk av moderna musikinstrument, internet, webb- 
radio, webb-TV, facebook, instagram, youtube, twitter samt swish vid 
kollektinbetalning. Denna nyorientering hjälper till att skapa nät-
verk och kontakter mellan mötena. År 2017 fanns 3 499 personer som 
uttryckte sitt gillande av facebooksidan.94 En stor möjlighet att nå 
en bredare allmänhet gavs genom de fyra TV-sända gudstjänsterna 
2014. Bibelundervisning har sedan flera år lagts ut på internet med 
Bengt Pleijel som lärare.95 Han presenterade denna undervisning 
första gången i ett Oasblad år 2000.96 Det finns ljudfiler från tidi-
gare Oasmöten att lyssna på digitalt. Inspiratörerna Berit Simonsson 
och Hans Weichbrodt har hållit föredrag om gammaltestamentliga 
gestalter och dessa tal har utgivits på cd-skivor till försäljning. Berit 
Simonsson har särskilt tagit fasta på kvinnliga gestalter så som Rut 
och Ester men även Höga Visan. Alla föredrag vid sommaroasmötena 
är tillgängliga på cd-skivor direkt efter mötena. Det finns också ljud-
filer på cd-skivor från tidigare möten till försäljning. 

94 Facebook Oasrörelsen, <www.facebook.com/oasrorelsen>, 1.3.2017.
95 Stiftelsen bibelskolan.com, <www.bibelskolan.com>, 1.3.2017. 
96 Oasblad, 2000/3.

http://www.facebook.com/oasrorelsen
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En central tankegång inom Oasrörelsen är förnyelse på historiens 
grund. Det gäller att omsätta historien i en ny tid: att hålla fast vid 
grundfundamenten i Bibeln (och Luther) och föra dem vidare i en 
ny tid. På så vis är det en pendling mellan kontinuitet och föränd-
ring. Berit Simonsson uppger i en intervju att om Svenska kyrkan på 
senare år har lämnat sin traditionella teologiska och liturgiska linje 
och avvikit från den historiska huvudfåran så för Oasrörelsen vidare 
tidigare allmänt accepterade värderingar och ritualer. Dessutom åter-
upptäcker rörelsen gamla ritualer som under lång tid varit förbisedda 
inom Svenska kyrkan och som har sina rötter i Gamla och Nya testa-
mentet. Friheten som Oasrörelsen betonar på individnivå vid prak-
tiserandet av ritualerna (se ovan) passar väl ihop med nutida indi-
vidualistiska tankegångar som vänder sig mot tvång och likriktning. 
Kollektivet är inte överordnat det individuella.
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