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Inledning 
Jag arbetade några år som sekreterare för Frälsningsarméns (FA) ledare i Sverige. En dag, i 

november 1981, bad mig Erik Wickberg (1904–1996), då pensionerad FA-general, att 

avlägsna alla engelska predikningar som fortfarande satt kvar i hans engelska lösbladsbibel. 

Bibeln ville han sedan lämna som gåva till den nyvalde generalen som då var ledare för FA 

i Sverige.  Det dröjde inte länge förrän jag upptäckte att jag hade ett unikt material i mina 

händer. Redan då kom tanken att någon gång i framtiden få tid att studera och analysera 

detta stora predikomaterial. Jag blev också övertygad om att det skulle intressera många 

andra. 

Förkunnelsen och predikan av evangeliet är identitetsskapande för kyrkor och 

samfund och så är det naturligtvis också för FA. Rörelsens grundare Catherine (1829–1890) 

och William Booth (1829–1912) betonade predikans betydelse och var noga med 

förkunnelsens plats i alla former av möten.1 Catherine Booth var en ovanligt uppskattad 

förkunnare som predikade inför tusentals åhörare i Londons största lokaler. Hon var också 

mycket tidigt en stark förkämpe för kvinnans rätt att predika.  Redan 1859 publicerade hon 

en skrift om detta som väckte stort uppseende i England.2 I boken En sakramental armé 

skriver Vibeke Krommenhoek om begreppet ”Frälsningsarméhomiletik” som enligt henne 

har sitt ursprung i väckelsekristendom och wesleyansk helgelsetradition och menar att 

förkunnarens personliga gudserfarenhet på något sätt ska framgå i en predikan inom FA. 

Hon säger vidare att en sådan predikan ska vara enkel och kraftfull och utmynna i en appell 

till ett avgörande. Hon påstår också att FA:s homiletik skiljer sig från andra kyrkors sätt att 

predika.3 Frälsningsofficeren Karin Hartman (1913–2007) pekar dock på en risk att 

predikan kan bli både underskattad och urvattnad i FA där sången och musiken är så oerhört 

framträdande och ofta tar en stor plats.4 Med tanke på Catherine och William Booths starka 

betoning på förkunnelsen, Krommenhoeks påståenden och Karin Hartmans synpunkt från 

vår tid blir det också intressant att studera Erik Wickbergs predikomaterial och hans 

”predikantskap”. 

 Begreppet predikantskap och tankarna omkring detta har jag hämtat från Sune 

Fahlgrens doktorsavhandling Predikantskap och församling.5 Predikantskapet handlar om 

hela predikohändelsen och tar sin utgångspunkt i den växelverkan som man tänker sig 

                                                
1 Slous 2012, s. 23–24 
2 Booth 1859 
3 Krommenhoek & Kleman & Puotiniemi, 2011, s.40 
4 Hartman 1967, s. 46 – 47 
5 Fahlgren 2006, s. 19 
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uppstår mellan predikant och den gudstjänstfirande församlingen. I sin avhandling talar 

Fahlgren om fyra komponenter som ingår i predikantskapet: predikan, predikant, lyssnare 

och gudstjänst/möte. Med hjälp av dessa fyra komponenter kan man beskriva olika 

predikohändelser som alla har sin stora betydelse för predikantskapet.   

Under hela sitt liv ägnar sig Wickberg åt noggranna predikoförberedelser. 

Homiletiken blir både hans hobby och passion. Han skildrar detta och 

predikoförberedelserna i sin bok Uppdraget.6  Under hela sitt verksamma liv i FA predikade 

han i många olika länder. Möjligheter att påverka bland annat genom sin förkunnelse hade 

han i högsta grad under åren 1961–1974. Under nio år var han stabschef och 1969 valdes 

han till general och ledare för FA:s arbete över hela världen.7 Dessförinnan hade han arbetat 

i ledande förordnanden i Sverige, Schweiz och Tyskland. Allt detta gör honom till en 

intressant person.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att studera växelverkan hos Erik Wickbergs predikantskap, 

mellan den identitetsskapande funktionen och mellan hans försök att höja predikans status 

internationellt. På detta sätt vill jag också lyfta fram predikans roll som pastoral företeelse 

inom FA och för att kunna göra detta kommer jag att ställa följande frågor: 

1. Vad kännetecknar Wickbergs predikantskap? 

2. Vilken syn på FA:s identitet kommer till uttryck i Wickbergs predikningar? 

 

Forskningsläge 

Trots åtskillig homiletisk forskning konstaterar Fahlgren att det finns stora forskningsluckor 

kring församlingsliv och spiritualitet sedda från ett ecklesiologiskt perspektiv när det gäller 

frikyrkosamfunden dit också FA hör. Han pekar på en starkt bidragande orsak till detta då 

han skriver: ”Väckelsens och frikyrkorörelsens folk satsade mer i praktiken än i teologin, 

mer i engagemang än i intellektuellt arbete”.8 Detta gäller inte minst FA.9 Fahlgren är 

banbrytande på området genom att definiera predikantskapet, ta fram teorier och metoder 

för att analysera predikantskapet.10  

                                                
6 Wickberg 1990 
7 Larsson 2013, s. 132 
8 Fahlgren 2006, s. 20 
9 Petri 1925, s. 218 
10 Fahlgren 2006, s. 20 – 80 
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Under de senaste 20 åren har intresset för ecklesiologisk forskning bidragit till 

dialoger och litteratur på området inom FA. I samband med att Arne Olsson skrev 

uppsatsen Ecklesiologisk reflexion i FA: Ecklesiologi för en icke-kyrka med sakramentalitet 

utan sakrament, Uppsala 2011, arbetade han fram en litteraturredovisning om FA:s 

ecklesiologi.11 I denna lista återfinns dock inte något specifikt om predikan eller om 

predikantskapet. I Laura Petris doktorsavhandling som hon skrev om Catherine Booth och 

salvationismen redan 1925 finns ett kapitel om Catherine Booth som förkunnare och 

förebild.12 Förutom detta kan jag, på svenska, bara hitta boken En Sakramental Armé som 

bl a behandlar predikans roll och form i FA. I denna bok finns två sidor som har rubriken 

”Frälsningarméhomiletik”.13 2009 skrev den kanadensiska frälsningsofficeren Julie Sious 

doktorsavhandlingen Preaching a Disturbing Gospel. Avhandlingen tar sin utgångspunkt i 

paret Booths förkunnelse och analyserar förkunnelsen i FA fram till och med 1930-talet. 

Delar av innehållet publicerades i en bok med samma namn som gavs ut 2012.14 Denna bok 

jämför även förhållandena under den viktorianska tiden med förhållandena idag och 

författaren frågar sig om makarna Booths homiletik kan användas idag. 

 Wickberg har skrivit två självbiografiska böcker och dessutom finns det en biografi 

som skrevs efter det han blivit vald till general. Böckerna återkommer jag till i nästa avsnitt.    

Jag är förvånad över att det inte finns någon forskning när det gäller Wickberg som 

förkunnare. Detta inte minst med tanke på den festskrift som åtskilliga kända förkunnare 

och teologer lät publicera vid hans pensionering. Det enda som finns där om Wickbergs 

förkunnargärning är det som hans stabschef och sedermera efterträdare skriver i slutet av 

boken.15 Eftersom ingen har studerat Wickbergs predikosamling fyller min uppsats en 

kunskapslucka.  

 

Material och metod 

Min primära källa är Wickbergs otryckta predikosamling. Denna arkivsamling innehåller 

säkert tretusen predikningar och tal på svenska, engelska, danska, tyska och franska.16 

Tyvärr är detta stora material svåröverskådligt. Materialet skulle behöva kategoriseras där 

hänsyn tas till val av ämne, bibeltext, datum och plats där predikningarna har hållits. I 

arkivet finns också hans almanackor som kan bli till stor hjälp i ett sådant arbete. Min tid 
                                                
11 Olsson 2011, s. 1–72 
12 Petri 1925, s. 154 
13 Krommenhoek & Kleman & Puotiniemo 2011, s. 40–41 
14 Slous 2012 
15 Winterhager & Brown, s. 313 
16 RA Erik Wickberg, 2 a:5 
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har inte möjliggjort ett sådant arbete men om det hade varit möjligt så kanske mitt urval 

hade sett annorlunda ut. 

Wickbergs långa tjänstgöringsperiod omfattar 49 år och till dessa kan läggas 

ytterligare 20 år som predikant under pensionsåren.  Jag kommer att analysera sex 

predikningar, alla på engelska begränsade till tiden 1961–1974. Under denna period var han 

alltså först stabschef och senare general för Frälsningsarmén med internationellt högkvarter 

i London. Det är alltså från en samling på 450 engelska predikningar som jag har valt ut sex 

predikningar. När det gäller alla de andra har jag uppmärksammat ämnesval, vilket bibelord 

eller bibeltext Wickberg har utgått ifrån och aktuell målgrupp. En av de sex predikningar 

jag har valt har temat ”Preaching”. Denna kan jag se som hans testamente när det gäller 

hans syn på predikan i FA. För att täcka in predikantskapets olika rumsliga– och 

lyssnarmiljöer har jag valt att koncentrera mig på sex olika sammanhang där jag har stannat 

för en predikan från följande situationer: förbundsdag inför invigning av nya 

frälsningsofficerare, möte med kadetter/studenter under pågående termin, två möten för 

ledande frälsningsofficerare, kårbesök och slutligen en predikan som Wickberg bland annat 

använt där besökare från många kårer har varit samlade. Denna predikan har Wickberg 

återanvänt vid tio olika tillfällen på olika håll i världen.  

De allra flesta av de engelska predikningarna har han hållit vid gudstjänster för olika 

kategorier av frälsningsofficerare och anställda på olika håll i världen. Därför har jag fyra 

sådana sammanhang och dessutom två tillfällen som har varit öppna för alla. Predikan 1-4 

vänder sig till frälsningsofficerare eller blivande frälsningsofficerare i olika sammanhang 

och i olika uppdrag. Predikan 5-6 hålls i gudstjänster som är öppna för alla. Gemensamt för 

fem av predikningarna är att de är originalmanuskript skrivna på maskin på mycket tunt 

bibelpapper. Dessa är gjorda för att passa in i Wickbergs stora engelska lösbladsbibel. Han 

är noga med att det är Guds ord som ska predikas. Det är kanske därför han oftast var så 

noga med att hans manuskript skulle finnas i själva Bibeln eller så är det praktiskt 

motiverat. Predikan nr 2 ser ut att vara renskriven i efterhand och utskriven på 

skrivmaskinspapper. Men jag känner igen Wickbergs språk och sätt att skriva så det är 

ingen tvekan om att denna predikan också är hans egen. Fem av de sex predikningarna ser 

ut att vara fullständiga där han skriver ut varje ord. Predikan nr 6 ser mera ut som ett 

utförligt manuskript uppdelat i avdelningar och punkter. De flesta predikningarna innehåller 

åtskilliga illustrationer och det är inte alltid de är utskrivna ord för ord. Det förekommer att 

det bara kan stå ”Pojke på Sundsgården” eller ”Flicka i Oslo”.   
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Eftersom jag såg det engelska materialet redan 1981 kan jag nu konstatera att 

ingenting har redigerats. De allra flesta predikningarna är skrivna på maskin. Men det finns 

också här och var marginalanteckningar och i avslutningen finns det ibland någon 

handskriven sångvers. Åtskilliga predikningar av de 450 är odaterade och dessa har heller 

ingen uppgift om målgrupp eller plats. I mitt urval finns fem där både datum, årtal och plats 

anges. När det gäller en av predikningarna så anger Wickberg att årtalet är antingen 1972 

eller 1973.  

Det är också säkerställt att predikningarna är hans egna. Det är däremot oklart om han 

ibland kortar ner dem, lägger till eller väljer att tala spontant.  Han läser inte sina 

manuskript eftersom han har övat sig i att extemporera i betydelsen tala ur minnet.17 

 

Jag bedömer att det analyschema som Fahlgren använder i sin analys är användbart 

också för min predikoanalys.18 Jag har dock gjort några förändringar. Det som Fahlgren 

kallar mikrostruktur, som innefattar betydelsebärande detaljer i budskapet, redovisar jag 

under innehåll, struktur och form och dessutom har jag lagt till en kategori som jag kallar 

referenser till teologer och en kategori som jag benämner språk och bildspråk. Det 

analysschema jag använder består alltså av följande element: Källmaterialet, talsituationen, 

innehåll, struktur och form, språk och bildspråk, bibelberättelser och exempel som 

identifikation, bibelbruk och bibeltolkning, referenser till teologer, trostolkning och 

tillämpning, ecklesiologiska signifikanser och slutligen en sammanfattning. Som jag 

tidigare nämnt är det baspraktiken predikantskapet som kommer att undersökas. Fahlgren 

menar att både ”predikan, predikant, församling och situation integrerar och formas av 

predikantskapet”. Baspraktikmodellen innebär också att det formas olika församlingar på 

grund av det predikantskap som utövas och att församlingarna också formar sitt 

predikantskap.19 

Metoden handlar alltså om analys av det urval otryckta predikningar jag valt och 

studier av den litteratur som är redovisade i litteraturlistan i syfte att undersöka övriga tre 

komponenter i baspraktiken predikantskapet. Bland dessa finns Wickbergs självbiografiska 

böcker Inkallad och Uppdraget.20 I boken Uppdraget som handlar om Wickberg som teolog 

och förkunnare berättar han ingående om predikoförberedelser, om sitt teologiska 

referensbibliotek och om homiletiken. Denna bok innehåller även några predikningar på 
                                                
17 Wickberg 1990, s. 25 
18 Fahlgren 2006, s. 50 
19 Fahlgren 2006, s. 46 
20 Wickberg 1978, Wickberg 1990 
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svenska och en avdelning med illustrationer som han använt under årens lopp.21 Festskriften 

som skrevs i samband med pensioneringen väcker mitt intresse eftersom denna är ett 

erkännande av Wickbergs teologiska kompetens och hans förkunnelse.22 Detsamma gäller 

biografin The Ninth General.23 

 

Teori och disposition 

Jag använder mig alltså av Sune Fahlgrens teori om predikantskapet som en ecklesial 

baspraktik. Denna handlar om att predikan inte hålls i ett ”tomrum” utan sammanhanget 

måste alltid beaktas. Detta handlar om predikanten, lyssnarna/församlingen och vad 

Fahlgren kallar den ”performativa situationen”. Allt detta innefattas alltså av 

predikantskapet.24 Fahlgren skapar detta begrepp för att beskriva praktiker som blir 

identitetsskapande för kyrkan eller församlingen. I denna analysmodell är gudstjänsten en 

baspraktik och utgörs av allt det som händer i gudstjänsten. Alltsammans byggs upp av så 

kallade subpraktiker som sång, musik, vittnesbörd, bön och predikan. En växelverkan 

inträder där talaren står i en situation där såväl predikant och lyssnare påverkas ömsesidigt. 

Rummet, eller kyrkorummet med sina symboler kan också vara betydelsefulla för 

sammanhanget.25 

Begreppet identitet kan vara det samma som självbild och handla om hur människor, 

rörelser och organisationer uppfattar sig själva men det kan också handla om hur andra 

definierar människor, rörelser och organisationer.   Detta gäller naturligtvis också kyrkor. 

Ordet kommer från latinets identitas som betyder ”samma” eller ”densamma”. En 

människas identitet formas både av hennes rötter men också av allt det hon ser, hör eller 

känner. Man kan ha en konstruktivistisk syn på begreppet identitet där man betonar 

samspelet och samverkan med sin omgivning. Detta gäller också det predikantskap som 

denna uppsats handlar om. I den så kallade performativa situationen uppstår det ett 

växelspel mellan predikant och lyssnare där också övriga medverkande, rummet, platsen, 

religiösa symboler, syftet med tillfället och yttre faktorer får betydelse.26 

Eftersom jag vill använda mig av denna teoribildning där predikantskapet är en 

baspraktik behöver jag undersöka det sammanhang Wickberg verkar i. Jag behöver veta 

                                                
21 Wickberg 1990 
22 Winterhager & Brown 1974 
23 Watson 1970 
24 Fahlgren 2006, s. 43 
25 Fahlgren 2006, s. 29–54 
26 Fahlgren 2006, s. 45 
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mer om personen och förkunnaren Wickberg och om de mötessammanhang där han 

predikar för att slutligen efter predikoanalysen få ett svar på hur hans predikantskap ser ut. 

 Kapitel 1 handlar därför om FA:s teologi och dess ecklesiologiska självbild men även 

om omständigheterna kring FA:s tillkomst, syfte och identitet samt vilka motiv som var 

avgörande för FA:s struktur och uppdrag.  

 I kapitel 2 vill jag teckna en bild av personen och förkunnaren Wickberg och 

undersöka vilka förhållanden som ledde fram till att han blev den han blev.   

 Kapitel 3 berör predikantskapet i FA och även Wickbergs predikantskap. Vad säger 

hans bok Uppdraget och festskriften Vocation and Victory om hans predikantskap?  Finns 

det en speciell form av homiletik i FA? Hur gestaltar sig gudstjänstlivet inom FA? Detta 

undersöks i anslutning till Fahlgrens beskrivning av frikyrkornas mötesbegrepp. Fahlgren 

har en ingående skildring av det sk ”mötet” inom frikyrkorörelsen.27 Gäller hans 

redogörelse även FA?  

Därefter följer själva predikoanalysen i kapitel 4 och kapitel 5 består av 

sammanfattning och slutsatser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
27 Fahlgren 2006, s. 43–47, 53, 56–57 
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1. Frälsningsarméns teologi och ecklesiologiska självbild 

 
Christ is all and in all. Of this, The Great Church of the Living God, claim, and have ever claimed, that 

we of the Salvation Army are an integral part and element–a living fruit–bearing branch in the True 

Vine. 
 

         Så skriver FA:s andre general Bramwell Booth (1856–1929).28 Hur kan det då vara 

möjligt att en annan officer Bramwell Taylor, som också hade tillhört FA sedan 

pionjärtiden, kunde säga: ”We are an Army, not a church”?29 Detta tycks ju vara motsatsen 

till Bramwell Booths uttalande men han talar om Guds universella kyrka medan Taylor talar 

om kyrkobildningar av olika slag. Under FA:s första tid fanns det ett behov av att skilja sig 

från ”det kyrkliga”. Dessa pionjärer i Whitechapel menade att FA inte var ämnad att bli lik 

andra kyrkor. Denna övertygelse förstärks av den kommande generalen Albert Orsborn 

(1886–1967) när han såg tillbaka på de första åren: 
God did not want another church when he created The Salvation Army amid the soot and slime 

of Londons East End. The skyline was already crowded with steeples.30  

 

Man menade att de etablerade kyrkorna hade misslyckats med att nå de fattigaste, de 

djupast sjunkna och människor i slummen. Nu ville man ta avstånd från allt ”kyrkligt” som 

skulle kunna hindra människor att ta emot budskapet. Det gällde predikningar som man 

tyckte var för vaga, liturgi som man upplevde som gammal och tung och sådant som man 

såg som ritualer och ceremonier. Den svåraste frågan var om man skulle fortsätta att bruka 

sakramenten eller inte. Under den första tiden döpte man barn och firade nattvard. 

Orsakerna varför man upphörde med detta var flera men en av orsakerna var att man inte 

önskade bli en ny kyrka.31 

Vill man analysera FA:s ecklesiologi är det nödvändigt att analysera uppdraget och 

vad William Booth tänkte om detta. Han hade upptäckt den stora andliga nöden i östra 

London. Han var förtvivlad när han såg de druckna familjerna på puber och på gatorna. Han 

såg sin uppgift som en ”unik ekumenisk kallelse” att komplettera de andra kyrkorna.32 Även 

om det viktorianska England var känt för religiöst liv så var detta ingenting som präglade 

det vardagliga livet i Londons slum.  

                                                
28 Booth 1926, s. 65 
29 Slous 2011, s. 31 
30 Slous 2011, s.36 
31 Begbie 1920, s. 459–469 
32 Slous 2012, s. 36 
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Både Catherine och William Booth var barn av den metodistiska väckelserörelsen. 

Inte minst John Wesley (1703–1791) och Phoebe Palmer (1807–1874) och deras starka 

betoning på läran om helgelse betydde mycket för deras teologi.33 William hade varit 

metodistpastor innan han började predika i London. Makarna Booth var dessutom starkt 

influerade av den evangeliska väckelse som svepte fram över England under 1800–talet. De 

amerikanska väckelseförkunnarna James Caughey (1810–1891) och Charles G. Finney 

(1792–1875) betydde mycket för denna väckelsevåg och Catherine och William Booth 

inspirerades av deras förkunnelse och deras metoder. Catherine Booth blev tidigt känd i 

vida kretsar och framträdde ofta i City of London och i West End medan William Booth 

etablerade sig mer och som förkunnare i East London.34  

I juli månad 1865 började verksamheten på allvar i Whitechapel och William Booth 

blev den förste ledaren.35 William Booths målsättning var att förkunna evangeliet för dem 

som ingen annan brydde sig om. Målsättningen delades med Catherine Booth och andra 

intresserade. Det dröjde inte länge innan det bildades missionsstationer även på andra 

ställen. Redan från början hade man en målsättning att organisera ett ”anfallskrig mot 

syndens och Satans värsta bålverk”.36 Efter några år kallades ledaren för general och 

missionsstationernas ledare för kaptener. 1878 ändrades beteckningen The Christian 

Mission till The Salvation Army och då började man på allvar att bygga upp sin organisation 

efter ett militärt mönster med uniformer, militära beteckningar, musikgrupper och fanor. 

Dessa yttre kännetecken drog till sig allmänheten. 

 Men hur såg teologin ut? Redan i begynnelseskedet så handlade det om själens 

frälsning som förväntades leda till en förvandling även socialt. Men detta var inte nog. 

Booths teologi omfattade också Wesleys betoning av helgelsen eller ”den fullkomliga 

kärleken”. Genom Guds nåd kunde den omvända människan få del av Andens frukter, Gal 

5, och målsättningen var att bli lik Kristus.37 Dessa två element var grunden i makarna 

Booths teologi och det tvåfaldiga budskapet förkunnades på gator och torg och i enkla 

lokaler. Redan från början såg man att man också behövde hjälpa människor socialt men 

utan någon egentlig plan eller tänkt teologi. Men man kunde inte låta folk svälta.38 

Samtidigt med att rörelsen tog karaktären av en armé så började något nytt att hända i 

William Booths teologi. Inte bara individer kunde helgas och välsignas av Gud. För Booth 
                                                
33 Bexell 2003, s. 137 
34 Petri 1929, s.154–161 
35 Sandall 1947, s. 41 
36 Bexell 2003, s. 137 
37 Galaterbrevet 5:22–23 
38 Horridge 1993, s. 14 
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blev nu FA välsignad av den helige Ande och gudomligt ordinerad för arbetet för en 

fullständig återlösning för andligt och socialt vilsna människor. Jag ser detta synsätt som 

fröet till en spirande ecklesiologi. 

 Predikan, vittnesbörd, sång och musik var än så länge de främsta redskapen.39 Men I 

början av 1880–talet började ett mer medvetet och planerat socialt arbete växa fram. Detta 

ledde fram till förändringarna 1890 då William Booths bok In darkest England and the way 

out kom ut och som påvisar det radikala tillägget i William Booths teologi. Delar av boken 

handlar om hur vidrigt och eländigt människor kunde ha det i England bland annat i 

London.  Hans bildspråk går till historien där han bland annat beskriver att Londons 

droskhästar har det bättre än många människor som varken har bostad eller något att äta. I 

övrigt utgörs boken av en detaljerad plan som omfattar både en andlig och social frälsning.  

I slutet av boken finns ett uppslag i färg som med frälsningens fyr i mitten berättar om 

planer för t ex bostäder, arbetsförmedlingar, vårdhem för missbrukare, ofarliga 

tändsticksfabriker, skolor och lantbrukskolonier. Ordet frälsning omfattade inte bara hela 

människan utan också samhället.40 

Booths teologi gör också FA till samhällsbyggare. Tro och praktisk handling hör 

samman och går inte att skilja på. Uppdraget från Gud att rädda människor och världen 

gestaltas nu i både förkunnelse och praktisk gärning. Väckelseevangelisten i East End blir 

nu också social reformator. Detta tvåfrontskrig mot synd, ondska och fattigdom blir nu 

bärare av en identitet och ett uppdrag som fortfarande gäller i de 126 länder där FA arbetar. 

Efter generalsvalet av John Gowans (1934–2012) 1999 uttryckte han detta gudomliga 

uppdrag med följande ord: ”Save souls, grow saints serve suffering humanity”.41 

 William Booths sociala plan var knappast opolitisk samtidigt som FA i vissa lägen 

varit mycket försiktig när det gäller politiska överväganden. Detta gällde bland annat 

apartheidpolitiken i Sydafrika. Wickberg förklarar varför inte FA protesterat mot regimen i 

sina memoarer:  
Orsaken är naturligtvis inte att vi godkänner den utan helt enkelt att vårt arbete då utan tvivel skulle 

förbjudas och att det skulle innebära att vi inte längre som nu skulle kunna fortsätta vår verksamhet 

bland afrikanerna – med skolor, sjukhus, kliniker, lantbrukskolonier etc.42  
 

                                                
39 Green 1989, s. 96–98 
40 Booth 1890 
41 Lydholm 2015 
42 Wickberg 1978, s.188 
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General Eva Burrows (1929–2015) var general under perioden 1986–1993 och opponerade 

sig på FA:s vägnar mot denna regim och i samband med sanningskommissionens arbete 

uttryckte FA sin djupa ånger och bad om ursäkt för sin tystnad under de mörka åren. Det 

intressanta var att man samtidigt uttryckte sitt svek mot den första tidens FA som var känd 

för att protestera mot orättvisa förhållanden.43 På senare tid har IHQ inrättat The 

International Social Justice Commission i syfte att följa och påverka utvecklingen i världen 

när det gäller rättvisefrågor med speciell betoning på fattiga och förtryckta.44   

Till en början försökte Booth att ta med sig sina skyddslingar till de etablerade 

kyrkorna men oftast var de inte välkomna och snart nog insåg Booth att människorna 

behövdes i det växande arbetet. På ett tidigt stadium blev missionsstationen och senare 

kåren ett andligt hem för intresserade, sökare och omvända. Kåren blev den lokala kyrkan 

för alla dessa. Allt fokuserades på uppdraget och identitetsfrågorna var inte brännande. Så 

har det varit genom alla år och det är först för ett trettiotal år sedan som FA på allvar 

började samtala om sin identitet i ecklesiologiska termer. Men visst har frågor om kyrkosyn 

och församlingssyn varit föremål för samtal tidigare. Inte minst har detta förekommit i 

ekumeniska sammanhang.  Vid ett tillfälle ombads Wickberg att redogöra för detta vid ett 

av den tyska ekumeniska nämndens möten. Det finns ett par intressanta sidor om detta i 

Wickbergs memoarer. Efter hans föredrag började deltagarna ställa frågor om FA:s syn på 

sin församlings– och sakramentssyn.  En av deltagarna pekade då på FA:s alldeles speciella 

uppdrag.45  

Uppdragets komplexitet i en alltmer sekulariserad västvärld kan ha bidragit till att 

man har börjat fokusera på sin identitet. FA har upplevt en stor tillbakagång i väst liksom de 

flesta kyrkosamfund samtidigt som tillväxten har varit mycket stor i t ex delar av Afrika.  

På många håll presenterar man sig som den ”lokala kyrkan”. Ett sådant exempel är kåren på 

Oxford Street i London som presenterar sig som ”Regent Hall the Church on Oxford 

street”.46  Ofta får då de gamla ”armétermerna” vika och istället talar man om sin kyrka, sin 

församling och sin pastor. I samband med ”Limadokumentet”: Baptism, Eucharist and 

Ministry och receptionsprocessen bad IHQ varje territorium att svara på frågor om dop, 

nattvard och ämbete. Detta skapade ett internationellt engagemang och aktualiserade 

identitetsfrågorna.47 2006 tog FA:s general och International Doctrine Board initiativet till 

                                                
43 www.justice.gov.za (läst 6/1 2016) 
44 The Salvation Army Year Book 2016, 2015, s. 42 
45 Wickberg 1978, s. 134–136 
46 www.regenthall.co.uk (läst 6/1 2016) 
47 Olsson 2011, s. 12, 36 
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en internationell konferens i Johannesburg där identitetsfrågorna diskuterades. Vid detta 

tillfälle säger den dåvarande generalen Shaw Clifton att allt talar för att FA är en kyrka: 

 
If then it is a settled matter that the Army is a church – and I believe it is – the question to engage us all 

is: ”What kind of church?” Obviously preliminary answers are that we are Protestant and Evangelical.48 

 

Ett par år senare kommer följande uttalande från FA:s general: 

  
 Through the years Salvationism has moved on in its emerging self-perception, and in the perceptions 

of others, from being a para-church evangelistic revival movement (at first known as The Christian 

Mission) to being a Christian church with a permanent mission to the unsaved and the marginalised.49 

 

Detta leder fram till de ecklesiologiska texter som nu finns i Handbok i Frälsningsarméns 

lärosatser. I denna bok utgiven i England 2010 och översatt till svenska 2011 finns numera 

fyrtiotalet sidor som handlar om ”FA och synen på Kyrkan”. I denna text kan man också 

läsa det internationella Mission Statement som definierar FA på följande sätt: 

 
FA är en internationell rörelse, ett evangeliskt trossamfund inom den universella kristna kyrkan. 

Budskapet har sin grund i Bibeln. Vår tjänst har sin källa i kärleken till Gud. Vårt uppdrag är att 

förkunna evangelium om Jesus Kristus och utan åtskillnad möta människors behov i hans namn.50  

 

 

         Därefter nämner man att enligt Nya testamentet är kyrkan kallad av Gud att vara hans 

folk och utföra hans mission i världen. (Matt 28:19; Apg1:8; 1 Petrus 2:9–10.) Därefter 

säger man: ”Enligt denna definition vill FA hävda att den är en kyrka”. I det nya avsnitttet 

om FA och kyrkan finns också några sidor om sakramenten. Man betonar där ”faran i att 

lita på det yttre snarare än på den nåd som de är tecken på”. Nästa mening kan tyda på att 

samtalen kommer att fortsätta även när det gäller sakramentsfrågan: ”Men vi vill också vara 

vaksamma mot möjligheten att ett förbiseende av tecknet kan leda till försummelse av den 

verklighet som representeras”.51  

                                                
48 Olsson 2011, s. 9 
49 Olsson 2011, s. 10 
50 Handbok i FA:s lärosatser, s. 280 
51 Handbok i FA:s lärosatser, s. 284 
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        Efter dessa texter finns ett appendix med rubriken ”FA i Kristi kropp” som är ett 

officiellt uttalande från IHQ. Denna text fastslår att FA är en egen kyrka och samtidigt en 

del av den universella kyrkan.52 

        Sedan slutet av 1980-talet pågår i olika områden i världen både formella och 

informella samtal om FA:s ecklesiologiska identitet.53 Det är inte heller ovanligt att 

akademiska avhandlingar skrivs i detta ämne på olika håll i världen. En av de senaste är den 

danska frälsningsofficeren Gudrun Maria Lydholms doktorsavhandling Save souls, grow 

saints and serve suffering humanity. Avhandlingen handlar om FA:s utveckling i Norge till 

att bli ett registrerat trossamfund. Inte minst finns en ingående beskrivning av FA:s relation 

till den Norska kyrkan.54   

       Sett från ett internationellt perspektiv så blir det vanligare och vanligare med forskning 

som på olika sätt har FA i fokus. Detta gäller bland annat FA:s förkunnelse och dess 

relation till postmodernismen. En officer vid namn David Noak pekar bland annat på faran 

av att en helgelserörelse lätt kan bli elitistisk och utöva makt och kontroll i kravet att göra 

goda gärningar.55 En annan forskare som koncentrerat sig på FA:s homiletik under senare år 

är Julia Slous som jag vill återkomma till i kapitlet om predikantskap och homiletik i FA. 

 

 Sammanfattning och resultat 

För att förstå FA:s identitet i relation till etablerade kyrkosamfund måste man ta reda på 

varför FA ville skilja ut sig från andra kyrkor. Man ansåg uppenbart att det gudomliga 

uppdraget krävde annorlunda insatser och andra former i jämförelse med etablerade kyrkor. 

Uppdraget hade tvingat fram andra oprövade, icke kyrkliga former. Booths teologi om FA 

och det gudomliga uppdraget ger grunden till FA:s ecklesiologi som man nu försöker bygga 

vidare på. Uppdraget har stått i fokus samtidigt som intresserade, sökare och medlemmar 

har sett FA som sitt andliga hem.  

        Ingenting tyder på i Wickbergs båda böcker att han ser FA som ett kyrkosamfund. 

Samtidigt står det klart genom det han berättar från Tyskland att han liksom Bramwell 

Booth ser FA som en del i Guds universella kyrka.  

        Jag finner att FA sedan i slutet av 1980-talet arbetat på att förändra sin självbild och 

även inför övriga kyrkor hävdat att FA är en kyrka. Alla samtal och överläggningar har lett 
                                                
52 Handbok i FA:s lärosatser, s. 322–330, Appendix 5.  Ett uttalande om kyrkosynen/ ecklesiologin, 
auktoriserat av generalen i konsultation med internationella läronämnden och internationella 
ledarskapsnämnden. 
53 Olsson 2011, s. 35–36  
54 Lydholm  2015 
55 Olsson 2011, s. 31 
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till att man sedan 2008 har en skriven ecklesiologi som sedan 2010 är inskriven i samma 

bok som FA:s lärosatser. En intressant fråga är naturligtvis om man klarar av att vara både 

armé och kyrka? Kommer t ex de för FA typiska armétermerna att kunna leva sida vid sida 

med t ex församling, kyrka och pastor som nu börjar bli mer och mer vanliga?   

Tidigare har konstaterats hur Booths teologi utvecklades i tre steg. Det första steget 

handlade om budskapet om frälsning och helgelse. Det andra steget handlade om att Gud 

skapat och helgat FA för en speciell uppgift. Det tredje steget utvecklade William Booth 

både teologiskt och praktiskt i boken I mörkaste England och vägen ut. FA stod nu redo för 

stora sociala utmaningar som också innehöll politiska dimensioner.  

I en organisation som FA blir högste ledaren en mycket betydelsefull person. Efter 

William Booth hade sju generaler försökt att förvalta och utveckla det andliga arvet från 

pionjärerna. I juli månad 1969 valdes stabschefen Erik Wickberg till FA:s general. 
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2. Erik Wickberg, 1904–1996 
Vad är det som formar Erik Wickberg som människa, andlig ledare och predikant? Vem är 

han? Detta behöver undersökas för att förstå hans predikantskap. Han berättar i sin bok 

Inkallad att han ibland brukade få frågan vilka personer som har betytt allra mest för 

honom. I boken nämner han tre kvinnor: Allra först berättar han om sin mor som 

förmedlade vidsyn och djupsyn och som inte låste honom vid doktrin och organisation och 

som även lärde honom älska böckernas värld.56   

          Därefter skriver han om Frieda, som hjälpte honom fram till en personlig gudstro, 

som blev hans ungdoms älskade, hans första fru och mor till deras första barn. Deras 

äktenskap blev kort, bara ett och ett halvt år. Frieda avled när sonen Sven bara var 8 dagar. 

Trots den korta tiden tillsammans skriver han att hon gav hans liv inriktning och stabilitet.57 

Kanske att den sorg och förtvivlan han kände efter hennes död hjälpte honom att förstå 

andra i liknande situationer. Därefter nämner han Margarete som blev hans andra hustru och 

mor till barnen Nils, Birgitta och Karin. Hon kom att betyda mycket för hans trygghet och 

var också med på många av hans resor.  

         De åtta första åren bodde hans föräldrar, som var frälsningsofficerare, och han i 

Stockholm och Uppsala förutom ett avbrott under ett år då familjen bodde i London. 1912 

fick föräldrarna order av FA att flytta till Tyskland men krigsutbrottet 1914 fick föräldrarna 

att flytta tillbaka till Sverige. Efter en kortare tid i Leksand blev det Stockholm och det 

sexåriga läroverket på Östermalm.  

         1922 ombads föräldrarna att arbeta för FA i Schweiz. Erik var nu 18 år och visste inte 

hur hans liv skulle gestalta sig. Han var varken intresserad av Gud eller FA utan han ville gå 

sin egen väg. Men en enkel gudstjänst i en reformert kyrka med en predikan som talade till 

honom och samtal med Frieda fick betydelse både för hans gudstro och livsväg. 1924 börjar 

han på FA:s officersskola i London. 

         En kort tid på en kår i Skottland gav honom en viss kårerfarenhet men redan 1925  

sändes han till officersskolan i Berlin för att bli undervisningssekreterare. Efter en tid blev 

han sekreterare och tolk till en dansk officer som hade en ledande ställning i FA i Tyskland. 

Tidigare hade han lärt sig både tyska, franska och engelska och nu blev det också danska 

vilket gjorde att han så småningom kunde predika även på danska vid besök i Danmark. 

Frieda dog och han stod ensam med en liten son.58 

                                                
56 Wickberg 1978, s. 215 
57 Wickberg 1978, s. 215, Watson 1970, s. 32 
58 Watson 1970, s. 33 
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       1932 gifter han sig med Margarete och 1934 utnämns Wickberg till privatsekreterare 

till FA:s europasekreterare i London och senare till undersekreterare på sekretariatet för 

Europa. På detta sätt fick han goda kunskaper i administrationen vid IHQ och fick också 

kunskap om FA:s arbete speciellt i Europa. Under åtskilliga helger predikade han vid 

gudstjänster i England.59  

       Nu skulle ytterligare ett krigsutbrott leda till en betydligt snabbare flyttning än 1914. På 

kvällen någon dag före krigsutbrottet fick Erik Wickberg budet att packa sina tillhörigheter 

under natten för att nästa dag tillsammans med fru och tre barn följa med en båt till Norge 

för att sedan ta sig till Sverige och Stockholm. Hans uppgift blev nu att under krigsåren 

under sin chef den svenske FA–kommendören Karl Larsson (1868–1952) sköta relationerna 

med de krigsdrabbade länderna på kontinenten i Europa. Detta var ett avsnitt i Wickbergs 

liv då hans diplomatiska färdigheter sattes på hårda prov. Åtskilliga gånger hade han att 

fatta svåra beslut vid besök i de krigshärjade länderna.60 

          Under denna tid kunde inte de krigsdrabbade länderna uppehålla kontakt med sin 

general i London så det övergripande ledarskapet stod under den svenske kommendörens 

ledning men i själva verket var det Erik Wickberg som fick sköta det mesta. Larsson/ 

Wickberg kände sig för säkerhets skull tvingade att helt även bryta de officiella relationerna 

med IHQ i London under denna tid. Detta för att inte äventyra FA:s arbete i Tyskland och i 

de länder som hade invaderats av tyskarna.61 Innan kriget slutade förbereddes ett 

efterkrigsarbete som betydde mycket för Tyskland. Wickberg skulle få stanna i Sverige i 

ytterligare tre år, denna gång som divisionschef i Uppsala.  

         Därefter blev Wickberg ställföreträdande ledare i Schweiz och sedan ledare för FA i 

Tyskland. 1961 blev han stabschef i London och 1969 valdes han till general. General 

Frederick Coutts (1899–1986), Wickbergs företrädare som general, beskriver hans tid i 

London i boken The Weapons of Goodwill. The History of the Salvation Army 1946-1977.62 

Hans omdöme lyder: ”An office which he filled with distinction until his own election as 

general in 1969”.63 I sina  memoarer No continuing City skriver Coutts: ”The Chief of the 

Staff is the king–pin and, quite early in the piece. His knowledge of European affairs was 

unrivalled and no major decision was taken without prior consultation with him”.64 

                                                
59 Wickberg 1978, s. 70–76 
60 Watson 1970, s. 44–52 
61 Wickberg 1978, s. 90–92 
62 Coutts 1986, s. 251–298 
63 Coutts 1986, s. 253 
64 Coutts 1976, s.106 
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         Omdömena om Wickberg är många. De flesta av dem jag nämner finns i boken The 

9th General där han beskrivs som blyg och rebellisk i sin ungdom, något reserverad, 

självkritisk, bestämd och mild på samma gång och med ett varmt hjärta, kamratlig, 

utåtriktad, intellektuell, pragmatiker, bokälskare, god schackspelare, mera omtyckt som 

predikant på kontinenten än i England.65 

         I boken A field for Exploits beskrivs han på följande sätt: ”Statesmanlike and an 

outstanding theologian, General Wickberg was a wise administrator. After influential 

leadership throughout Europe, he brought an academic sensibility to the world leadership, 

carefully guiding the Army through an era of significant change”.66   

         Vid Wickbergs pensionering utgavs en festskrift med uppsatser skrivna av 

kyrkoledare och teologer. Detta var ett uttryck för hans insatser som predikant och uttolkare 

av evangeliet.67 I denna festskrift finns ett citat från boken The 9th General när en av 

redaktörerna Arnold Brown tecknar bilden av förkunnaren Wickberg: ”Whoever preaches 

must preach God´s words (1 Pet 4:11) was his standard. By Salvationist average he had a 

high degree of Biblical scholarship though he always sought to express it in terms that the 

ordinary people could understand”.68 

         Guds Ord, teologin och predikandet blev hans stora intresse och livsuppgift. När han 

hade blivit medveten om sin kallelse sökte han inträde på FA:s internationella officersskola 

där Bramwell Booth gjorde intryck på honom.  Inköp och läsning av teologisk litteratur fick 

honom att förstå förkunnaruppgiften mer och mer.69 

         Men denne självkritiske teologiskt nyfikne person ville lära sig mer. Jesu liknelser 

kom att betyda mycket och i predikoförberedelserna upptäckte han mer och mer vad han 

såg som Guds inneboende kraft. Hans språkerfarenheter och hans flyttningar gjorde att han 

intresserade sig för bibelöversättningar och dessutom passade han på att lyssna till  

förkunnare i olika kyrkor. Han drogs också till teologer från ett flertal länder och med olika 

tolkningar, allt från kyrkofäder, medeltidens mystiker och 1800– och 1900–talets katolska 

och protestantiska teologer. John Wesley, som Wickberg kallar FA:s farfar och William 

Sangster (1901–1960 ), en av 1900-talets främsta metodistpräster, kom att betyda mycket 

för honom. 

                                                
65 Watson 1970 
66 Burrows & Court 2012, s.220 
67 Winterhager & Brown 1974 
68 Watson 1970, s. 71 
69 Wickberg 1990, s. 12-24  
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        Hans dröm var också att bygga upp ett eget teologiskt referensbibliotek vilket han 

också lyckades med. Hans bok Uppdraget handlar om hans väg in i teologins värld och om 

hans livsuppgift som förkunnare. Detta är en del av hans identitet. I boken finns åtskilliga 

predikoutkast men många av dem är starkt förkortade.70 Längst bak i boken har han samlat 

många illustrationer. Denna samling kallar han ”Blad ur min lilla blå bok”. 71    

          Jag är förvånad över att det förekommer så lite om världshändelser under perioden 

1961–1974 i Wickbergs memoarer. Han nämner något om förhållandena i Öst– och 

Västtyskland 1961. Dessutom utvecklar Wickberg tankar om FA:s politiska hållning i 

samband med förhållandena i Sydafrika under apartheidtiden. Han kommenterar också 

förhållandena i dåvarande Rhodesia i samband med sitt besök där 1970. Han tycker sig se 

att ”rasåtskillnaden inte övervakades på samma sätt i Rhodesia som i Sydafrika, även om 

den existerade”.72  Trots att världens förhållanden och olika politiska skeenden måste ha 

haft sin påverkan på FA och på hans arbete nämns det ingenting om koloniernas 

frigörelseprocess i Afrika, ingenting om Vietnamkriget, Berlinmurens tillblivelse, 

kulturrevolutionen i Kina, sexdagskriget, studentrevolter, Warszawapaktens intåg i 

Tjeckoslovakien eller oljekriser. Under denna period mördades John F Kennedy, Martin 

Luther King och Robert Kennedy. Samma månad som Wickberg valdes till general landsteg 

austronauter från USA på månen. Man kan göra en intressant jämförelse mellan en bok om 

ärkebiskop Ramsey av Canterbury och Wickbergs memoarer eller boken om Wickberg. I 

den förra så vävs världshändelserna in i Ramseys ämbetsperiod som faktiskt sammanfaller 

med Wickbergs tid i London 1961–1974.73 Inte minst med tanke på Wickbergs erfarenheter 

från krigens Europa hade det varit intressant att veta hur händelserna i världen hade 

påverkat hans arbete och FA. 

          I det som skrivs om honom och i hans egna böcker finner vi en stor nyfikenhet och 

intresse när det gäller Guds Ord. Han gör allt vad han förmår för att skaffa sig en teologisk 

bildning och följer hela tiden med vad som händer i teologin både i England, på kontinenten 

och i USA. Redan i sin ungdom blev han självkritisk och genom åren skaffar han sig sina 

förebilder. I boken Uppdraget får vi veta hur stort detta är för honom.  

        Hur fick han då sin legitimitet? Han hade en kallelseerfarenhet som han litade på. 

Teologin kallar detta för den inre kallelsen. Hans kallelse blev bekräftad av FA, gudomligt 

sanktionerad genom invigningen och legal när han fick sin officersfullmakt. Han hade ett 
                                                
70 Wickberg 1990, s.33 
71 Wickberg 1990, s. 113 
72 Wickberg 1978, s. 190 
73 Webster 2015 
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förtroendekapital. Den yttersta bekräftelsen på detta fick han när Höga Rådet i juli 1969  

valde honom till FA:s högsta ämbete.74 Nu var han vald att leda FA med 25000 officerare 

och nära 2 miljoner frälsningssoldater.  

 

Resultat och sammanfattning 

Det är intressant hur föräldrarnas flyttningar och vistelser i Tyskland och Schweiz ger 

Wickberg breda språkkunskaper och internationella erfarenheter som i sin tur leder till egna 

förordnanden i dessa länder och som ger honom kompetens för att bli ledare och predikant 

på högsta nivå. Jag finner i boken Uppdraget att det är förkunnaruppgiften som Wickberg 

anser vara det stora uppdraget.75    

          Vad är det då för predikantskap som Wickberg utövar i det starka mandat som han 

har under perioden 1961–1974? I de båda böcker han har skrivit framkommer det att han 

vill ge styrka och stabilitet till FA genom att betona predikans betydelse och en predikan 

med ett innehåll som handlar om frälsning och helgelse. Fahlgren skiljer i sin avhandling på 

församlingspredikanter, väckelsepredikanter och rörelsepredikanter.76 I det uppdrag 

Wickberg fått framstår han som rörelsepredikant med den legitimitet han har även när han 

ibland besöker en kår/församling eller talar i ett stort väckelsemöte.  

          Jag återkommer till Wickbergs predikantskap och samtidens händelser i samband 

med hans predikningar. Jag saknar att han inte nämner mer i sina böcker om dramatiken i 

världen. Men svaret kanske finns i boken Uppdraget : 
Vad vår tids människor behöver höra är ett rent evangelium, talet om en levande och mäktig Frälsare – 

inte meditationer över miljö och fred i världen. Allt detta är viktigt och skall inte försummas, men 

budskapet gäller nödvändigheten av omvändelse och frälsning.77 

 

Men Wickberg har mycket mer att säga i sin bok Uppdraget om förkunnelsen. Detta vill jag 

undersöka i nästa kapitel tillsammans med predikantskap och homiletik i FA. 

 

 

 

 

 

                                                
74 Larsson 2013, s. 92–93, 132 
75 Wickberg 1990, s. 32 
76 Fahlgren 2006, s. 272 
77 Wickberg 1990, s. 32  
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3. Predikantskap och homiletik i Frälsningsarmén   
I boken En sakramental armé påstår författarna att FA:s homiletik skiljer sig från de flesta 

andra kristna kyrkors sätt att predika. 78 Är det verkligen så? För att kunna få ett relevant 

svar på denna fråga skulle ett antal predikningar från olika kyrkor behöva jämföras med 

predikningar som hållits i FA. Detta är dock inte möjligt att göra i denna uppsats. Det jag 

kommer att göra är att se vad Julie A. Slous skriver om FA:s homiletik i sin bok Preaching 

a Disturbing Gospel och komplettera detta med material från Wickbergs bok Uppdraget 

och hur han ser på predikan. Detta studium bör kunna säga något om hur predikan har 

utvecklats i FA. Slutligen kommer jag att säga något om den performativa situationen alltså 

gudstjänsten eller mötet som är ett vanligt begrepp i FA.  

          Boken Preaching a Disturbing Gospel som bygger på en doktorsavhanding om FA:s 

homiletik ger en god uppfattning om hur predikantskapet utvecklades under perioden 1865–

1930. Författaren Julie A. Slous beskriver också den viktorianska tidens religiositet, kultur 

och demografi. Därefter frågar hon sig hur ”Booths homiletik” skulle kunna anpassas till 

vår postmoderna tid.79 

           I det första kapitlet som har rubriken ”Glödhet predikan” tar Slous upp den starka 

betoningen på personliga andliga erfarenheter. Hon visar på Booths erfarenheter, hur de 

använder dessa och att de uppmanar andra förkunnare att göra likadant. I en predikan säger 

Catherine Booth: 

 
We Christians profess to possess in the gospel of Christ a mighty lever which, rightly and universally 

applied, would lift the entire burden of sin and misery from the shoulders, that is, from the souls, of our 

fellow men – a panacea, we believe it to be, for all the moral and spiritual woes of humanity.80 

 

         Samma övertygelse präglar en artikel som William Booth skrev i The Officer 1893: 

 
For an officer to speak effectively of the things of God he must be soundly converted, and either have 

experienced the blessing of perfect love or be on full  stretch to find it,  and have been baptized after 

Pentecostal fashion with an all-consuming love of God and souls. He should know these things, seeing 

that they must constitute the chief theme of his preaching, and officers should mix up their own 

testimony [emphasis mine] with their explanations and exhortations.81  

 

                                                
78 Krommenhoek & Kleman & Puotiniemi  2011,  s. 41 
79 Slous 2012, s. 106 
80 Slous 2012, s. 8 
81 Slous 2012, s. 8 
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          Predikan skulle alltså bygga på personliga erfarenheter och på Guds levande Ord.  

Predikan krävde dessutom kännedom om lyssnarnas livssituation och den värld som var 

deras. Budskapet under den första tiden var inriktade på fattiga och förtryckta i Londons 

slum. Det var ingen slump att William valde detta område: 

 
In every direction, there were multitudes totally ignorant of the gospel, and given up to all konds of 

wickened – infidels, drunkards, thieves, harlots, gamblers and blasphemers and pleasure seekers 

without number. It was believed that out of a population of nearly a million souls that some eight 

hundred thousand never crossed the threshold of a church or chapel. A voice seemed to sound in my 

ears: ”Why go… anywhere else, to find souls that need the gospel? Here they are, tens and thousands at 

your very door. Preach to them, the unsearchable riches of Christ. I will help you – your needs shall be 

supplied.82 

 

         Redan tidigare har konstaterats att Catherine och William Booth noga hade studerat 

Wesleys, Palmers, Caugheys, och Finneys skrifter.83 Budskapet om frälsning och om ett 

heligt liv gick hand i hand. Intrycken från Wesley och Palmer handlade om helgelse och ett 

heligt liv. Wesley betonade mera helgelsens väg medan Palmer och Finney betonade ”dopet 

i den helige Ande” som en erfarenhet av den fulla helgelsen.84 Den senare tolkningen 

poängteras senare mycket starkt av FA:s mest betydande helgelseförkunnare Samuel Logan 

Brengle.85  

          FA betonar att det finns en potential till helighet i varje människa. När man sedan 

accepterar Kristus som sin Frälsare förlöses denna potential och viljan att efterlikna Kristus 

tilltar. Förklaringarna till FA:s lärosats om helgelse betonar att det inte rör sig om 

syndfrihet. Samtidigt betonar förklaringarna att det är fel att insistera på att troende med 

nödvändighet är syndiga eftersom man då begränsar försoningens kraft till att skapa en 

karaktärsomdaning.86  

         På 1960-talet kom Frederick Coutts, då FA:s general, att betyda mycket för 

förståelsen av vad helgelse är. Hans betoning ligger på förkunnelsen om helgelsens väg mot 

Kristuslikhet istället för att lägga betoningen på en speciell upplevelse.87 

         I Wickbergs bok Uppdraget skriver han att helgelseläran fortfarande är ett oavslutat 

kapitel. I detta kan man ana att han har brottats med tolkningen av denna. Därefter skriver 

                                                
82 Slous 2012, s. 13 
83 Slous 2012, s. 24 
84 Fahlgren 2006, s. 178 
85 Yuill 1988, s. 113 
86 FA:s lärosatser 2012, s. 205–236 
87 Coutts 1957, s. 25 
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han att han upplevt Brengles böcker som tunga och ensidiga men att han med tacksamhet 

noterar Frederick Coutts böcker.88 

         Nu tillbaka till den starka påverkan som Caughey och Finney utövade på makarna 

Booth. Med den stora andliga och sociala nöden för ögonen använde de samma 

predikometoder som dessa båda använde sig av. De drog sig inte för att utmåla syndens 

jordiska och himmelska konsekvenser. Detta gjorde att även helvetets fasor utmålades 

medan samtidigt Kristi död och uppståndelse gav frälsning från allt detta. Nu gällde det att 

ta emot. Det var alltså en mycket radikal frälsningsförkunnelse som användes och liksom 

Finney brukade inbjuda till ”The anxious seat” inbjöd nu Booths till ”The penitent form”. 

Genom att gå fram till botbänken gjorde man också en personlig bekännelse. Booths 

homiletik kan beskrivas på detta sätt enligt Slous: 

1. En angripande homiletik. Denna utgjordes av en predikan utan skönmålningar och 

utan kompromisser. Man anknöt till det andliga och sociala läget. Syndens 

verkningar beskrevs liksom nådens. Man riktade en formlig attack mot synd och 

ondska så att syndarna skulle känna ett desperat behov av frälsning. Man väjde inte 

undan för yttersta domen eller helvetet. Människor skulle räddas undan jordiskt och 

himmelskt helvete till varje pris. Man nödgade människor att omvända sig.  

2. Man ville undvika allt som upplevdes kyrkligt. Enkelheten och tydligheten stod i 

första rummet. Teologiska diskurser skulle undvikas. Man skulle inrikta sig på 

budskapet att man kunde bli en ny skapelse i Kristus. 

3. Man uppfattade sig ha en unik ekumenisk kallelse. Man såg det stora gapet mellan 

de som gick i kyrkorna och mellan de som aldrig gick dit. 

4. Varje förkunnare skulle förkunna ett ”glödhett” evangelium grundat på Guds ord 

men också på egna erfarenheter. Förkunnarens stora ansvar och börda var att rädda 

så många som möjligt.89 

 

Detta är vad Slous kallar för ”Booths homiletik” och som hon på olika sätt analyserar i sin 

bok.90 Hon menar att denna homiletik fungerade då eftersom  

1. människor i allmänhet visste vad kristen tro och kristen moral innebar. Tio Guds 

bud  skulle hållas. Kyrkan och prästen var fortfarande auktoriteter. Det fanns en 

grogrund för predikan och mission. 

                                                
88 Wickberg 1990 
89 Slous 2012, s. 40–41 
90 Slous 2012, s. 27 
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2. Bibelns budskap var fortfarande normen och något som inte ifrågasattes. 

3. Rikare blev rikare och fattigare blev fattigare. Städerna växte och på åtskilliga 

ställen uppstod det en allians mellan arbetarklass och evangeliska rörelser.  

       Därefter konstaterar författaren att postmoderna /post-kristna lyssnare inte har någon 

relation till bibelberättelserna och det finns inga religiösa auktoriteter som har någon 

självklar röst i samhället. Människorna i nutid är mer intresserade av livet före döden än 

efter och det gäller att få det bra här och nu. Många menar att ingen har kontroll på 

historiens förlopp och det är vanligare att uppleva tvivel än att känna skuld. Numera är det 

inte bara de riktigt fattiga och utslagna som lever i kyrkans periferi. De finns överallt och i 

alla samhällsklasser. Dessutom lever de flesta bakom stängda dörrar i motsats till den 

viktorianska tiden då torget och gatan var de stora samlingsplatserna.91 

       Hur kan då en aktuell FA – homiletik se ut med tanke på detta? Författarens tankar ser 

ut på följande sätt: 

 

1. Predika om Guds kärlek, om hopp och ljus i mörkret. Predika en korsfäst och 

uppstånden  Kristus. Peka på alternativ till tidens olika strömningar. 

2. Något forum måste till där en aktuell bibelanknytning kan diskuteras. 

3. Trovärdigheten måste återskapas genom att predika ett trovärdigt och 

livsnödvändigt budskap som stimulerar både hjärna och hjärta. Misstron måste 

vändas till tilltro. Manipulation får inte förekomma. Alla måste bemötas med 

respekt och hänsyn måste tas till allas integritet. 

4. Vilka är de människor idag som inte andra kyrkor når?   

5. Booths angripande kristendom måste istället bli en inbjudande kristendom. 

6. Att predika ett evangelium som stör eller oroar är inte fel. Men predikanten behöver 

störas eller oroas först. Hela evangeliet måste predikas. Ibland måste även frågorna 

om himmel, helvete och den slutliga domen tas upp.92  

        Min reflexion är hur denna rörelse som tillkom under den viktorianska eran, trots ovan 

nämnda punkter, ska hitta sin identitet och få människor intresserade som helt lämnat tro 

och kyrka bakom sig.  

         Det finns ingenting i Wickbergs båda böcker om att det skulle finnas någon speciell 

FA–homiletik.  Men predikantskapet omfattar också det så kallade eftermötet, alltså den del 

                                                
91 Sandall 1947, s. 28 
92 Slous 2012, s. 107–111 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 26 

i mötet som kommer omedelbart efter predikan och som innehåller en vädjan till avgörelse 

vid botbänken. Wickberg skriver: 
Jag har som regel försökt att på ett varmt och personligt sätt inbjuda till botbänken – som i Amerika 

kallas för ”platsen där man får börja om”. En sådan appell måste vara personlig, inspirerad av Kristi 

omsorg och uppsökande kärlek. Den appellen kan inte formuleras på papper långt i förväg. Den lyder 

inspirationens lagar och måste så göra. 93 

 

När det gäller själva predikan poängterar Wickberg betydelsen av att tala enkelt och kort 

men han säger samtidigt: ”Om det brinner så låt det brinna, om inspirationen flödar – så låt 

den flöda. Men organisera tiden och säg Amen i tid.”94 

          Wickberg skiljer också på undervisande predikan, själavårdande predikan och 

profetisk predikan. Den senare utgörs då av ett mera direkt budskap, en form av en 

proklamation: ”Så säger Herren”.95 

          Han poängterar också vikten av att inte bara tänka på målgruppen utan också på 

kontexten. Är man i England så måste man också vara där mentalt och ta upp sådant som 

man känner igen där och detta gäller naturligtvis vilket land det än är fråga om. Det gäller 

också att ta hänsyn till kyrkliga traditioner och andra traditioner när man besöker en plats.  

          Wickberg fick en lång tid som pensionerad general och fortsatte sin predikogärning 

men han var också en flitig gudstjänstbesökare. Hans iakttagelser är att predikanterna ofta 

använder ordvändningar som gör att predikan blir konstlad och han menar också att 

framförandet ofta är oförsvarligt svagt.96 Han skriver också om att han ofta har fått 

utelämna vissa delar i sin predikan på grund av allt som hänt på programmet innan det var 

dags för predikan.97.  

           Jag har svårt att belägga att FA:s predikan i nutid skulle skilja sig så mycket från 

predikan i andra kyrkor även om jag tror att det så kallade eftermötet har en speciell prägel i 

FA på grund av sånger med ett speciellt inbjudande innehåll. Men det är inte ovanligt att 

man även använder andra former av inbjudan till bön efter en predikan. Inbjudan till 

ljuständning förekommer eller också andra symboliska handlingar. En liten sten som man 

lägger ifrån sig vid ett bord kan symbolisera någon form av börda.98 Detta är också 

                                                
93 Wickberg 1990, s. 31 
94 Wickberg 1990, s. 32 
95 Wickberg 1990, s. 21 
96 Wickberg 1990, s. 26–27 
97 Wickberg 1990, s. 25 
98 Krommenhoek & Kleman & Puotiniemi 2011 
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symbolhandlingar som förekommer i andra kyrkor. Dessutom är det inte ovanligt att 

människor i andra kyrkor bjuds in till altarrunden eller knäfallet för förbön. 

         När jag sedan analyserar tänkbara performativa situationer så är det intressant att 

tänka på att FA ”föddes” på gatan. Det var på gatan i det viktorianska London som många 

tillbringade sin vardag. Friluftsmötena var enkla utan ett egentligt program. Allt centrerade 

omkring predikanten och predikan och vad som hände efteråt med de nyomvända. Jag har 

inte svårt att föreställa mig en tänkt performativ situation där uppmärksamheten måste 

fångas och där målsättningen är att hjälpa människor fram till en omvändelse: 

         En sotig, smutsig gata i Whitechapel där hästdyngan tävlar med andra starka lukter. 

Omkring predikanten finns barn och vuxna i trasiga kläder. Larmet från vagnar och 

diligenser och hästernas klampande gör det svårt att höra. Jag kan både höra och se både hot 

och skällsord och dessutom predikantens försök att tala både Guds kärlek, synd, himmel 

och helvete.99 

        Det kan inte ha varit lätt att predika i en sådan miljö. Man brukar räkna FA:s 

födelsedag till den 2 juli då det första egentliga mötet skedde i ett tält.100 Ganska snart 

gestaltade sig ett mötesprogram som påminde om Finneys väckelsemöten. 

Mötesprogrammet kunde se ut på följande sätt: Sång, välkomstord, unison sång, fri bön och 

bibelläsning, sång, spontana vittnesbörd, sång, predikan och eftermöte med inbjudan till 

botbänken. Denna ordning stämmer väl överens med den väckelsemötestradition som 

utvecklas något senare även i Sverige.101 Denna mötesform kom att bli normgivande för alla 

väckelsemöten i alla de svenska frikyrkosamfunden.102 

       Booths sätt att evangelisera spreds mycket snabbt både i London, i England och ute i 

världen. Idag har FA verksamhet i 127 länder.103 Inom FA utmejslades fyra olika former av 

möten. Dessa var friluftsmöten på gator och torg, helgelsemöte oftast på söndag förmiddag, 

jubel- och lovsångsmöte på söndagseftermiddagen och på kvällen frälsningsmöte. 

Dessutom var det inte alls ovanligt att det hölls ytterligare ett friluftsmöte på söndag före 

jubelmötet. Ibland kunde det hållas helgelsemöten på fredagskvällen och väckelse- eller 

frälsningsmöten på andra vardagskvällar.  

         De så kallade helgelsemötena och jubelmötena skilde sig från de andra samlingarna. 

Helgelsemötena var till för troende och det stående ämnet var helgelse och kristuslikhet och 

                                                
99 Sandall 1947, s. 28–34 
100 Sandall 1947, s. 37–45  
101 Fahlgren 2006, s. 63. 
102 Brohed 2005, s. 317–319 
103 The Salvation Army Yearbook 2016, 2015, s. 25  
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sånger och hymner sjöngs på detta tema. Jubelmötet präglades av kårens sång- och 

musikgrupper och man lät glädjen ”svämma över”. Frälsningsmötet präglades av 

vittnesbörden, glädje och allvar och en enträgen inbjudan till botbänken. När människor 

böjde sina knän vid botbänken var det vanligt att andra anslöt sig och efter bönen hälsade 

man på personen som till och med kunde bli omkramad av glada frälsningssoldater. 

         Pär Lagerkvist har en färgstark skildring i Gäst hos verkligheten av en kväll på 

Frälsningsarmén för länge sedan där han får med både sången, bönen, vittnesbörden och 

eftermötet.104  

         Huvudstrukturen för mötet är densamma även idag oavsett benämningen på mötet. 

Men mötesverksamheten är inte så intensiv längre i varje fall inte i Norden. Det finns några 

intressanta reflexioner om detta i boken En sakramental armé. Två av författarna är FA:s 

ledare i Finland Johnny Kleman och FA:s ledare i Norge Vibeke Krommenhoek. De 

konstaterar först att det numera i Norden endast hålls ett möte på söndagen. Alltså 

förekommer det inget speciellt helgelsemöte, mycket sällan söndagsskola och inget speciellt 

väckelsemöte.  

 
Istället måste innehållet i den enda söndagsgudstjänsten appellera till alla åldrar till ”helgon och till 

syndare”. Utmaningen i denna förändring är att inte förlora våra teologiska teman som ”på den gamla 

goda tiden” specificerades i den mängd av olika slags söndagsmöten och aktiviteter som förekom. På 

många kårer har dessa möten inte ersatts med nutida former för undervisning och predikan. Faran att 

förlora barnet med badvattnet är uppenbar.105 

 

         Över hela världen finns i varje möteslokal botbänken som en tyst inbjudan till 

omvändelse och överlåtelse. När väl FA fick egna lokaler blev det mer och mer vanligt med 

enkla symboler som också skulle säga något om tro och handling. På fondväggen finns ofta 

FA:s emblem, en tavla av Jesus, ett kors eller någon form av sakral målning eller väv. 

Någonstans i fonden finns också FA:s fana placerad. Emblemet och fanan tillsammans med 

botbänken sammanfattar FA:s teologi. I mitten på emblemet finns ett kors och två korslagda 

svärd som symboler för Guds ord. Omkring dessa symboler finns en stiliserad sol med 

strålar och inne i solen finns texten ”blod och eld”. Ordet ”blod” ska påminna om Jesu död 

på korset och ”eld” om den helige Ande som får människor att brinna för att sprida Guds 

ord. Överst finns en krona som symboliserar det eviga livet hos Gud. Fanans gula färg ska 

påminna om Andens liv. Fanans blå färg ska påminna om himlen och helgelsen, den röda 

                                                
104 Lagerkvist 1949, s. 107–113 
105 Krommenhoek & Kleman& Puotiniemi 2011, s. 39. 
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färgen om Jesu försoningsdöd och den gula stjärnan i mitten om Andens eld. Stjärnan har 

också texten ”blod och eld”. Ibland är det vanligt att möten hålls i kongress- eller 

konferenslokaler av olika slag eller att man använder sig av ett annat trossamfunds kyrka. 

Då är det vanligt att man tar med sig ett mobilt emblem och fanor. Är man i en kyrka 

använder man altarringen eller knäfallet som botbänk. 

         I England utvecklades tidigt ett rikt sång– och musikliv och så har det blivit över hela 

världen. Nära 600 000 i olika åldrar är engagerade i musikkårer, körer eller andra sång – 

och musikgrupper.106 I detta möte med sina symboler, sin programprägel och sin sång- och 

musik finns predikanten. Tanken är att allt ska samspela, skapa en helhet och riktning mot 

botbänken. I FA:s lokal finns inget altarbord men det är vanligt på vissa håll i världen med 

ett bord vid botbänken med bibel, blommor och ljus. 

 

Resultat och sammanfattning 

I Slous och Wickbergs böcker finns ingenting som säger att det skulle finnas en principiell 

skillnad på en predikan på FA eller i en annan kyrka. Undantaget är FA:s  sätt att inbjuda 

till botbänken. Sedan är det en annan sak att predikantskapet där hela gudstjänsten/ mötet 

ingår kan se annorlunda ut.  

         I Europa har FA liksom andra kyrkor förlorat mark. Detta får också konsekvenser för 

homiletiken, kårernas/församlingarnas mötesverksamhet och predikantskap. När jag läser 

om vad ledarna för Finland och Norge skriver så finner jag att mötesverksamheten och 

därmed också möjligheten att utöva predikantskap har drastiskt minskat i de nordiska 

länderna.         

          Vad man hoppas på är att många officerare ska se i Wickberg ett föredöme i hans sätt 

att se på predikan.  Hans starka kritik gällande predikantskapet i FA Sverige gäller perioden 

1974–1996.   

           I den följande predikoanalysen kan jag utgå ifrån att alla möten eller gudstjänster i 

princip följer den mall som finns i min text ovan. Sedan är det en annan sak att vid de stora 

samlingarna har kanske flera musikkårer, flera körer och solister medverkat. De personliga 

vittnesbörden finns säkert med också liksom ett eftermöte. 

 

 

 

                                                
106 The Salvation Army Yearbook 2016, 2015, s. 25 
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4. Predikoanalys 
 

Predikan nr 1, ”Covenant Day”107 

 

Talsituationen 

Denna predikan höll Wickberg den 18 maj 1971 på The International Training College, 

Denmark Hill i London där frälsningsofficerare har utbildats sedan 1929. Byggnaderna är 

ritade av en av Englands mest kända arkitekter Sir Giles Gilbert Scott.108 Numera heter 

skolan William Booth College. Studenterna som kallas kadetter deltar i en tvåårig teologisk 

utbildning som sedan fortsätter efter officersinvigningen med distansstudier. Den tvååriga 

utbildningen avslutas med en dag av officersinvigning och sändning. Någon dag före 

officersinvigningen hålls förbundsmötet som avslutas med att varje kadett undertecknar sitt 

förbund. Detta möte föregås av enskild bön och mötet kännetecknas av bön och stillhet. 

Förbundets innehåll framgår av följande text som finns på ett speciellt kort som varje kadett 

skriver under: 

 
Kallad av Gud att förkunna evangelium om vår Herre Jesus Kristus som officer i Frälsningsarmén, 

överlåter jag mig åt honom i detta heliga förbund: till att älska honom över allting och tjäna honom så 

länge jag lever, till att vinna människor och göra deras frälsning till min viktigaste livsuppgift, till att ta 

hand om de fattiga, ge de hungriga mat, klä dem som inte har kläder, älska dem som sällan möter 

kärlek, bli vän med de som saknar vänner, till att hålla fast vid den kristna tron som den uttrycks i 

Frälsningsarméns lärosatser och principer och genom Guds nåd vara en trovärdig officer. 

Undertecknat i min Herres och Frälsarens kraft, i närvaro av FA:s ledare och officerare vid 

Officersskolan.109   

 

Liknande förbundsmöten hålls i FA:s alla territorier runt hela världen där det finns en 

officersskola.  

         The Assembly Hall är en stor aula som har kyrkorummets prägel, högt i tak, 

kyrkfönster, botbänk, FA:s emblem med korset och FA:s fanor. Det är alltså under denna 

speciella dag som Wickberg håller sin predikan om förbundet. Varje kadettgrupp bär ett 

speciellt namn. Denna kadettring som bestod av 108 kadetter började sin utbildning 1969 

och bar namnet ”The Victorius”.     

                                                
107 RA, Wickberg, 2a:5 
108 www.williamboothcollege (Läst 18/12 2015)  
109 Handbok i Frälsningsarméns Lärosatser i svensk översättning 2011 
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Predikans innehåll, form och struktur 

Predikans tema är alltså ”Covenant Day” och uttrycker på olika sätt dagens helighet och 

allvar. Predikan är tematisk, består av nio sidor och grundtanken är att de kadetter som snart 

ska invigas till frälsningsofficerare är sammanlänkade med personer både från det gamla 

och nya förbundets tid och med personer som gestaltas i kyrkohistorien. Alla har uppgiften 

att förverkliga Guds kärleksplan. Wickberg utgår från texten om ”ett nytt förbund” i Hebr 8. 

Nyckelordet är alltså ordet ”förbund”. Min förmodan är att Wickberg läser hela texten 

kanske med en speciell betoning på verserna 6–13. Jag är övertygad om att hans grundtanke 

är att gestalta en länk av människor, genom mänsklighetens historia, som förverkligar Guds 

kärlek.  

         Anslaget till åhörarna är tydligt. Dagen är helig, snart ska förbundskortet skrivas på 

men Wickberg frågar sig då vilka Gud är beredd att skriva ett förbund med. Det handlar 

knappast om två jämlika parter. På samma sätt som Jakob uttrycker att han är en vanlig 

människa är åhörarna det också. Gud dömer inte människorna. Han kan vänta på att vi ska 

bli klokare och vi är förtroende värda. Anslaget är både heligt och jordiskt samtidigt och en 

liten sidoberättelse visar också hur Wickbergs far och predikanten är sammanlänkade i 

samma uppgift vilket inte alltid har varit så lätt. Strukturen ser ut på följande sätt:  

 

Inledning:  

Idag är det förbundsdag. Bön och tankar 

1. Vilka är vi – som sluter ett förbund med en allsmäktig Gud? 

Sidoberättelse: Jakobs natt i Betel. 1 Mos 28:10 

2. Gud är större än våra hjärtan och Gud kan vänta 

3. Gud hade talat innan Jakob talade och Gud hade slutit ett förbund med familjen 

”Jag ska vara med dig och skydda dig vart än du går.” Sidoberättelse: Far och son 

4. Förbundstanken i Bibeln. Sidoberättelse: David och Jonatan. 1 Sam 18:1–5 

5. Gud finns i förbundet. Det kan inte tas tillbaka. Förbundet gör främlingen till vän 

6. Förbundet har sin grund i Guds stora kärlek till sitt folk. Syftet med förbundet är att 

förbundets människor ska sprida Guds kärlek och hans välsignelse  

7. Gud har i historien utvalt kvinnor och män för att förverkliga sin kärleks- och 

frälsningsplan 

Avslutning: Personligen sammanlänkad med William Booth, eftersom FA är en del av Guds 

förbund. FA var ett profetiskt protestrop mot en sovande, slö och självisk religionsutövning, 
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ett protestrop mot ras-, nations- och klassbarriärer. Uppgiften är att vara sann mot 

förbundet. 

                

Språk och bildspråk 

Språket är enkelt och tonen är personlig och varm. Wickberg lyckas förmedla en vi-känsla. 

Med sitt språk förmedlar han även dagens allvar och att förbundet är livslångt. Predikans 

avslutning formas så att lyssnaren upplever att underskrivandet av förbundskorten sker i 

samband med predikan.  

 

Exempel som identifikation 

Wickbergs tanke är att kadetterna ska kunna identifiera sig med de mänskliga dragen från 

Jakob, med vänskapen och kärleken mellan Jonatan och David. Att identifiera sig med en 

predikande och lidande Paulus kan fresta på. Wickbergs mening är också att lyssnarna ska 

kunna identifiera sig med den första tidens förföljda kristna och med kyrkohistoriens 

reformatorer som t ex Martin Luther, (1483–1546), John Knox, (1514–1572) och FA:s 

grundare William och Catherine Booth. Wickberg tar också upp äktenskapslöftena som ett 

exempel på ett förbund som är livslångt. Han nämner till och med de danska vikingarna 

som med varandras blod skapar ett ”fosterbroderförbund”.  

         I Wickbergs bok Uppdraget berättar han hur han så småningom lär sig att uppskatta 

Charles Spurgeons (1834–1892) predikningar. Denne var flitig användare av bibel- och 

sidoberättelser i försöket att hitta personer som människor kunde identifiera sig med.110 

 

Bibelbruk och bibeltolkning 

Wickberg förklarar inte varje ord i Hebr 8. Det viktigaste är för honom att påvisa det som 

texten skriver om det nya förbundet. Wickberg väver samman Bibelns händelser och 

personer med personer här och nu för att skapa största möjliga identifikation. Därför blir 

gudsordet levande och tar sin gestalt i lyssnarna. Wickberg fångar också upp de mänskliga 

dragen t ex hos Jakob. Gud sluter ett förbund med Jakob trots att han försöker skaffa sig 

fördelar hos Gud. Gud uppges se vilka åhörarna är men han räknar med dem ändå och han 

har tid att vänta.   

 

 

                                                
110 Uppdraget 1990, s 19 
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Referenser till teologer 

Wickberg använder sig här av teologen och författaren William Barclay (1907–1978) för att 

förklara skillnaden mellan det gamla och nya förbundet. Barclay uppskattades av många för 

sin bibelöversättning och för sina kommentarer över Nya testamentet.111 Han är också en av 

författarna till ett kapitel i festskriften Vocation and Victory.112  

         Wickberg försöker nu med Barclays hjälp beskriva hur det gamla förbundet och det 

nya förbundet hör samman. Genom att citera Barclay vill Wickberg betona att ordet förbund 

är ett nyckelord och att vi aldrig kan förstå tanken med Kristi död och Kristi blod om vi inte 

går tillbaka till det gamla förbundet. Barclay menar att den sista måltiden innehåller 

moment från det gamla förbundet som tillsammans med Jesu ord skapar ett nytt förbund. 

Med tanke på att den sista måltiden var en verklig måltid avslutas det ganska långa citatet 

på följande sätt: ”For Jesus is not only Lord of the Communion Table. He must be Lord of 

the dinner table too”. I samband med detta citat kommenterar Wickberg att dessa ord 

likaväl kunde har skrivits av William Booth. Detta gör han helt säkert för att  påminna om 

att FA inte firar nattvard men önskar att varje måltid ska bli en påminnelse om vad Jesus 

har gjort.113 

 

Trostolkning och tillämpning 

Wickberg påvisar att folk i alla tider har varit bärare av Guds kärlek. Han poängterar att 

detta även måste gälla kommande generationer. Min tolkning av Wickbergs predikan är att 

det nya förbundet som Kristus har åstadkommit genom sin död måste få en fortsättning i 

varje kristen. Det handlar då inte bara om reformatorer eller kända förnyare. Kedjan som 

löper genom historien väntar hela tiden på nya länkar så att Guds kärleks plan ska kunna 

förverkligas. 

 

Ecclesiologiska signifikanser 

Wickberg binder samman de blivande frälsningsofficerarna inte bara med Bibelns gestalter 

och med Catherine och William Booth utan också med andra förnyare i kyrkohistorien.  

        I slutet av predikan säger han att FA inte är något som William Booth hittade på och 

fortsätter: ”The Salvation Army is a covenanted part of the purpose of God for our own 

day”. Nämnda citat anknyter till William Booths andra steg i hans utveckling av FA:s 

                                                
111 Barclay 1954 
112 Winterhager & Brown 1974, s. 263 
113 Handbok i Frälsningsarmens lärosatser 2011, s. 316 
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teologi. Detta steg handlar om FA:s uppdrag och Roger J. Green förklarar detta på följande 

sätt: ”For Booth Salvation Army became an Army sanctified by God and divinely ordained 

for the work of ultimate redemption”.114  

         Wickberg fortsätter sedan att beskriva FA:s identitet i imperfekt vilket ger intryck av 

att han är orolig för att FA inte lever upp till sin ursprungliga kallelse: ”The Salvation Army 

was a prophetic cry of protest against a sleepy, lazy, selfish kind of religion against closed 

clique worship and against barriers of race and nationality and class”.  

          Det är intressant att lägga märke till ”profetropet mot rasbarriärer” med tanke på vad 

jag tidigare har noterat om hans uttalanden om apartheidregimen. Han vädjar om hjälp när 

han säger att vara sann till detta förbund är inte bara generalens uppgift utan också 

lyssnarens. Undertecknandet av förbundet visar på en gemensam identitet, på ett 

gemensamt uppdrag och ett gemensamt ansvar. Undertecknandet av förbundskortet som 

avser heltidstjänst i FA framstår närmast som en helig, sakramental handling som gäller 

hela livet.  

          En intressant iakttagelse är att i den engelska utgåvan av Salvation Army Ceremonies 

finns det noggranna anvisningar om att förbundslöften med underskrivande av förbundskort 

också kan ske i andra sammanhang. Invigningen till frälsningssoldat är också ett förbund då 

man skriver under klart utformade löften som är lika över hela världen.115 

       Barclays tolkning av den sista måltiden och Wickbergs kommentar visar att FA mera 

ser nattvarden som en åminnelsehögtid.  FA:s lärosatser uttrycker detta: ”Vi hör vår Herres 

bud att påminna oss hans sargade kropp och utgjutna blod när vi i våra familjer och 

trosgemenskaper äter och dricker tillsammans”.  

 

Sammanfattning 

Wickberg lyckades i sin predikan binda samman dåtid och nutid på ett enkelt och personligt 

sätt men han talar också allvarligt om att det som var FA:s identitet i dåtid också måste 

gälla nu. På detta sätt förbereder han tydligt och klart de nya officerarna på det uppdrag som 

nu väntar. Det är det gudagivna uppdraget som förenar. FA ska fortfarande vara en armé 

som profetiskt ska vara en väckarklocka både inåt och utåt och politiskt när folk och 

enskilda förtrycks. Wickberg menar helt säkert vad han säger samtidigt så beslöt man sig 

för att inte officiellt ta ställning mot apartheidpoltiken i Sydafrika i rädsla för att FA skulle 

förbjudas.    

                                                
114 Green 1989, s. 98 
115 Salvation Army Ceremonies 1977, s. 2–5, 8–11 
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Predikan nr 2,”Wisdom”116 

 

Talsituationen 

Wickberg håller även denna predikan på det dåvarande International Training College, 

numera William Booth College, Denmark Hill i London. Han besöker nu skolan på en så 

kallad ”Spiritual Day”. Sådana hålls fortfarande några gånger varje termin vid 

officersskolorna runt omkring i världen. Då vilar man från studierna och i stället deltar 

eleverna i tre gudstjänster eller möten. Wickberg daterar denna predikan till 1972 eller 

1973. Jag har studerat hans almanackor och kommit fram till att det antingen är den 29 

februari 1972 eller den 6 mars 1973. Även denna predikan håller han i ”The Assembly 

Hall” och omkring 200 kadetter är närvarande. Vid dessa tillfällen brukar alltid även andra 

officerare inbjudas för att medverka med vittnesbörd. Det framgår av hans predikan att 

lyssnarna är unga människor och att det är blivande kårofficerare och officerare vid sociala 

institutioner som han vänder sig till.  

  

Predikans innehåll, form och struktur 

Wickberg använder här ett retoriskt och pedagogiskt grepp. Med hjälp av bibeltexten från 

Ords 17:24 använder han begreppen ”Fysisk långsynthet, intellektuell långsynthet och 

andlig långsynthet”. Han menar att det finns botemedel för alla tre. I detta sammanhang är 

hjälpen för intellektuell långsynthet att inte ha för höga tankar om sig själv. 

        När det gäller hjälpen för den andliga långsyntheten måste människor lita till Guds nåd 

som hjälper kristna att söka en sund andlighet och som medverkar till en andlig balans som 

gör att människor älskar både Gud och sina medmänniskor. Han säger att det är rätt att 

tänka på framtiden och planera för framtiden men manar samtidigt lyssnarna att inte 

bekymra sig för framtiden och absolut inte leva i denna. Man förlorar då det som är nuet. 

         Hans predikan innehåller också tre lärande moment. För det första handlar det om 

predikans roll och betydelse, för det andra om behovet av en sund och balanserad 

uppfattning om helgelsen och för det tredje om lyssnandets konst. Wickbergs manuskript 

utgörs av 11 sidor. Strukturen ser ut på följande sätt: 

Inledning – Se framåt 

1. Lev inte i framtiden, Fysisk – intellektuell långsynthet 

2. Att vara tjänare och ”learner” 

                                                
116 RA, Wickberg, 2a:5 
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3. Predikanten och predikan – att lära sig predika – förkunna Kristus 

4. Andlig långsynthet – nåden är botemedlet 

5. Helgelse – andlig växt 

6. Att älska Gud och sin nästa 

Avslutning 

Stor nöd, stor ensamhet, så mycket smärta, Gud öppna våra ögon 

 

Språk och bildspråk 

”Brother, where have you got your eyes?” säger vännen till Wickberg när han lär sig köra 

bil. Han försöker få eleven att förstå att han uppmärksamt måste se framåt. Med denna 

metafor börjar Wickberg sin predikan. Språket är enkelt och rakt, ibland till och med 

rättframt. I en bisats för han t o m in sin syn på dåligt skrivna brev. Men trots detta finns det 

ingen översittarton i det han skriver. Ordet ”well” förstärker talspråket. Sidoberättelserna 

och exemplen är ovanligt många. Pedagogen och retorikern Wickberg gör enkelheten till 

norm i denna predikan. Dessutom finner jag att han tar de blivande officerarna på djupt 

allvar, visar omsorg om dem och ger dem dessutom goda råd.  

 

Exempel som identifikation 

Både de många metaforerna och illustrationerna t ex körlektionen, tre sorters långsynthet, 

schackspelaren, frälsningsofficerarna med olika önskemål och sist och slutligen läkaren 

med patienter både i mottagningsrum och väntrum gör det lätt för olika kategorier av 

officerare att känna igen sig. Här finns också flera bibelgestalter representerade, både 

drömmaren Josef (1 Mos 37:1–11) och Kaleb (4 Mos 14:24) som levde ett heligt liv och 

flera andra. På predikans sista sida finns det två illustrationer som helt säkert knyter an till 

illustrationen om läkaren som har svårt att koncentrera sig på den enskilde patienten. Detta 

kan man se på texten ovanför illustrationerna om ”flickan i Norge” och ”pojken på 

Sundsgården”. Wickberg har i anslutning till predikosamlingen även en stor samling av 

nedskrivna illustrationer.117  

 

Bibelbruk och bibeltolkning  

Wickberg tar sin text från Ords 17:24 men sedan för han in åtskilliga sidoberättelser och 

bibelgestalter som alla bör vara kända för lyssnarna. Han använder oftast de olika 

                                                
117 RA, Wickberg, 2b:3 
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berättelserna och bibelgestalterna utan att ange vilken bibelbok det handlar om. Han tar 

hjälp av John Wesley när det gäller att tolka Bibelns budskap om ett heligt liv. Detta är inte 

förvånande eftersom Wickberg känner sig besläktad med Wesleys sätt att framställa 

helgelsen.118 Predikanten informerar också om en intressant innebörd av ordet ”fool”. 

Wickberg skriver: ”The meaning of the word fool as used in the original Hebrew is linked 

with self-importance”. Denna tolkning leder sedan till att Wickberg undervisar om 

betydelsen av att vara en tjänare och en ”learner”.  

 

Referenser till teologer 

Åtminstone fyra teologer kommer till tals i denna predikan. Den amerikanske 

metodistbiskopen Gerald Hamilton Kennedy (1907–1980), som också var hymnolog och 

författare citeras ett par gånger. Allra först nämner Wickberg hans bok The seven worlds of 

the Minister och han nämner sedan de sju världarna: ”The world of the preacher, 

administrator, pastor, prophet, theologian, evangelist and teacher”.  

          Därefter konstaterar Wickberg att det är rätt att placera ”predikanten” överst på listan. 

Sedan påvisar Wickberg predikans relevans genom att hänvisa till att både Jesus och Paulus 

predikade. Han citerar också Kennedys syn på referenser som predikanter ibland använder 

som inte alls är relevanta för lyssnarna. 

      Därefter presenteras näste teolog och präst som är John Wesley. William Booth räknar 

sig som Wesleys efterföljare och under åtskilliga år verkade William Booth som 

metodistpastor. John Wesleys förkunnelse om ett heligt liv och om helgelse är mycket 

betydelsefull för FA:s förkunnelse. FA:s lärosatser som ingående presenteras i Handbok i 

FA:s lärosatser har ett metodistiskt ursprung.119 Även i denna predikan nämns William 

Barclay och hans studiebibel rekommenderas. Det är intressant att Barclay nämns två 

gånger i Wickbergs predikningar. Visst var han mycket uppskattad för alla sina 

bibelkommentarer och sin bibelöversättning men också kontroversiell för sina tankar om 

”universell frälsning”. Denna uppfattning går ut på att alla människor en gång ska samlas 

hos Gud.120 Allra sist finns, vill jag påstå, predikans mest talande illustration tack vare att 

Wickberg citerar den ryske metropoliten Anthony Blom (1914–2003). Denna illustration 

handlar om att en människa i nöd ska bemötas som om den personen är ”the only one in the 

world”. Slutackordet i predikan bär själavårdens prägel.  

                                                
118 Uppdraget 1991, s. 21 
119 Handbok i Frälsningsarméns lärosatser 2012, s. 18 
120 Handbok i Frälsningsarméns lärosatser 2012, s. 253  
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Trostolkning och tillämpning 

Talet om nåden och kärleken till Gud och medmänniskan präglar predikan. Genom att 

använda många exempel från Bibeln knyter Wickberg sina lyssnare närmare bibelordet. 

Denna predikan är en undervisande predikan där Wickberg tar hjälp av många illustrationer, 

bibelsammanhang, teologer och människor i olika åldrar som han mött. 

  

Ecclesiologiska signifikanser          

Wickberg poängterar att frälsningsofficeren måste leva i alla de världar som den 

amerikanske metodistbiskopen tar upp.  Men Wickberg betonar att det är väsentligt att 

”predikan” nämns allra först. På 1940-talet ställdes ordet ”predikan” i fokus på ett speciellt 

sätt inom FA eftersom den nyvalde generalen Albert Orsborn med stor frimodighet använde  

sig av ordet predikan istället för de då vanliga ”address”, ”bible address” eller ”message”.121 

Gång på gång betonar också Wickberg betydelsen av enkelhet i framställningen samtidigt 

som han bestämt varnar för ett ”mumbo – jumbospråk”. Wickberg nämner också 

helgelseförkunnelsen och lyssnandets konst som en del i FA:s och officerens uppdrag. 

 

Sammanfattning 

Begreppet tre återkommer gång på gång i denna undervisande predikan 

1. Långsynthet: Fysisk, intellektuell, andlig 

2. Lärande moment: Predikans betydelse, sund helgelseförkunnelse, lyssnandets 

betydelse 

3. Andliga sanningar: Nåden, kärleken till Gud och medmänniskan 

 

Predikan nr 3, ”Tensions”122 

 

Talsituationen 

Predikan hölls vid en av de allra viktigaste ledarsamlingarna under Wickbergs tid som 

general. Mellan 50–60 världsledare i FA var samlade till konferens 10-21 september 1971  i 

Ocean City, New Yersey, USA. Många av deltagarna hade varit med och valt Wickberg till 

general 1969. Uppgiften var att analysera FA:s ställning och samtala om framtida planer. 

En speciell grupp hade förberett konferensen och arbetat fram tretton olika teman. Ett tema 

                                                
121 Uppdraget 1991, s.21 
122 RA, Wickberg, 2a:5 
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handlade om ”frälsning för hela människan, ande, själ och kropp” och ett annat tema gällde 

FA:s plats i den universella kyrkan. Konferensens deltagare bekräftade på nytt FA:s anspråk 

”to be an integral part and element of the great church of the living God, a living fruit-

bearing branch of the true vine”. 

Dessutom beslutade deltagarna att fortsätta vara medlem i Kyrkornas världsråd och andra 

ekumeniska sammanslutningar.123  

         

Predikans innehåll, form och struktur 

Predikan har delvis karaktären av ett personligt vittnesbörd men denna har också en 

undervisande karaktär. Manuskriptet  består av sju sidor.  Wickberg utgår från Hebr 11:1: 

”Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen”. 

          Här kan han ge utlopp för sina egna tankar om trons prövningar, personliga sorger, 

ledarskapets bördor och grubbel inför predikoförberedelser utan att lägga över bördorna på 

andra. Hans uppfattning är säkert att lyssnarna har liknande bördor att bära. Därigenom blir 

predikan ett sätt att ”styrka bröderna”. Dessa ord riktades till Petrus av Jesus och i predikans 

sista del manar nu Wickberg de andra att göra samma sak. Han vet hur det känns att bli 

ensam och vara ensam i ett ledaruppdrag.  

          Hans utgångsläge är intressant. Visserligen är tron grunden för det vi hoppas på men 

samtidigt innehåller trons liv också spänningar av olika slag. Han tar upp att dessa 

motsatser redan finns beskrivna i evangelierna. I sin predikan säger han också att 

ledarskapets konst är det möjligas konst. Till hjälp kommer Anden som ger styrka som 

utforskar de hemliga djupen i hjärtat. 

          Wickberg ”hänger upp” delar av sin predikan på två former av prövningar: dels de 

världsliga/”köttsliga” prövningar124 som har sin grund i judiskt tänkande dels de andliga 

prövningar som har sin grund i grekiskt tänkande. Under båda dessa rubriker tar han upp 

olika prövningar som kan möta en människa och inte minst en ledare med stort ansvar.  

Strukturen ser ut på följande sätt: 

 

Inledning 

1. Trons liv har alltid varit ett liv med spänningar 

Kors, uppståndelse, hat, förlåtelse och kärlek 

                                                
123 Coutts 1986, s. 268–270 
124 ”The flesh”, not merely the sensual, not just the ”sexus”. It means the whole realm of earthly satisfaction 
and earthly calculation. 
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”Vi lever i hoppet, alltid under press, alltid prövade att lösa det som inte kan lösas”. 

2. Ledarskapets konst är det möjligas konst 

Det är inte lätt att stå rycken – Det har sitt pris 

3. Att hålla fast vid trons grundvalar 

Vad händer med våra motiv genom åren?  

4. I trons spänningsfält prövas tron 

När tron blir en belastning på förnuftet och när allt ”går sönder” 

5. Korset – för judarna ett hinder men även för oss 

Världslig tillfredsställelse, materiella kalkyleringar 

6. Vår tro måste prövas – för Gud älskar oss 

Inga underverk, tillbakagång, personliga sorger, årens börda, svåra intervjuer, 

pensioneringen närmar sig 

7. Korset – för hedningarna bara dårskap 

Personlig rannsakan inför predikantrollen: ämnesval, himmel, helvete, vill ge 

naturliga förklaringar inför undren, för mycket undervisning, för lite ”Så säger 

Herren” 

Avslutning  

Begränsa inte evangeliet – Vänd om till Kristus 

 

Språk och bildspråk 

Det finns ett varmt tilltal i denna predikan. Wickberg blir personlig och han visar omsorg 

om sina lyssnare. På olika sätt lyfter han fram bibeltexten som också utgör nyckelorden: 

”Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se”. 

Avslutningen får formen av en innerlig maning att personligen återigen söka Kristus och 

bidra till att tron fördjupas och stärks i FA. 

 

Exempel som identifikation 

I denna predikan är det inte främst bibelberättelser eller andra människors upplevelser som 

används som identifikationsobjekt för lyssnarna. Jesu frestelser nämns och Paulus skymtar 

fram som en identifikationsperson i orden: ”Ours is a hope, a great hope, but we are always 

under stress, always tempted”. Här använder Wickberg sina egna erfarenheter som 

förmodligen också är andras för att andra ska känna igen sig. Han blir inte för detaljerad för 

att inte låsa receptionsprocessen. Han vågar t o m tala om trostvivel och om ensamma 

mörka stunder. Samtidligt uttrycker han sig på ett sätt som säkert gör att de flesta känner 
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igen sig. I slutet nämns också Simon Petrus där Jesus bekräftar att han ber för en 

temperamentsfull lärjunge. 

 

Bibelbruk och bibeltolkning 

Bibelordet framstår som ett budskap som inger hopp. Men Wickberg undviker inte det svåra 

i Bibeln. Han vågar se motsatser och motsatspar. Han verkar ha svårt med bibeltexterna om 

himmel, helvete och den yttersta domen. Han säger sig inte ha problem med undren men 

frestas förklara dem på naturlig väg. 

 

Referenser till teologer 

Alla namn som Wickberg refererar till i predikan visar Wickbergs teologiska bredd. 

Reformatorn Jean Calvin (1509–1564) och teologen James Moffat (1870–1944) nämns för 

att de har kritiserat uppdelningen av kapitel 10 och 11 i Hebreerbrevet. Wickberg använder 

sig också av Moffats översättning av vers 1 i kapitel 11. Den amerikanske teologen Donald 

Bloesch (1928–2010) citeras i predikan för att lyfta fram att det inte är själva 

sekulariseringen som är av ondo utan det är när människor blir helt och hållet ockuperade 

av världens alla ting. Det är då den andliga dimensionen blir tom på innehåll. 

          Den svenske teologen Gustaf Aulén (1879–1977) beskriver trons spänningar och 

motsatser på ett radikalt sätt. I citatet ifrågasätter Aulén hur Gud kan vara kärlek när 

kärleken inte tycks vara den dominerande kraften i världen. Detta citat skriver Wickberg 

med versaler. Jag tror att hans funderingar är viktiga för Wickberg.  

          Wickberg citerar också ärkebiskopen av Canterbury Michael Ramsey (1904-1988). 

Han framhåller där vikten av att kristenheten är mottaglig för Guds närvaro i en 

sekulariserad värld. 

          Filosofen Friedrich Nietsche (1844–1990) har präglat uttrycket ” human-all-too-

human” och Wickberg jämför detta med Paulus utläggning om ”köttet” som handlar om 

mycket mer än sexualitet. 

           Wickberg tar sedan hjälp av författaren och prästen  Ronald Knox (1888–1957) och 

fd generalsekreteraren Viser 't Hooft (1900–1985) i avslutningen. Båda pekar på betydelsen 

av att i ånger och rannsakan vända sig till Jesus. 

 

Trostolkning och tillämpning 

 Wickberg tar upp i sin predikan att tron inte bara är tillit. Trons liv innebär också 

spänningar och prövningar. Tron kan stå i motsats till förnuftet och detta skapar spänningar. 
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I sin predikan skriver han att vår tro utsätts för prövningar för att Gud älskar oss. Det skulle 

ha varit intressant att få veta hur Wickberg tänker om detta.   

        Jag menar att tillämpningen i denna predikan handlar om en maning till ödmjukhet 

inför Kristus trots ”stoltheten, rangen, positionen eller de många årens tjänst”. Wickberg 

menar att alla måste ”tillbaka” till Kristus. 

 

Ecklesiologiska signifikanser  

Från ett ecklesiologiskt perspektiv är det intressant att FA vid denna konferens bekräftar sin 

tillhörighet ”in the great church”. Konferensdeltagarna använder samma ord som Bramwell 

Booth skriver i sin bok Echoes and Memories 1926.125 Intressant är också att en orsak till 

att man önskar tillhöra Kyrkornas världsråd och andra ekumeniska sammanslutningar är att 

ta vara på möjligheterna att informera om FA:s unika uppgift.126 

         Wickberg uttrycker även i denna predikan oro för FA: 

 
There is in the Army today, I feel a lack of faith – of living, overcoming conquering faith. – A renewal 

of faith. And our people have every right to look to us for a credible expression of a new hopefulness. 

 

Wickberg var ständigt på resa och träffade representanter för FA. När han såg brist på en 

levande, övervinnande och kämpande tro måste han ta tänkt vad händer med FA:s identitet? 

Han utmanar här FA:s ledare att bli föredömen i tro och hopp. 

 

Sammanfattning 

Detta är en predikan som borde ha berört och som andas trovärdighet. Här finns en 

personlig prägel då Wickberg öppnar sitt hjärta. Han möter här alla världsledare för första 

gången sedan generalsvalet 1969 då han valdes i första valomgången. Han har ett starkt 

mandat och predikan visar att han känner förtroende för dem. Han visar också omsorg om 

lyssnarna men känner oro över den brist på tro som han ser. Slous skriver i sin bok om hur 

FA:s pionjärer använde sig av sina personliga erfarenheter.127 Det är detta som Wickberg 

gör här.   

 

 

                                                
125 Booth 1926, s. 65 
126 Coutts 1986, s. 269 
127 Slous 2012, s. 22 
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Predikan nr 4, ”Preaching”128  

 

Talsituationen 

Predikan hålls vid FA:s  kurs- och konferenscenter, Sunbury Court utanför London 4 juni 

1971. Huset är byggt på 1700- talet i typisk engelsk slottsliknande stil. Freskerna i den stora 

möteslokalen är gjorda av svensken Elias Martin.  Detta är också platsen för de flesta 

generalsvalen inom FA.129 Wickberg valdes här av FA:s höga råd 1969. Detta ställe är 

säkert laddat för Wickberg och lyssnarna. Målgruppen är divisionschefer förmodligen från 

England men möjligen också från andra länder.  

 

Predikans innehåll, form och struktur 

Denna predikan om att predika och om homiletik utgår från Rom 10:14 och belyser 

predikans stora betydelse. Predikan är tematisk och består av sju sidor. Wickberg klargör att 

ordet predikan har ett bibliskt ursprung och uppdraget att predika gav Jesus till sina 

lärjungar. Kallelsen att predika kommer ingen undan. Han menar att predikan inte handlar 

om Gud utan predikan ska vara det ställe där lyssnaren hör Gud.  Detta är helt säkert denna 

predikans nyckelmening. Gud ska höras när Ordet predikas. Wickberg betonar också de 

ögonblick då lyssnaren upplever de heliga ögonblicken – det ofattbara.  Han manar till 

självrannsakan och konstaterar att ibland är framförandet dåligt, innehållet saknar substans 

och predikan håller varken biblisk eller intellektuell standard. Wickberg förklarar dock inte 

närmare vad han menar. Han tar upp vikten av goda förberedelser, bönelivet som behöver 

vara i ständig förnyelse, känslolivet och mystiken får inte heller föraktas. Wickberg vill 

höja predikans ”status”.  Han framhåller att predikanten måste visa att han/hon tror på 

innehållet men samtidigt får man inte pressa fram en atmosfär. Wickberg tillbakavisar de 

invändningar som finns mot predikan. Det gudomliga uppdraget gäller även om det 

uppfattas som envägskommunikation och predikningar som inte håller måttet får inte leda 

till att man drar alla predikningar över en kam. 

Strukturen ser ut på följande sätt: 

 

1. Predikan idag – möts av misstro 

Rädslan för prästerlig attityd och stil 

Predikan i nya testamentet 

                                                
128 RA, Wickberg, 2a:5 
129 Larsson 2013, s. 11 
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Predikans renässans 

a) Invändning mot predikan, auktoritär 

Bibelns teologi = Ordets teologi. Predikan i jämförelse med undervisning 

b) Invändning mot predikan, dåligt framförande 

2. Predikan handlar inte OM GUD – utan om ”HAR DU HÖRT GUD? 

            Rom 10:14 ”Så säger Herren” 

3. Predikantens hjärta måste vara stämt          

4. Det heliga, ofattbara och lyssnaren 

5. Hur avslutar du dina möten? 

Jesus och den värdefulla själen 

Inbjudan till botbänken 

 

Språk och bildspråk 

Även i denna predikan är språket enkelt och personligt och har en vädjande karaktär och 

vänder sig till FA i stort. Man kanske kan tycka att referenserna och exemplen är för många 

i en predikan som handlar om predikan. Men hans predikningar får också liv genom hans 

många exempel.  

 

Exempel som identifikation 

Wickberg har tolv exempel på identifikation och jag upplever att alla är relevanta och 

förstärker vad han vill säga. Jag nämner de exempel som jag anser vara de mest beskrivande 

för Wickbergs predikoämne. Att fråga sin fru om hur predikan var är bra om man får ett 

ärligt svar. Därefter berättar han om sin då sjuttonårige son som inte tyckte att fadern 

förstod sina egna illustrationer. Sonen lovar sedan sin pappa att hjälpa honom vid varje 

tillfälle när han behövde hjälp. När han ska förklara att man inte ska predika om Gud utan 

predika så att människor hör Gud använder han sig av William Booths son Bramwell 

Booth. Alla måste ju hålla med om att det är stor skillnad på att höra talas om honom och på 

att höra honom tala. Det gäller att använda exemplen på rätt sätt. Bernard Watson skriver i 

the 9th General: ”Wickberg was not the man to read out his text and then string a dozen 

loosely connected anecdotes together and call it a Bible address”.130  

 

 

                                                
130 Watson, s. 71 
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Bibelbruk och bibeltolkning 

Det är intressant att se på vilket sätt Wickberg utgår från en enda bibelvers. Ofta använder 

han denna enda vers som utgångspunkt och använder denna liknande ett centrum i en 

solfjäder. Hans utgångspunkt denna gång är Rom 10:14. 

 
But how can they call upon the name of the Lord without having believed in him? And how can they 

believe in him, without having first heard about him? And how will they hear about him, if no one 

preaches, if no one preaches about him. 

 

Sedan strålar kommentarer, illustrationer, referenser ut från detta centrum. Så gör han i 

denna predikan där han bara citerar detta enda bibelord. Wickberg betonar kopplingen 

”höra och lyda” Guds ord. Det handlar om att först lyssna in Gud och sedan handla! 

         I denna predikan skiljer Wickberg på predikan och undervisning. Jag tolkar honom så 

att predikan på ett sätt är en verbal envägskommunikation men att alla andra undervisande 

tillfällen kan ha en annorlunda karaktär präglade av diskussion, frågor och debatt. Men även 

på detta område är han starkt kritisk. Han är inte nöjd med den undervisning som 

förekommer och i detta sammanhang efterlyser han föräldrar och barn som tillsammans 

deltar i söndagsskoleundervisning. 

 

Referenser till teologer 

Alan Richardson (1905–1975) domprost i York och tidigare professor i kristen teologi var 

en av de teologer som Wickberg läste alla mest131. I denna predikan förekommer han ett par 

gånger. Han citeras alldeles i början där Wickberg konstaterar att predikan har ett bibliskt 

ursprung och att uppdraget att predika kommer från Jesus.   

         Därefter nämns FA:s sjätte general Albert Orsborn. Wickberg menar att det var 

Orsborn som ivrade för att ordet predikan skulle användas i stället för andra benämningar. 

         Den tyske teologen Rudolf Otto (1869–1937) nämns sedan. Han skrev bl a boken Das 

Heilige där han skriver om människans erfarenhet av det övernaturliga och det heliga då en 

känsla av helig fruktan kan infinna sig. 

          Wickberg låter Phillips Brooks (1835–1893) som var präst och författare och en av 

USA´s  främsta predikanter beskriva själens skönhet i sin predikan. Wickberg har mycket 

att säga om betydelsen av att avsluta ett möte på rätt sätt. I eftermötet bjuds människor att 

                                                
131 Watson, s. 106 
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avgöra sig till Kristus.132 Men det är inte alltid man kan se några resultat. Wickberg citerar 

då den engelske metodistprästen W. E. Sangster (1900–1960) som säger att det är inte lätt 

att jaga bort känslor av besvikelse och resultatlöshet när resultaten inte visar sig.  

 

Trostolkning och tillämpning 

I denna predikan presenterar Wickberg samspelet mellan förkunnaren som sänds ut på Guds 

uppdrag, predikan och mottagaren. Denna process kan man kalla för Ordets teologi. Denna 

teologi delas upp i fem steg. 1. Förkunnare måste ställa sig till förfogande och sändas. 2. 

Ordet måste predikas. 3. Ordet måste höras. 4. Ordet måste bli mottaget och trott. 5. Ordet 

måste leda till handling.  

        Förkunnaren måste ibland vara så frimodig att han/hon vågar säga ”så säger Herren”.  

Detta kräver en ödmjuk tro och inlyssnande öron hos predikanten och dessutom måste 

hjärtat vara med. Ibland kan en predikan vara dålig men om man märker att talaren är 

berörd kan ändå budskapet gå fram. Enligt Wickberg beror mycket på förkunnarens egen 

tro och överlåtelse. Detta exemplifierar han med instrumentet som regelbundet behöver 

stämmas. Här blir förkunnarens eget böneliv avgörande. Det stora undret inträder när 

predikanten anar att lyssnaren känner att här är helig mark. Man blir drabbad av det 

gudomliga – det ofattbara. Talaren är också kallad att öppna för en andlig atmosfär i 

gudstjänsterna. Detta är ingenting som förkunnaren kan skapa. Om Gud får allt som finns i 

talaren så finns en öppenhet för Guds skeende. Jag tolkar Wickberg så att om samma empati 

som präglade Jesus får prägla förkunnaren så blir han/hon medskapare till en sådan 

öppenhet. Wickberg tar då exemplet om att Jesus såg ut över staden och grät liksom han 

kunde stå och gråta vid en grav. Då behöver hela förkunnarens intellekt, kapacitet, 

förberedelse, empati, värme och kraften att övertyga ställas till Guds förfogande. 

 

Ecklesiologiska signifikanser 

 Både William Booth och Catherine Booth var utpräglade predikanter som trodde på 

predikans roll i en gudstjänst eller i ett möte. Deras möten slutade ofta med en inbjudan till 

avgörelse. Detta har fortsatt ända in i vår tid.  Detta är ett arv både från metodismen men 

också från andra rörelser som har betonat ett personligt ställningstagande när det gäller både 

frälsningen och helgelsens välsignelse. Någon kan undra vad detta har med ecklesiologi att 
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göra men tidigare har det betonats att predikantskapet vilar i det gudagivna uppdraget som 

man ser sig ha som en del i ”Guds universella kyrka”.   

 

Sammanfattning 

Mitt starka intryck är att Wickberg använder all sin kraft och alla sina erfarenheter för att 

övertyga sina divisionschefer om predikans stora betydelse. Han värnar om predikantskapet 

och han tar upp förkunnarens intresse för predikan, andlighet och förberedelse men han 

ställer också angelägna frågor om hur avslutningen av predikan ser ut och om eftermötets 

karaktär. Wickberg tar upp att denna måste präglas av trovärdighet, värme och övertygelse. 

        Jag tolkar denna predikan som Wickbergs testamente vad avser hans predikantskap. 

Predikandet tillhör FA:s identitet även om predikan förr benämndes message, address eller 

Bible address. Men han är inte nöjd med vad han hör. Han menar att ibland håller inte 

predikandet i FA en biblisk eller intellektuellt godtagbar nivå. I predikan anas en oro för att 

FA:s ungdom blir besvikna på sina egna ledare om de inte får höra en förkunnelse som 

mättar deras andliga längtan. Han hyser förhoppningar om att den väckelsevåg som på 

1970-talet kom att betyda mycket för många ska tillmötesgå denna längtan. Han manar 

lyssnarna att göra allt för att förkunnelsen ska gå fram. Då handlar det om att predikanten 

ställer hela sin varelse till Guds förfogande.  

 

Predikan nr 5,”Call to sanctification”133 

 

Talsituationen 

Det framgår på manuskriptets sista blad att predikan har hållits på följande platser: Long 

Beach New York den 3 september 1967, Nottingham den 17 september 1967 och 

Hoddesdon den 2  november 1969. Vid läsning av predikan framgår det att det rör sig om 

en predikan vid ett helgelsemöte vid ett kårbesök i Nottingham och Hoddesdon i England. 

När det gäller Long Beach, New York så framgår det av hans predikomaterial och 

almanackor att han besöker Long Beach flera gånger under åren i London. Med tanke på 

detta så kan det röra sig om en kongress eller konferens. 

 

 

 

                                                
133 RA, Wickberg, 2a:5 
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Predikans innehåll, form och struktur 

Wickberg förklarar i sin predikan att hans syfte är att klart och tydligt proklamera den 

gudomliga kallelsen som finns i hans predikotext från Johannes 17:17: ”Sanctify them in 

thy truth: Thy word is truth”.  

         Dessutom vill han påminna sina lyssnare om Guds löfte om helighet, renhet och kraft 

och ställa lyssnarna inför ett personligt accepterande och mottagande. Redan i inledningen 

beskriver Wickberg predikantens brottningskamp för att evangeliet ska bli förstått, 

accepterat, mottaget och att budskapet ska leda till handling. Han fortsätter sedan med att  

berätta om ögonvittnenas roll, de som hade sett Jesus. Även Paulus räknade sig dit och 

kyrkofäderna refererade ofta till Paulus. Wickberg menar att det fanns en kraft under denna 

första tid som började försvinna när teologerna började debattera trons väsen och innehåll. 

       De tre begreppen ”trons vitalitet”, som får sin näring av den uppståndne Kristus, 

”intellektuell validitet” och ”social relevans” uttrycker att Kristus har ett budskap till hela 

människan.  Jag tolkar hans predikan så att eftersom hela människan är indragen så blir 

budskapet om helgelsen nödvändigt för att evangeliet ska bli förstått, mottaget och att 

kärlekens gärningar ska bli verksamma. Enligt Wickberg är det nåden som möjliggör en 

förändring i en människas inre. Jag uppfattar predikans avslutning som en sändning i 

Andens kraft till platser där man behövs allra bäst. Allt detta avhandlas på fyra blad. 

 

Strukturen ser ut på följande sätt: 

 

1. Helga dem i din sanning 

Evangeliet: förstått, accepterat och handlingsinriktat 

2. Ögonvittnen 

Lärjungar och andra hade sett Jesus med egna ögon. Kyrkofäderna 

kunde referera till Paulus 

3. Är människor religiösa idag?  Jmfr Paulus i Aten 

4. Utan trons vitalitet, intellektuell validitet och social relevans kommer kristendomen att 

dö: 

a) Trons vitalitet – gemenskap med Kristus i gärning, död och uppståndelse 

b) Intellektuell validitet, ett intellektuellt närmande till evangeliet 

c) Social relevans handlar om omsorg om hela människan, att bli en bror för någon 

annan  

5. Kallelse till helgelse 
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Hörs alltför sällan – varför? 

7. Proklamation om kallelse och löfte  

Föredömen behövs, vad helgelse inte är  

8. Helgelsen – ett Guds verk 

9. Ordet helgelse inte på modet idag 

10. Löfte om renhet – Löfte om kraft 

     Sändning 

 

Språk och bildspråk 

Språk och uttryck driver predikan framåt mot ett speciellt mål som utgörs av en tydlig och 

klar proklamation. Exemplen nämns mer eller mindre i förbigående men däremot är   

referenserna till teologer desto fler.  

 

Exempel som identifikation 

Wickberg konstaterar att det finns en likhet mellan det religiösa livet i Aten vid Paulus 

besök och religiösa behov på 1960-talet. De religiösa behoven finns där och tar sig olika 

uttryck. Han tar här exempel från populärkulturen och nämner popsångaren som bär en tröja 

med texten ”Jesus lever” och Beatles som åker till Indien för att lära sig att meditera. Han 

har också upptäckt den stora andliga längtan som finns på andra sidan järnridån. Wickberg 

berättar också om en flykting under andra världskriget som i krigstidens fasor hade svårt att 

hitta moraliska föredömen. Det räcker inte med att vara ”helgon”. En ny form av helighet 

efterfrågas. Det handlar om någon som är trovärdig och någon man kan lita på.  

 

Bibelbruk och bibeltolkning 

Jag konstaterade i predikan nr 4 att Wickberg ofta utgår ifrån en enda vers och sedan binder 

han samman denna ”grundvers” med andra bibelställen, exempel som identifikation, 

teologiska referenser, synpunkter på FA:s unika ecklesiologiska identitet och undervisande 

och själavårdande kommentarer. Predikan nr 5 är ett bra exempel på detta. Predikan 

cirkulerar omkring ”grundversen” om helgelse och de tre begreppen om trons vitalitet, 

intellektuell validitet och social relevans. Dessa skapar stadga i predikan och stöds i sin tur 

av fyra centrala bibelord.       

        När man läser en predikan som denna kan man tycka att han rycker loss en bibelvers 

från sammanhanget men vi som har lyssnat på honom kan verifiera att han också läser och 
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kommenterar sammanhanget. Påståendet om betydelsen att närma sig evangeliet 

intellektuellt säger mig också något om Wickbergs bibelsyn. 

 

 

Referenser till teologer 

Wickberg påpekar vad mycket lättare det måste ha varit för kretsen omkring Jesus och även 

för Paulus och första tidens kyrkofäder att förkunna ett evangelium som förstods, som blev 

accepterat och som ledde till handling. Antingen var de ögonvittnen eller så refererade de 

till Paulus.  

         Den amerikanske teologen och kväkaren D. Elton Trueblood (1900–1994) blir mycket 

betydelsefull för predikan eftersom han präglar uttrycken new vitality, intellectual validity 

and social relevance. 

         Albert Schweitzer (1875–1965) missionsläkaren och teologen visar på social relevans 

när han sätter omsorgen om brodern före filosofi och teologi.  

          Wickberg har också med delar av en innerlig hymn som visar vad helgelse är. Ibland 

är det lättare att tillgodogöra sig en teologisk sanning i poesi än i prosa. Strofen har skrivits 

av Frances R. Havergal (1836–1879) som är engelsk författare. I denna dikt lyser den 

metodistiska helgelseuppfattningen fram i fullt ljus. 

         Under åren 1963–1969 var Frederik Coutts general och Wickberg var hans stabschef. 

Coutts var en tänkare och god helgelseförkunnare. Under hela sin officerstid har  han skrivit 

bibelkommentarer och artiklar om tro och lära. Dessutom har han författat böcker om 

helgelse och skrivit delar av FA:s historia. I predikan finns det ett citat från Coutts där han 

frankt konstaterar att synden eller felstegen är intressantare för pressen än goda rykten. 

   

Trostolkning och tillämpning 

Det händer något där Ordet förkunnas. Här kommer trons tre dimensioner in i bilden. Det 

första begreppet har med förkunnarens gemenskap med Kristus att göra. Förkunnelsen får 

en ny vitalitet genom denna gemenskap och blir ett evangelium för lyssnaren. Det andra 

begreppet säger något om intellektets betydelse. Detta stämmer också väl överens med 

orden från Rom 12 där Paulus skriver: ”Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, 

så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja”. För det tredje har evangeliet social relevans i 

sig självt men söker sin bekräftelse i kärlekshandlingar. Sist och slutligen är det Guds nåd 

som skapar den stora förvandlingen hos en människa som lyssnar till Ordet.  
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          Ordet från Gud har en sådan inneboende kraft att en människa av nåd kan förvandlas 

och helgas. Gud har då visat sig i en ”fullkomlig kärlek” och i en sådan välsignelse sänds 

man ut till andra. Wickberg ger då exempel på att en vital tro och en djup empati hör 

samman.      

 

Ecklesiologiska signifikanser 

Genom många år har FA värnat om sitt metodistiska arv. Detta innebär att förkunnelsen om 

ett personligt helgat liv är en av grundpelare i FA och har med dess identitet och uppdrag att 

göra. Wickberg konstaterar dock att denna förkunnelse försummas av olika anledningar. 

Vad beror det på att kallelsen i Joh 17:17 inte hörs klart och tydligt från predikstolar och 

plattformar? Han frågar sig vad det kan bero på: 

1. att teologer fortfarande resonerar om vad helgelse egentligen innebär 

2. att människor är rädda för de ”höga höjder” som denna förkunnelse kallar oss till 

3. att vi inte tror att moderna människor vill svara upp till försakelse och överlåtelse. 

 

Sammanfattning 

Av de sex predikningar som jag valt så är det denna som är en utpräglad predikan på temat 

helgelse. I boken Uppdraget skriver Wickberg att ”helgelseläran fortfarande är ett oavslutat 

kapitel”. Detta tolkar jag så att han brottas med dess olika tolkningar. Samtidigt märker man 

i denna predikan hans oro för att man har försummat denna form av förkunnelse. När det 

gäller denna predikan finner jag att de tre begreppen new vitality, intellectual validity och 

social relevance gör det lättare att förstå vad helgelse innebär. Han visar med dessa tre 

begrepp att helgelsen har med hela människan att göra. Gemenskapen med den korsfäste 

och uppståndne skapar en ny andlig vitalitet. Eftersom budskapet om Kristus har med hela 

människan att göra så är det viktigt att tankelivet får vara med när man tar emot evangeliet. 

Dessutom har evangeliet en social relevans som gör att förhållandet till sin medmänniska 

blir viktigt.    
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Predikan nr 6 ”The Holy Spirit” 134 

 

Talsituationen 

Denna predikan har Wickberg använt sig av vid tio tillfällen vid besök på följande platser: 

Winnipeg 2 oktober 1962, Toronto på samma resa men inget datum är angivet, Groningen 2 

juni 1963, Hamilton, England 24 maj 1964, Long Beach 30 augusti 1964, Melbourne 14 

maj 1967, Tokyo maj 1970, Salisbury 9 september 1970, Sydney 21 maj 1972 och Bombay 

27 januari 1974. Det innebär att denna predikan har varit aktuell i stort sett under hela hans 

tid som stabschef och general. Jag vet genom hans almanacka att han predikar på ett 

helgelsemöte i Bombay som han besöker på sin sista stora och långa resa då han också 

besöker Sri Lanka samt ett flertal platser i Indien, Japan och USA.  

 

Predikans innehåll, form och struktur  

Av de sex predikningar som har analyserats är denna den kortaste. Den består av endast tre 

blad. Det finns även ett fjärde som innehåller ett par sångverser och dateringar var 

predikningarna har hållits. Den korta texten är ett av Nya Testamentets starkaste och mest 

kända löften Apg 1:8: ”But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you 

and you will be my witnesses in Jerusalem, throughout Judea, and Samaria, even to the ends 

of the earth”. 

         Wickberg noterar att lärjungarna ska få kraft när den helige Ande drabbar dem.  På en 

enda gång lyfter han upp texten till våra förhållanden och predikan får en prägel av en 

uppmuntrande och själavårdande predikan. Denna prägel finns med hela tiden. En intressant 

notering är att denna text som handlar om att få ”kraft att bli vittnen i Jerusalem, Judeen, 

Samarien och ända till jordens yttersta gräns” använder han under sina 19 år på ett tiotal 

platser i alla världsdelar. Flera gånger har predikan hållits i pingsttid men även under andra 

tider av året.    

 

Strukturen ser ut på följande sätt: 

Inledning 

1. Kraft i olika situationer 

2. Kraftlösa kristna och kraftlösa salvationister 

Norsk kustbåt 

                                                
134 RA, Wickberg, 2a:5 
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3. Tröskelvindar 

4.Världsliga vindar 

5. Materialismens vindar 

6. Undervattenströmmar 

Synden börjar med en tanke 

7. Budskap för svaga och kraftlösa  

8. En gåva 

9. Under och tecken på pingstens dag 

En ny kraft blev tillgänglig  

10. Bara ett enda villkor 

 

Språk och bildspråk  

Bildspråket är färgstarkt. Det är lätt att se hur båten tar sig fram i vågorna. Intressant att se 

att han håller sig i princip till samma illustration dock med hjälp av en liten sidoberättelse 

och en metafor for synder som vi helst inte vill ha med att göra. Inledningen innehåller 

ingen illustration men avslutningen har genom åren fått ett litet tillägg skrivet för hand. 

Predikan har ett utpräglat ”du-tilltal”. Jag har tidigare inte sett att han driver fram 

huvuddelen av predikan med en enda illustration visserligen med ett par sidoillustrationer 

men dessa hör intimt samman med huvudillustrationen. Nytt är också hans sätt att beskriva 

synden. Av de sex predikningar jag har analyserat så är det också första gången han 

behandlar hur han ser på samtidens frestelser. Denna predikan har mera karaktären av en 

appell: ”Så säger Herren” medan de andra predikningarna är av undervisande och 

uttolkande karaktär. Detta är den enda predikan av de sex som han har delat upp med hjälp 

av numrerade avdelningar. Hans manuskript denna gång är mera till för att hålla innehållet 

levande. Förmodligen är inte allt nedskrivet.   

 

Exempel som identifikation  

Kan en enskild människa identifiera sig med en norsk kustbåt som kämpar sig fram i 

vågorna? Det beror säkert mycket på den enskilde lyssnaren. Men båten vill fram genom 

vågorna. En människa vill klara både familjeliv, yrkesliv och gudsrelation men det är inte 

alltid så enkelt. Olika sorters vindar får symbolisera svårigheterna. 

          Hans presentation av ”tröskelvinden” känns först malplacerad men sidoberättelsen 

och exemplet om författarinnan som står och känner de kalla vindarna på tröskeln beskriver 

på ett bra sätt vad Wickberg menar. Hon hör att Kristus vill att hon ska komma närmare och 
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då avtar vinden. Wickberg tillägger att det finns ”tröskelvindar” men det finns också 

”tröskelnåd”. ”Det blåser på uppbrottets tröskel men där finns också nåd” är en bättre 

tolkning till svenska. Världens vindar, materialismens vindar och underströmmarnas faror 

hänger mera samman med båten som metafor. Här tar Wickberg upp några exempel på 

samtidens faror.                       

          Världens vindar sveper in i våra hus och lämnar ofta dörren på glänt. De sveper med 

sig talet om korset, om kallelsen och evigheten. De kyler ner våra varmaste känslor och vår 

önskan att tjäna Kristus. 

            Materialismens vindar som han också kallar realitetens vindar får oss att bli 

själviska och egoistiska och lurar oss med sitt förföriska språk. 

            Underströmmarna får i hans beskrivning bli en bild av syndens tankar som kan föra 

människan dit hon inte vill. Metaforen för tankarnas synder känns för mig främmande och 

det är lite svårt att följa hans tankegång.  

            Allra längst ned på sista bladet finns en illustration på temat ”väntan”. Den handlar 

om en man som gör knappar. Han blir tillfrågad om det inte är tråkigt att göra knappar. Nej, 

svarar mannen. Jag väntar på Jesus och under tiden gör jag knappar.  

     

Bibelbruk och bibeltolkning 

Även denna gång använder sig Wickberg bara av en enda vers som grundord för predikan. 

Men vi får veta mer om vad som händer på pingstdagen enligt Apostlagärningarna i 

predikan. Han nämner då om eldstungorna, dånet, stormvinden och tungomålstalet. Hans 

kommentar är intressant: ”Why should it not have been like that? We know so little about 

the mysteries of the Kingdom of God”.  Med tanke på vad Jesus skriver om ”världens 

yttersta gräns” så gäller naturligtvis löftet Jesu vittnen i alla tider. Den helige Ande utlovas 

redan i Jesu avskedstal där Jesus sedan i sin bön räknar in lärjungar i alla tider. Anden 

skulle bli deras hjälpare/advokat i svåra lägen och lägga ordet i deras mun.135  Därför säger 

också Wickberg i inledningen att Apg 1:8 är det mest hoppfulla och lovande som kan hända 

i en kristens liv.   

  

Referenser till teologer 

I denna predikan förekommer inga referenser till andra teologer.  

  

                                                
135 Johannes 14-17 
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Trostolkning och tillämpning 

 Wickberg säger att orden i Apg 1:8 är mer än ett löfte. Det är en order, en befallning!  

Andens kraft kan man inte få som en belöning eller genom att utföra handlingar. Kraften, 

Andens frukter och gåvor är just gåvor. En helt ny kraft är nu tillgänglig som ger nytt mod, 

ny glädje och ett nytt hopp och som gör den kristne till en segrare i varje frestelse. Kraften 

får konsekvenser för bekännelsen, vittnesbördet, soldatskapet, att stå ut och trots allt 

bevaras som en glad kristen.  Det finns bara ett villkor som Wickberg faktiskt beskriver som 

en order: ”Wait!” 

        Det är mycket vanligt att en predikant inom FA själv tar initiativet till en sång för att 

på så sätt börja eftermötet. En sådan strof finns handskriven på baksidan på sista bladet: 

 
Send a new touch of power on my soul, Lord 

Send it now, Lord; send it now Lord; 

Touch my lips with a coal from thine altar, Lord; 

Send a new touch of power on my soul. 136 

 

Denna strof är ett typiskt exempel på korta innerliga sånger direkt riktade till Gud som 

brukar förekomma efter predikan som inledning till ett eftermöte i bön och sång. 

 

Ecklesiologiska signifikanser 

Denna predikan är riktad till individen. Men jag kan tänka mig att Wickberg på sina många 

besök också har knutit texten till den kristna gemenskapens födelse på pingstdagen. När jag 

sedan tolkar Wickbergs bild av kustångaren ligger det nära till hands att tänka på Booths 

bok I mörkaste England och vägen ut. På den plansch som medföljer boken beskriver han 

FA som en räddningsbåt som drar upp människor i båten från livets stormar och vindar.137 

 

Sammanfattning 

Det är intressant att denna predikan har hållits på alla de platser som nämns ovan och i olika 

världsdelar. Inte heller i denna predikan finns det några antydningar om att han besöker den 

och den platsen och heller ingenting om vad människor har att möta just där. Det skulle 

vara intressant att veta om han har en tanke med detta? Upplever han budskapet så 

universellt så att anknytningar till respektive plats blir ovidkommande eller lägger han till 

saker av relevans i stunden. Dessutom upplever jag detta manuskript mera som hållpunkter 
                                                
136 The Song Book of the Salvation Army, nr. 785 
137 Booth 1890 
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så därför vet vi säkert inte allt som blev sagt. Det starka du-tilltalet förstärker löftet om kraft 

och predikan blir starkt själavårdande. 

 

Sammanfattning och resultat  

Jag kommer fram till att Wickberg har bestämt sig för att höja predikans status i FA. Detta 

överensstämmer också med hans bok Uppdraget som handlar om hans syn på predikan och 

homiletiken i FA från en personlig utgångspunkt.  Dessutom har han genom att betona 

predikandet så starkt tydligt och klart visat att predikan är en del av FA:s identitet.  

        Vad kännetecknar då hans predikningar? Med ett enkelt och personligt språk som 

samtidigt är logiskt närmar sig Wickberg lyssnarna. Han är mån om att både intellekt och 

känsla utmärker tolkningen av evangeliet. Han har en stor respekt för kraften i Guds ord och 

det är denna kraft han vill förmedla. Han gör detta utan att bli påträngande men är samtidigt 

resultatinriktad. Han är mån om att människor ska förstå, ta emot Ordet och handla. 

Wickberg undviker inte att tala om att gudstron ibland inte är så enkel. Det finns motsatser 

och spänningar i tron likaväl som dessa finns i varje människa. Slous som jag refererar till 

när det gäller FA:s homiletik lyfter fram att både Catherine och William Booth ibland 

använde sig av personliga erfarenheter. Även Wickberg gör detta. I en av sina predikningar 

lättar han sitt hjärta utan att bli privat. Han gör också detta för att identifiera sig med sina 

lyssnare. I sina predikningar använder han ofta exempel för identifikation. Dessa tar han 

ibland från bibelberättelser eller från det vardagliga livet. Jag finner att Wickberg är starkt 

fokuserad på ämnet och på lyssnarna. Han är mån om att lyssnarna inte bara ska höra talas 

om Gud utan också höra honom tala. Hans teologi är genomtänkt och präglad av 

wesleyanskt tänkande (helgelsen) men också lutherskt tänkande (nåden) men hans 

teologiska referenser sträcker sig djupare och bredare än så. Här finns kyrkofäder, mystiker, 

kväkare, lutheraner, metodister, baptister, reformerta, katoliker och ryskortodoxa 

representerade.  

      Utan att tappa fokus på ämnet uttrycker han ofta oro för vad han ser i FA. Han blir 

orolig när han ser bristande tro. Han uttrycker oro för försummelse när det gäller 

helgelseförkunnelsen och frågar sig vad detta kan bero på. Han ser med stark oro på att de 

predikningar och den undervisning han hör varken håller intellektuell eller biblisk standard. 

        Wickberg tar också upp FA:s identitet men frestas inte att tala yttre former och 

organisation. Han tar upp FA:s identitet på ett djupare sätt. I sin predikan på förbundsdagen 

för blivande officerare riktar han indirekt kritik mot dagens FA genom att tala i imperfekt 

om att FA var en profetisk rörelse och en protest mot en sovande religion med ett slutet 
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gudstjänstliv och en proteströrelse mot rasbarriärer, nationalitet och klass. Wickberg menar 

att det är både hans och lyssnarnas ansvar att leva upp till detta. Jag har i ett tidigare kapitel 

visat på att syfte och praktisk handling inte alltid är enkla att förena. I denna predikan visar 

han också att han teologiskt har samma synsätt på FA som pionjärerna. FA är en del av 

Guds kärleksförbund. FA:s folk binds samman med GT:s profiler, NT:s gestalter, med 

kristna i alla tider och han nämner speciellt kyrkohistoriens reformatorer fram till William 

Booth och menar att alla är förbundna i en lång kedja för att förverkliga och förkunna Guds 

kärleksbudskap i Jesus Kristus. Detta visar att Bramwell Booths tanke om att FA är en del 

av Guds universiella kyrka delas av Wickberg. Men det finns ingenting i predikningarna om 

att FA är en kyrkobildning. Liksom Booth ser Wickberg FA vara grundad av Gud för att 

förverkliga ett uppdrag och han tillägger: ”Detta är ingenting som Booth har hittat på”. 

 

         Kan man säga något om hans bibelsyn utifrån predikningarna? Han hyser stor respekt 

för kraften i Guds ord. I boken Uppdraget skriver han om att människor behöver höra ett 

rent evangelium och talet om en mäktig Frälsare. Det är alltså glädjebudet om Guds kärlek i 

Jesus Kristus som driver honom och som får honom att starkt vädja till FA:s förkunnare att 

ta sitt uppdrag på högsta allvar. Han brottas med de eskatologiska frågorna och tror att om 

han skulle leta i sitt predikomaterial efter en predikan om den yttersta domen skulle han inte 

hitta någon. Han betonar att man även måste närma sig evangeliet på ett intellektuellt sätt. 

Han säger sig inte ha svårt att tro på undren med frestas att se naturliga förklaringar.  

         Han tar upp betydelsen av undervisning och uppbyggelse i predikan men nämner 

också behovet av en profetisk predikan i form av ett direkt riktat budskap ”Så säger 

Herren”. Genom sitt språk, sina referenser och illustrationer visar Wickberg att han talar 

direkt in i samtiden, samtidigt som jag saknar kopplingar till oroshärdar under hans 

mandatperiod åren 1961–1974. Jag tänker bl a på alla de politiska förvecklingarna i världen.  

         Slutligen vill jag säga något om hans sätt att bygga upp en predikan. Oftast utgår han 

från ett enda bibelställe och från denna vers eller från detta avsnitt strålar hans 

kommentarer, illustrationer, exempel, teologiska referenser ut. I de sex predikningar som 

jag har analyserat har han när det gäller fem predikningar hämtat sina predikotexter från 

breven och i en predikan från evangelierna. 
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5. Sammanfattning och slutsatser 
Syftet med undersökningen har varit att studera växelverkan hos Erik Wickbergs 

predikantskap, mellan den identitetsskapande funktionen och mellan hans försök att höja 

predikans status internationellt. På detta sätt har jag också velat lyfta fram predikans roll 

som pastoral företeelse inom FA och för att kunna göra detta har jag ställt följande frågor: 

1. Vad kännetecknar Wickbergs predikantskap? 

2. Vilken syn på FA:s identitet kommer till uttryck i Wickbergs predikningar? 

  Det är svårt att särskilja de två frågorna för de hör intimt samman. Därför är också 

svaren sammanflätade med varandra.  

        När det gäller Wickbergs predikantskap så står han i en succession där han är den 

nionde generalen. Predikantskapet vilar i FA:s tidiga uppdrag att vara en röst både för och 

till de människor inga andra når. Booths teologi formades i tre steg. Det första steget ledde 

fram till att FA kom att förkunna både frälsning och helgelse. Det andra steget handlar om 

att FA är skapad av Gud och helgad för det speciella uppdraget att vara en röst både för och 

till de människor inga andra når. Det tredje steget gjorde FA till pionjärer på det sociala 

området som gör att man också har ett sådant arv att förvalta. Wickberg omfattar tanken att 

FA är en del i Guds universella kyrka. Han betonar att FA är sammanlänkad med Guds folk 

från Bibelns tid och med kristna genom årtusenden. Allt detta bekräftas i hans predikningar. 

I hans böcker och predikningar sägs det ingenting om att han ser FA som en 

kyrkoinstitution.   FA:s identitet som armé kommer tydligast fram i orden då han säger att 

FA ska vara en protesterande armé mot andlig slöhet, mot rasbarriärer och annan ondska. 

Wickbergs predikantskap utgår från denna självbild.  

        Wickbergs predikantskap har också med personen Wickberg att göra. Hans barn- och 

ungdomstid präglades av FA, de många flyttningarna, nya språk och nya kulturer. Barn- och 

ungdomstiden gjorde honom både självkritisk, trygg, flexibel och öppen för allt nytt. 

Utbildningen, en aldrig sinande läslust och de olika uppdragen under 1924–1961 gjorde 

honom kompetent för ett ledarskap på högsta nivå. Under hela hans liv studerade han 

Bibeln och brottades med olika teologiska uppfattningar. Detta gjorde honom trygg i 

förkunnargärningen. Denna uppgift är också den som han satte främst i sin gärning som 

frälsningsofficer.  

        Wickbergs predikantskap vilar också i FA:s homiletik. Bernard Watson konstaterar om 

Wickberg att ”By Salvationist average he had a high degree of Biblical scholarship though 

he always sought to express it in terms that ordinary people could understand”. Wickberg 
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har alltså förmågan att sammanlänka en god teologi med möjligheten för alla att förstå. 

Homiletikens innehåll handlar om människans frälsning och ett fördjupande av det andliga 

livet genom helgelsen. Detta har också präglat Wickbergs förkunnelse. Slous har visat på att 

homiletiken har förändrats sedan den viktorianska tiden. Förkunnelsen då var av angripande 

natur men Slous talar om att denna bör vara av inbjudande karaktär. Wickberg är mån om 

att hans predikantskap ska vara både resultatinriktat och samtidigt ska det vara varmt och 

inbjudande.  

      När jag sammanfattar Wickbergs predikantskap så upplever jag hans stora tilltro till 

Guds ord. Hans fokus är så starkt på innehållet i evangeliet att han undviker att ta upp 

samtidens stora händelser. Han snuddar vid dem genom att tala om ”materialismens och 

världens stormar” liksom han i samma predikan tar upp ”underströmmar” som kan förkväva 

vår kristna tro. Jag upplever hans predikningar som en ”väckarklocka”. Jag tänker då på 

hans syn på FA som han vill se som en proteströrelse, hans oro för dåliga predikningar, 

bristande tro och försummelsen att inte tillräckligt predika om helgelse. 

        Wickberg förkunnar också en helhetssyn på människan i sina predikningar. Jag tänker 

på de tre begreppen ”ny vitalitet”, ”intellektuell validitet” och ”social relevans”. Jag 

konstaterar slutligen att Wickberg genom sitt sätt att predika bekräftat att predikantskapet är 

identitetsskapande och att han på ett medvetet och strategiskt sätt har arbetat för att höja 

status och standard på predikan från sin internationella plattform. 
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Ordförklaringar och förkortningar 
Chefsekreterare kommendörens närmaste medarbetare 

Divisionschef chef för en division, motsvarar biskop och stift 

FA  Frälsningsarmén 

Frälsningsofficer präst, pastor 

General  FA:s högste ledare 

High Council  höga rådet, väljer general 

IHQ  International Headquarters 

Kadett  student vid någon officersskola 

Kommendör  commissioner, benämning på territoriets chef eller 

  chefsbefattning vid IHQ 

Order  benämning på det meddelande där nästa förordnande anges 

RA  Riksarkivet 

SA  Salvation Army 

Salvationism  den ”anda” som sägs prägla SA/FA. Kan också 

   stå för själva uppdraget: ”Save souls, grow saints,  

  serve suffering humanity 

Salvationist  frälsningssoldat 

Stabschef  generalens närmaste medarbetare  

TRC  Truth and Reconciliation Commission, South  

  Africa 
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