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Jørgen Straarup

Från outsourcing till ”insourcing”
Trosundervisningen i Svenska kyrkan under 1900-talet*

Introduktion

För ett och ett halvt år sedan gav förlaget Artos/
Norma ut en bok som Mayvor Ekberg och jag 
skrivit. Bokens titel är Den sorglöst försumliga 
kyrkan. Belyst norrifrån (Straarup och Ekberg 
2012). Vi vågar oss i den boken på några upp-
seendeväckande slutsatser om Svenska kyrkans 
ledning under 1900-talet. Det framgår direkt av 
titeln: kyrkan har varit försumlig, vilket förstås 
är illa för varje organisation, och därtill har 
kyrkan varit sorglöst försumlig (d v s inte brytt 
sig om de konsekvenser som försumligheten fört 
med sig, utan i stället ägnat sig åt annat).
 Som vanligt när det gäller böcker med kyrkligt 
tema var reaktionerna begränsade. Kyrkans 
Tidning nr 21 och 22 hade viss redaktionell 
behandling av boken, med kommentarer från 
kyrkliga auktoriteter som Cristina Grenholm, 
och icke-kyrkliga som Birger Schlaug. En 
handfull organisatoriska sammanhang har 
sedan fångat upp bokens tema. Mayvor Ekberg 
och jag har varit ute i pastorat, kontraktskon-
vent och stiftssammanhang för att föreläsa och 
inleda diskussioner. 
 I Svensk Pastoraltidskrift 2013 nr 2 recenserar 
Kjell Petersson boken på ett mycket positivt sätt 
och säger något i stil med att den borde vara 
obligatorisk läsning för alla präster. Det är dock 

osannolikt att Artos förlag mot den bakgrun-
den kommit att tälja guld. Uppmaningar av det 
slaget brukar förklinga ohörda.

Företagsekonomiska analogier

Att använda företagsekonomiska analogier 
som outsourcing och insourcing på företeelser 
i en organisation som inte är ett företag kräver 
vissa försiktighetsåtgärder1. Den grundläg-
gande företagsekonomiska tankemodellen, att 
det finns en objektiv bottom line där resultatet 
av en viss ansträngning går att mäta i kronor 
har ingen rimlig motsvarighet i en organisation 
som Svenska kyrkan. Röda och svarta siffror i 
bokslutet är inte automatiskt en generell värde-
mätare i Svenska kyrkan.
 Utöver andra mål måste givetvis organi-
sationen Svenska kyrkan se till att hålla koll 
på pengarna, och givetvis utgör pengarna en 
begränsning för vad organisationen kan göra, 
men när det sagts är det typiskt för en orga-
nisation som Svenska kyrkan att uppgifterna 

1 Ett sådant exempel utgör införandet av kundbegrep-
pet i delar av den religionssociologiska forskningen 
i Sverige, se Pettersson (2000) och Persenius (2006), 
liksom i utvärderingsredskap av typen Kyrkans Q 
(svenskakyrkan.se/default.aspx?di=645464, 2013-08-
12).
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formuleras på annat sätt än i ekonomiska 
termer. Termen mål, som används flitigt i före-
tagsekonomiska sammanhang, används mycket 
sparsamt i det viktigaste organisatoriska styrdo-
kumentet Kyrkoordningen (Kyrkomötet 1999). 
Som rimligt är, sker det alltid i samband med de 
uppgifter som en bestämd organisatorisk nivå 
har, och det har alltid ekonomiska aspekter.
 Därutöver nämner Kyrkoordningen, som är 
ett vackert uttryck för mötet mellan teologi och 
juridik, ordet mål på ett ställe, nämligen i inled-
ningen till första avdelningen. 

Evangeliet leder människan till gemenskap med Gud, som är 
hennes ursprung och mål (Kyrkomötet 1999:13).

Att det här är ett annat slag av mål som beskrivs 
står klart. Här ges uttryck för en teologisk 
antropologi, inte ett kriterium mot vilket en 
verksamhet ska utvärderas.
 Man kan säga att en företagsekonomisk 
mall inte utan vidare hör hemma i en teologisk 
diskurs. Sådana sidor av Svenska kyrkan som 
handlar om verksamhet, däremot, kan rim-
ligtvis diskuteras med företagsekonomiska 
modeller. Det bör också gälla sådana sidor av 
den teologiska diskursen som utmynnar i verk-
samhet. Utifrån en teologisk förvaltartanke är 
det rimligt att kräva att verksamhet så effektivt 
som möjligt medverkar till att fullfölja det som 
Kyrkoordningen i samma inledning till första 
avdelningen anger som kyrkans uppgift:

Kyrkans uppgift är att för alla klargöra vad dess tro, bekän-
nelse och lära innebär (Kyrkomötet 1999:14).

Om en verksamhet på ett ineffektivt sätt kom-
municerar vad kyrkans tro, bekännelse och 
lära innebär, bör det vara en rimlig konklusion 
att verksamheten ifråga ska utvärderas, alltså 
underkastas den typ av granskning som före-
tagsekonomiska röda siffror ger anledning till.
 Slutsatsen utifrån dessa överväganden blir 
sålunda att företagsekonomiska modeller inte 
hör hemma i den rena teologiska diskursen, men 
redan på det pastoralteologiska området kan 
bruket av företagsekonomiska modeller visa sig 
vara lämpligt; eller med en minimalistisk for-

mulering: man kan inte i förväg avvisa ett bruk 
av företagsekonomiska modeller och analogier 
vid analysen av kyrklig verksamhet. 

Outsourcing

Svenska akademins ordlista definierar outsour-
cing som ”utläggning av verksamhet på entre-
prenad”. Företag 1 låter företag 2 sköta en eller 
flera processer, så att företag 1 kan koncentrera 
sig på det som man är bra på. För företag 2 gäller 
något liknande: man får göra det man är bäst 
på, den process eller tjänst som man behärskar 
bättre än andra.
 De aktuella exemplen är många. Stora indu-
striföretag använder en rad underleverantörer 
till noggrant specificerade komponenter för 
slutmontering i egen regi. Landsting lägger ut 
regionaltrafik – en klassisk landstingsuppgift 
– på underleverantörer. Svenska kyrkan hyr in 
städföretag för renhållning av lokaler.
 Dessa exempel är alla av typen onsite out-
sourcing. De utlagde processerna är i direkt, 
lokal anslutning till den egna verksamheten. 
Motsatsen till den typen är offshore outsour-
cing, vilket innebär att processen kan hanteras 
utanför den egna verksamheten, t o m från ett 
annat land. De exempel som företagsekono-
merna brukar nämna är call center-tjänster, 
som kan finnas i Överkalix eller Bangalore, men 
betjäna Värmland, eller it-tjänster av olika slag.
 Den ideologiskt motiverade privatiseringen, 
som kommit att diskuteras i Sverige de senaste 
åren får snarast anses vara av typen offshore 
outsourcing. Den grundläggande drivkraften 
att spara pengar har här slagit följe med ytter-
ligare en motivering, nämligen att låta företag 
hitta effektivare modeller; för skolor, vård-
centraler och sjukhus, modeller som är tänkta 
att inspirera verksamhet som kommuner och 
landsting har kvar i egen regi.
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Insourcing

Motsatsen till outsourcing är insourcing. Det 
används dels om sådana fall, där outsourcad 
verksamhet plockas tillbaka i egen regi, dels om 
exempel där ett företag låter bli att outsourca 
en process och i stället har den kvar i egen regi. 
Ett företag som väljer att plocka tillbaka sin 
dataverksamhet från extern entreprenad till 
egen regi bedriver insourcing. Det gör också 
ett företag som för att lösa ett knivigt problem 
anställer en eller flera experter i stället för att 
hyra in en konsult.

Out- och insourcing  
av kyrklig verksamhet

Det finns sålunda förbehåll av lite olika slag, när 
man tillämpar företagsekonomiskt tänkande på 
Svenska kyrkan. Med resonemanget ovan har 
jag antytt att dessa förbehåll huvudsakligen 
gäller den teologiska diskursen, och att för-
behållen förlorar betydelse när vi närmar oss 
verksamheten, det vill säga kyrkans aktiviteter 
syftande till att ”för alla klargöra vad dess tro, 
bekännelse och lära innebär”.
 Den verksamhet som Mayvor Ekberg & jag 
huvudsakligen ägnat oss åt i vår analys är den 
kyrkliga undervisningen, den verksamhet som i 
den teologiska diskursen bygger på missionsbe-
fallningen, Mt 28:18–20.

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. 19Gå därför 
ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och 
Sonens och den heliga Andens namn 20och lär dem att hålla 
alla de bud jag har gett er.

Men kan notera att det indirekt i Kyrkoord-
ningens organisatoriska och pastoralteologiska 
diskurs uttrycks något som mot bakgrunden 
av Svenska kyrkans barndopstradition blir ett 
påpekande om undervisningens betydelse.

I kristen tro intar barnen en särställning och de behöver 
därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksam-
het (Kyrkomötet 1999:14).

Vårt påstående är att en grundläggande trosun-
dervisning av det slag som missionsbefallningen 

anger genomgått en specifik ”karriär”. Kyrko-
ordningen av 1571 är samtidigt skolordning. 
Kyrkan är skola och ett av de viktigaste ämnen 
är kristendom. Den grundläggande trosunder-
visningen är insourcad.
 Folkskolereformen 1842 rubbar inte prin-
cipiellt på den karakteristiken. Kyrkan är 
fortfarande huvudman för folkbildningen och 
har möjligheter att meddela grundläggande 
trosundervisning.
 Från sekelskiftet 18/1900 börjar det emel-
lertid bli oro i relationen mellan statsmakten 
och kyrkan. Den grundläggande trosundervis-
ningen outsourcas till en allt självständigare 
skola, där andra prioriteringar än de kyrkliga 
gäller. Med läroverksstadgan 1905 inleds den 
process som Ekberg och jag (2012:9f) kallat 
”avkonfessionaliseringen av skolan”. Gradvis 
minskas utrymmet för religionsundervisning, 
och gradvis minskas skolans skyldighet att ge 
luthersk dopundervisning. Entreprenören till 
vilken den grundläggande trosundervisningen 
outsourcats sysslar i minskande omfattning 
med sådan undervisning.
 Med Läroplanen för den 9-åriga grundskolan 
1962 når denna utveckling sin logiska slutpunkt. 
Entreprenören skolan ska vara objektiv; skolan 
ska med Schleiermachers distinktion undervisa 
om, inte i religion, och skolan ska inte längre 
ägna sig åt ”religiöst-sedlig fostran”, utan 
”medborgerlig bildning”. Entreprenören till 
vilken den grundläggande trosundervisningen 
outsourcats har upphört med verksamheten 
enligt det ursprungliga kontraktet, och några 
försök att åter insourca den grundläggande 
trosundervisningen har inte gjorts.
 Denna snabbfotade skiss av den grundläg-
gande trosundervisningens historia, tillsammans 
med kyrkostatistiskt material från ungefär 1970 
och fyrtio år framåt, en mindre intervjustudie 
samt en mindre enkätstudie, båda från samma 
församling i Luleå stift (med pseudonymen 
”Bottneå”), läggs av Ekberg & mig (2012:10) till 
grund för påståendet att kyrkans ledning varit 
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försumlig. Kyrkans ledning har inte varit till-
räckligt klarsynt och sett att dopundervisningen 
hängde på gärdsgården när skolan gradvis blev 
folkbildningsorienterad. Därför sjösattes inga 
allomfattande initiativ som kunde ersätta bort-
fallet i folkskolan. Kyrkan och kyrkans ledning 
nöjde sig med att pyssla med andra säkra, interna 
angelägenheter: gudstjänstordningar, psalmer, 
översättningar, organisationsförändringar.
 Resultatet, hävdar Ekberg & jag, har blivit en 
”avsaknad av religiöst språk” och ”intressemor-
talitet” rörande kristendomen. Allt färre deltar 
i gudstjänstlivet (visas med kyrkostatistik), få 
förknippar något betydelsefullt med kristendom 
och Svenska kyrkan (visas med enkätstudien), 
och få förmår att i ord ge uttryck för existen-
tiella tankar om liv, död och ansvar (visas med 
intervjustudien).
 Ur ett kyrkligt perspektiv är detta inte särskilt 
uppmuntrande, också därför att möjligheterna 
att i Svenska kyrkans nuvarande situation ta 
initiativ till omfattande undervisningsprogram 
förefaller begränsade. Det kan dock konstateras 
att Ekbergs & mina slutsatser inte är unika. 
De har föregåtts av andras. Sven Thidevall 
(2003:110–112) beskriver hur Ingmar Ström 
(1966:119f) fyra år efter ikraftträdandet av 
Läroplanen för den 9-åriga grundskolan sätter 
sin lit till konfirmandundervisningen. Thidevall 
biträder Ströms synpunkt att en alltmer påtaglig 
förlust av religiösa symboler och språk är på 
gång. Utan att använda den termen anslutar 
sig Thidevall till Ekbergs & mitt påstående 
att kognitiv kunskap om kristendom föregår 
intresse och engagemang.
 Ekbergs och min analys beskrivs på följande 
sätt (2012:182).

Deltagandet i den kyrkokonstituerande riten, högmässan, 
har mer än halverats, och det underlag av kunskap om 
kristendom och religiöst tänkande ur vilket ett intresse för 
gudstjänstlivet skulle kunna tänkas uppkomma har lagts 
för fäfot. Kyrkan har försummat att etablera ett alternativ 
till den undervisning i den kristliga tron, som den allmänna 
skolan erbjöd fram till mitten av 1900-talet. Kyrkan har i 
stället pysslat om gudstjänsterna och föreställt sig att man 
med nya gudstjänsttyper och –former skulle kunna nå nya 
intressenter. I stället tycks utvecklingen ha blivit så att de 

ompysslade gudstjänsterna i huvudsak når de kyrkomedlem-
mar som redan var intresserade, medan det inflöde av nya 
intressenter som generationsväxlingarna nödvändiggör, har 
strypts.

Syna korten

Medlemskap

Några av de påståenden som hittills presenterats 
låter sig belysas med forskningsmaterial. Enklast 
är det att visa att medlemskapet minskat under 
1900-talets två sista decennier, en utveckling 
som fortsatt en bit in på 2000-talet. Se figur 1.
 Före millennieskiftet och med anledning av 
1995 års beslut om kyrka och stat gavs det ut 
en bok centralt från Kyrkokansliet (Svenska 
kyrkan i förnyad gestalt, Edqvist m.fl. 1996), 
där tunga befattningshavare lade ut texten om 
den planerade framtiden för Svenska kyrkan 
efter millennieskiftet. I egenskap av kyrkosta-
tistiker fick jag vara med på ett hörn med en 
prognos för medlemsutvecklingen (Straarup 
1996:60). Jag beräknade då att andelen 
medlemmar av svenska folket år 2010 skulle bli 
73%. Som framgår av figur 1 var det en optimis-
tisk beräkning, eftersom andelen medlemmar 
av folket redan år 2009 var 72%. Kurvan har 
alltså visat en något brantare lutning än vad jag 
då kunde beräkna. Om man skärskådar den 
blå linjen ser man faktiskt att lutningen ändras 
en aning efter år 2000. Vad visar figuren? Den 
visar intressemortalitet.

Gudstjänstbesök

Enkelt att visa är också intresset för deltagande 
i kyrkans gudstjänster alla kategorier. Också 
här väljer jag att visa uppgifterna som andel av 
Sveriges befolkning.
 Det genomsnittliga antalet gudstjänstbesök 
per invånare per år har från 1970 minskat med 
0,7 besök, från knappt 2½ till 1,8. Man ser vissa 
krumbukter på den blå linjen. Det ser ut som om 
det finns en topp år 1989, möjligen som resultat 
av en satsning på en förnyad doppastoral. 
 År 1987 trädde 1986 års gudstjänstordning 
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Figur 1 
Andel kyrkomedlemmar av befolkningen 1980–2009

Figur 2 
Antal gudstjänstbesök per invånare
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i kraft. En uppgång följde ett par år. Från år 
1989 vände den blå linjen neråt i ett ganska 
jämnt förlopp, utan några stora språng. Vad 
visar figuren? Den visar intressemortalitet.

Högmässobesök

En av intentionerna med 1986 års gudstjänst-
ordning kan sägas ha varit att få bort koncen-
trationen kring högmässan och skapa ett antal 
alternativa former för huvudgudstjänst. Detta 
testades i den försöksordning som sjösattes 
1976 och som utvärderades i en stor under-
sökning av Göran Gustafsson (1982a, 1982b, 
1982c, 1982d, 1982e, 1983), på uppdrag av 1968 
års kyrkohandbokskommitté. Marie Rosenius 
(2012:81) har diskuterat denna intention och det 
sätt på vilket intentionen vunnit insteg i 1986 
års ordning och direktiven för 2006 års guds-
tjänstgrupp. Hennes konklusion blir att det är 
tveksamt om de många gudstjänstalternativen i 
1976 års ordning är uttryck för läroenhet.
 I äldre gudstjänstordningar var högmässan 
en garant för såväl yttre liturgisk likformighet 
som kvalitativ läroenhet. Mot den bakgrun-
den är det intressant att visa hur deltagandet i 
högmässan förändrats efter införandet av 1986 
års gudstjänstordning. Detta visas i figur 3.
 Högmässan, den gudstjänstform som tydligast 
förmedlar den liturgiska och läromässiga tradi-
tionen, attraherade före 1986 års gudstjänstord-
ning mer än 40 procent av gudstjänstbesöken. 
Efter reformen krympte den andelen till 10 
procent.

Konfirmation

Ingmar Ström (1966) och med honom kanske 
Sven Thidevall (2003), sätter sin lit till att kon-
firmandundervisningen ska kunna ersätta den 
outsourcade trosundervisning som den offent-
liga skolan inte längre vill veta av. På Ströms tid 
kunde man måhända fortfarande nära en sådan 
förhoppning, men på Thidevalls tid går det inte, 
vilket framgår av figur 4.
 På Ströms tid, i början av 1970-talet, var 

andelen konfirmerade av 15-åriga i riket knappt 
75%. På Thidevalls tid, d v s i dag, är konfir-
mationsfrekvensen runt 30%. Att hoppas att 
konfirmandverksamheten ska kunna fylla 
behovet av grundläggande trosundervisning är 
inte längre rimligt.

Försumlighetspåståendet

Kyrkans ledning har varit försumlig, hävder 
Ekberg & jag (2012:9f och Straarup 2012:259f). 
Vad bygger vi det på? Är det så att vi på säkert 
avstånd från händelserna och med facit i hand 
tillåter oss att ha synpunkter på tidigare gene-
rationers kyrkoledare? I stora drag förhåller det 
sig så. Låt mig därför ange vad vi inte har haft 
resurser att analysera.

Vad vi inte har undersökt

För det första har den interna kyrkliga diskus-
sionen om skolans många nya ordningar inte 
undersökts. Säkert har det i den interna kyrkliga 
debatten funnits röster som varnat för avkonfes-
sionaliseringen av skolan och dess följder.
 För det andra har vi inte kunnat analysera 
frivilligarbetets framväxt och effekten av detta 
arbete. Att stor tilltro sattes till söndagsskolan 
och även konfirmandarbetet som motvikt till 
kyrkans avkonfessionalisering är uppenbart, 
men med eftertankens kranka blekhet måste 
man icke desto mindre fråga sig hur pass rea-
listiskt det skulle vara att frivilligverksamhet 
skulle kunna överta skolans roll i den grundläg-
gande trosundervisningen.
 För det tredje har vi inte på god kyrkohis-
torisk manér gått igenom officiella dokument 
från riksdag och kyrkomöte för att undersöka 
kyrkliga reaktioner på skolans omdaning. 
 Slutligen, för det fjärde, har vi inte analyserat 
de olika politiska lägena i samband med skol-
förändringarna för att kunna avgöra vad det var 
för slag av politisk realitet som nya anspråk från 
kyrkans sida skulle ställas i.
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Figur 3 
Andel besök vid högmässa av alla gudstjänstbesök

Figur 4 
Andel konfirmerade av 15-åriga invånare
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Vad vi har undersökt

Vad har vi då gjort? Vi har för det första noterat 
att det funnits gott om utrymme för nyordningar 
och revisioner inom den kyrkliga sfären under 
perioden, kanske framför allt under 1900-talets 
senare del. Handböcker, psalmböcker, bibel-
böcker har reviderats, omorganisationer har 
skett.
 För det andra har vi konstaterat att Svenska 
kyrkan från ca 1950 och ett halvt sekel framåt 
utvecklade, d v s utvidgade, sin personalorga-
nisation på ett mycket påtagligt sätt. En rad 
nya anställdtyper tillkom, en myckenhet av nya 
anställningar inrättades.
 För det tredje har vi konstaterat att Svenska 
kyrkan under det halvseklet hade en storskalig 
utvidgning vad gäller kyrkobyggnader i nya 
förorter (Gustafsson 1984, Straarup 1985, 
Eckerdal 1992, Ridderstedt 1993). Trots olika 
slag av trögt motstånd från statsmakten genom-
fördes ett storslaget byggnadsprogram under 
1960- och ’70-talen.
 För det fjärde och sista har vi med intervju-
erna och enkäterna i Bottneå visat att tunghäf-
tan, oförmågan att förstå och uttrycka religiösa 
tankar och existentiella problem i ord, är 
stor. Bottneå är förvisso inte Sverige, men om 
nivån är så pass låg som den är i Bottneå, är 
den sannolikt inte högre i Luleå stift, eftersom 
Bottneå församling generellt har en högre nivå 
av deltagande i kyrklig verksamhet än Luleå stift 
(se ovan figurerna 1–4). Sannolikt är tunghäftan 
större i riket som helhet än i Luleå stift, eftersom 
deltagande i kyrklig verksamhet är mindre i riket 
som helhet än i Luleå stift (se samma figurer). Vi 
har här lånat den argumentationsformen från 
Paulus2.

Ledning

Ledarskap är – bland annat – en fråga om att 
visa vilken väg organisationen, företaget eller 

2 Se t ex 2 Kor 3:7–10.

samfundet ska gå (Straarup 2012:259f). I den 
bästa av världar ska ledningen i förväg se vartåt 
utvecklingen går och rikta in organisationen så 
att negativa konsekvenser av utvecklingen kan 
undvikas. Rätt ledarskap lyckas med detta.
 Försumligt ledarskap lyckas inte. Ett försum-
ligt ledarskap ser inte tecken i sol & måne, läser 
inte samhällsutvecklingen och dess betydelse 
för den egna organisationen, och genomför inte 
i tid sådana förändringar som ger organisatio-
nen möjlighet att parera en ny situation.
 Som har framgått har vi karakteriserat 
Svenska kyrkans ledning under 1900-talet 
som försumlig. Den har inte lyckats organisera 
ersättning för den grundläggande trosundervis-
ningen som outsourcats till skolan, men som 
skolan nu vägrar att befatta sig med. Ledningen 
har inte visat kraft att insourca den grundläg-
gande trosundervisningen.

Luftslott?

Är våra normativa ståndpunkter luftslott? Är 
det orealistiskt att en kyrka i statskyrkoposi-
tion skulle kunna ställa krav på statsmakten 
om kompensation för bortfall av outsourcad 
verksamhet?
 Beslutet av Stortinget i Oslo 2003 att den 
norska staten avsätter rejält med pengar för 
grundläggande tros- och livssynsundervisning 
är ur vårt perspektiv en fingervisning. Även i en 
nordisk statskyrkosituation är det möjligt att 
vinna gehör för tanken att en grundläggande 
undervisning i religionernas och livssynssyste-
mens elementa är av betydelse för hela folket 
(Hauglin, Lorentzen, och Mogstad 2008).
 Att det trots likheter är skillnad mellan Norge 
och Sverige är en självklarhet. Likaledes är det 
skillnad mellan de två ländernas tillgängliga 
resurser (oljepengar). Men det norska exemplet 
är tankeväckande. Kan en trosopplæringsreform 
beslutas och genomföras väster om Åreskutan 
bör det kunna gå även öster om samma berg.
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Summary

From Outsorcing to Insourcing: 
Faith education in the Church of 
Sweden during the 20th century

Metaphorically speaking, the Church of Sweden 
may be said to have entered the twentieth century 
with its basic faith education outsourced to the 
public school system. Gradually, however, the 
public school has since then distanced itself 
from the obligation to teach basic Christianity. 
By the mid-1960s the process reaches a point 
where nothing is left of the state church’s faith 
teaching in public schools. The deconfessionali-
zation of the public school is completed.
During that period, the Church of Sweden does 
not attempt to insource the earlier outsourced 
basic faith education. The article claims that this 
lack of initiative indicates a negligent leadership.
The lack of initiative on behalf of the church’ 
leadership may be seen as a factor behind dimin-
ishing levels of participation in church activities 
and life rites.
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