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Peter Ericsson 

Innan de stora samhällsförändringarna som karaktäriserar 1800-talet - innan 

jordbruksrevolutionen, befolkningsökningen, industrialiseringen, inflytt

ningen till städerna, utvandringen till Amerika, järnvägarnas ankomst, dags

pressens utveckling, och människors allt större rörlighet och sekularisering — 

då, var kyrkan av avgörande betydelse för människors identitet och för kom

munikationen mellan stat och samhälle, mellan överhet och undersåtar. 

Under söndagsgudstjänsten var prästen skyldig att läsa upp statsmaktens 

meddelanden från predikstolen. För att särskilt försäkra sig om att åhörarna 

stannade och lyssnade skulle uppläsningen av kungliga förordningar ske 

mellan predikan och nattvarden.1 På så vis förlänades kungörelserna av den 

världsliga lagstiftningen och maktutövningen en religiös inramning och res

pekten för gudstjänsten och de heliga riterna kunde möjligen utsträckas till 

de kungliga påbuden. Å andra sidan var det viktigt att påbuden inte blev för 

många så att uppläsningen tog för lång tid och riskerade att profanera guds

tjänsten. Men, genom uppläsningen av de allmänna kungörelserna från pre

dikstolarna nådde statsmakten i princip samtliga undersåtar med sina bud

skap. Från statens sida hade man alltså skaffat sig en mycket omfattande 

kontroll över informationsspridningen i samhället.2 

Men statsmaktens närvaro under gudstjänsterna begränsades inte till upp

läsning av dess egna skrivelser och förordningar. Det ålåg också prästerskapet 

1 1686 års kyrkolag, Utgiven av Samfundet pro fide et christianismo (Stockholm 
1936), Cap. II, § V. 
2 Det har under senare år bedrivits en relativs omfattande forskning om informa
tionsspridning och propaganda i det tidigmoderna Sverige, som har baserats på de 
allmänna kungörelserna. Större undersökningar är: Reuterswärd, Elisabeth, Ett mass
medium för folket. Studier i de allmänna kungörelsernas funktion i ijoo-talets samhälle 
(Lund 2001); Ericsson, Peter, Stora nordiska kriget förklarat. Karl XII och det ideolo
giska tilltalet (Uppsala 2002); Widcn, Bill, Predikstolen som massmedium i det svenska 
riket frän medeltiden till stormaktstidens slut (Åbo 2002); Forssberg, Anna Maria, Att 
hålla folket på gott humör. Informationsspridning, krigspropaganda och mobilisering i 
Sverige 1655—1680 (Stockholm 2005), samt där anförd litteratur. 
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att tala väl om den världsliga makten och förmana åhörarna till vördnad och 

lydnad inför överheten. Detta var inte bara en allmänt hållen rekommen

dation. Kyrkolagen föreskrev att alla präster skulle svära en trohetsed riktad 

till kungen, den kungliga familjen och sina överordnade inom kyrkan. Här 

anbefalldes de också att inför sina församlingar verka för lydnad och hör

samhet inför överheten. Dessutom skulle såväl landshövdingarna som lägre 

ämbetsmän kontrollera att prästerna i detta och andra avseenden fullgjorde 

sina förpliktelser.3 Legitimeringen av den politiska överheten skedde lämp

ligen i själva predikan, under det att prästerna förklarade och lade ut me

ningen av de aktuella bibeltexterna. 

Predikan var allt sedan reformationen den viktigaste delen av gudstjänst

en. Under en tid då fa människor själva hade tillgång till en bibel var det, 

vid sidan av katekesundervisningen, främst genom predikan som kunskaper 

om den evangeliska kristna tron spreds. Det är också betecknande att präs

terskapet ofta - och inte minst när de talade om sig själva - kallades för lära

re och predikanter. 

Det predikades också mycket flitigt. Under tidigmodern tid torde de 

flesta människor i Sverige ha lyssnat till minst en predikan i veckan, och ofta 

fler. På landsbygden och i de mindre städerna skulle det nämligen hållas en 

predikan i högmässan på söndagar och en veckopredikan på fredagar. I de 

större städerna skulle det på söndagarna hållas tre predikningar, i ottesång-

en, i högmässan och i aftonsången, samt veckodagspredikningar både på 

onsdagar och fredagar. Det skulle dessutom predikas tre gånger på de större 

helgdagarna, vilka förutom jul, påsk, pingst och inkluderade nyårsdagen, 

trettondagen, Kristi himmelsfärdsdag, kyndelsmässodagen, Marie bebådelse-

dag, Marie besökelsedag, Johannes Döparens dag, sankt Michaelisdagen, 

Allhelgonadagen och apostladagarna. Därtill kom predikan på de fyra årliga 

utlysta bönedagarna, på tacksägelse- och botdagar, på jubelfestdagar, på mark

nadsdagar, vid ting och riksdagar, samt ofta vid bröllop och begravningar.4 

Det bevarade predikomaterialet är dock inte speciellt representativt. Av 

alla dessa predikningar är det främst de som trycktes som har bevarats. Och 

det skedde alltid av en speciell orsak. Så betalade till exempel ofta släktingar 

tryckningen av likpredikningar, då dessa fungerade som ett slags äreminne 

3 1686 års kyrkolag, Cap. XXI, § II, Cap. XXII, § II, Ericsson (2002), s. 76f, och där 
anförd littertur. 
4 1686års kyrkolag, Cap. II, §§ III, IV, VII, Cap. XIV, § I; Brilioth (1962), 185E. 
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över den döde. Andra predikningar som ofta trycktes var sådana som hölls 

vid högtidliga tillfällen, i all synnerhet i samband med statsceremonier av 

olika slag.5 

Med tanke på predikans betydelse är det knappast förvånande att präst

utbildning till stor del syftade till att frambringa goda predikanter. Därför 

hade prästerskapet ofta någon typ av utbildning i den klassiska retoriken.6 

Även i kyrkolagen finns det utförliga bestämmelser om hur prästerna skulle 

predika. Kyrkolagens formuleringar låter oss dock förstå att man från kyrko

ledningens och Kongl. Majt:s sida ibland kunde uppfatta en alltför långt 

driven konstfärdighet som ett hinder för förkunnelsen: 

Texten skal ordenteligen, doch korteligen och enfaldeligen förklaras, efter 
thes egentelige Mening, med alfwarsamme underwijsningar och förmaningar, 
lämpade til åhörarenas Förstånd, T röst och upbyggelse, så at alle, enkanner
ligen the Unge och Enfaldelige, måge thet grundeligen fatta, begrijpa, och sig 
til förkofring i lära och lefwerne, retteligen anlägga ... När the röra någre höge 
och diupsinnige Lärestycken, och Kätterske willfarelser, måste sådant skee 
grundeligen och korteligen, med godt förstånd, Sachtmodigheet och Försich-
tigheet; ... The skola hafwa återhåll med widlyftigt förtäljande, huru en och 
annan Texterne utlägger, intet bruka fåfänga fabler, dåraktiga spörsmål och 
ordträtor, otjänliga och mörka liknelser, eller sådant tal som snarare uppväcker 
hos åhörarna löje och gäckeri, än andakt; ingalunda av hat och otidig iver an
föra egna eller andras trätor, fast mindre af owilia namngifwa någon på Predik
stolen, så framt icke them til bättring, eller i bann lysas måste. De skola wänja 
sig att använda rätt svenska, och bruka ord som allom kunnige är; Och där de 
något i predikningarna på latin indraga, som sällan måste ske, skall sådant 
straxt uttolkas. De skola icke fika efter något högt svassande tal, eller allt för 
djupsinniga, och ofta onyttiga frågor; Icke heller namngiva och beteckna några 
stumma, och hos oss i gemen obekanta synder, vidskepelser och missbruk, 
vilkas omrörande mera länder till förargelse, än förbättring:7 

Den forskning som har bedrivits utifrån tidigmodern svensk predikan har 

haft lite olika inriktning, vilket inte är konstigt då predikningar är ett rikt 

källmaterial som kan belysa ett flertal typer av frågeställningar. I äldre homi-

letisk (predikohistorisk) forskning har frågorna ofta rört predikningarnas for

mella utformning, ämnesval samt inte minst predikantens inställning till olika 

5 Brilioth (1962), s. i85ff. 
6 Ivarsson, Henrik, Predikans uppgift. En typologisk undersökning med särskild hänsyn 
till reformatorisk och pietistisk predikan (Lund 1956), s. 285. 
7 1686ars kyrkolag, Cap. II, § IL 
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teologiska ämnen. Predikan fungerar då ofta som källor för att på ett idé

historisk eller teologisk vis karaktärisera en epok eller en religiös inriktning. 

Till den här äldre forskningens förtjänster hör att man som läsare kan bilda 

sig en ganska bra uppfattning om vad som verkligen sades i predikningarna.8 

Under senare år har man kunna iaktta ett ökat intresse för tidigmoderna 

predikningar. Till en stor del hör detta säkerligen samman med den forsk

ningsinriktning som brukar kallas the linguistic tum och ställer frågor som 

fokuserar på politisk kultur och på hur språket, i vid bemärkelse, skapar och 

upprätthåller makt. Till den kategorin kan man hänföra Nils Ekedals studie 

av den politiska användningen av en retorisk metafor i Haquin Spegels pre

dikningar, nämligen den om Sverige som det nya Israel. Samma motiv har 

också studerats av Pasi Ihalainen. Han går dock ett steg längre. Med ut

gångspunkt i Reinhart Koselleks Begirffsgechiche, låter han språket i sig, när

mare bestämt användningen vissa specifika begrepp och deras förändrade 

betydelse, utgöra själva källmaterialet. I en brett upplagd komparation stu

deras på så vis framväxten av nationella identiteter i protestantiska länder.9 

En modern undersökning som åtminstone när det gäller frågeställning 

knyter an till en idéhistorisk forskningstradition är Carola Nordbäcks av

handling. Hon använder sig bland annat av predikning för att studera hur 

människo- och samhällssyn förändrades i brytningen mellan pietism och 

luthersk ortodoxi.10 

8 Lindberg, Gustaf, Johannes Rudbeckius som predikant (Stockholm 1927); Brilioth, 
Yngve, Predikans historia. Olaus Petri-föreläsningar hållna vid Uppsala univerisitet 
(Lund 1962, 1945); Kalm, Ingvar, Studier i svensk predikan under 1600-talets förra 
hälft med särskild hänsyn till Gamla Testamentets ställning (Stockholm 1948); Ivarsson 
(1956). 
9 Ekedahl, Nils, Det nya Israel. Myt och retorik i Haquin Spegels predikokonst (Uppsala 
1999); Ekedahl, Nils, "Guds och Swea barn. Religion och nationell identitet i 1700-
talets Sverige", i: Karlsson, Å./ Lindberg B. (red.), Nationalism och nationell identitet 
i 1700-talets Sverige (Uppsala 2002); Ihalainen, Pasi, "Lutherska drag i den svenska 
politiska kulturen i slutet av frihetstiden. En begreppsanalytisk undersökning av fyra 
riksdagspredikningar", i: Skuncke, M.-L./ Tandefelt, H. (red.), Riksdag, kaffehus och 
predikstol. Frihetstidens politiska kultur 1766-1772 (Stockholm 2003); Ihalainen, Pasi, 
Protestant nations redefined. Changing perceptions of national identity in the rhetoric of 
the English, Dutch and Swedish public churces, 1685-1772 (Leiden 2005). 
10 Nordbäck, Carola, Samvetets röst. Om mötet mellan luthersk ortodoxi och konserva
tiv pietism i 1720-talets Sverige (Umeå 2004). Problematiken kring identitet och 
samhällssyn i predikningar behandlas också i: Gudmundsson, David, "Polemik, 
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I föreliggande volym knyter författarna också i stor utsträckning an till 

ett äldre forskningsläge. Frågeställningarna gäller dock inte idéhistoriska 

teman eller predikanternas förhållande till olika idéströmningar. Istället har 

predikningarna relaterats till de maktägandes, oftast kungamaktens, omedel

bart föreliggande politiska behov. Intresset har således främst riktats mot 

predikans dagspolitiska betydelse. 

En annan utgångspunkt - som förvisso inte är unik, men som ändå är 

värd att betona - är att predikningarna här inte har uppfattas som ett ut

tryck för några underliggande, halvt dolda, uppfattningar om världen, män

niskorna och samhället. Istället har de analyserats i dess egenskap av riktade 

budskap. Predikanterna ville med sina ord påverka sina åhörares politiska 

handlingar i den ena eller andra inriktning. 

Några ord ska också sägas om själva artiklarna. Cecilia Nordbergs under

sökning var från början en magisteruppsats som lades fram vid Historiska 

institutionen vid Uppsala universitet. Fredrik Sööbergs och Sylvia Ullbergs 

arbeten vad ursprungligen C-uppsatser i historia, vilka presenterades vid då

varande institutionen för Humaniora vid Mälardalens högskola. Peter 

Ericssons och Patrik Wintons undersökningar har däremot tillkommit i an

slutning till respektive akademiskt forskningsområde inom ramen för verk

samheten vid Historiska institutionen vid Uppsala universitet. 

Publiceringen har skett med bidrag från Kungl. Patriotiska Sällskapet. 

identitet och individualitet: En jämförande studie av Johannes Botvidis fältpredik
ningar och krigsbönbok från 1620-talet", Kyrkohistorisk årsskrift (2006). 
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