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Kapitel 1. Inledning  

 

En klassisk föreställning inom teologin har varit att liturgi och teologi hänger samman och är 

ömsesidigt beroende av varandra. Om liturgin, (det vill säga gudstjänsten), förändras 

förändras samtidigt det kyrkan bekänner i sin teologi. Detta förhållande har förklarats med det 

klassiska uttrycket lex Orandi, lex Credendi, (så som man ber tror man).1  

Denna uppsats handlar om bön och kyrkosyn och vill undersöka förhållandet mellan 

kyrkans förbön som beds i söndagsgudstjänsten och samtida folkkyrkosyner i Svenska kyrkan 

under 1900-talet. I ett lutherskt sammanhang beskrivs gudstjänsten som ett möte som äger 

rum mellan Gud och människan. Martin Luther beskriver det som ett ”fröjdefullt byte”. Ett 

konkret yttre tecken för kyrkan är enligt honom också dess gestaltning av gudstjänst och bön. 

 

Där du ser, att man ber och lär ut Fader vår, sjunger psalmer och andliga visor efter Guds Ord och den 

rätta tron, samt offentligt undervisar i tron, de tio buden och katekesen, där kan du säkert veta, att ett 

heligt, kristet gudsfolk finns.2  

 

Helgdagsbönen förklarar Luther som en bön som bärs fram för hela kristenheten och 

för alla människor, såväl fiender som vänner som är i stor nöd. I denna bön bör man särskilt 

be för den egna församlingen.  

Med hänseende till bönens centrala roll i Luthers teologi och dess konkreta koppling 

till kyrkotänkandet är det relevant att undersöka relationen mellan 1900-talets lutherska 

folkkyrkoteologi i Svenska kyrkan och de konkreta böner som återfinns i kyrkohandböckerna 

från 1942 och 1986. Förbönerna i dessa kyrkohandböcker kommer i uppsatsen att beskrivas 

och analyseras, och den teologi som finns i förbönerna diskuteras för att beslysa en del av 

1900-talets folkkyrkosyner i Svenska kyrkan. En utveckling som samtidigt speglar en samtida 

samhällsförändring och förändringar i förståelsen av folkkyrkotänkandet.  

 

1.1  Problemformulering och arbetsfrågor 

Uppsatsens problemformulering är: Vilka folkkyrkosyner går att utläsa i kyrkans förbön enligt 

Svenska kyrkans handböcker från 1942 och 1986, förkortat HB42 och HB86. Min uppgift blir 

                                                             
1 Bo Giertz, Kyrkofromhet (Skellefteå:Artos, 2001), 66. 
2 Carl-Axel Aurelius, Hjärtpunkten: Evangeliets bruk som nyckel till Augsburgska bekännelsen (Skellefteå:Artos 

1995), 76.  
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därför att specifikt undersöka kyrkans förbön i högmässan och analysera bönerna med 

hänseende till olika förekommande folkkyrkosyner. Kan handböckerna sägas spegla en 

förändring i folkkyrkotänkandet under perioden, och i så fall hur? Problem som här 

aktualiseras är vilka likheter och skillnader som kan upptäckas mellan handböckernas 

förböner och om nya och gamla kyrkosyner i folkkyrkan blandas i samma förböner. Är det 

möjligt att urskilja en tydlig gräns mellan olika folkkyrkosyner i förbönerna? Finns 

folkkyrkan gestaltad i förbönerna? 

För att besvara problemformuleringen används följande arbetsfrågor i var sitt kapitel i 

uppsatsen: 

 Vilka folkkyrkosyner går att upptäcka i HB42 års förböner i högmässan? (Kap.3)  

 Vilka folkkyrkosyner går att upptäcka HB86 års förböner i högmässan? (Kap.4) 

 Vilka förändringar i folkkyrkosyn över tid speglar förbönerna i HB42 och HB86? 

(Kap.5) 

  

1.2  Syfte och avgränsning 

Syftet med uppsatsen är att genom en jämförelse mellan kyrkans förbön HB42 och HB86 

bidra med ny kunskap genom att synliggöra folkkyrkosyner som förbönerna innehåller och 

därigenom belysa folkkyrkotänkandets uttryck i kyrkans liturgi. Därigenom uppmärksammas 

också hur samverkan mellan ecklesiologi och liturgi tar konkret gestalt.  

Uppsatsens avgränsning är de kyrkoböner som anges i HB42 och HB86. I detta material 

har jag dock valt ut vissa förböner. I HB42 analyseras fyra förböner och i HB86 har sex 

förböner valts ut av totalt tio föreslagna. Avgränsningen innebär att uppsatsen inte behandlar 

kyrkans förbön i olika typer av gudstjänster i Den svenska kyrkohandboken, utan nöjer sig 

med att undersöka förböner i högmässans ordning.  

I HB42 används begreppet ”Kyrkobön”, i HB86 används begreppet ”Kyrkans förbön”. I 

uppsatsen används ibland även begreppet ”Förbön” och inkluderar då både förböner från 

HB42 och HB86.  

1.3  Metod och teori  

Uppsatsens ämnesplacering är praktisk teologi. Det finns ingen enhetlig metod inom praktisk 

teologi, men dess studieobjekt är i vid mening religiösa praktiker. I detta fall förbönens form 

och innehåll.3  

                                                             
3 Gerben Heitink, Practical Theology – History, Theory, Action Domains: Manual for Practical Theology 

(Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1999), 274. 
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I uppsatsen använder jag mig av en hermeneutisk metod. Gerben Heitink beskriver den 

hermeneutiska cirkeln, som sammanlänkar frågor som vem, för vad, varför och om vad, och 

vill bygga en bro mellan kyrkans tradition och vår erfarenhet i en ny situation.4 Därför är detta 

en relevant metod för undersökningens analys av förbönernas språk och innehåll i syfte att 

upptäcka om det finns likheter och skillnader, och om folkkyrkans tidiga idealtyper 

fortfarande kan upptäckas i förbönerna idag.  

När en hermeneutisk metod används är det viktigt att vara medveten om att när man 

närmar sig en text finns en förförståelse utifrån det man själv bär med sig i form av 

erfarenheter och miljö. Man går alltid in i texten med sina ”glasögon” som man tolkar texten 

med.5  

Arbetsgången för uppsatsen blir att först analysera förbönerna i högmässans ordning i 

HB42. Därefter på samma sätt, analysera förbönerna i högmässans ordning i HB86. Nästa 

steg blir att komparativt undersöka dessa förböner med varandra utifrån språk och gestaltning. 

Att genom en analys upptäcka vad det finns för likheter och skillnader dem emellan och 

använda Thomas Ekstrands teori om folkkyrkans idealtyper som analysverktyg. Därefter tolka 

vilka samband som kan upptäckas mellan folkkyrkans idealtyper och förbönerna, vilka 

likheter och skilllnader som finns, och om en röd tråd kan urskiljas över tid. 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Steg 1:Folkkyrkans idealtyper beskrivs och problematiseras. Steg 2: De Allmänna kyrkobönerna i HB42 analyseras i förhållande till 

folkkyrkans idealtyper.Steg 3: Kyrkans förböner i HB86 analyseras i förhållande till folkkyrkans idealtyper. Steg 4: Slutsatser av och 

diskussion om folkkyrkans idealtypers teologiska gestaltning i HB42 och HB86. 

                                                             
4 Heitink, 111. 
5 Heitink, 196.  
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Steg 1: Folkkyrkans idealtyper beskrivs och problematiseras liksom förbönernas utveckling i 

Svenska kyrkans liturgi. 

Steg 2: De allmänna kyrkobönerna i HB42 analyseras i förhållande till idealtyperna i 

folkkyrkan samt deras uttryck och gestaltning i högmässan. 

Steg 3: Kyrkans förbön i HB86 analyseras på motsvarande sätt som i föregående kapitel i 

förhållande till folkkyrkans idealtyper samt deras uttryck och gestaltning i högmässan. 

Steg 4: Efter det förs slutsatser av- och diskussion om folkkyrkans idealtyper i förbönerna i 

HB42 och HB86. 

Uppsatsen har som teoretiskt verktyg Thomas Ekstrands fem folkkyrkliga idealtyper som 

beskrivs i boken Folkkyrkans gränser.6 De fem idealtyperna är: 

 

1. Folkkyrkan som nådemedelsinstitution 

2. En kollektivt orienterad, skapelseteologisk folkkyrkotanke 

3. En tjänsteinriktad folkkyrkosyn 

4. Folkkyrkan som nådemedelsförvaltande gemenskap 

5. En feministiskt bestämd folkkyrkosyn.7 

 

Folkkyrkotanken i svensk teologi kan dessutom enligt Ekstrand kategoriseras i två 

inriktningar, en kollektivt orienterad folkkyrkotanke och en individorienterad 

folkkyrkotanke.8 Det finns också fler sätt att beskriva folkkyrkotyperna, som exempelvis 

antingen skapelse- eller frälsningsorienterade, eller att gruppera folkkyrkotanken efter hur de 

olika typerna betonar förståelsen av kyrkan, som nådemedelsinstitution eller som en 

gemenskap. Ekstrands fem idealtyper har följande kännetecken: 

 

1.Folkkyrkan som nådemedelsinstitution betonar att kyrkan grundas på att Ordet och 

sakramenten räcks till människorna som Guds erbjudande om syndernas förlåtelse.9 

Betoningen ligger därför på distributionen av nådemedel och prästerskapet som handhar detta. 

Folket blir därmed mottagare av nådemedel och ett objekt för den kyrkliga institutionens 

handlande. Här handlar kyrkan mer om en osynlig gemenskap av sant troende och om kyrkans 

                                                             
6 Thomas Ekstrand, Folkkyrkans gränser:En teologisk analys av övergången från statskyra till fri folkkyrka 

(Stockholm:Verbum, 2002), 11. 
7 Ekstrand, 24. 
8 Ekstrand, 98. 
9 Ekstrand, 98. 
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betydelse som instrument för evangeliets förkunnelse och kyrkan som de heligas samfund.10 

Kyrkan blir en institution som förvaltar och erbjuder de enskilda människorna den gudomliga 

nåden. I traditionell luthersk uppfattning är nåden syndernas förlåtelse för Jesu Kristi skull.  

Ett annat centralt drag i denna folkkyrkosyn är den demokratiska styrelseformen, 

som anses nödvändig för att man ska kunna vara en folkkyrka. Här handlar det om att skapa 

större delaktighet och att förhindra inflytande från prästerskapet som skulle kunna vara 

skadligt för folkkyrkokaraktären. Folkkyrkan ses som en kyrka för och av folket.11 

Företrädare för denna typ är: Einar Billling, Gustaf Wingren som efterföljare till Billing, och 

senare Arne Palmqvist och Bengt Wadensjö. Palmqvist uppmärksammade frågan om dopets 

ställning som medlemsgrundande. Han förespråkande den totala öppenheten i diskussionen 

som rådde på 1970-talet. Det skulle vara en öppenhet utan några begränsningar och en 

förlåtelse som omfattade alla. Kyrkan blir genom detta sätt att tänka funktionell. Palmqvist 

myntade begreppet ”dop i funt men inte i paragraf”. Dopet skulle vara en kravlös gåva, utan 

några skyldigheter.12  

Wadensjö håller i stort sett med Palmqvist och menar att folkkyrkan inte 

är grundad på prestation från människor utan på Ordet och sakramenten. Han tog avstånd från 

pietismen som han menade kunde leda till ett elittänkande i kyrkan. Hans folkkyrkotanke var 

först och främst sakramental, där kyrkan sågs som en nådegåva till hela det svenska folket.13 

 

2. Kollektivt orienterad, skapelseteologisk folkkyrkotanke är främst företrädd av J.A. Eklund. 

Här ses folket och kyrkan som ett, där folket blir ett religiöst begrepp. Här kan man tala om 

folkets kyrka. Människan får sin tro i skapelsen, och kyrkan är skapad för folket. Ett högt 

antal bekännande blir en folkkyrka som då tillhör samma ”folk”.14 

Företrädare för denna typ, som tidigare nämnts, är J.A.Eklund och Karl-Manfred Olsson. 

Folkkyrkan som tjänsterelaterad kan vara problematisk då det finns risk att kyrkan därigenom 

sekulariseras inifrån till att bli en myndighet som andra. Det kan också leda till paternalism 

och besserwisserattityd med dem som man tänker sig att tjäna. Vissa likheter finns här med 

Karl-Manfred Olssons folkkyrkosyn som en institution, där man vill bidra till att hjälpa 

människor att kunna tolka sina liv och sina upplevelser så att det ger mening och ett 

sammanhang. Relationen kan här lätt bli en konsument-producent relation, där de anställda 

                                                             
10 Ekstrand, 99. 
11 Ekstrand, 100. 
12 Ekstrand, 88. 
13 Ekstrand, 90. 
14 Ekstrand, 101. 
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producerar tjänster som konsumenten efterfrågar i form av dop och begravningar. Kyrkan blir 

nådesförvaltare och i mindre utsträckning, demokratiskt inriktad, än Olssons teori, men blir 

dock en folkets kyrka som idealyp två.15  

 

3. En tjänsteinriktad folkkyrkosyn liknar den skapelseorienterade. Båda tar sin utgångspunkt i 

skapelseteologin men den tjänsteninriktade är i högre grad individorienterad. Här handlar det 

som att leva i sin kontext och tjäna människorna där. Den gudstjänstfirande församlingen som 

en gemenskap, har mindre betydelse.16 

Företrädare för denna inriktning är: Arvid Runestam. Han menade att ”ingen i folket är 

utesluten, att inga gränser dragas kring hennes medlemmar, andra än folkets egna, landets 

egna, socknens egna gränser.” Därmed betonade han starkt skillnaden mellan den osynliga 

och den synliga kyrkan, där den synliga var instrumentell i syfte att nå ut med evangeliet till 

folket. Den osynliga och den synliga kyrkan blir däremot sammanbundna i Svenska kyrkan. 

Han menade vidare att folkkyrkotanken var den som bäst passande in i en evanglisk-lutherska 

kyrkkosynen, men menade också att det i andra kyrkosamfund också kunde finnas denna 

folkkyrkotanke, men att den passade bäst i den öppna och kravlösa gemenskapen i Svenska 

kyrkan.17 

 

4. Folkkyrkan som en nådemedelsförvaltande gemenskap handlar om att dopet ska gälla alla 

utan något förbehåll till den som efterfrågar det. Några troskrav eller garantier för tro får 

därför inte föregå dopet. Däremot förväntas de tillhöra i de troendes gemenskap efter dopet.18 

Företrädare för denna inriktning är: Bo Giertz och Ragnar Persenius. Persenius är 

dock mer skeptisk till synen på kyrkan som den osynliga och den synliga. Han ser kyrkan mer 

som en organism och en nådemedelsförvaltning. Nåden blir alltid gestaltad i Kristus, liksom 

Kristus blev en gestaltning av Gud. Hans kritik till Palmqvist handlar om en betoning på en 

mindre funktionell kyrka och en större gemenskapstanke, som man förs in i genom dopet. En 

annan viktig fråga för Persenius är hur man ska se på den demokratiska kyrkan och vilka som 

får fatta beslut. Teologiskt sett ges mandatet att fatta beslut i kyrkliga angelägenheter: genom 

dopet. Därför är det naturligt att ett behörighetsvillkor för kyrkliga förtroendeuppdrag är att 

man är döpt. Persenius inriktning motsvaras bäst av Ekstrands idealtyp fyra.19 

                                                             
15 Ekstrand, 95. 
16 Ekstrand, 101. 
17 Ekstrand, 87. 
18 Ekstrand, 101. 
19 Ekstrand, 90. 
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Bo Giertz stod i de hög- och gammelkyrkliga traditionerna, vilka ofta sågs som krafter som 

kritiserade folkkyrkotanken, han hade ändå drag av folkkyrkotanke i sin kyrkosyn. Han ser 

kyrkan som gestaltad i sockenkyrkan, som en Guds gåva till alla människor.20 Han gestaltar 

den med kyrktornet som tydligt framträder ovanför samhället och som visar vägen till Gud. 

Giertz vägrade liksom Persenius att renodla kyrkan som enbart funktionell utan förespråkade 

den öppna gemenskapstanken för alla i de troendes gemenskap i idealtyp 4.21  

 

5.Den feministiskt bestämda folkkyrkosynen har likheter med den nådemedelsförvaltande 

gemenskapen. Den stora skillnaden ligger i frågan om jämställdhet och i frågan om kyrkan 

kan kalla sig för en folkkyrka på ett trovärdigt sätt utan jämställdhet.22 

Företrädare för denna inriktning i denna uppsats är Ninna Edgardh. Den feministisk 

folkkyrkotanke, som hon vill diskutera och företräder kan sammanfattas i det bibliska 

begreppet koinonia. Koinonia handlar om gemenskapen med Gud och gemenskapen mellan 

människor i kyrkan och världen. Folkkyrkotanken blir tydlig i sitt sätt att se kyrkan som en 

öppen kyrka för alla: 

 

Det viktiga är inte vem som är kyrka och inte. Det viktiga är en livgivande gemenskap som spänner över 

både en inre helhet i var och en, en yttre gemenskap av män och kvinnor, en ekologisk gemenskap mellan 

människa och skapelse och en global gemenskap av alla människor.23 

 

Gemenskapen mellan människan är global, och ett i skapelsen. Dock finns det en kritik mot 

folkkyrkan i dess roll som institutionell, vilket gör tanken på en speciell feministisk 

folkkyrkosyn problematisk. Svenska kyrkan har, menar Edgardh, brister i sitt 

gemenskaptänkande och har fortfarande en hierarki som inte uppvisar jämlikhet för alla 

människor. Tanken på kyrkan som nådemedelsanstalt förefaller underordnad i sin betydelse i 

denna idealtyp och ses här som passiviserande av de som blir de mottagande. Tanken på en 

öppen gemenskap handlar om att komma bort från ett exkluderande och ett vi och ett ni, eller 

ett heligt och profant, till ett, i skapelsen grundläggande allas lika värde.24 

 

En annan teoretiska basen för uppsatsen anknyter till forskning om kyrkans ecklesialitet. 

Benämningen ecklesialitet kallades tidigare ibland för praktisk ecklesiologi. Ecklesialiteten 

                                                             
20 Ekstrand, 91. 
21 Ekstrand, 92. 
22 Ekstrand, 102. 
23 Ekstrand, 97. 
24 Ekstrand, 97. 
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berör studiet av kyrkliga uttrycksformer och praktiker. Begreppet används för att ange 

forskning av områden av kyrkans liv som på ett betydande sätt kan bidra till kyrklig 

självförståelse. I den här uppsatsen utgör Kyrkans förbön ett exempel på en kyrklig 

uttrycksform, därför kan undersökningen ses som ett studium av Svenska kyrkans 

ecklesialitet, alltså självförverkligande. 

Sven-Erik Brodd, professor i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet, menar att i studiet av 

just praxis och uttrycksformer måste tänka på att ”dessa inte bara är ett förverkligande av 

idéerna i det kyrkliga livet utan också att praxis är en del av idéernas förutsättning”.25 

Handlingar bör enligt detta synsätt således inte betraktas som enbart en produkt av deltagarnas 

teorier/teologi, utan teorier/teologi anses alltså påverkas och formas av handlingar. Tillämpat i 

uppsatsen här, innebär det att kyrkosyn (ecklesiologi) och kyrkliga uttrycksformer 

(ecklesialitet) samspelar med varandra. 

 

1.4  Material och angränsande forskning 

Primärmaterialet som kommer att undersökas är Den svenska kyrkohandboken: stadfäst av 

Konungen år 1942 och Den svenska kyrkohandboken del I, år 1986. I HB42 kommer Den 

allmänna kyrkobönen att analyseras och jämföras med Kyrkans förbön i HB86.  

För att få en förståelse och kunna analysera förbönerna i högmässan i HB42 års ordning 

har Karin Oljelunds avhandling i Kyrkovetenskap – Kristi kropp och Guds folk- en 

undersökning av ecklesiologin i Svenska kyrkans huvudgudstjänster 1942–2000 (2009) 

studerats. Denna avhandling har använts då den undersöker samma tidsrymd som uppsatsen 

med inriktning på huvudgudstjänsten, dock med ett annat fokus. Oljelund analyserar texterna i 

förbönerna vilket bidrar med jämförelse till uppsatsen. Oljelund diskuterar också hur kyrkans 

syn på sig själv kan identifieras samt den förskjutning av kyrkosynen i Svenska kyrkan som 

hon upptäcker. Oljelund menar att det är i den praktiserande ecklesiologin i gudstjänsten som 

kyrkans självbild tydligast synliggörs. I kapitel 3 har Oljelund skapat en referensram för 

analysen av HB42. 

Rune Klingerts prästmötesavhandling, Liturgin sm bekännelse – den liturgiska 

utvecklingen i Svenska kyrkan under 1970- och 1980-talet och dess pastorala konsekvenser 

(1989), har valts utifrån Klingerts deltagande i handbokskommittén som arbetade fram HB86. 

I boken diskuterar Klingert lärofrågornas betydelse i den liturgiska förnyelsen. Här används 

                                                             
25 Sven-Erik Brodd, ”Ecklesiologi och ecklesialitet:Kyrkovetenskap ur dagens Uppsalaperspektiv”. I: 

Kyrkovetenskapliga utvecklingslinjer. En vetenskapsteoretisk introduktion (Lund:Studentlitteratur,1996), 106. 
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boken för att få en inblick i de problem och frågor som uppkom i samband med utredningen 

om en ny kyrkohandbok, samt historiskt värdefulla fakta om kyrkohandbokens ecklesiologi 

som analyseras i kapitel 4. 

I Ninna Edgardhs forskningsrapport: Gudstjänst i tiden – Gudstjänstliv i Svenska kyrkan 

1968-2008 (2010) skildras den förändringsprocess som Svenska kyrkans gudstjänstliv 

genomgått 1968-2008. Hon menar att gudstjänsten förändrats från enhetlighet till en mångfald 

i uttryck och form. Edgardh ställer frågan om varför kyrkan egentligen firar gudstjänst. För 

uppsatsen är hennes beskrivning av hur gudstjänsten utvecklats och hur kyrkans ställning i det 

svenska samhället har förändrats, intressant. Här beskrivs också gudstjänstens många språk 

och uttryck. Edgardh har författat en en rad böcker och artiklar om kyrka, gudstjänst och 

diakoni.  

Karl-Gunnar Ellverson, Handbok i Liturgi (2003): Bokens syfte handlar här om att 

studera hur gudstjänsten beskrivs som kan ge anställda och engagerade i församlingens 

gudstjänstutövning nödvändig kunskap och insikt i vad gudstjänsten speglar. Boken 

innehåller historiska översikter och notiser och vill ge teologisk reflektion kring gudstjänsten 

vilket bidrar till uppsatsens analyser av förbönernas gestaltning i högmässan. Jag har också 

tagit hjälp av Anders Ekenbergs liturgistudie om ”Den heliga mötesplatsen” och Sven-Erik 

Brodds artikel om ekumenik, ”En skärningspunkt meallan idé och verklighet” i Kyrkans liv: 

Introduktion till kyrkovetenskapen.  

Detta uppsatsämne är en del av ett vitt forskningsområde som handlar om liturgi och 

kyrkosyn. Några viktiga verk inom det området är skrivna av teologer som beskriver det 

historiska skedet i Svenska kyrkan, vilket är angränsande forskning då uppsatsen innehåller 

teologisk tolkning, samt teologer som uppmärksammat gudstjänstens liturgiska gestaltning i 

folkkyrkans ljus. 

1.5  Disposition 

Kapitel ett: Inledning. Jag inleder uppsatsen med en kort beskrivning av problem-

formuleringen, därefter följer arbetsfrågor och syftet med uppsatsen. Vidare följer beskrivning 

av uppsatsens metod- och teorival. Till sist utförs en materialbeskrining med angränsande 

forskning och en disposition över uppsatsen. 

Kapitel två: Bakgrund: Som bakgrund beskrivs först folkkyrkosyner i Svenska kyrkans 

teologi, uttryckt i högmässans ordning. Syftet med kapitel två är att introdusera folkkkyrkans 

idealtyper enligt Ekstrnad samt ge en kortfattad historiska bakgrund till förbönemomentet i 

Svenska kyrkans ordning. 
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Kapitel tre: Folkkyrkosyner i HB42 års förböner. I kapitlet undersöks förbönerna i HB42 

för att belysa folkkyrkotankens utveckling i Svenska kyrkans liturgi och hur ecklesiologi och 

liturgi samspelar med varandra. Kapitlet undersöker vidare vilka faktorer som påverkat 

utformningen av förbönerna, vilken form och placering förbönen har i högmässans ordning 

samt vilka förbönsämnen som presenteras. I slutet av kapitlet analyseras förbönerna i 

förhållande till folkkyrkans idealtyper. 

Kapitel fyra: Folkkyrkosyner i HB86 års förböner. Här görs en motsvarande undersökning 

som i föregående kapitel men utifrån HB86 för att därmed komperativt kunna jämföra dessa 

handböckers innehåll när det gäller kyrkans förbön och de kyrkosyner de speglar. I kapitlet 

har samma analysverktyg används för att analysera förbönerna som i föregående kapitel. 

Detta för att få en så rättvis bild av analysen som möjligt. 

Kapitel fem: Förändringar i follkyrkosyn speglad i förbönerna i HB42 och HB86. I kapitlet 

analyseras de resultat som framkommit i föregående kapitel tre och fyra. Slutsatser som 

återknyter till problemformuleringen och de arbetsfrågor som legat till grund för uppsatsen.  

I slutskedet följer en sammanfattning av uppsatsens innehåll samt en käll- och 

litteraturförteckning med Bilaga 1 och Bilaga 2. 
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Kapitel 2. Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs folkkyrkosyner i svensk teologi under 1900-talet utifrån Thomas 

Ekstrands analys av folkkyrkan som han kallar folkkyrkans idealtyper i folkkyrkan. 

Gudstjänstens liturgi har en intressant historia som finns bevarad i högmässans 

grundstruktur och härstammar från den tidiga kyrkan. Förbönens historiska utveckling i 

Svenska kyrkan har beskrivs här, för att ge en bakgrund till uppsatsen. 

 

2.1 Folkkyrkotanken i svensk teologi  

Folkkyrkotanken har haft en dominerande roll inom ecklesiologin i Svenska kyrkan under 

1900-talet. Vad begreppet folkkyrka konkret står för är däremot mer oklart. I början av 1900-

talet fanns det två förgrundsgestalter som främst utformade folkkyrkotanken. Det var Einar 

Billing och Johan Alfred Eklund, men de representerar två olika ecklesiologiska ansatser en 

individorienterade respektive en kollektivt orienterade uppfattning om kyrkan.26 

Den starka våg av nationalism och nationalromantik som präglade slutet av 1800- 

talet i Europa påverkade även Svenska kyrkan som då var förenad med staten. Denna 

nationalkänsla användes för att motstå det hot som upplevdes från frikyrkligheten i deras, som 

man kunde tolka det, försök att splittra den homogena nationalkyrkan. Den så kallade 

Ungkyrkorörelsen som uppkom i början av 1900-talet var en kristen nationell rörelse som 

hade ett starkt engagemang speciellt bland studenter. Målet med rörelsen var att gå ut med 

evangeliet på ett nytt sätt under parollen ”Sveriges folk – ett Guds folk”27  

Eklund var en av de främsta förgrundsgestalterna och tillhörde ledarskapet för denna 

rörelse. Hans teologi gick tillbaka till Gamla testamentet och Guds folk som ett utvalt folk 

med ett speciellt uppdrag. I hans tolkning ingår alltid kyrkan i det kulturella och nationella 

”som något universellt och nationellt gestaltat”. Varje folk hade en speciell uppgift, och 

Sveriges folk, ”som sågs som ett av de bästa folken”, kunde med sin stora begåvning utföra 

den med glans, menade han. För Eklund var folket och kyrkan ett, och kyrkan skulle vara 

”allmännelig, evangelisk och svensk”. Eklunds tankar fick ett tydligt uttryck i hans kända 

psalm Fädernas kyrka. Eklund gick i stark polemik mot frikyrkosamfunden som han menade, 

hotade relationen mellan ett enat folk och en enad kyrka.28 

Den andre förgångsgestalten var Einar Billing, som representerade en annan form av 

folkkyrkotanke än Eklunds. Även Billing kopplade samman kyrkan med nationen och Sverige 

                                                             
26 Ekstrand, 73. 
27 Ekstrand, 75. 
28 Ekstrand, 77. 
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som nation, men hans centrala tanke var istället teologisk och handlade om Guds 

förekommande nåd. Genom förlåtelse av synden kom nåden i centrum. Det är Gud, som 

kommer syndaren tillmötes och tar första intiativet till mötet. Gud blir på så sätt kyrkans 

subjekt. Nåden är det som först kommer till människan, menade han och efter det tron. I 

barndopet visualiseras detta tydligt, i barnets oförmåga att medvetet kunna tro. 

Folkkyrkotanken kom hos honom att handlar om att nå ut till alla Sveriges invånare med 

nådebudskapet. Billling var här påverkad av en luthersk syn när han tolkade ”de heligas 

samfund” som en osynlig storhet som blev synlig genom Ordet. Det är inte människorna, 

menade han, som skapar kyrkan utan Ordet, och dess förkunnelse bör erbjudas till alla. Billing 

menade att alla former av begränsningar och regler för att tillhöra en kyrka fick inte finnas, 

utan endast Gud visste vem som tillhörde den osynliga kyrkans gemenskap.29 

Likheterna mellan Eklund och Billing ligger i deras kärlek till Svenska kyrkan och 

dess historia. Skillnaderna dem emellan handlar om att Billing inte ser folket som subjekt i 

kyrkan, vilket Eklund gjorde. För Billing var Ordet subjektet och folket objektet för Guds 

nåd.30 

Under 1950-talet debatterades Eklunds och Billings folkkyrkosyner vidare av två 

efterföljare, Karl-Manfred Olsson, följde Eklunds och Gustaf Wingren, Einar Billings 

folkkyrkosyn. Den stora frågan under denna tid var gudsfolkets isolering från samhället i 

stort. Olsson anställdes för att arbeta med en socialetisk evangelisations-modell, som skulle 

utveckla en demokratisk folkkyrka. Den folkkyrkotanke han arbetade med återspeglades i den 

politik som också fördes i det svenska samhället i stort. Tanken var att det svenska folket på 

så sätt skulle känna sig mer hemma i kyrkan och tydligare kunna bekänna sig till den och 

ställa sig bakom den. I denna teori var folket subjektet i kyrkan. Olssons folkkyrkotanke 

omfattar hela det svenska folket och inte bara kyrkofolket. Det religiösa intresset som i 

grunden fanns hos alla människor, menade man, skulle ligga till grund för ett intresse, i att 

gemensamt skapa och ta ansvar för sin kyrka som handlade om att skapa en folkets kyrka.31 

Wingren anknöt till Billings folkkyrkosyn och menade att det viktiga inte var antalet 

engagerade i kyrkan utan att arbeta för att få folket att förstå den förekommande nåden. När 

det gällde den demokratiska vägen såg Wingren en risk för maktmissbruk inom kyrkan och 

företrädde den demokratiska tanken. Polemiken var inte längre frikyrkosamfunden, utan den 

                                                             
29 Ekstrand, 79. 
30 Ekstrand, 81. 
31 Ekstrand, 80. 
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moderna människan som inte fått evangeliet undervisat till sig i skolan och därmed inte hade 

någon kunskap om kyrkans budskap.32  

 

2.2 Förbönens historiska bakgrund i Svenska kyrkan 

Samma grundstruktur i högmässan som Justinus beskriver omkring år 150, firas fortfarande 

inom den världsvida kyrkan, så också i Svenska kyrkan. Den består av två huvuddelar, ordets 

gudstjänst och måltidens gudstjänst, med den allmänna förbönen som en brygga dem emellan. 

De två huvuddelarna inramas av en inledning och en avslutning.  

Den sturkturen som finns i högmässan i den romersk-katolska högmässan och Svenska 

kyrkans har långtgående likheter. Man skulle kunna säga att högmässan i Svenska kyrkan är 

en reformerad romersk mässa. Momentet som kallas den allmänna kyrkobönen, finns i Den 

svenska kyrkohandboken från år 1894 i denna form. Sedan medeltiden har en uppfattning 

varit att en rätt kristen gudstjänst ska följa de böner, texter och anvisningar som finns i 

Kyrkohandboken. Denna likriktning fick kritik av väckelserörelserna och frikyrkosamfunden. 

Forskning visar att likriktningen kom senare i tid, och att det i den tidiga kyrkan fanns en 

betydande mångfald inom grundstrukturen.33 

När förbönsmomentet infördes i sin nya form 1894 var de viktigaste förbönerna de som 

handlade om frälsning, stilla död och evig salighet. Det var Gud som skulle svara på bönen 

och utföra det man bad om som till exempel fred, hjälp åt de behövande och kyrkans 

utbredning. Ord som här förekommer är exempelvis kraft, respekt och vishet. I förbönerna 

finns också en förväntan att gudstjänstdeltagarna ska arbeta ivrigt och stötta varandra i livet. 

Guds rike är målet, där alla ska samlas en gång. I Sverige var kyrkan och folket förenade och 

förbönerna ger uttryck för en samhörighet mellan kyrkan och nationen. Nationalstaten Sverige 

beskrivs 1894 som ett vi i förbönen. Ordet kyrka används ofta i förbönerna och folket ber för 

kyrkan.  

Under 1950–1960- talet skedde en förskjutning från en Kristi kroppsecklesiologi 

till ett Gudsfolksecklesiologi som dominerande, men det fanns också under samma tid flera 

kyrkosyner samtidigt. I den ecklesiologi som formades före 1960-talet var folkkyrkosynen 

präglad av det dogmatiska, med liten förbindelse mellan kyrkosyn och liturgi.34 Efter 1960-

talet ses kyrkosynen som ett utflöde från liturgin. Fokus är här på liturgin och kyrkosynen 

                                                             
32 Ekstrand, 87. 
33 Anders Ekenberg, ”Den heliga mötesplatsen” i Kyrkans liv: introduktion till kyrkovetenskapen, red. Stephan 

Borgehammar (Uppsala: 2007), 183. 
34 Karin Oljelund, Kristi kropp och Guds folk: En undersökning av ecklesiologin i Svenska kyrkans 

huvudgudstjänster 1942–2000. (Skellefterå: Artos & Norma, 2009), 76. 
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uttrycks, i ett liturgiskt perspektiv, Liturgierna betraktas som trosbekännelse i praktisk 

handling.35 

Det stora genombrottet för en förändrad syn på liturgin kom under Andra 

Vatikankonciliet, 1962–1965 och spred sig sedan till andra kyrkosamfund. Denna process 

hade dock funnits under lång tid innan dess i många länder och samfund, men i och med 

Andra Vatikankonciliet blev det inom Svenska kyrkan successivt mer vanligt att tolka kyrkan 

utifrån en tydlig bild av Gudsfolket.36 

Före 1960-talet fanns en över och en underordning mellan ämbetsmannen och 

lekfolket, liksom kyrkans roll som den undervisande.37 Här var distansen mellan församlingen 

och prästen stor. Efter Andra Vatikankonciliet började nya bibliska begrepp att användas som 

Gudsfolkets gemenskap som beskrevs i grekiska och latinska termer, som koinonia och 

communio. Nattvarden betonades som församlingens centrala del i stället för ämbetet. Med 

den liturgiska utvecklingen föddes också en längtan att hitta tillbaka till den tidiga kyrkan och 

bibelns berättelser om Jesu lärjungars gemenskap. 

 

Sakramenten ses inte längre som fixerande vid vissa punkter i tid och rum, eller som ämbetsriter, utan 

som skeenden, som uttryck, för Guds frälsningshandlande i församlingen.  

 

Kristus uppfattas här som bas-sakramentet och kyrkan som ur-sakramentet, i Guds 

handlande genom Kristus och Kristus genom kyrkan. Kärnan i evangeliet är påskmysteriet 

som levandegörs av sakramenten. 38 

Kyrkornas världsråds möte som hölls i Uppsala år 1968 och KU:s möte kom 

att ge viktiga impulser till handbokskommitténs arbete som pågick i Svenska kyrkan. Liturgin 

tolkades som hjärtats innerliga gudsgemenskap, vilket ledde till utvecklingen av bland annat 

retreatrörelsen, med dagliga mässor och tideböner. En annan inriktning lyfte fram de enkla 

bönevisorna och förespråkade en enkel gudstjänstordning.39 

En särskild liturgisk nämnd tillkom inom Svenska kyrkan 1960. Tanken med den 

var, från kyrkomötets håll, att inleda en revision av HB42. Kyrkomötet begärde att en 

kommitté för arbetet skulle tillsättas. År 1968 tillsattes en utredning med Ragnar Askmark 

                                                             
35 Ekenberg,199. 
36 Sven-Erik Brodd,”En skärningspunkt mellan idé och verklighet” i Kyrkans liv, red. Stephan Borgehammar 

(Uppsala: 2007), 285. 
37 Oljelund, 83. 
38 Oljelund, 83. 
39 Rune Klingert, Liturgin som bekännelse: Den liturgiska utvecklingen i Svenska kyrkan under 1970- och 1980-

talen och dess pastorala konsekvenser (Stockholm: Verbum, 1989), 31. 
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som ordförande, senare när han avlidit blev Åke Andrén ordförande. Detta var då en statlig 

utredning, med ett mycket omfattande teologiskt arbete.40 För att ge frihet att i församlingarna 

utarbeta en gudstjänstordning som avvek från handbokens ritual måste det göras en 

lagändring. Det fanns dock möjlighet för försöksförsamlingar att med dispans pröva att lägga 

in nytt material till ordningen. Stora politiska förändringar skedde dessutom under de följande 

åren i det svenska samhället som påverkade arbetet med en ny handbok.41 

År 1974 sammanfattade kommittén inriktningen på sitt arbete utifrån tre viktiga 

aspekter. För det första menade de att gudstjänsten måste vara förankrad i en ekumeniskt 

erkänd kyrklig tradition. För det andra skulle den som helhet vara implementerad i det 

dagliga livet i världen. För det tredje skulle gudstjänsten bereda plats för de firande 

människorna att möta det heliga, som ett alternativ till den syn på världen som styrs av ett 

rationellt förnuft.42  

Dessa aspekter märktes i kommitténs strävan efter att göra förbönerna mer konkreta och 

speglande livet. Inriktning på en personlig gudsupplevelse blev tydlig i det utarbetade 

språkvalet. Efter remissbehandling antogs en alternativ gudstjänstordning av kyrkomötet år 

1975, som fritt fick användas på försök i samtliga församlingar.43 En kritik mot 

remissförslaget var att variationsmöjligheten skulle göra det svårt för de som sällan besökte 

gudstjänster att känna sig delaktiga. En annan kritik som lyftes fram var att om varje 

församling själv fick möjlighet att gestalta sin liturgi, skulle enhetligheten som Svenska 

kyrkan stod för elimineras och resultera i ett ”djupt ingrepp i Svenska kyrkans böneliv”.44 

Man menade att reformen därmed skulle påverka kyrkans tro och enhet. Relationen mellan 

kyrkans liturgi och hennes tro var inte grundligt diskuterad.45  

De punkter som beredningsutskottet arbetade fram år 1982 kan sammanfattas på 

detta sätt:  

 

1. Åstadkomma en enklare struktur för att göra det lättare för gudstjänstfirarna. 

2. Minska antalet moment för att inte belasta gudstjänstdeltagarna. 

3. Att inom momenten minska antalet alternativ för att skapa större enhetlighet. 

4. Göra språket stramare för att ge en ökad livslängd åt handboken. 

                                                             
40Ninna Edgardh, Gudstjänst i tiden: Gudstjänstliv i Svenska kyrkan 1968–2008 (Lund: Arcus förlag, 2010), 137. 
41 Klingert, 39. 
42 Edgardh, 139. 
43 Edgardh, 140. 
44 Klingert, 53. 
45 Klingert, 51. 
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5. Att tydligt uttrycka sambandet mellan det allmänmänskliga och de kristna livsfrågorna.46 

 

I handbokskommittén fanns en bestämd övertygelse om att liturgi inte skapas vid ett skrivbord 

utan växer fram i en bedjande församling och som efteråt kan sitta ner och samtala om den 

nya ordningen.47 

Under de kommande årtionderna har Svenska kyrkan och den Katolska kyrkan 

tagit steg som lett till en större likriktning i sin utformning. Den svenska högmässan enligt 

ordningen från HB86 och den nutida romerska mässan i form har en gemensam sturktur, även 

kallad Ordo som består av en inledning, ordets gudstjänst, nattvardens gudstjänst och 

avslutning.48
   

 

I detta kapitel har jag beskrivit folkkyrkotanken i svensk teologi under 1900-talet och den roll 

den spelat för Svenska kyrkans ecklesiologi. Förgrundsgestalter för folkkyrkotanken har 

presenterats samt den inverkan som det svenska samhället i övrigt har haft på Svenska kyrkan. 

Svenska kyrkan var en tätt sammanslutning med staten fram till år 2000, som statskyrka. Den 

förändring av gudstjänstordning som skett över tid har tidvis lett till en återgång till tidigare 

gestaltning men med vissa förändringar. En större samsyn mellan olika traditioner inom den 

världsvida kyrkan har också iaktagits samt större likriktigning i gestaltning och genomförande 

av huvudgudstjästen. I Svenska kyrkan har det funnits en spänning mellan altarets gudstjänst 

och predikogudstjänsten, då predikan sedan reformationen setts som det som mest ska lyftas 

fram och förstärkas i gudstjänsten. 

  

                                                             
46 Klingert, 83. 
47 Klingert, 100. 
48Karl-Gunnar Ellverson, Handbok i Liturgi:(Stockholm: Verbum Förlag, 2003), 12. 
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Kapitel 3. Folkkyrkosyner i HB42 års förböner 
 

I detta kapitel undersöks de allmänna kyrkobönerna i gudstjänstordningen från HB42. Här 

studeras faktorer som påverkat utformningen av förbönerna, dess form och placering i 

högmässan samt vilka ämnen i förböner som var aktuella. I både kapitel tre och fyra 

analyseras förbönerna utifrån Ekstrands idealtyper i folkkkyrkotanken. 

 

3.1 Faktorer som påverkat utformningen av HB42 

Kyrkohandboken från 1917 var vid tiden för revisionen den gällande och den hade kommit till 

genom en varsam revidering av 1894 års kyrkohandbok. Allt fler ville under 1930-talet förnya 

gudstjänstlivet och efterlyste en ny kyrkohandbok. Genom mission runt om i världen fick 

Svenska kyrkan nya impulser. Den Anglikanska kyrkans gudstjänstliv studerades och 

uppmärksammades i Sverige främst genom Yngve Brilioth.49 Svenska kyrkan höll på sina 

liturgiska traditioner som de var stolta över i en unik kontinuitet från medeltiden och 

refomationstiden.Viktiga verk i detta sammanhang blev Edvard Rodhes Studier i svenska 

reformationstidens liturgiska tradition(1917) och Svenskt gudstjänstliv: Historisk belysning 

av den svenska kyrkohandboken (1923). Gustaf Aulén och Gunnar Rosendal bidrog också 

med viktiga skrifter som förnyade gudstjänstteologin i Svenska kyrkan. 50  

Vid kyrkomötet 1925 tillsattes en kommitté bestående av ärkebiskop Nathan 

Söderblom, biskop Edvard Rodhe, biskop Sam Stadener, biskop Nils Widner samt Gustaf 

Lindberg som liturgisk expert. De teologiska motsättningarna inom kommittén var mycket 

stora. Å ena sidan ville kommittén förnya nattvardsgudstjänsterna, å andra sidan fanns en 

stark vilja att bevara predikogudstjänsten. Förslaget som utarbetades kunde inte godkännas på 

grund av oenighet, vilket ledde till att ärendet fick vila.  

Riksdagsman Arthur Engberg tog sedan ett nytt initiativ 1933 och tillsatte ärkebiskop 

Erling Eidem som sakkunnig utredare och sedan en handbokskommittée.51 Det fanns nu en ny 

generation i kyrkomötet. Engberg utsåg biskop Tor Andrae att samråda med biskop Gustaf 

Aulén och professor Yngve Brilioth om en förnyad översyn av handboken. År 1933 inleddes 

så den handboksrevision som ledde fram till 1942 års HB. År 1940 kom sedan det förslag, 

som fastställdes genom ett regeringsbeslut, år 1942. Den nya kyrkohandboken innebar ett 

stort steg framåt för en liturgiskt mer levande gudstjänst. Nattvarden infogades i högmässan 

                                                             
49 Ingemar Brohed, Sveriges kyrkohistoria 8:Religionsfrihetens och ekumenikens tid, (Stockholm:Verbum Förlag 

AB, 2005),127. 
50 Brohed, 128. 
51 Brohed, 128. 
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och katekes- och bekännelseformlerna ersattes av bibeltexter. Förbönerna gick från att vara 

förmaningar till gemensamma församlingsböner. Inriktningen speglade den liturgiska 

högkyrkligheten och den liberala teologin.52  

Målsättningen var att hela kyrkohandboken skulle följas i detalj. Ingenting fick läggas dit 

eller dras därifrån. Gudstjänstfirandet skulle vara enhetligt och gälla hela Svenska kyrkan. 

Anvisningarna till gudstjänstens moment var i minsta sak beskriven så att inga oklarheter 

kunde förekomma vad gällde till exempel hur man skulle sitta, stå, vända sig eller knäfalla.53  

När handboken utarbetades var det också viktigt att hitta en balans mellan nutid 

och tradition. Här samarbetade exegeter, teologer och liturgiforskare med varandra. 

Ambitionen att restaurera den liturgiska traditionen gjorde att arbetet med de teologiska och 

språkliga delarna fick mindre plats. En annan viktig förändring i HB42 var att Sanctus flyttas 

till den plats som den har idag direkt efter prefationen. Före instiftelseorden tillkom en bön 

om Andens utgjutelse över kommunikanterna en bön som utvecklades i nästa handbok. 

Benämningen hade tidigare varit Högmässa med infogat skriftemål i 1942 års ordning. Den 

normala ordningen hade tidigare varit kommunionsförhör föregående söndag, 

skriftemålsgudstjänst på lördagskvällen eller söndagsmorgonen och sedan högmässan på 

söndag förmiddag.54 

Ett mål med utvecklingsarbetet under 1900-talet har varit att gudstjänstdeltagarna 

skulle bli mer delaktiga i gudstjänstfirandet. Tanken var att det inte bara skulle vara prästen 

som skulle vara den som firade gudstjänsten utan ett mer aktivt deltagande även från 

gudstjänstdeltagarna eftersträvades. Fram till kyrkohandboken 1986, är deltagandet sparsamt 

och det krävs i vissa fall att man söker tillstånd för att någon lekman ska kunna agera i 

gudstjänsten. I gudstjästen fram till HB86 handlade det till stor del om prästen, församingen 

och nattvardsgästerna. Handbokskommittén, med Erling Eidem, Tor Andrae. Gustav Aulén 

och Yngve Brilioth anknöt till allmänkyrkliga traditioner och restaurerade arvet från 

refomationstidens svenska liturgi vilket ledde till en liturgiskt rikare ritual och en förnyad 

nattvardsgudstjänst och ett flitigare nattvardsfirande uppmuntrades.  

Kyrkolagens bokstav och kristen praxis började glida isär med det ökade nattvardsfirandet. 

Spänningar mellan kyrkan och det borgliga samhällets sätt att se på nattvardens funktion 

ledde till problem då samhället å ena sidan tolkade nattvarden som en borgerlig 

solidaritetshandling och inte teologiskt. När man deltog i gudstjänsen markerade man sin 
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delaktighet i kyrkan som en samhällsfunktion, i att inte bli behandlad som utanför, å andra 

sidan, kyrkans teologiska tolkning som kom i skymundan.55 

 

3.2 Förbönens form och placering i högmässan 

Den Allmänna kyrkobönen, är hämtad från Den svenska kyrkohandboken av konungen 

fastställd år 1942 lästes eller sjöngs alltid av prästen stående vid altaret. Den var från HB1894 

flyttad från predikstolen till altaret och utförd under psalmsång, efter predikan. Efter 

psalmsången vände sig så prästen mot församlingen och sjöng salutationen, som besvarades 

sjungen av församlingen. Därefter följde en bön som alltid bads av prästen, som nu var vänd 

mot altaret, samtidigt som församlingen var nedböjd under bönen.  

I HB42 finns, förutom litanian som finns i två versioner, en kortare och en längre litania, 

fyra stycken kyrkoböner. Under fastan, liksom på botdagen och domsöndagen användes 

litanian. På särskilda högtidsdagar bads en särskild högtidsbön innan förbönen och då 

användes ofta den kortaste förbönen och till den, Allsmäktige, evige Gud. Litanian förekom 

alltid i sjungen form. De övriga förbönerna bad prästen högt. Församlingens tysta deltagande 

poängteras med det avslutande Amen. Detta Amen är dock inte en församlingsacklimation 

utan beds av prästen med församlingen. När det gällde Litanian skulle den äldre versionen 

avslutas med, O Guds Lamm och ett Kyrie och när nattvard firades bads inte O Guds Lamm. 

Kyrkobönerna var här relativt bundna till vissa kyrkoårstider och högtidsdagar och det var i 

kyrkoåret som variationen skedde.56 

Här följer en beskrivning på hur kyrkobönerna var planerade under kyrkoåret: 

Allmän kyrkobön på följande högtidsdagar: Första söndagen i Advent, Juldagen, Nyårsdagen, 

Treettondag Jul, Långfredagen, Påskdagen, Kristi Himmelsfärds dag, Pingstdagen, Heliga 

Trefaldighets dag och på de årliga Reformations- Missions- och Tacksägelsedagarna beder 

prästen före den allmänna kyrkobönen den särskilda, till högtidsdagen hörande bön som är 

intagen i kap.2 avd. 2, sid 161 i HB42. 

På dessa högtidsdagar (dock ej på Långfredagen) kan den allmänna kyrkobönen ersättas av 

den kortare kyrkobön som nedan är intagen. Som allmän kyrkobön brukas under fastan (dock 

ej på Jungfru Marie Bebådelsedag) samt på botdagen och domssöndagen, litanian. Övriga 

tider någon av nedan införda böner. Helige Herre Gud, kan företrädesvis användas på 

högtidsdagar samt under advents-och jultiden, Dig, evige och allsmäktige Gud, under påsk- 

och pingsttiden och Herre, vår Gud och Fader, under trefaldighetstiden. Allsmäktige evige 
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Gud, används när den allmänna kyrkobönen föregås av högtidsbön och när särskilda 

förhållanden gör att en kortare kyrkobön väljs.57 

Efter psalmsångens slut sjunger eller säger prästen, vänd mot församlingen: 

 Herren vare med eder 

Församlingen sjunger: 

Med dig vare ock Herren. 

Prästen sjunger eller säger: 

Låtom oss bedja. 

Vänd mot altaret beder prästen den allmänna kyrkobönen. Församlingen böjer sig ned 

under bönen. Här har församlingen mycket liten aktiv del i framförandet av förbönerna. I 

huvudsak är det prästen som ber och i några förböner finns församlingssvar och några inte. 

Här beskrivs också mycket detaljerat när och hur bönerna bör bedjas och framföras. Inget har, 

som tidigare antytts, lämnats öppet utan allt är i detalj beskrivet och planerat. Syftet med detta 

var att det skulle vara enhetligt i så stor utsträckning som möjligt i förbönerna. På grund av få 

förböner i handboken så blir variationen inte så stor trots att det förefaller så i beskrivningen. 

Kyrkobönerna är böner för vissa ändamål och vill belysa människan.58 De är i stora 

drag böner för kyrkan, världen och de kristnas salighet. Många förböner avslutas med blick 

framåt i ett evighetsperspektiv. Förbönerna handlar om kyrkans välgång, om beskydd och att 

finnas över hela världen genom mission. Bönen för den universella kyrkan är omfattnade men 

inte på samma sätt för den lokala församlingen, den nämns bara i samband med att man ber 

för kyrkan i vårt land. Förbönerna omfattar till stor del det egna landet och överheter i form av 

kung och riksdag. Förbönen är också en bön för svaga och sjuka, fattiga, ensamma och 

värnlösa och förbönerna för dem förs samman med dem som är i frestelse och i fara som en 

inomkyrklig bön.59 

 

3.3 Förbönens ämnen 

De allmänna kyrkobönerna är i HB4260 indelade i några stora områden: 

1. Kyrkan 

2. Världen 

3. De kristnas salighet 
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I avsnittet om kyrkan tas de människor med som arbetar i och för kyrkan. I avsnittet för 

världen ber man särskilt för de som har ledande befattningar i världen. Det tredje avsnittet, de 

kristnas salighet, blickar framåt mot det eviga livet och himmelriket.61 

 

(1.) Förbönerna som handlar om bön för kyrkan,62 kan exempelvis belysas med förbön i 

ordningen ”tänk i nåd på din kyrka”. Kyrkans förbön är omfattande när det gäller den 

universalla kyrkan och lite uttryckt när det gäller den lokalt förankrade kyrkan då 

församlingen nämns enbart på nationell nivå.63 Förbönen för de sjuka kan infogas i 

förbönerna om så särskilt har begärts. Förbön för de döpta och vigda finns med vid 

kungörelserna från predikstolen som var vanligt vid denna tid. Förbönen för de som arbetar i 

kyrkan sammankopplas med alla tjänare i landet som finns i förbön 2 ”styrk dina sändebud 

med kraft och frimodighet”.64 I förbön 3 förekommer uttryck som, ”hennes tjänare” eller 

”herdar”, och som ”själasörjare” i förbön 1. 

 

(2.) I förbön för världen ber man för den universella kyrkan, för mission och för fred, men 

framför allt för landet Sverige, för dess ”konung och överheten”. Vidare för hemmen, för 

arbetet som ska utföras, samt ”viljan att tjäna varandra”. Förböner för konungen finns i alla 

förböner, samt förböner för fosterlandet. Böner för arbete, inkomst och hem, finns väl 

representerade men med olika tonvikt. Förbönerna är starkt kopplande till folket och till 

landet. 

 

(3.) Det eviga livet och döden, som närvarande tillsammans med livet, förekommer i samtliga 

förböner ”förläna oss till sist en evig glädje” förbön 4.65 

 

3.4 Analys av förbönerna i HB42 i förhållande till folkkyrkans idealtyper 

I Den allmänna kyrkobönen i HB42 kan man i samtliga undersökta böner upptäcka idealtyp 

två som den kollektivt orienterad, skapelseteolgisk folkkyrkotanken. Här uttrycks förbönerna i 

ord som, ”endräkt”, ”lycka över konungens hus” och ”landets väl”. Här ber man för fred och 

för fosterlandet. Man ber om välgång och för kyrkan, som utgår från Sveriges land och sprider 

                                                             
61 Oljelund,196. 
62 Se bön 3 i HB-42 momentet den Allmänna kyrkobönen bilaga 1. 
63 Eklunds folkkyrkosyn enligt Ekstrand idealtyper 2. 
64 Eklunds folkkyrkosyn enligt idealtyp 1. 
65 Se förbön 1,2,3,4 i bilaga 1. 
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sig ut över världen i mission. Detta stämmer in på tanken om svenska folkets kyrka i nationen 

Sverige.66  

Här följer en genomgång av fyra förböner i HB42 års handbok (fig 2). Dessa fyra förböner 

analyseras utifrån Ekstrands fem idealtyper i folkkyrkan i vilka idealtyper som kan upptäckas: 

 

Förbön 1 

Folkkyrkan som nådemedelsinstitution typ 1 ”välsignelse av ditt ord och dina heliga 

sakrament” 

En kollektivt orienterad, skapelseteologisk 

folkkyrkotanke typ 2 

”om lycka till konungen och hans hus” 

Folkkyrkan som en nådemedelsförvaltande 

gemenskap typ 4 

”om kraft åt de unga att vandra på dina 

vägar” 

 

Förbön 2 

Folkkyrkan som nådemedelsinstitution typ 1 ”Gud ge oss nåden evangelium genom 

Kristus” 

Folkkyrkan som nådemedelsinstitution typ 1 ”bevara din kristenhet genom ordet och de 

heliga sakramenten” 

En kollektivt orienterad, skapelseteologisk 

folkkyrkotanke typ 2 

”skydda och bevara vårt fosterland” 

 

Folkkyrkan som en nådemedelsförvaltande 

gemenskap typ 4 

”led med din Ande dem som äro församlade 

att rådslå om hennes väl” 

Folkkyrkan som en nådemedelsförvaltande 

gemenskap typ 4 

”välsigna gästerna vid ditt heliga bord” 

 

Förbön 3 

Folkkyrkan som nådemedelsinstitution typ 1 ”Kom, O’Herre, till alla själar som söker 

dig” 

En kollektivt orienterad, skapelseteologisk 

folkkyrkotanke typ 2 

”Skydda konungen och hans hus” 

 

                                                             
66 Se förbön 1,2,3,4 i bilaga 1. 
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Förbön 4 

Folkkyrkan som nådemedelsinstitution typ 1 ”Samla ditt folk kring ordet och 

sakramenten” 

En kollektivt orienterad, skapelseteologisk 

folkkyrkotanke typ 2 

”Skydda och bevara vårt land” 

Fig 2:Översikt förböner i HB42 i förhållande till folkkyrkans idealtyper. 

 

I Förbön 1 belyses tydligt idealtyp nr 1 – ”Folkkyrkan som nådemedelsinstitution” i de ofta 

förekommande orden,”Ordet och sakramenten,” som av Gud räckes till människorna och med 

en erbjudan om syndernas förlåtelse:67 ”Att Gud ska styrka och bevara människor att vara 

ståndaktig i sin bekännelse.” Det är Gud som handlar med sin kyrka när folket ber Gud om 

det. Det är han som fulländar kyrkan med sin kärlek genom att styra och leda den, vilket 

förekommer i samtliga fyra förböner. 

”Gästerna vid det heliga nattvardsbordet” syftar på en ytligare relation till de som firar 

gudstjänst, där gemenskapstanken är liten och individen står i fokus. Kyrka består i att Gud 

kommer till var och en med sin nåd, alltså en folkkyrkan som nådemedelsinstitution, men i 

den här förbönen uttrycks även idealtyp nr 4 folkkyrkan som en nådemedelsförvaltande 

gemenskap i orden”led med din Ande dem som äro församlade att rådslå om hennes väl” och 

”välsigna gästerna vid ditt heliga bord”. Det är en folkkyrka utan krav. 

Förbön 3 beskriver Gud som den som kommer människorna till mötes: ”Kom,  

O’Herre, till alla själar som söker dig”. Även det motsvarar folkkyrka som idealtyp nr 1 – 

folkkyrkan som en nådemedelsinstitution. Gud är den som tar första steget. Bönen ”Skydda 

konungen och hans hus” ger uttryck för idealtyp nr 2, alltså en kollektivt orienterad, 

skapelseteologisk folkkyrkotanke.  

I Förbön 4 ger bönen ”Samla ditt folk kring ordet och sakramenten” uttryck för idealtyp nr 

1 (folkkyrkan som nådemedelsinstitution). Bönen om  att ”skydda och bevara vårt land” 

uttrycker däremot  idealtyp nr 2 (folkkyrka som ett kollektiv utifrån skapelseteologi).  

Förbönerna i HB42 uttrycker alltså tre av folkkyrkans fem idealtyper redan på 1940-talet. 

Idealtyp nr 3 (en tjänsteinriktad folkkyrkosyn) har här inte upptäckts. De böner som handlar 

om tjänst gäller att de kristna ska hjälpa och stödja varandra. Förbönerna uttrycker framför allt 

en syn på folkkyrkan som nådemedelsinstitution (idealtyp nr 1) och den kollektivt orienterade, 

skapelseteologiska folkkyrkan (idealtyp nr 2). 
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 Idealtyp nr 4 (folkkyrkan som en nådemedelsförvaltnande gemenskap) har kunnat 

upptäckas, även om omfattningen av den inte varit lika stor. Här handlar det om dopets 

betydelse och vad som händer efter dopet med inträdet i de troendes gemenskap, där man 

förväntas finnas med dock utan krav.  

Idealtyp nr 5 (den feministiskt bestämda folkkyrkosynen) har här inte kunnat belysas, 

eftersom inga jämnställdhets perspektiv finns i förbönerna i HB42. Däremot finns det likheter 

till idealtyp nr 1 (den nådemedelsinstitutionella folkkyrkan) när bönerna uttrycker att nåden 

gäller för alla och i lika stor grad. Av detta kan man dock inte utläsa någon folkkyrkosyn av 

idealtyp nr 5. 

Jag har i detta avsnitt beskrivit och analyserat de allmänna kyrkobönerna i HB42. I  

nästa kapitel kommer en motsvarande undersökning av kyrkans förböner i HB86. Detta 

kapitel (kap. 3) och det kommande (kap .4) har alltså en likartad struktur för att möjliggöra en 

jämförelse mellan förbönernas folkkyrksyn i de båda handböckerna. 
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Kapitel 4. Folkkyrkosyner i HB86 års förböner 

I Kapitlet som här följer analyseras och undersöks HB86 utifrån samma analysverktyg som 

används i föregående kapitel.Först sbeskrivs faktorer som påverkat handbokskommitténs 

arbete vid tillkomsten av HB86. Därefter analyseras hur momentet Kyrkans förbön i HB86 

gestaltas till sin form och placering i högmässans ordning och dess förhållande till 

folkkyrkans idealtyper. 

 

4.1 Faktorer som påverkat utformningen av HB86 

Enhetskyrkans tid var förbi när HB86 togs i bruk. Varje församling fick nu möjlighet att 

forma sitt eget gudstjänstliv utifrån sina förutsättningar.68 Handbokskommitténs arbete hade 

präglats av en ekumenisk inriktning, en tydlig förankring av kyrkohandboken i det dagliga 

livet, och i världen samt en karaktär på gudstjänsten som öppnar för mötet med det 

heliga,bortom rationellt tänkande. Inriktningen på gudstjänsten kan förklaras av att människan 

inte endast sågs som en förnuftsmänniska, utan också en homo adorans, en tillbedjande 

varelse.Att människan är skapad för att tillbe Gud och genom eukaristin bära fram världen till 

Gud och därigenom får världen tillbaka, som en gåva, är lika viktigt för människan som mat 

och dryck.69 

Kritiken mot HB86 uttryckte en oro för att enhetligheten i Svenska kyrkans gudstjänstliv 

skulle försvinna. En annan kritik var att det fanns en risk att de som sällan besökte en 

gudstjänst skulle känna sig utanför på grund av okunskap eller brist på kännedom om den nya 

ordningen.70 Även strukturförändringarna av gudstjänsten mottogs negativt, särskilt att 

ordningsföljden mellan de olika momenten i gudstjänstordningen kastats om. Att 

församlingen skulle delta mer i gudstjänsten upplevdes också främmande eftersom det fanns 

en stark prästcentrering i den tidigare ritualen. Denna klerikalism måste först övervinnas 

innan skaparglädjen i förändringen kunde börja.71  

Varje gudstjänst innebär alltid en möjlighet till något nytt, till ett upptäckande. 

Gudstjänsten är både en medveten mänsklig gestaltning och ett mysterium i vilket människor 

dras in. Då gudstjänsten i sig själv blir en teologi som är möjlig att analysera och kritiskt 

diskutera. Några yttranden till handboksförslaget, kritiserade bristen på diskussion om 
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relationen mellan kyrkans liturgi och hennes tro. Man menade att handboksförslaget inte 

beaktat att formen och riten stod i ett växelspel med religionens trosmässiga innehåll.72  

Frågan om gudstjänstfirandets vara eller inte vara togs också upp till diskussion. Och om 

det var en självklarhet att fira gudstjänst och om människor vet varför gudstjänst firas då det 

generellt blivit allt sämre med förståelsen av gudstjänstens språk.73Viljan till förändring var 

markant och kreativiteten stor i arbetet med HB86.74  

Med HB86 sker så ett genombrott där lekmän kan delta i planering och 

genomförande av moment som förbön. Efter det har utvecklingen mot variation i att fira 

gudstjänst fortsatt med sex olika ordningar, samt nya gudstjänstformer som exempevis 

familjemässa, familjegudstjänst, söndagsmässa och söndagsgudstjänst. Strukturen i 

gudstjänsten kan i och med HB86 förändras så att man kan välja om man ville lägga 

beredelsen i inledningen eller vid kyrkans förbön, trosbekännelsen efter evangeliet eller efter 

predikan, samt en avslutning med lovpsalm, välsignelse–postludium eller med benedicamus–

välsignelsen–psalm och postludium. En rad moment blev dessutom fakultativa till exempel 

introitus, psalm mellan textläsningarna och psalmen efter predikan. Det gick också att utforma 

vissa gudstjänstmoment enligt lokal praxis.75 

Den mångfald som växer fram med HB86 gör det svårt att diskutera den lokala 

dimensionen av gudstjänstlivets utveckling som något allmängiltigt.76 Den nya handboken 

medförde mer av variation än upprepning, mer av nyskapande än igenkännande, mer av 

individuella val än gemensam tradition. Kritikerna menade att detta kunde skapa svårigheter 

att växa in i gudstjänstens form och teologi och låta den bli en väg till andlig fördjupning. Få 

människor tar det mödosamma arbetet att genom söndagligt gudstjänstfirande be och sjunga 

sig till en djupare förståelse av den tro som gudstjänsten gestaltar. Gemenskapsperspektivets 

frånvaro handlar historiskt sett om att det fanns en polemik mot frikyrkligheten som 

upplevdes som sekteristisk och sluten.77  

 

4.2 Förbönens form och placering i högmässan 

Beteckningen Kyrkans förbön var mycket medvetet valt då ändringen från 

den tidigare Allmänna kyrkobönen, gjordes i och med HB86. Syftet var att visa att förbönen 

är församlingens gemensambön. Förbönen skulle vidare utarbetas så att den blir lokalt 
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förankrad och förberedd av människorna i församlingen. De tidigare Allmänna förbönerna 

hade givit lite engagemang, den nya Kyrkans förbön skulle istället ta upp konkreta och 

aktuella böneämnen.  

Sex olika modeller för Kyrkans förbön arbetades fram som stöd under övergångstiden. 

Dessa förböner hade alla en egen profil för att markera att variation behövdes. Målet var att de 

olika modellerna skulle leda till ett större engagemang och intresse från församlingen. I flera 

av dessa förböner ingick församlingssvar för att markera gudstjänstfirarnas aktiva roll. För att 

visa att förbönerna också kunde sjungas hade en av de utarbetade modellerna en sådan variant 

i HB86.78 

Handbokskommittén för HB86 uttryckte vikten av att församlingarna skulle förverkliga de 

förändringar den nya kyrkohandboken innehöll. Om Kyrkans förbön skrev man ”Något av det 

allra viktigaste för oss att arbeta med gäller Kyrkans förbön. Den är församlingens 

gemensamma bönetjänst inför Gud”79.  

Med den nya ordningen blev det allt vanligare att en förbönsgrupp förbereder och leder 

detta moment. Det kan vara under en diakons eller prästs ledning, med viss känsla för form, 

språk och innehåll i förbönerna. Här ses också till det lokala behovet i församlingens 

förbönen. Här finns det stor frihet. Altaret är platsen som de bedjande riktar sig mot när de ber 

då därigenom en tydligare markering av bön mot Gud blir synlig. Förbönen kan också med 

fördel utföras stående mitt i församlingen på golvet framför bänkarna för att därmed få en 

större samhörighet med den tillbedjande församlingen i att be tillsammans.  

Riktningen i rummet bör vara densamma för alla bedjande, inåt mot Gud och utåt mot 

altaret. Prästen när denne är passiv bör vara tydlig i sin hållning av att stå vid sin plats vänd 

mot altaret eventuellt med lyfta händer för att markera sitt deltagande när någon annan leder 

förbönen.80 Detta sätt att vara i kyrkorummet skapar en tydlighet när rummet tas med som 

hjälp i att förstärka förbönsmomentet.81  

Kyrkohandbokens förböner som utarbetades skulle fungera som hjälpmedel och  

ett ramverk för att skapa personliga förböner. Förslagskommitténs arbete hade en förhoppning 

att det: ”leder till att församlingen växer som en bedjande gemenskap”.82 

Några exempel på sätt att förbereda förbönsmomentet utarbetades: 

  

                                                             
78 Klingert, 115. 
79 Klingert, 254. 
80 Ellverson, 108. 
81 Ellverson, 79. 
82 Klingert, 255. 
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 Att förbereda bönerna under egen bön om den heliga Andens ledning. 

 Att tänka igenom formuleringarna i talspråksform.  

 Att ingen bönepunkt bör provocera eller utlämna någon enskild. 

 Att böneämnen bör kunna fogas samman med dagens texter för att förtydliga 

högmässan. 

 Att de olika böneämnena bör formuleras så att församlingen kan svara med 

acklamation. 

 Att förebedjaren bör, innan gudstjänsten, kontrollera om något särskilt böneämne 

kommit till kännedom, som lämnats i anslutning till gudstjänsten.83  

 

Den ”befriade” förbönen kom att bli ett av den nya kyrkohandbokens kännetecken på att 

det är församlingen som bär fram kyrkan, omvärlden och de enskilda. En annan viktig aspekt 

var att i förbönen ge rum för de enskilda gudstjänstdeltagarnas förbön. Tystnaden blir därför 

en viktig del av gudstjänstens nya språk. Då moment av tystnad kan läggas in i gudstjänstens 

ordning.84  

I HB86 finns tio förböner föreslagna i den ordning som fastställdes. Några 

av dessa förböner är tänkta att användas i kortare gudstjänster som veckorbön, exempelvis, 

förbön nr. 2. Förbön nr.4 är tänkt att användas vid familjemässa och förbön nr.5 vid 

familjegudstjänst. Förbön nr.8 är föreslagen för julottan, förbön nr.10 är en litania och förbön 

nr.9 en nyskriven litania. Förbönerna nr.1, 3, 4, 5, 6, 9 och 10 innehåller församlingssvar. 

Förbönerna nr.3, 9 och 10 kan fakulativt sjungas.Det finns dessutom några förböner som 

behållits från den föregående handboken, men omarbetats för att få ett släktskap med de 

övriga. Det är förbön nr.3 i HB42 och förbön nr.2 i HB86 samt förbön nr.1 i HB42 och förbön 

nr.3 i HB86. I HB86 förekommer litanian bara i sin kortare form samt möjligheten att fritt 

formulera en egen förbön.85 

 

4.3 Förbönens ämnen 

 
Bön för kyrkan86 

Bönerna för kyrkan som nationell är i HB86 något nedtonad. I fem av nio förböner 

förekommer världen och missionstanken. Bönen om att samla ditt folk kring ordet och 

                                                             
83 Klingert, 255. 
84 Klingert, 255. 
85 Klingert, 255. 
86 Se förbönerna till detta kapitel som återfinns i uppsatsens bilaga 2. 
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sakramenten finns endast i en förbön, den förbönen är en bearbetad version av en förbön från 

HB42. Bön för kyrkans enhet förekommer i två förböner, nummer 3 och 7.  

I HB86 är det den lokala församlingen som står i centrum liksom de som tjänstgör där. De 

förslag som finns, på inledningsord till förbönen, beskriver hela församlingen här som en 

samlad bedjande gemenskap.87 Den lokala församlingen ber för sin kyrka, för världen, för 

människor i behov av hjälp, samt för den egna församlingen, och dess familjer och enskilda.88 

 

Bön för världen 

I alla förböner finns böner för fred i världen. Dessa förenas med förböner om rätt och rättvisa. 

Förbönen för kungen och hans hus är något nedtonad i HB86, till förekomst i endast två 

böner. Böner för arbete, hem och inkomst har mera lokal anknytning men ändå i globalt syfte 

för allas rätt till rent vatten och dagligt bröd. Förbönen för sjuka gäller människor mitt ibland 

oss, medan de fattiga placeras tillsammans med dem som befinner sig i krig och orättvisor. En 

ny typ av förbön gestaltas i böner för arbetslösa och ensamma.89 

 

Bön för det eviga livet 

I HB86 förekommer förböner för det eviga livet mycket sparsamt. Livet och livet efter detta, 

binds samman och sträcka sig in i evigheten som ett pågående skede. Döden nämns knappt 

alls, utan är omskriven till exempel till ”Låt ditt eviga ljus lysa för dem”, ”att komma hem till 

din eviga glädje”, ”förena oss med dig”, ”änglarna och alla heliga i himlen och på jorden”.90 

 

4.4 Analys av förbönerna i HB86 i förhållande till folkkyrkans idealtyper 

I denna del analyseras förbönerna i HB86 utifrån fem idealtyper i 

folkkyrkan. Analysen har i möjligaste mån utförts som analysen av förbönerna i föregående 

kapitel. Syftet är att spåra folkkyrkans teologi i bönerna.  

Här följer en tabellerad analys av HB86 förböner i förhållande till idealtyperna i 

folkkyrkan: 

 

  

                                                             
87 Oljelund,199. 
88 Oljelund,195. 
89 Oljelund,198. 
90 Oljelund, 201. 
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Förbön 1 

 
Folkkyrkan som nådemedelsiinstitution 

Idealtyp 1 

”bevara dem i din kärlek” 

En kollektivt orienterad, skapelseteologisk 

folkkyrkotanke Idealtyp 2 

”För vårt land och vårt folk” 

En tjänsteinriktad folkkyrkosyn Idealtyp 3 ”för hennes gudstjänst och arbete bland 

människor” 

”vi ber för hemmen i vår församling” 

” för dem som kämpar för sin tro” 

Folkkyrkan som en nådemedelsförvaltande 

gemenskap Idealtyp 4 

”ber för dem som genom dopet” 

”för dem som har ett särskilt ansvar i kyrkan 

och församlingen” 

” de genom dopet blivit upptagna” 

Den feministiskt bestämda folkkyrkosynen 

Idealtyp 5 

”för dem som kämpar för sitt 

människovärde” 

”för dem som plågas av rasförtryck och 

sociala orättvisor” 

 

Förbön 3 

Folkkyrkan som nådemedelsinstitution 

Idealtyp 1 

”Herre du hör innan vi ropar” 

 

Kollektivt orienterad, skapelseteologisk 

folkkyrkotanke Idealtyp 2 

”respekt för skapelsens gåvor” 

” om enhet och förnyelse” 

Den femininstiskt bestämda folkkyrkosynen 

Idealtyp 5 

”om aktning för människans värde och 

värdighet” 

 

Förbön 4 

En kollektivt orienterad, skapelseteologiskk 

folkkyrkotanke Idealtyp 2 

”där man samverkar och hjälper varandra” 

 

En tjänsteinriktad folkkyrkosyn Idealtyp 3 ”Gud vi kommer till dig” 

Folkkyrkan som en nådemedelsförvaltande 

gemenskap Idealtyp 4 

”om godhet och vishet hos de som får makt 

att styra” 
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Den feministiskt bestämda folkkyrkosynen 

Idealtyp 5 

”om fred och rättvisa mellan folken” 

”om aktning för människans värde och 

värdighet” 

Förbön 6 

En kollektivt orienterad, skapelseteologisk 

folkkyrkotanke Idealtyp 2 

”vishet för dem som regerar” 

”Gud hos dig är livets källa” 

Den feministiskt bestämda folkkyrkosynen 

Idealtyp 5 

”för de små och svaga” 

 

Förbön 7 

En kollektivt orienterad, skapelseteologiskk 

folkkyrkotanke Idealtyp 2 

”ena och församla henne” 

”vårt land och vårt folk” 

En tjänsteinriktad folkkyrkosyn Idealtyp 3 ”kraft att hjälpa” 

Folkkyrkan som en nådemedelsförvaltande 

gemenskap Idealtyp 4 

”Ge oss blick för den dolda nöden” 

Den feministiskt bestämda folkkyrkosynen 

Idealtyp 5 

”rashet och sociala orättvisor” 

”rättvisa och trygghet åt alla” 

 

Förbön 9 

Folkkyrkan som nådemedelsinstitution 

Idealtyp 1 

”böj dig till oss, stilla vår oro och tag oss till 

dig” 

”hjälp oss att tro på ditt ord” 

En kollektivt orienterad, skapelseteologiskk 

folkkyrkotanke Idealtyp 2 

”skapa den ständigt på nytt” 

En tjänsteinriktad folkkyrkosyn Idealtyp 3 ”hjälp förnekare att finna dig” 

Folkkyrkan som en nådemedelsförvaltande 

gemenskap Idealtyp 4 

”helige Ande som tröstar och förnyar oss” 

Den feministiskt bestämda folkkyrkosynen 

Idealtyp 5 

”skydda luft och vatten” 

”låt inte människor bli förtryckta” 

 

Kyrkans förbön i HB86 beskriver i förbön nr.1, kyrkan i världen i ett globalt och mer allmänt 

perspektiv. Här ses kyrkan som subjekt. Det är hennes gudstjänst och hennes arbete, ibland 

människor som står i centrum, liksom hennes uppgift att förmedla frälsningsbudskap och fred. 
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Detta kan tolkas in i idealtyp 3, som en tjänsteinriktad folkkyrkosyn. Dopet beskrivs som att 

bli upptagen i Kristi kyrka, som kan tolkas som idealtyp 4, som handlar om att vara en 

nådemedelsförvaltande gemenskap med tjänsteinriktning där dopet ska ges förintet, 

upptagandet blir ett resultat, utan krav på tro. Här ber man också för konung, regering och 

riksdag i landet, liksom styrande på lokal nivå, som idealtyp 2 i den kollektivt orienterade, 

skapelseteologiska folkkyrkotanken. Idealtyp 5 som är den feministiska bestämda 

folkkyrkosynen, finns också med i förbön nr.1 där man ber för allas lika värde, samt mot 

rasförtryck och sociala orättvisor.91  

I förbön nr.3 ber kyrkan för respekt för skapelsens gåvor som stämmer in på idealtyp 2 

som en kollektivt orienterad, skapelseteologisk folkkyrka i människors lika värde och 

värdighet, som idealtyp 1. Denna bön som också stämmer in på idealtyp 3. Denna typ 

beskriver en objektiv syn på kyrkan i att det är Gud som vet och känner människan innan hon 

ännu förstår och kan tro idealtyp 1.92  

I förbön nr.4 är det människan som kommer till Gud med sina önskningar och behov, där 

människan är subjekt. Den är individinriktad, liksom idealtyp 1 och 3. Här handlar det också 

om att ta ansvar för sin kyrka, i idealtyp 2 där man samverkar och hjälper varandra, på ett 

demokratiskt sätt. I idealtyp 2 stämmer den också in på, en folkets kyrka i samhället, i förbön 

4. Förbön nr.6 har en stark demokratisk- och tjänsteinriktad prägel som idealtyp 2 och 3. 

I förbön 7 finns både idealtyp 2 och idealtyp 5 med, de handlar om rättvisa och trygghet för 

alla i ett jämställdhetsperspektiv.93 I förbön nio kan vi se idealtyp ett i bönen, ”Herre förbarma 

dig, låt inte människor blir förtryckta, utnyttjade och föraktade”, som även stämmer in på 

Idealtyp två och fem.94 

I förbön nr.9 lever idealtyp 1 vidare i bön om ”hjälp att tro på ditt ord”. Det handlar också 

om att som idealtyp 2 ”skapa kyrkan ständigt på nytt” i en kollektivt orienterad, 

skapelseteologisk folkkyrkotanke. Att be om att ”skydda luft och vatten” blir nya begrepp i ett 

ekologiskt miljötänk i alla människors lika värde i att ha ren luft och vatten att dricka som 

idealtyp 5 i den feministiska bestämda folkkyrkosynen för jämlikhet för alla människor 

oavsett, ras, kön och religion. Samtliga idealtyper i folkkyrkan har här funnits representerade i 

förbönerna. En spridning och en mångfald kan utläsas mellan de olika idealtyperna. I 

förbönerna blandas också de olika inriktningarna i samma förböner. 

                                                             
91 HB-86 förbön 1, bilaga 2. 
92 HB-86 förbön 4, bilaga 2. 
93 HB-86 förbön 6 och 7, bilaga 2. 
94 HB-86 förbön 9, bilaga 2. 
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I detta kapitel har momentet Kyrkans förbön analyserats i HB86. Kapitlets syftet har varit 

att upptäcka vilka folkkyrkosyner som speglas. Här kan också ett starkt gemenskaps tänkande 

kännas igen i ett Gudsfolk som ber tillsammans. Den gudstjänstordning som finns i HB86 är 

mer lik den romersk-katolska kyrkans än tidigare kyrkohandbok. Bland kyrkorna i väst finns 

det idag en dragning till en mera likriktad gudstjänstform i ekumenisk inriktning. I kapitlet har 

också förbönernas form och placering i högmässan analyserats samt de förbönsämnen som 

här anses vara viktiga förböner som böner för kyrkan, världen och det eviga livet. 
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Kapitel 5. Folkkyrkosyn i förbönerna i HB42 och HB86 
 

I de föregående kapitlen, tre och fyra, har en analys genomförts av förbönerna i HB42 och 

HB86. Dessa förböner kommer här att jämföras och utifrån vad som framkommit diskutera de 

slutsatser om kunnat dras av den komparativa analysen. 

 

5.1 Jämförelse av förbönens moment i HB42 och HB86  

Kyrkohandbokskommitténs arbete med HB42 kan förklaras som ett genombrott för liturgins 

förnyelse. Det var vid tillkomsten av denna kyrkohandbok som kampen var som störst mellan 

de som ville förnya och stärka nattvardens roll och de som ville bevara gudstjänstordningen, 

som en predikogudstjänst. I detta fanns en spänning mellan altaret och predikstolen som den 

mest betydelsefulla delen i högmässan. Efter detta genombrott gick utvecklingen framåt för 

liturgin och dess uttryck och gestaltning. Ett av de viktigaste genombrotten var att nattvarden 

ställning stärktes genom att skriftermålet flyttades in i högmässan. Denna utveckling fortsatte 

sedan i en rak linje till HB86.95 

Kyrkan har över tid tolkats som Kristi kropp och representant för Kristus, med Påsken som 

centralt fokus. En andra syn har varit kyrkan som ett Gudsfolk vars genombrott skedde i och 

med Andra Vatikankonciliet. Begreppet koinonia, som betyder gemenskap började användas 

och gestaltades i ett Gudsfolk som ber tillsammans. Gudsfolks gemenskap går tillbaka till 

Gamla testamentet och till Guds utvalda folk. Anden är den centrala och pingsten den centrala 

handlingen i gestaltningen.96 

Stora förändringar i samhället och inom kyrkan, skapade ett tidigare och ett senare skede i 

och med 1960-talet. Under detta årtionde förändrades synen på auktoriteter och öppnade 

också upp samhället till världen i övrigt i ett globalt perspektiv. Inom kyrkan startades den 

ekumeniska rörelsen, där de kristna sågs som ett enat folk som inneslöt hela världen. Detta 

blir tydligt i kyrkohandbokskommitténs arbete, i att förena världen med kyrkan, samt att 

profilera mötet med det heliga. Gudstjänstens utformning gick också från att endast firas på 

söndagar till att firas på övriga dagar i veckan med ett stort utbud av gudstjänstordningar.97 

Kyrkans förbön bads alltid av präst i HB42 men en markant skillnad skedde genom den 

gemenskaps tanke som växte fram och skapades i HB86. Där är det hela församlingen som 

ber tillsammans till Fadern. Skillnaderna blir också stora när det gällde delaktigheten för 

                                                             
95 Klingert, 23. 
96 Ekstrand, 98. 
97 Klingert, 104. 
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gudstjänstdeltagarna samt en strävan efter större frihet i utformningen och en tydligare 

struktur med likriktning med andra västliga kyrkor i gudstjänstens ordo.98 

 

5.2 Folkkyrkosyner speglade i förbönerna i HB42 och HB86 

I HB42 kan en stark influens av de två tidiga idealtyperna uppfattas i folkkyrkan som 

nådemedelsinstitution, idealtyp ett, företrädd av Billing och den kollektivt orienterade, 

skapelseteologiska folkkyrkotanken idealtyp två, företrädd av Eklund. Förbönerna är här ett 

tidstypiskt uttryck för kyrkan och samhället vid denna tid. Den objektiva försoningsläran och 

Guds handlande med sitt folk i den nådemedelsinstitutionerade folkkyrkan blir synlig här, 

liksom den starka kopplingen till nationen Sverige i den kollektivt orienterade, 

skapelseteologiska folkkyrkosynen idealtyp två. Kyrkan som folket i Sveriges kyrka, kan 

upptäckas i samtliga analyserade förböner i HB42. Idealtyp fyra som folkkyrkan som en 

nådemedelsförvaltande gemenskap, blir synlig i dopets betydelse och den förväntade 

delaktigheten efter dopet i de troendes gemenskap.  

Ord som beskriver Idealtyp ett, folkkyrkan som nådemedelsinstitution är, Ordet och 

sakramenten, samt nåden. I Idealtyp två, den kollektivt orienterade, skapelseteologiska 

folkkyrkotanken, handlar det om ord som ”vårt fädernesland”, ”konungens väl” och ”endräkt” 

idealtyp fyra beskrivs i ord som ”kraft åt de unga att vandra på dina vägar” och ”att led med 

din Ande dem som äro församlade att rådslå om hennes väl” 

I HB86 får kyrkan en ny roll, som subjekt och den som tjänar i förbönen. Kyrkan 

är också en demokratisk kropp och människorna beskrivs som var för sig, viktiga och inte 

endast som en grupp. Det är folket/människorna som ska ta ansvar för sin kyrka. Kyrkan får 

här också en annan betydelse av att vara, dels lokalt förankrad och samtidigt en del av den 

världsvida kyrkan. Allas lika värde, jämställdhet, samt en ekologisk tanke, i att ta hand om sin 

miljö speglas. Orden som används är exempelvis: Rasförtryck, sociala orättvisor och 

skapelsens gåvor som tyder på (idealtyp fem), en tjänsteinriktad folkkyrkotanke samt idealtyp 

fyra, folkkyrkan som nådemedelsförvaltande gemenskap.  

I jämförelsen blir skillnaden tydlig mellan HB42 och HB86. Där HB42 tydligt visar på en 

enhetskyrkas roll i förbönerna medan i HB86 presenteras en mångfacetterad kyrka där 

mångfald i förbönernas antal och innehåll speglas och flera idealtyper har utvecklats. Alla 

idealtyper förekommer inte i alla förböner, men finns representerade i det totala antalet 

undersökta förböner. Det går dock en röd tråd från Idealtyp ett, två och fyra, till HB86 där de 

                                                             
98 Ellverson,12. 
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fortsätter att vara representerade i förbönerna där. Mängden av de tidiga idealtypernas 

förekomst blir dock lägre i HB86 och idealtyp tre, fyra och fem mera förekommande här. De 

två spåren av den skapelse- och frälsningsorienterade folkkyrkosynen finns men blandas 

också i förbönerna. I HB86 förekommer dock den skapelseteologiska folkkyrkotanken vid fler 

tillfällen. 

I HB42 förekommer idealtyp två i samtliga böner. Språket och de ordval som görs, 

ger en tydlig indikation på att idealtyp två är flitigt förekommande. Ord som Konungen och 

hans hus och fosterlandet. Gästerna vid nattvardsbordet betonar rollen som gäst snarare än 

som syskon eller vänner vilket stämmer in med idealtyp ett där man i första hand är en 

gudstjänstfirande församling i en öppen folkkyrkotanke. Det handlar inte om en förening av 

likasinnade, utan en mottagen gåva av Gud i den som tar emot nådemedlen från Gud, vilket 

också stämmer in på idealtyp tre och fyra.99 

I HB86 blir kyrkan den som ber för världen som den tjänsteinriktade 

folkkyrkosynen i idealtyp tre. Kyrkan ses som en enhetlig kropp där det är de enskilda 

människornas behov som ska fyllas. Dopet är mer klart uttryckt här och visar på den 

nådemedelsförvaltande gemenskapen i ett mottagande av Guds gåvor. I förböner för kungen, 

regering och riksdag handlar det här om en folkets kyrka. Folket tar ansvar för sin kyrka och 

kyrkan ber för de styrande. Det nya som kommit in, handlar om den jämlikhetstanke som 

finns i idealtyp fem. I HB86 talas det i förbönerna ofta om allas lika värde och att ingen ska 

känna sig förtryckt och mindre värd.100 Det finns också ett nytt sätt att be för världen i 

behovet av att ta hand om vår miljö i ett ekologiskt uttryck som beskrivs i exempelvis förbön 

nio, i att värna om luften och vattnet och skydda det.101 

När uppsatsen ställer dessa kyrkohandböcker mot varandra, komparativt kan följande 

iakttas av likheter och skillnader upptäckas: 

 

HB42                HB86 

* Färre förböner             Fler förböner 

* Färre idealtyper representerade       Fler idealtyper 

* De två vanligt förekommande idealtyperna   Spridning och mångfald 

finns representerade i alla fyra förbönerna    förekommer i förbönerna 

* Olika idealtyper i varje förbön        Större bredd av idealtyper i varje förbön 

                                                             
99 HB-42 förbön förbön 2, bilaga 1. 
100 HB-86, bilaga 2. 
101 HB-86 förbön 9, bilaga 2. 
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* Kristet/religiöst språk           Mer allmänt språk 

* Förbönerna nationella och         Förbönerna globala 

globala i missionssyfte    

* Auktoritära/Ämbetets roll         Gemenskapsstänk 

* Dödens närvaro            Dödens frånvaro 

 

Utifrån denna uppställning kan sägas att olikheterna är fler än likheterna. Det finns dock en 

linje av folkkyrkotanken som följer med från HB42 till HB86, där det finns en överförd 

tradition som förmedlas. De två kyrkohandböckerna representerar olika sätt på vilket 

gudstjänsten kan utformas. I HB42 är söndagsförmiddag enda tid och dag att fira högmässa. 

Det är en ordning för högmässa med nattvard och en ordning utan nattvard, med endast några 

avvikelser från den på grund av kyrkoårets högtider.102 Det blev en viss skillnad i ordningen 

när inte nattvardsdelen fanns med.  

Likriktningen var också stor genomgående i hela landet. Genom det regeringsbeslut som 

låg till grund, blev användandet något som var förpliktigande enligt beslut. Den ecklesiologi 

som uttrycks i en gudstjänst kan också vara speciellt lokalt förankrad genom den kyrkliga 

traditionen som finns på platsen. Detta skapar ett underförstått uttryck som blir måttstocken 

för hur en gudstjänst bör firas. När kyrkohandboken omsätts i handling blir varje gudstjänst 

unik, trots att samma ordning följs. Det märks tydligt i förbönsdelen i HB86, där lokalt 

förankrade händelser i samhället, som kanske bara finns just på den platsen, tas upp. 

Perspektivet i Förbönen för kyrkan är helt olika i HB42 och HB86. I HB86 talar man om 

vi, vilket inte HB42 gör. Man ber för den lokala församlingen och med den universella kyrkan 

i världen. Den nationella som ofta förekommer i HB42 förekommer inte i HB86.103 

De tydligaste skillnaderna i bönen för världen ligger i att HB42 endast ser världen som 

mission, eller ett hot, där man eftersträvar fred. I HB86 finns en global tanke att 

gudstjänstdeltagarna ber för alla folk och att alla hjälps åt över hela jorden för fred och 

rättvisa. I förbönen för sjuka i HB42 står den tillsammans med böner för dem som ligger för 

döden, vilket är skilt åt i HB86.104  

Edgardh diskuterar utifrån Idealtyp 5, folkkyrkans roll i gudstjänstens liturgi. När 

gudstjänsten fungerar som bäst balanseras de olika aspekterna i det individuella och det 

                                                             
102 Oljelund, 23. 
103 Oljelund, 198. 
104 Billings folkkyrkosyn i den förekommande nåden, Ekstrand Idealtyp 1.  
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gemensamma, det lokala och det världsvida, i ett berikande och kritiskt samspel i en och 

samma gudstjänst.105 

Det visar också på hur man försöker hålla samman många olika spänningar som kan dra åt 

olika håll i gudstjänstlivet i Svenska kyrkan. Gudstjänstlivet ska präglas av hög kvalitet i 

gestaltningen, men också av stor bredd; av anpassning till tiden, men också förankring i 

traditionen, av att vara en trosgemenskap, men samtidigt en gemenskap konstituerad av nåd, 

av att vara en episkopal kyrka, men också en demokratiskt organiserad folkkyrka; av att 

upprätthålla ett regelbundet söndagligt gudstjänstliv och ett gudstjänstliv med variation under 

vecka och under året, men också med gudstjänster som möter människor vid särskilda 

tillfällen i livet.106 

Gudstjänsten är först och främst ett svar på Guds kallelse och en samling kring Guds 

närvaro. Gudstjänst kan ses som människans gestaltande av sin relation till Gud, men den kan 

också ses som Guds handlande med människan, och det är detta senare perspektiv som 

primärt är i fokus för den liturgiska teologin.107 

 

I detta kapitel har de förändringar i folkkyrkosyn över tid analyserats i kyrkans förböner i 

HB42 och HB86. Här har jämförelser gjorts mellan förbönerna och likheter liksom olikheter 

presenterats. Syftet med detta kapitel har varit att synliggöra de folkkyrkosyner som upptäckts 

i förbönerna för att belysa folkkyrkotanken i Svenska kyrkans liturgi. Nu övergår kapitlet till 

att presentera slutsatser. 

 

5.3 Slutsatser  

Här presenteras slutsatser i förhållande till problemformuleringen. Uppsatsen har haft tre 

arbetsfrågor som här har för avsikt att besvaras.  

 

1. Vilka folkkyrkosyner går att upptäcka i HB42 i kyrkans förbön i högmässan? (Kap.3) Den 

allmänna kyrkobönen har analyserats till dess form och dess placering i högmässans ordning 

utifrån Klingert och Oljelunds forskning. Centrala faktorer som påverkat utformningen av 

HB42 har diskuterats. Det fanns teologiska motsättningar inom handbokskommittén som 

berodde på den spänning som fanns mellan de i kommittén som ville förnya 

nattvardsgudstjänsten och de i kommittén som ville bevara predikogudstjänsten. Det fanns 

                                                             
105 Edgardh, 198. 
106 Edgardh, 202. 
107 Edgardh, 205. 
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alltså en spänning mellan altaret och predikstolen i vad som kommittén ansåg som det 

viktigaste i gudstjänsten. Den liturgiska förnyelsen av gudstjänsten som följde ledde till att 

skriftemålet flyttades in i högmässan och kommunionsförhören avskaffades. Högmässans 

ordning blev nu en högmässa med nattvard och en utan nattvard.  

 Prästen var centralgestalten som genomförde högmässan med församlingsbor som gäster 

och åhörare. Förbönens plats i högmässan hade tidigare flyttats till att nu ligga inom ordets 

gudstjänstdel och utgjorde ett mellanstycke till övergången till nattvardsdelen. 

Förbönen lästes eller sjöngs av prästen, vänd mot altaret. Förbönerna var få till antalet med 

liten variation med endast fyra förböner och litanian, i en fast ordning, som styrdes av vilken 

helg man firande gudstjänst. En stor enhetlighet eftersträvades i att högmässan skulle vara 

likriktad över hela landet. 

Förbönerna speglade den kontext de genomfördes i där den nationella känslan var stark. 

Här bad man för sitt land, sin kung och all överhet. Den hierarkiska ordningen med stark 

auktoritet var rådande i samhället. Detta speglade även kyrkan som var en kyrka tätt 

sammanbunden med staten. Förbönerna handlar också om de svaga och sjuka i samhället.  

Böneämnena i HB42 är uppdelade i tre kategorier som är: Kyrkan, världen och de kristnas 

salighet. Förbönerna för kyrkan handlar särskilt om de som står i missionstjänst ute i världen. 

När kungörelser sker i gudstjänsten tas förböner upp som gäller döpta, vigda och de som 

avlidit. Förböner för arbete, inkomst och hem är väl representerade. Det eviga livet blickar 

framåt mot himmelriket i framtiden och här är döden en naturlig del av livet.  

De idealtyper i folkkyrkan som kan upptäckas i förbönerna är de tidiga inriktningarna, 

företrädda av Billing och Eklund samt Olsson, Wingren och Giertz. Billings folkkyrkosyn är 

frälsningsorienterad och har den förekommande nåden som centralt begrep. Eklund företräder 

den kollektivt orienterade, skapelseteologiska folkkyrkotanken. Med Billling och Eklund 

skapas två inriktningar inom folkkyrkotanken. Dessa idealtyper är jämt representerade och 

förekommer i samtliga fyra förböner. Idealtyp 1 företrädd av Billing kan analyseras genom 

ord som ”Ordet och sakramenten” det är här, Gud som handlar i första hand och tar initiativ 

till mötet med människan i den förekommande nåden. Idealtyp 2 företrädd av Eklund 

analyseras i ord som ”konungen och hans hus”, ”fred för fosterlandet Sverige” och ”endräkt”. 

Folkkyrkan som en nådemedelsförvaltande gemenskap handlade om barndopet centrala 

betydelse utan troskrav. Däremot sågs de efter dopet som delaktiga i de troendes gemenskap. 

Den territoriella församlingen beskrevs av Giertz som sockenkyrkans centrala roll i samhället 

och där alla är delar av kristi kropp varandra till tjänst. Som uttrycks som att be för ”kraft åt 

de unga att vandra på dina vägar” och ”återförening av de förvillade”. 
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2. Vilka folkkyrkosyner går att upptäcka i HB86 i kyrkans förbön i högmässan? (Kap.4) 

I kapitel fyra har en likartad analys av Kyrkans förbön i högmässan utförts. Här har Klingert, 

Oljelund, Edgardh och Ellversons avhandlingar i huvudsak studerats. I HB86 handlar 

utformningen av ny handbok om ekumenik i en allmänkyrklig strävan att sammanföra kyrkan 

till en enhet i den globala världsvida kyrkan.  

En annan faktor handlar om församlingsbornas delaktighet, som efter stora politiska 

förändringar i Sverige påverkat samhället, och även kyrkan, som ifrågasattes som auktoritet. 

Ett stort antal gudstjänstordningar utformades för att de skulle passa mångfalden och som 

kunde representera människors olikheter, i hur man föredrar att fira gudstjänst. Den kritik som 

fördes fram handlade om en oro för att enhetligheten skulle försvinna och att det fanns en risk 

att de gudstjänstdeltagare som inte så ofta besökte en gudstjänst skulle känns sig utanför i sin 

okunskap över vad som skedde.  

Det fanns också en motvilja till att fler aktörer skulle tjäna i högmässan, då man ville 

bevara prästens centrala roll som gudstjänstförrättare. Viss kritik höjdes över bristen på 

teologisk diskussion i handboksförslaget. Denna diskussion handlade om kyrkans 

självförståelse, om relationen mellan kyrkans liturgi och hennes tro.  

Strukturerna i gudtjänstordningarna kunde förändras och en rad moment blev fakultativa, 

liksom att det blev möjligt att utforma vissa moment enligt lokal praxis. Förbönernas form 

och placering i kyrkorummet förändrades. Den allmänna kyrkobönen bytte namn till Kyrkans 

förbön för att tydligt markera att det var en kyrkans förbön som bads tillsammans. 

Förbönsmomentet fick nu ett genombrott i att lekmän kunde delta i planering och 

genomförande av förbönerna. Förhoppningen var att det skulle skapa engagemang och 

intresse.  

En ny sjungen Litania utformades också för att belysa litugins betydelse i månfald. 

Förbönen sågs nu som något viktigt och den nya HB86 beskrevs av handboksgruppen som en 

bönebok i en tanke om att utvecklas i att be tillsammans. Förbönens gestaltning arbetades 

också om för att få ett tydligt uttryck i allas bön mot altaret. Möjligheten fanns också att 

utforma förböner med egna ord samt ett avsnitt med en tyst stund för eftertanke och egen 

förbön.  

Även förbönerna i HB86 har rubriker som handlar om bön för kyrkan, världen och det 

eviga livet. Här är det den lokala församlingen som är kyrkan som man ber för. Det är den 

lokala församlingen som ber tillsammans för världen, för människor, för familjen och den 

enskilde. Bön för världen handlar om fred på jorden och alla människors lika värde. Nya 
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begrepp är böner för arbetslösa och ensamma. Förböner för det eviga livet binds här samman 

med livet i världen och sträcker sig in i evigheten, då döden är mera bortkopplad.  

Med sin mångfald i HB86 kan det finnas en risk att budskapet blir otydligt när 

många faktorer vävs in, å andra sidan kan en mångfald av perspektiv vidga förståelsen av vad 

det är att vara kyrka. I analysen av förbönerna i HB86 i förhållande till folkkyrkans idealtyper 

förblir kyrkan subjekt, det är hennes gudstjänst och hennes arbete. Detta kan tolkas in i 

(Idealtyp 3) som den tjänsteinriktade folkkyrkotanken i att det är människan som tjänar 

genom kyrkan. En nådemedelsförvaltande gemenskap i (Idealtyp 4), kan upptäckas i synen på 

dopet som i betydelsen, centralt även här. Förböner för kungen och regering och riksdag finns 

kvar och stämmer in med (Idealtyp 2) som den kollektivt orienterade, skapelseteologiska 

folkkyrkotanken, men här i nedtonad utformning i förhållande till HB42. Nya förböner är 

böner för allas lika värde, rasförtryck och sociala orättvisor som (Idealtyp 5) i den feministiskt 

bestämda folkkyrkosynen. Resultatet visar att alla idealtyperna, de äldre liksom de yngre, är 

representerade i någon form i förbönerna och att det finns flera idealtyper i varje förbön vilket 

visar på stort inflytande av folkkyrkotanken i förbönerna. 

 

3. Vilka förändringar i folkkyrkosyn över tid speglar förbönerna HB42 och HB86? Som svar 

på problemformulering kan uppsatsen konstatera att det finns en röd tråd av folkkyrkosyn i 

Kyrkans förbön i ordningen i HB86 som har levt kvar sedan HB42. Det finns ecklesiologisk 

folkkyrkosyn i traditionen som överförts i förböner. Det finns dock en något större tyngd av 

en inriktning i fördelning, vilket tyder på att den kollektivt orienterade, skapelseteologiska 

folkkyrkosynen är något mer representera i HB86 i förbönerna än den nådemedelsinriktade. 

Nya idealtyper i folkkyrkan har uppkommit vilket visas i förbönerna. Med den mångfald 

som presenterats i förbönerna i HB86 finns det en fara att förbönens innehåll blir alltför 

otydlig i sin teologi. Det finns ett ömsesidigt beroende i handlingen i liturgin som utan 

genomarbetad teologi blir en tom handling. Liksom en teologi som inte uttrycks i handling, 

blir osynlig för världen. Altarets roll i förbönernas gestaltning har bytts ut mot att stå i ambon 

mot församlingen, i en gemenskapstanke att be tillsammans, vilket inte är något dåligt i sig, 

men förbönerna blir därmed mera koncentrerade mot människorna i gemenskapen än i 

riktning mot Gud och visualisera altaret. Det är lätt att förbönerna stannar vid att uttrycka vår 

längtan, som människor, att göra det goda för varandra, utan att inkludera Gud som är källan 

till allt gott och den som människan får uttrycka sin bön till och hämta den goda kraften ifrån. 

Gestaltningens betydelse i liturgin är viktig likasom den teologi som finns i orden i 

förbönerna.  
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Billing och Eklunds tankar finns kvar och lever till viss grad kvar i förbönerna. Deras 

folkkyrkosyn utvecklades också av dess efterföljande teologer och speglar utvecklingen. Det 

nya handlar om att nå den moderna människan som är analyserande och ifrågasättande till 

auktoriteter och för en ställning av oberoende. Det handlar också om att få människor att 

känna sig delaktiga i vad som händer i kyrkan. Frihet i förbönerna att uttrycka sig liksom att 

vara ett ljus för världen för de svaga och behövande.  

Den ekumeniska tanken om en kyrka i världen i ett globalt tänk i allas lika värde och 

rättighet, företräds särskilt av den feministiska teologin i strävan efter jämställdhet även inom 

kyrkan.  

Analysen visar att folkkyrkans roll i Svenska kyrkan fortfarande är starkt förankrad. Den 

skapelseteologiska folkkyrkotanken har i HB86 större plats och har utvecklats mera genom 

tid, än den nådemedelsinriktade, genom sitt starka sociala engagemang i samhället i stort och 

den liberala synen på kyrkan som en inomvärldslig institution som hjälper och stöttar 

människor i samhället som den goda kraft den är. Är det dock viktigt att vara tydlig i hur 

teologin speglas i gudstjänstens gestaltning. 
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Sammanfattning  

Uppsatsens problemformulering är: Vilka folkkyrkosyner går att utläsa i kyrkans förbön enligt 

Svenska kyrkans handböcker från 1942 och 1986? Min uppgiften blir därför att specifikt 

undersöka kyrkans förbön i högmässan och analysera förbönerna med hänseende till olika 

förekommande folkkyrkosyner. Speglas här en förändring i folkkyrkotanken under perioden 

och i så fall hur? 

De arbetsfrågor som uppsatsen sökt svar på är: Vilka folkkyrkosyner går att 

upptäcka i HB42 till kyrkans förböner i högmässan? Vilka folkkyrkosyner går att upptäcka i 

HB86 förböner i högmässan? Vilka förändringar i folkkyrksyn speglar förbönerna i HB42 och 

HB86? 

Tillkomsten av handböckerna har introducerats. Genom analys av dessa kyrkohandböcker 

har uppsatsen sökt att upptäcka den levda folkkyrkoteologin (ecklesialiteten) och vilka 

folkkyrkosyner (ecklesiologier) som går att identifiera i respektive förbönsmoment. Vilka 

skillnader och likheter som kan upptäckas beträffande folkkyrkans roll i förbönen, har 

analyserats. Kyrkans förbön har beskrivits i dess språk och gestaltning i högmässan. Den 

analysteori som valts är folkkyrkans idealtyper utarbetade av Thomas Ekstrand. Han ställer 

upp fem modeller som folkkyrkans olika inriktningar kan delas upp i. Dessa fem idealtyper 

har analyserats i förhållande till Kyrkans förbön i högmässan. Förbönerna i HB42 och HB86 

har jämförts och utifrån denna undersökning dragit följande slutsats. 

Uppsatsen kan konstatera att det finns en röd tråd av folkkyrkosyn i Kyrkans förbön i 

ordningen i HB86. Det finns en tradition som överförts och nya idealtyper som tillkommit 

över tid. Traditionen från de äldsta finns representerade i en kollektivt orienterade 

folkkyrkotanke och i en individorienterad folkkyrkotanke över den undersökta perioden. 

Samtidigt har dessa utvecklats och nya kommit till.  

Folkkyrkan enligt Ekstrands idealtyper är väl representerad och kan upptäckas i samtliga 

förböner, men med en viss förskjutning mot den kollektivt orienterade folkkyrkotanken och 

de nya idealtyper som tillkommit. Det finns dock en fara genom förbönernas mångfald och 

nya gestaltning att förbönsmomentet blir otydligt i sin teologi.  
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Bilaga 1. 

HÖGMÄSSA MED NATTVARD ORDNING FRÅN HB 42. 

 

Allmän kyrkobön  
 

 

 

Bön nr. 1:108 Helige Herre Gud, helige, starke Gud, Helige barnhärtige    

Frälsare, du evige Gud.  

              (Församlingen må kunna sjunga 

             Förbarma dig över oss.) 

   

     Om våra själars frälsning, om din kyrkas välgång och utbredande    

över jorden, om alla trognas endräkt, om skydd åt denna helgedom    

och åt alla som här inträda, om herdar och själasörjare efter ditt    

sinne, om välsignelse av ditt ord och dina heliga sakrament, om    

helgelse till ande, själ och kropp ropa vi till dig, o Herre. 

   

             (Församlingen må kunna sjunga 

            Hör oss, milde Herre Gud.) 

 

   Om frid i hjärta och hem, om kraft åt de unga att varndra på dina     

vägar, om fred åt folken, med rätt och rättfärdighet på jorden, om    

lycka åt konungen och hans hus, om välsignelse över all    

överhet, om landets väl, om livets nödtorft, om hjälp     

under dagen och beskärm under natten ropa vi till dig, o Herre 

       

             (Församlingen må kunna sjunga 

            Hör oss, milde Herre Gud.) 

   

   Om bistånd åt fattiga och sjuka, om återförande av de förvillade, om    

räddning åt dem som äro i frestelse eller fara, om ståndaktighet åt    

ditt namns bekännare, om  din närvaro allestädes där gråt och    

klagan råda, om förening med dem som gått     

hem i tron och nu vila i frid, om en stilla död och evig salighet    

ropa vi till dig, O Herre. 

            (Församlingen må kunna sjunga 

           Hör oss, milde Herre Gud.) 

 

      Du, vår Gud, är värdig att mottaga pris och ära och makt, från    

evighet till evighet. Amen.  

 

Nr. 2    

                                                             
108 I fortsättningen kommer jag att benämna förbönerna med nummer 1,2,3 osv. för att kunna referera 
till dem. 
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Dig, evige och allsmäktige Gud, alltings skapare och beskärmare,    

åkalla vi. Var oss nådig för Jesu Kristi skull, och tänk icke på våra    

synder.Helga och regera oss med din Helige Ande,och giv oss nåd    

att efter ditt ord vandra i ett heligt levene. 

     Församla, styrk och bevara din kristenhet genom    

ordet och de heliga sakramenten.Låt ljuset av Kristi evangelium    

uppgå för alla folk, och styrk dina sändebud med kraft och 

  frimodighet. Hjälp och uppehåll dem som lida för rättfärdighetens 

  skull. Välsigna kyrkan i vårt land, hennes församlingar och    

tjänare. (Led med din Ande dem som nu äro samlade att rådslå om    

hennes väl.) 

 

       Förtag misstro och fiendskap mellan folken, och låt    

fred råda på jorden. Skydda och bevara vårt fädernesland.    

Välsigna konungen och hans hus. Förläna din hjälp till rikets    

styrelse och försvar.(Välsigna riksdagen, att dessrådslag lända    

till landets bästa.) Håll rätt och rättfärdighet vid makt, och gör    

oss till ett folk som fruktar dig.Skänk oss arbetets glädje, och väck    

vår håg att inbördes hjälpa och tjäna varandra.Låt din välsignelse    

vila över markens gröda, och giv framgång åt allt gott verk. 

 

      Välsigna våra hem, och giv att de unga må tillväxa i    

din sanning och fruktan. ( Tänk i nåd på dem som beredas till sin    

första nattvardsgång).Välsigna gästerna vid ditt heliga bord, att    

de där må stärkas i tro och kärlek och det eviga livets hopp.  

 

      Vårda dig i nåd om alla fattiga och värnlösa,    

ensamma och betungade.Hugsvala alla sjuka och döende. Hjälp    

oss omsider i vår sista stund, och förläna oss efter detta    

förgängliga livet en evig salighet.      

Genom Jesus Kristus, din Son, vår Herre. Amen. 

 

 

Nr. 3  Herre, vår Gud och Fader. Tänk i nåd på din kyrka, och förlossa    

henne från allt ont. Styrk och bevara henne genom ordet och    

sakramenten, och fullända henne i din kärlek. Välsigna hennes    

tjänare och deras verk. Stå dem bi, som lida förföljelse för ditt    

namns skull. Vidga din kyrkas gränser, så att Kristi evangelium    

varder kunnigt för alla folk. Och samla henne från jordens ändar    

till det rike som du har berett. 

     Förläna, O Herre, hela världen fred, och låt rätt och     

rättfärdighet råda på jorden. Välsigna vårt fosterland. Skydda    

konungen och hans hus. Låt visdomens och rättvisans ande vila    

över honom och hans råd (över riksdagen (kyrkomötet)    

och all överhet. 
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     Gör våra hem och skolor dugliga att fostra    

ungdomar i din fruktan. Håll skada och fördärv borta från vår    

bygd. Giv att marken må bära sin frukt. Låt arbetet väl    

gå, och giv att vi ömsesidigt tjäna varandra. Beskärma våra    

bröder på haven och i främmande land. 

   

     Kom, O Herre, till alla själar som söka dig. Skynda    

till deras hjälp, som kämpa för sin frälsning. Möt de dina vid ditt    

bord, och giv dem din frid. (Välsigna de unga som beredas för sin    

första nattvardsgång.) Vårda dig om dem som äro i fara    

och frestelse, om fattiga och sjuka, om ensamma och bedrövade. 

  Hjälp, oss väl igenom detta livet, och förläna oss, när vår stund är    

inne, en salig hädanfärd. Genom Jesus Kristus, din Son, vår    

Herre. Amen. 

 

Nr. 4.  Denna bön används när den allmänna kyrkobönen föregås av         

  högtidsbön, eller då andra särskilda förhållanden gör att den    

kortare kyrkobönen används:  

      Allsmäktige, evige Gud. Styrk och led din kyrka. Samla ditt folk    

kring ordet och sakramenten. Låt frälsningens budskap varda    

förnummet i hela världen och mottaget i trogna hjärtan. 

      Skydda och bevara vårt land. Led vår konung och all    

överhet i din  sannings ljus. Trygga freden på jorden. 

      Välsigna vårt kall. Giv oss, av din faderliga nåd, vad vi för vårt     

  uppehålle behöva, och stärk vår håg att, av de gåvor du förlänar,    

tjäna och bestå vår nästa.  

      Låt kärlek och fred råda i våra hem, och välsigna de    

unga. ( Tag i din fostran dem som nu beredas till sin första    

nattvardsgång.) 

      Tänk, o Gud, på alla fattiga, sjuka och bedrövade.    

Behåll oss fasta i tron intill änden, och föläna oss till sist en evig    

glädje. Amen. 
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  Där böner med anledning av särskilda förhållanden förekomma,  hava de sin plats 

omedelbart efter den allmänna kyrkobönen. Här må ock de böner läsas, som för särskilda 

förhållanden föreskrvas, såval som de böner som av biskop anbefallas för hans stift.109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
109 Den svenska kyrkohandboken av konunugen fastställd 1942. sid. 27. 
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Bilaga 2. 

 

HÖGMÄSSA ORDNING FRÅN HB86. 
 

Kyrkans förbön 

Förbön 1-10 

Förbön 1.110  

(P) För din kyrkan i världen, 

 för hennes gudstjänst och arbete bland människor, 

 för hennes uppgift att bära bud om frälsning och fred, 

 för dem som har ett särskilt ansvar i kyrka och församling 

 ber vi till dig, Herre vår Gud 

F Herre, hör vår bön. 

(P)Vi ber för dem som genom dopet 

har blivit upptagna i Kristi kyrka… 

 Bevara dem i din kärlek. 

F Herre, hör vår bön. 

(P) Vi ber för hemmen i vår församling 

och för dem som skall ingå (har ingått) äktenskap.. 

Bevara dem i din kärlek. 

F Herre, hör vår bön. 

(P) Vi ber för dem som genom döden 

har tagits ifrån oss… 

 Låt ditt eviga ljus lysa för dem. (Klockringning) 

Vi ber för dem som sörjer, 

 Låt dem finna tröst och vila i dag. 

Bevara dem i din kärlek. 

F Herre, hör vår bön. 

(P) För vårt land och vårt folk, 

för konung, regering och riksdag, 

för vår egen ort och för dem som där 

                                                             
110 I HB86 finns numrering på förböner 1-10, sid 196. 
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 beslutar om arbete, skola och miljö 

 ber vi till dig, Herre vår Gud. 

F Herre, hör vår bön. 

(P) För dem som lider för sin tro 

och sin politiska övertygeler,  

för dem som våndas under krig och förföljelser, 

för dem som plågas av rasförtryck och sociala orättvisor, 

 för dem som kämpar för sitt människovärde 

ber vi till dig, Herre vår Gud. 

F Herre, hör vår bön. 

(P) För dem som finner sitt arbete utan mening, 

för dem som är arbetslösa, 

för dem som har svårigheter med sina närmaste, 

för dem som står utanför människors gemenskap, 

 för dem som är övergivna, 

för dem som kämpar för sin tro 

ber vi till dig, Herre vår Gud. 

F Herre, hör vår bön. 

(P) Med underbara gärningar bönhör du oss i  

rättfärdighet, du vår frälsnings Gud. 

F Amen.111 

  

Förbön 2.  (företrädesvis vid Söndagsbön/Väckobön) 

(P) Herre vår Gud, vi ber dig: 

Styrk och led din kyrka 

Och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. 

Låt ditt evangelium nå ut i hela världen 

 Och väcka levande tro. 

Ge dina vittnen kraft, när de får lida för din skull. 

Skydda vårt land 

Och ge vishet åt dem som har fått förtroende och  

 ansvar i vårt samhälle. 

                                                             
111 Den svenska kyrkohandboken 86, sid197 
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Välsigna vårt arbete. 

Ge världen fred och rättvisa. 

(Särskilt ber vi för…) 

Ge oss dagligt bröd 

Och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lidar nöd. 

Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet  

 och öppenhet. 

 Gör vår församling till ett hem, 

där vi får mötas i bön, arbete och gemenskap. 

Kom, Herre, till de sjuka, sörjande och ensamma. 

 (Särskilt ber vi för…) 

Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. 

Följ oss hela livet med din nåd 

och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. 

Genom Jesus Kristus, din Son , vår Herre. 

F Amen.112 

 

Förbön 3.  

(P) Helige Herre Gud, helige starke Gud, 

  helige barmhärtige Frälsare,  

  du evige Gud. 

F förbarma dig över oss. 

(P) Om Andens kraft åt din kyrka, 

 om enhet och förnyelse, 

 om evangeliets framgång bland alla folk 

 ropar vi till dig, o Herre. 

F Hör oss, du vår Herre Gud. 

(P) Om rättvisa och fred i världen, 

 om respekt för skapelsens gåvor, 

 om utvägar ur de fattiga folkens nöd 

 ropar vi till dig, o Herre. 

F Hör oss, du vår Herre Gud. 

                                                             
112 Den svenska kyrkohandboken86 sid. 199 
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(P) Om tröst åt dem som sörjer, 

 om kraft åt de sjuka, 

 om aktning för människans värde och värdighet 

 ropar vi till dig, o Herre. 

F Hör oss, du vår Herre Gud. 

(P) Herre, du hör innan vi ropar. 

 Tack för att du är mäktig att ge 

 långt utöver vad vi kan be eller tänka. 

 Dig, vår Gud, tillhör pris och ära och makt, 

 från evighet till evighet. 

F Amen.113 

     Den svenska psalmboken nr. 700:3 

 

Förbön 4.  (företrädesvis vid Familjemässa)  

(P) Gud, vi kommer till dig 

med alla våra önskningar och behov 

och ber om din hjälp. 

Låt ditt rike komma till oss. 

F Låt ditt rike komma. 

Låt din vilja ske. 

(P)Vi ber för jordens framtid, 

om fred och rättvisa mellan folken, 

om godhet och vishet hos de människor 

som får makt att styra. 

 Låt ditt rike komma till oss. 

F Låt ditt rike komma. 

Låt din vilja ske. 

(P)Vi ber om rent vatten och livsgivande mat 

För alla människor, 

om hem, skolor och arbetsplatser114 

där man samverkar och hjälper varandra. 

Låt ditt rike komma till oss.  

                                                             
113 Den svenska kyrkhandboken86 sid. 200 
114 Den svenska kyrkhandboken86 sid. 201 
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F Låt ditt rike komma. 

Låt din vilja ske. 

(P)För din kärleks skull 

överlämnar vi oss åt dig. 

I kampen mot ondskan 

förena oss med dig 

 och med dina änglar 

och med alla dina heliga 

i himlen och på jorden. 

I Jesu namn. 

F Amen. 

 

Förbön 5.  (företrädesvis vid Familjgudstjänst) 

     Om Syndabekännelse och bön om förlåtele förekommit i gudstjänsten utgår de 

     inledande orden inom parantes. 

(P) Herre vår Gud, du känner och älskar oss alla. 

Du vet att vi har syndat. 

Vi har inte gjort vad du vill att vi skall göra. 

Vi har tänkt mer på oss själva än på andra. 

Förlåt oss för Jesu skull. 

Herre, dina barn ber dig: 

F Gud, var med oss alla.) 

(P) Herre vår Gud, trösta dem som gråter. 

Hjälp alla sjuka, ensamma och rädda. 

Bevara våra föräldrar, syskon och vänner. 

( I dag tänker vi särskilt på…) 

Herre, dina barn ber dig: 

F Gud, var med oss alla. 

 

(P) Kom till alla dem som inte känner dig. 

Bevara vår församling och kyrkan i världen. 

(I dag tänker vi särskilt på…) 

Herre, dina barn ber dig: 
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F Gud, var med oss alla.115 

(P) Herre vår Gud, 

ge alla människor ett ljus i mörkret, 

en hand att hålla i, en framtid med dig. 

Herre, dina barn ber dig: 

F Gud, var med oss alla. Amen. 

 

Förbön 6. 

I denna förbön förutsättes olika lekmän/L/svara för ett eller flera avsnitt av 

förbönen. 

P Gud, hos dig är livets källa, 

  i ditt ljus ser vi ljus. 

L1  Därför ber vi dig om kraft 

 för de små och svaga, 

 de hetsade och utsläpande, 

 de gamla och sjuka, 

 de förtryckta, så att de får kraft att resa sig. 

 (Särskilt ber vi för…) 

 Ge dem kraft, Herre. 

F Ge dem kraft. 

L2 Vi ber om fred  

 för de länder som härjas av krig 

 eller plågas av inre konflikter. 

 (Särskilt ber vi för…) 

 Ge dem fred, Herre. 

F Ge dem fred. 

L3 Vi ber om vishet 

 för dem som regerar folk och länder, 

 för dem som ägnar sig åt politiken, 

 för dem som forska och undervisar, 

 för dem som planerar för jordens försörjning. 

 (Särskilt ber vi för…) 

                                                             
115 Den svenska kyrkhandboken86, sid. 202 
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 Ge dem vishet, Herre. 

F Ge dem vishet. 

L4 Vi ber om kärlek 

 För dem som arbetar bland barn och gamla, 

 bland sjuka och handikappande,116 

 bland fångar och flyktningar. 

 Ge dem kärlek, Herre. 

F Ge dem kärlek. 

L5 Vi ber om tålamod  

 för oss som så ofta tröttnar på 

 att bedja och verka för vår nästa. 

 Ge oss tålamod, Herre. 

F Ge oss tålamod. 

P Gud, hos dig är livets källa, 

 I ditt ljus ser vi ljus. 

F Amen. 

 

Förbön 7.  

(P )Gud, vi lever av din förlåtelse. 

 Vi ber till dig 

 för din kyrka i hela världen. 

 Ena och förnya henne med din Ande. 

 Hjälp oss att ta ansvar för henne. 

 Befria oss från tröghet och ängslan, 

 Så att världen kan se att din kärlek lever. 

   

 Gud, vi ber till dig 

 För alla som lider under krig och katastrofer, 

 rashat och sociala orättvisor. 

 Vi ber för de plågande. 

 Hindra oss från att ta andras lidande med ro. 

 Ge oss förstånd, fantasi och kraft att hjälpa. 

                                                             
116 Den svenska kyrkhandboken86, sid. 205 
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 Vi ber för vårt land och vårt folk, 

 För konung, regering och riksdag. 

 Hjälp oss att vårda naturen 

 och ta väl vara på dess rikedomar. 

 Hjälp oss att skapa ett bättre samhälle 

 Med rättvisa och trygghet för alla. 

 

 Vi ber för dem som saknar hälsa och arbete, 

 för de bortglömda, de ensamma, de utfrusna, 

 för de barn som misshandlas och försummas. 

 Ge oss blick för den dolda nöden 

 och mod att gripa in. 

 Om allt detta ber v i vår Herres Jesu Kristi namn. 

F Amen.117 

 

Förbön 8. (företrädesvis vid Julotta) 

(P )Himmelske Fader, vi prisar dig 

För att du så älskar världen 

Att du sänt oss din ende Son, Jesus Kritus, 

 Och låtit honom bli vår broder och frälsare. 

Vi tackar dig för din närvaro i vår värld och ber: 

Släck hatets brand, som driver folk och stater 

till krig med varandra. 

 Du som i Jesus Kristus erbjuder oss människor 

 frid och fred, 

 låt försoningens evangelium läka alla sår 

 och gör oss villiga att dela jordens tillgångar 

 med varandra. 

 Vi ber dig för vårt land och vår bygd. 

 Hjälp oss att se de människor i vår närhet, 

                                                             
117 Den svenska kyrkhandboken86 sid. 207. 
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 Som behöver vår omtanke. 

 

 Vi lovsjunger dig för din närvaro i din heliga kyrka 

 och ber: 

 Låt din kyrka stifta fred, där oförsonlighet råder, 

 förmedla tröst, där sorg råder, 

 ge glädje och hopp, där uppgivenhet och förtvivla råder. 

 Gör också vår församling till ett hem för kärlek och  

 upprättelse. 

 Vi prisar dig för din närvaro i våra liv 

 Och ber att du låter oss växa och mogna i vår tro. 

 Hjälp oss att leva så med varandra118 

 Att vi får vara tillsammans också hos dig i himmelen. 

 Vår Herre och Gud, du är hos oss och verkar bland oss. 

 Vi tillber dig och äror dig, 

 Som genom Jesus Kristus lärt oss att bedja: 

(F Amen.) 

 

Förbön 9. 

(P) Gud vår Fader, 

F förbarma dig över oss. 

(P) Jesus Kristus, Guds Son, 

F förbarma dig över oss. 

(P) Helige, levnade Ande, 

F förbarma dig över oss. 

(P) Du som har skapat världen 

 och skapar den ständigt på nytt. 

F Herre, förbarma dig. 

(P) Skydda luften och vattnet 

 och marken och det som växer på marken. 

F Herre, förbarma dig. 

(P) Hjälp alla hungriga, 

                                                             
118 Den svenska kyrkhandboken86, sid. 208. 
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 övergivna och hemlösa. 

F Herre, förbarma dig. 

(P) Ge oss gemenskap och fred. 

 Läk såren som krigen slagit. 

F Herre, förbarma dig. 

(P) Låt inte människor bli förtryckta, 

 utnyttjade och föraktade. 

F Herre, befria oss. 

(P) Låt alla få arbete. 

 Låt inte arbetet bli meningslöst. 

F Herre, befria oss. 

(P Gör oss fria från feghet och lögn. 

 Håll fast vid oss när vi sviker eller blir svikna. 

F Herre, befria oss. 

(P) Hjälp oss att tro på ditt ord, 

 och hjälp alla förnekare att finna dig.119    

F Herre, befria oss. 

(P) Fyll din kyrka med lovsång 

 och trohet och kraft. 

F Herre, bevara oss. 

(P) Låt alla dagar fyllas av dig, 

 och hjällp oss när tiden är ute. 

F Herre, bevara oss. 

(P) Böj dig emot oss 

 och stilla vår oro och tag oss till dig. 

F Herre, bevara oss. 

(P) Förbarma dig over oss alla 

 när världens tid är förgången. 

F Herre, bevara oss. 

(P) Fader, som skapade oss och bevarar sin skapelse, 

F Herre, förbarma dig. 

(P) Kristus Guds Son , som gett sitt liv för oss. 

                                                             
119 Den svenska kyrkhandboken86, sid. 210. 
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F Kristus, förbarma dig. 

(P) Helige Ande, som tröstar oss och förnyar oss, 

F Herre, förbarma dig. 

(P) Gud, du är vår tillflykt och vår starkhet. 

 Du känner den nöd som vi inte själva vet om. 

 Hjälp oss, bevara oss för det onda, drag oss till dig. 

 Låt oss en gång med alla trogna 

 Få stämma in i den eviga lovsången. 

F Amen. 

     Den svenska psalmboken nr 700:2.120  

 

Förbön 10. (Företrädesvis under fastan) 

(P) Evige, allsmäktige Gud. 

F Förbarma dig över oss. 

(P) Herre, hör vår bön. 

F Herre, hör vår bön. 

(P) Herre Gud Fader i himmelen. 

Herre Guds Son, världens Frälsare. 

Herre Gud, du helige Ande. 

F Förbarma dig över oss. 

(P) Var oss nådig. 

F Hjälp oss, milde Herre Gud. 

(P) För alla synder, för lögn och vidskepelse, för allt ont, 

för djävulens grymhet och list, 

för pest och hungersnöd, för krig och välrdsbrand, 

 för ondskans makter i himlarymderna, 

 för uppror och splittring, 

 för eld och våda, för ond bråd död, 

för den eviga döden. 

F Bevara oss, milde Herre Gud. 

(P) Genom din heliga födele, 

genom ditt kort och din död, 

                                                             
120 Den svenska kyrkohandboken86, sid. 211. 
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genom din heliga uppståndelse och himmelsfärd, 

i fredstelse och fall, i välgång och lycka, 

i dödens studn, på yttersta domen: 

F Hjälp oss, milde Herre Gud. 

(P) Vi arma syndar beder dig 

att du leder och bevara din heliga kristna kyrka, 

att du sänder trogna arbetare din skörd, 

att du med ordet giver din Ande och kraft, 

 att du gör ditt namn känt i hela världen, 

att du enar alla trogna, 

så att det blir en hjord och en herde. 

F Hör oss,milde Herre Gud. 

(P) Att du förunnar alla folk fred och endräkt, 

att du skyddar och bevara vår fosterland, 

att du välsignar våt hem och för de unga på dina vägar. 

F Hör oss, milde Herre Gud. 

(P) Att du tröstar alla bedrövade och svår modiga, 

att du undsätter alla dem som är i nöd och fara, 

att du vederkvicker och hjälper alla sjuka, 

att du välsignar allt gott verk, 

att du förbarmar dig över alla människor, 

att du nådigt hör vår bön. 

F Hör oss, milde Herre Gud.121 

(P)Herre, allsmäktige Gud, du som hör de botfärdigas sucka 

och tröstar bedrövade hjärtan, 

hör den bön som vi i vår nöd bär fram, 

och hjälp oss, så att allt det onda, 

som djävulen, världen och vi själva tillforgar oss, 

 genom din Andes kraft blir tillintetgjort. 

Så vill vi, frälsta från allt ont, 

I din församling alltid tack och lova dig. 

Genom Jesus Kristus, vår Herre. 

                                                             
121 Den svenska kyrkohandboken86, sid. 213. 
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F Amen. 

  Den svensa psalmboken nr 700:1 

 

 

   

   


