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1. Inledning 

1.1 Syfte och problemformulering 

Syftet med min uppsats är dels att beskriva hur själavården varit organiserad inom Sveriges 

Försvarsmakt under tiden 1892-2008, dels att beskriva fältandaktsböcker under denna period 

utifrån vad de innehåller och vem de vänder sig till och om de har förändrats över tid. Mina 

frågor som jag utgår ifrån i uppsatsen blir då: 

Hur har den militära själavården organiserats mellan 1892-2008? 

Vad innehåller fältandaktsböckerna? Vem vänder sig andaktsböckerna till? Har de förändrats 

över tiden? 

1.2 Material  

I den del av uppsatsen som behandlar den militära själavårdens organisation har jag främst 

använt mig av olika sekundär källor.  

För att få en överblick över den militära själavårdens historia och organisation har jag använt 

mig av Långströms bok, Som det var och som det blev. Själavårdens utveckling inom 

Försvarsmakten 1937−1997. Den ger en bra bild av den miltära organisationen under 

framförallt 1937−1997, som titeln anger, men även en historisk tillbakablick. Det 

övergripande greppet som finns i Långströms bok har varit värdefull för den historiska 

redogörelsen jag har i bakgrundsdelen samt i undersökningsdelen.  

 Jag har även använt mig av Algot Anderbergs prästmötesavhandling: Själavården vid 

Sveriges försvarsmakt 1940−1945.1 Både Långström och Anderberg har i sina arbeten använt 

sig av Arvid Gierows Bidrag till det svenska militärkyrkoväsendets historia.2 Den är en 

undersökning som publicerades som särtryck i Kyrkohistorisk Årsskrift 1917 och 1918. Även 

jag har använt mig av denna i min historiska redogörelse. Jag har också tagit del av 

Institutionssjälavård i Sverige 1932−1989 av Levenskog.3 Den lyfter framför allt fram 

fängelsesjälavården men även sjukhussjälavården och militärsjälavården. Även här är det 

historiken som lyfts fram. Mer historik har jag hämtat från Per Anders Sandgrens 

                                                

1 Anderberg, Algot, Själavården vid Sveriges försvarsmakt 1940-1945, Uppsala 1947, Hädanefter Anderberg 
1947. 
2 Gierow, Arvid, Bidrag till Militärkyrkoväsendets historia, Uppsala 1918. Hädanefter Gierow ,1918 
3 Levenskog, Yngve, Institutionssjälavård i Sverige 1932-1989. Uppsala, 1997. Hädanefter Levenskog, 1997 
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licentiatuppsats: ”Det är bra med en präst liksom”. Militär själavård. En undersökning kring 

några förutsättningar för andlig vård vid militära förband.4  Undersökningen är baserad 

framför allt på enkätundersökning. 

SOU 1982:59, Militär själavård, är ett betänkande av utredningen religionen i försvaret. Här 

har jag funnit information om hur den miltära själavården var organiserad fram för allt vid 

tiden för utredningen. 5   

Sten Elmbergs Militär själavård 1998−2008. Ett decennium med stor förändringar tar vid där 

Långström slutar sin historiska redogörelse, dock i ett kortare format.6 Här har jag särskilt 

tagit fasta på hur den militära själavården är uppbyggd 2008 och hur den militära själavården i 

den internationella verksamheten är organiserad. Detta är en skrift som Försvarsmakten har 

publicerat. 

För att förklara ceremonier som korum och krigs- soldaterinran har jag använt mig av 

Ceremonireglemente för Försvarsmakten. Del 2.7  

Jag utgår från litteraturstudier i min uppsats och har valt ut tre fältandaktsböcker under 

perioden 1892−2008, för att kunna beskriva fältandaktsböckers innehåll, vem de vänder sig 

till samt om de har förändrats över tid. Det innebär att jag använder mig av primärkällor i den 

delen som behandlar fältandaktsböcker. Med undantag av att jag i min undersökningsdel 

kategoriserar psalmer, som finns i fältandaktsböckerna med hjälp av Den Svenska psalmboken 

med tillägg, 1986.8 I den finns psalmerna tematiskt ordnade och med hjälp av dessa rubriker 

kategoriserar jag psalmerna. 

Den äldsta fältandaktsboken jag har valt är från 1893.9 Titeln är Fältandaktsbok. Tillegnad 

Sweriges Krigsmän. Det finns ingen författare angiven, men förordet är skrivet av G. E 

Beskow (1834−1899). Boken är på 93 sidor och den är tryckt i frakturstil. Den innehåller 

bland annat Matteusevangeliet, psalmer och sånger. Gustaf Emmanuel Beskow var präst 

                                                

4 Sandberg, Per Anders, ”Det är bra med en präst liksom”. Militär själavård. En undersökning kring några 
förutsättningar för andlig vård vid militära förband.  Lund, 1999. Hädanefter Sandberg, 1999. 
5 Militärsjälavård. Målsättning, organisation och arbetsformer för den militära själavården i fred och krig. SOU 
1982:59, Stockholm 1982. 
6 Elmberg, Sten, Militär själavård 1998-2008. Ett decennium med stor förändringar, Försvarsmakten 
Högkvarteret, Stockholm, 2009. Hädanefter 1998-2008 
7 Ceremonireglemente för Försvarsmakten. Del 2. Försvarsanknutna ceremonier, Stockholm, 1998. Hädanefter 
Ceremonireglemente, 1998.  
8 Den Svenska Psalmboken med tillägg, Verbum, 2003. 
9 Fältandaktsbok, Stockholm, 1893. Hädanefter 1893. 
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(prästvigdes 1859) och verksam i Stockholm. Han fanns med i grundandet av 

Blaiseholmskyrkan och han har även grundat Beskowska skolan i Stockholm, där han även 

verkade som lärare och rektor. Beskow fanns i den lågkyrkliga kretsen kring C. O Rosenius 

och blev sedermera aktiv i Evangeliska Fosterlandsstiftelsens styrelse (1866). Beskow var 

även hovpredikant.10  

1940 kom Fältandaktsbok som anbefalldes till användning vid krigsmakten av 

överbefälhavare O. G Thörnell. Den innehåller ett förord av Erling Eidem (1880−1972, 

ärkebiskop 1931−1950), förslag på hur korum kan förrättas, texter ur GT, evangelierna, 

psalmer mm. Boken har 96 sidor.11 

Den senaste fältandaktsboken jag har tagit med i min undersökning är från 2008. Den heter 

Fältandaktsboken och ersätter 1987-års fältandaktsbok. Överbefälhavare Håkan Syrén har 

skrivit förordet och fältprost Sten Elmberg har skrivit inledningen. Boken har 136 sidor och 

innehåller bland annat korum, böner, psalmer ur Svenska Psalmboken, material för ekumenisk 

och internationell samverkan samt interreligiöst material.12 

1.3 Metod 

Som metod har jag valt att 1) göra litteraturstudier av den militära själavårdens historia och 

beskriva dess organisation med tonvikt på tiden 1892−2008. Därefter genomförs 2) göra en 

komparativ studie av tre olika fältandaktsböcker, vad gäller innehåll och vem boken vänder 

sig till. Jag ämnar även undersöka om det skett någon förändring över tid i de tre 

fältandaktsböckerna utifrån innehåll och vem de vänder sig till. 

För att kunna jämföra de tre fältandaktsböckerna har jag valt att utgå ifrån följande frågor: 

Hur är förordet utformat? Vem vänder sig fältandaktsboken till? Vilka bibeltexter finns i 

böckerna? Är det hela texter eller kort citat? Vilka psalmer och sånger finns med? Vilka 

ämnen tar psalmerna och sångerna upp? Finns det förslag på korum eller annat 

användningsområde? Finns det böner? Vilka ämnen tar i så fall bönerna upp? Är boken 

sanktionerad av Försvarsmakten? 

                                                

10 www.beskowit.se/historik.htm kl.12.43 2010-05-09 
11 Fältandaktsbok, Stockholm, 1940. Hädanefter 1940. 
12 Fältandaktsboken, Stockholm, 2008. Hädanefter 2008. 
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Vidare kommer jag att använda Den Svenska Psalmboken med tillägg (1986) för att 

kategorisera psalmerna.13 Ett antal psalmer i 1893 och 1940 kan inte placeras in i någon av 

dessa kategorier. Dessa har jag samlat under kategorinamnet ”Fosterlandspsalmer”. Det 

gemensamma för dessa psalmer är att uttrycken Sverige, fosterland, (Sveriges) konung 

förekommer. Det kan även finnas uttryck för att Gud ska beskydda dessa, att Gud är med det 

svenska folket eller den enskilde soldaten. 

1.4 Avgränsning 

Jag har begränsat min undersökning av den militära själavården till Sverige under åren 1892-

2008.  

1893 är använd i en tid då indelningsverket var på väg att avskaffas och allmän värnplikt 

infördes. Detta genom beslut tagna i 1892 och 1901 års riksdagar. 1940 utges i krigstid, Andra 

Världskriget, och Sverige ligger i beredskap. Det är den första officiella andaktsbok som antas 

av Försvarsmakten. Den senaste Fältandaktsboken utkom så sent som våren 2008 och är den 

nu gällande fältandaktsboken. 

Det finns sju olika fältandaktsböcker under perioden 1892 och 2008, som även har utkommit i 

olika upplagor, så har jag begränsat mitt material till tre fältandaktsböcker. Jag har valt en i 

början av min period (1893), en i mitten av perioden (1940) samt den senaste utkomna 

fältandaktsboken (2008) för att kunna undersöka om det skett en förändring över tid. 

Bakgrunden består av en historisk redogörelse för den militära själavården i Sverige från 

medeltiden fram till 1901. Detta för att få en förståelse för den militära själavårdens 

organisation under perioden 1892−2008. 

1.5  Definitioner och förklaringar 

Eftersom det finns en del ord och förkortningar, som nästan enbart förekommer inom 

försvaret, följer här definitioner och förklaringar av några av dem som förekommer i min text.               

 Korum är en militär gudstjänst vars utformning kan se olika ut. Korum anordnas på 

förbandshögtidligheter, minnesdagar, regementsdagar, större övningar och liknande tillfällen. 

                                                

13 Den Svenska Psalmboken med tillägg, 2003 
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Korum kan genomföras på kaserngård, i exercishus, kyrka eller annan lämplig plats. Korum 

leds av förbandschef och militärpastor medverkar. 14 

Krigsartiklar Bestämmelser angående krigstukten som ingick i Kungl. Maj:t lagar. Dessa 

fanns fram till 1868.15  

Krigsmans erinran En under högtidliga former, inför trupp framförd påminnelse om 

krigsmans skyldigheter, vilken meddelades personal som för första gången inträder i 

försvarsmakten. 1887 års erinran hade inledningsorden: ”Krigsman skall frukta Gud och vara 

Konungen huld och trogen”. Den omarbetades 1965 för att anpassas till sin tids ordbruk och 

försvarsuppgifter. Sedan 1985 benämns den för soldaterinran och den inleds: ”Det svenska 

försvaret skall verka för att vår fred och oberoende bevaras”. 16 

Krigsmakten. Namnet på Sveriges försvar fram till 1974, då det byter benämning till 

Försvarsmakten. 

Försvarsstaben. Var den svenska överbefälhavarens ledningsorgan i fred mellan 1936 och 

1994. 

Högkvarteret. Tog över försvarsstabens uppgifter efter att försvarsgrensstaberna försvann i 

omorganisationen 1994. 

HKV AVD är en förkortning för Högkvarters avdelning  

LMS är en förkortning för Ledning Militär Själavård 

1.6 Tidigare forskning, arbeten och utredningar. 

I ämnet militär själavård har den tidigare forskningen berört detta område som helhet och hur 

den har förändrats genom historien. Ett arbete som återkommer som referens i andra böcker 

och uppsatser är Arvid Gierows Bidrag till det svenska militärkyrkoväsendets historia som 

publicerades 1918 som ett särtryck av Kyrkohistorisk Årsskrift från 1917 och 1918. Där 

presenterar Gierow en historisk undersökning av det svenska militärkyrkoväsendet. 

Undersökningen är vetenskaplig skriven med fotnoter och hänvisningar till olika källor. 1947 

skrev Algot Anderberg en prästmötesavhandling med titeln: Själavården vid Sveriges 

                                                

14 Ceremonireglemente för Försvarsmakten 2. Förbandsanknutna ceremonier, s.15. 
15 http://runeberg.org/nfah/0781.htlm 2010-03-22 kl.9.00 
16 Ceremonireglemente för Försvarsmakten 2. Förbandsanknutna ceremonier, s.9 
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försvarsmakt 1940−1945: redogörelse, intryck och erfarenheter. Där beskriver Anderberg 

sina intryck och erfarenheter som fältprost under beredskapsåren. Även denna är flitigt 

använd i senare arbeten.  I slutet av boken finns källhänvisningar till varje kapitel. 

1997 publicerades två olika böcker som behandlar ämnet militär själavård. Den ena är en 

doktorsavhandling av Yngve Levenskog: Institutionssjälavård i Sverige 1932−1989. Med 

särskild hänsyn tagen till fängelsesjälavården. Där även den militära själavården behandlas 

främst i ett historiskt perspektiv. Den andra boken ges ut av Försvarsmakten och är skriven av 

Carl-Einar Långström och behandlar den militära själavården under 50 år. Det finns även en 

historisk tillbakablick i boken. Titeln är Som det var och som det blev. Själavårdens 

utveckling inom Försvarsmakten 1937−1997. Långströms bok har tydliga källhänvisningar 

efter varje kapitel.     

P A Sandberg skrev 1999 en licentiatuppsats i Lund som behandlar ämnet militär själavård 

under rubriken: ”Det är bra med präst liksom”. En undersökning kring några förutsättningar 

för andlig vård vid militära förband. Där undersöker Sandberg vad värnpliktiga anser om 

militärpastorn och hans/hennes verksamhet samt om ämnen som relaterar till verksamheten 

såsom religion, livsåskådning och etik.                                          

Det har även gjorts en utredning inom Statens offentliga utredningar: 1982:59 Militär 

själavård. Betänkande av utredningen religion i försvaret.  

Vidare har det gjorts arbeten utifrån fältpredikningar. Ett sådant arbete är av David 

Gudmundssons D-uppsats vid Lunds universitet: Polemik, identitet och individualitet: en 

jämförande studie av Johannes Botvidis fältpredikningar och krigsbönbok från 1620-talet.17 

Fältandaktsböcker under tiden 1893−2008 är ett tidigare outforskat ämne, vilket öppnar upp 

för att denna uppsats kan bidra med en ny aspekt av den militära själavården. 

 

 

 

                                                

17 Polemik, identitet och individualitet. En jämförande studie av Johannes Botvidis fältpredikningar och 
krigsbönbok från 1620-talet, Kyrkohistorisk årsskrift 2006. 
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2 Bakgrund 

I Sverige finns en lång tradition med att ha präster knutna till det svenska försvaret . Redan 

under medeltiden fanns det präster som följde med härarna på deras olika uppdrag för att sörja 

för själavård för de som fanns i armén. Bland annat fanns det präster med i korståget mot 

Finland på 1100-talet.18 Under Gustav Vasas regeringstid blev prästernas roll i 

krigsorganisationen mer uttalad. Gustav Vasa upprättade en stående här och utfärdade sjö- 

och krigsartiklar. Där fanns det även reglerat hur själavården skulle upprätthållas.19 Det fanns 

präster anställda vid krigsmakten, som bland annat skulle predika två till tre gånger i 

veckan.20 Erik XIV skapade större militära enheter i sin omorganisation. Detta i sin tur gav 

upphov till att det behövdes fler präster än i den tidigare organisationen. Det innebar att fanns 

ett 90-tal präster jämfört med fyra på Gustav Vasas tid.21 Johan III var inte så engagerad i 

militära angelägenheter, så under hans tid skedde inga förändringar av den militära 

själavården.22 När sedan Karl IX kom till makten tryckte han i sina krigsartiklar på att det är 

viktigt att visa gudsfruktan, höra Guds ord och be. Han utfärdade vidare stränga 

straffbestämmelser för dem som på olika sätt uttryckte sig nedsättande om Guds ord och de 

heliga sakramenten.23 

 Under Gustav II Adolf blev den militära kyrkoordningen än mer utförlig och tydlig. Det blev 

bland annat förbjudet med avguderi, hädelse, vidskepelse och missbruk av Guds namn.24  I 

Gustav II Adolfs krigsartiklar år 1621 fastslogs en ordning som i sina huvuddrag blev kvar de 

följande århundradena. Det fanns under denna tid ett ganska stort antal präster inom 

Krigsmakten. Gustav II Adolf beslutade om en överstyrelse för militärprästerna som fick 

namnet Fältkonsistoriet. Fältkonsistoriet skulle övervaka att krigsartiklarnas bestämmelser 

kring prästens tjänstgöring, anställningsförhållande och tillsättningen av fältpräster mm 

efterföljdes.25 Ordförande för Fältkonsistoriet var konungens äldste hovpredikant eller i 

dennes frånvaro, generalens predikant. Övriga militärpräster tillsattes av biskopen i det stift 

som regementet tillhörde. 26 Till fältprästens uppgifter under denna tid hörde att ansvara för 

                                                

18 Levenskog, 1997, s.22 
19 Levenskog, 1997, s.22f 
20 Långström, 1997, s.9 
21 Anderberg, 1947, s.12 
22 Långström, 1997, s.9 
23 Långström, 1997, s.9 
24 Långström, 1997, s.10 
25 Sandgren, 1999, s.21 
26 Långström, 1997, s.10 
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gudstjänster och kristen undervisning bland soldaterna. En stor del av livet som fältpräst 

upptogs av att hålla likpredikan, nattvardsfirande med sårade och döende soldater och 

sjukbesök, ofta under hemska förhållanden.27 Tre av kungens fältpredikanter under 30-åriga 

kriget, Johannes Rudbeckius, Johannes Botvidi samt Jacob Fabricius har blivit kända för 

eftervärlden bland annat genom att deras predikningar har bevarats.  

1644 grundades amiralitetskonsistoriet, som fungerade nästan uteslutande som ett slags 

kyrklig domstol. Flottans själavårdsansvariga präster, amiralitetspredikanterna, var 

underställda den. Amiralitetskonsistoriet förordnade och krigsplacerade de präster som skulle 

tjänstgöra i flottan efter det att biskoparna prästvigt dem. Senare blev det amiralitetskollegiet 

som hade denna uppgift och amiralitetskonsistoriets uppgift blev att hjälpa till att rekrytera 

präster till amiralitetsförsamlingen. 1679 blir amiralitetsförsamlingen en ”icke-territoriell 

församling” i samband med flottans flytt till Karlskrona, som då var en nygrundad stad.   

De bestämmelser som reglerat de kyrkliga verksamheterna inom krigsmakten, bröts under 

1700-talet ut ur sitt sammanhang och ingick sedan i tjänstgöringsreglementena.28 År 1701 

utfärdade Karl XII ett tjänstgöringsreglemente, som uttryckte när militära gudstjänster skulle 

anordnas. Det skulle predikas två gånger på sön- och helgdagar samt hållas bönestunder på 

vardagarna. Regementspastor nämns för första gången i offentliga handlingar 1720.29 1788 

gav Gustav III ut ett reglemente för flottan. Där anges bland annat att fartygschefen avsluta 

gudstjänsten med att säga: ” Gud bevare Konungen och välsigne Fäderneslandet”. Något som 

sedan besättningen skulle svara tillbaka. Detta var en början på det som sedan ska bli 

ceremonin Krigsmans erinran.30  

Under 1800-talet fanns ett behov av att utarbeta en ny form av militär själavårdsverksamhet. I 

1828−1830-års riksdag och i 1859−1860-års riksdag föreslogs att 

regementspastorsinstitutionen skulle avskaffas, men förslagen avslogs. Förslagen lades fram 

av främst ekonomiska skäl, men även som ett uttryck av tidens anda och att organisationen av 

den militära själavården inte fungerade tillfredställande. Även 1882 lades fram ett förslag om 

att effektivisera den militära själavården i samband med förslaget på ny härordning. Men inte 

heller detta ledde till någon förändring.  

                                                

27 Levenskog, 1997, s.23 
28 Långström, 1997, s10ff 
29 Långström, 1997, s.12 
30 Långström, 1997, s.12. Se även 1:4 Definitioner och förkortningar 
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Det kan nämnas att på slutet av 1870-talet började det växa fram en frivilligrörelse vars 

intention var att erbjuda soldaterna ett alternativ till supande på sin fritid. Man vill skydda 

soldaterna från olika former av moraliskt förfall och sprida Guds ord till Kronans män. Det 

startade 1877 i Stockholm genom att äkta makarna Carl August Andersson och Natalie von 

Meijerhelm skapade en samlingsplats för soldater på lördagskvällarna och växte sedan under 

året därpå genom att liknade föreningar startades i olika regementsorter i landet. 1899 skapas 

Förbundet Soldaternas vänner som sammanhållande organisation. De bedriver sedan dess ”en 

diakonal ekumenisk soldathemsverksamhet som är öppen för alla”, som det står på deras 

hemsida.31         

3 Undersökning 

3.1 Den militära själavårdens organisation 1892−2008 

3.1.1  1892-2008 

Den period jag har valt att studera inleds med en ny arméreform (1892).32 Den nya 

arméreformen innebar att män mellan 21-40 år hade värnplikt och skulle gör 

värnpliktsövningar under 90 dagar. I samband med att den antogs i riksdagen, ändrades även 

organisationen för militär själavård. För regementspastorerna innebar 1892 års härordning att 

lönerna byttes ut mot arvoden och att de inte längre hade fullmakt på sina tjänster. Det fanns 

tillgång till regements- och garnisonspastorer vid de flesta truppförband. Dessa präster 

tillsattes genom förordnanden och tjänsterna var deltidstjänster.   

1901 upphörde det s.k. indelningsverket med den allmänna beväringsrätten genom beslut i 

Sveriges riksdag. Indelningsverket var ett system för avlöning av statens tjänstemän. De fick 

sin lön in natura som anvisade räntor. Systemet genomfördes främst av Karl XI. I den indelta 

armén erhöll befattningshavarna egna boställen och vissa hemman var rusthåll som lejde och 

underhöll ryttare mot skattefrihet. Det fanns också hemman som tillsammans med andra 

hemman underhöll en soldat. Dessa soldater fick ofta ett torp, soldattorp, med ett stycke jord 

som brukades av den indelte soldaten och hans familj.  

Under 1903 års riksdag lades fram motioner för att regementspastorerna skulle bli 

heltidstjänster. Riksdagens Andra kammares tillfälliga utskott tog fasta på detta. Motivet till 

                                                

31 http://www.soldathem.org/omsshf/stadgar.4.7d9f35391181509ed33800025140.html kl.11.50 2010-03-22 
32 Långström, 1997, s.14 
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motionerna var enligt utskottet att eftersom de värnpliktigas övningstid hade ökat och de var 

längre tid från sitt vanliga sammanhang så ökade även de moraliska påfrestningarna. Därmed 

fanns det ett ökat behov av regementspastorer som skulle motverka det moraliska förfallet. 

Många regementspastorer innehade tjänsten som bisyssla och bodde ofta långt ifrån 

regementsorten vilken försvårade närvarotiden. Utskottet förordade en utredning i avseende 

regementspastorernas arbetstid. Motionen avslogs dock i riksdagen.33 Till 1903 års kyrkomöte 

togs frågan om heltidsanställda regementspastorer upp. Ytterligare motioner som behandlade 

ämnet militär själavård var frågan om att utfärda instruktioner för militärprästerskapet samt en 

önskan om löneförbättring.  

Även 1906 års prästkonferens tog upp ämnet. Kyrkomötets och prästkonferensens 

framställningar gav som reslutat att det 1907 påbörjades en utredning om den militära 

själavården och den blir klar 1908. Men det blir ingen förändring av den militära själavårdens 

organisation trots detta34.  

En tid av utredningar och motioner i riksdag och på kyrkomöten angående den militära 

själavården följer. Bland annat diskuteras frågan om ekumenik. Sedan 1500-talet har Svenska 

kyrkans präster utsett till militärpastorer, men nu uppstod frågan om även andra samfund 

skulle kunna få medverka i den militära själavården. Beslut togs dock inte i frågan. 1925 

avskaffades regementspastorerna med motiveringen, att regementena nu ligger inom städerna 

och därför kunde soldaterna vända sig till befintliga församlingars präster. Beslutet togs i 

samband med en stor försvarsnedrustning. Emellertid fortsatte dessa präster att arbeta vid de 

olika truppförbanden genom att riksdagen årligen beviljade smärre arvoden till dem. De 

marina församlingarna i Stockholm och Karlskrona hade även efter 1925 kvar sina särskilt 

anställda präster och i Boden och Karlsborg fanns garnisonspastorer.35 Det fanns fortsatt ett 

missnöje framför allt från Svenska kyrkans håll om hur den militära själavården var 

organiserad.  

En utredning tillsätts 1937 och den organisation som kommer av denna fastställs i riksdagen 

1939. Den innebar att organisationen blev uppdelad i en fredsorganisation och en 

krigsorganisation  

Fredsorganisationen hade följande utformning: 

                                                

33 Anderberg, 1947, s.24 
34 Anderberg, s.26ff 
35 SOU 1982:59,s.23 
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• Den andliga vården i fredstid inom försvarsväsendet skulle omfatta såväl religiös som 

kulturell vård.  

• Ett centralråd tillsätts att direkt under Kungl.Maj:t för att handlägga vissa frågor 

rörande den andliga vården.   

• En fältprost i försvarsstaben ska leda själavårdsverksamheten.                                                           

• Vid samtliga förband och skolor ska präster från Svenska kyrkan förordnas av 

Kungl.Maj:t som militärpastorer. Denna befattning ska vara en form av bisyssla och 

arvoderas av medel från kyrkofonden. Förordnandet av militärpastorer ska gälla för 

högst tre år i taget.                                      

• Militärpastor förordnas av Kungl.Maj:t efter att biskop och förbandschef yttrat sig. 

Försvarsväsendets personalvårdsnämnd ska också ha överlämnat sitt utlåtande till 

chefen för försvarsstaben.                                                                                                                     

Militärpastorn är en civil tjänsteman och har därför ingen militär tjänsteställning.36 För 

krigsorganisationen gällde följande: 

• Själavårdspersonal skulle finnas vid såväl högre som lägre förbandsstaber. 

• Själavårdspersonal skulle rekryteras både från Svenska kyrkan och från olika fria 

kristna samfund och organisationer.                                                                                                    

• Fältprosten och chefspastorerna, en för varje försvarsgren, skulle ingå i Högkvarterets 

själavårdsavdelning.                                                                                       

• Själavårdspersonalen skulle bära uniform med grad beteckning enligt fastställda 

bestämmelser.  

• Själavårdspersonalen var i militärt hänseende underställd vederbörande chef och löd 

under för krigsmakten gällande lagar.37      

Denna organisation fanns fram till början av 1960-talet.  

                                                

36 Långström, 1997, s.29 
37 Långström, 1997, s.31 
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Chefen för försvarsstaben hade ledningsansvaret för den militära själavården i både fred och 

krig.                                                                                                                                               

På centralnivå var krigsmaktens själavårdsverksamhet en gren inom försvarets personalvård. 

Chef för försvarsstabens personalavdelning var en regementsofficer. Inom denna avdelning 

fanns tre detaljer: en socialdetalj, en bildnings- och förströelsedetalj samt en själavårdsdetalj. 

 I själavårdsdetaljen var fältprosten ensam befattningshavare, d v s han var tjänstegrenschef 

och i och med det har han det högsta ansvaret för den militära själavården i fred och krig. 

Fältprostens huvudsakliga uppgift var att övervaka själavården inom krigsmakten och stödja 

den frivilliga bildningsverksamheten och annan verksamhet som avsåg att främja 

fosterlandskärlek, sedlighet, nykterhet, pliktkänsla och samhörighet samt att förbereda den 

militära själavårdens organisation och verksamhet i krig.38 Fältprostbefattningen arvoderades 

och var tänkt att innehas vid sidan om ordinarie prästtjänst inom Svenska kyrkan. Denna 

organisation kvarstår fram till 1962 då det, efter en utredning tillsätts en halvtidstjänstgörande 

stabspastor vid försvarsstabens personalvårdsbyrå samt att det inrättades stabspastorstjänster 

på deltid vid milostaberna. Något år senare utökas stabspastorstjänsten vid försvarsstaben till 

en heltidstjänst. 

Fram till 1966 har korum förrättats på soldaternas tjänstetid, men efter ett riksdagsbeslut tas 

detta bort. Endast om särskilda skäl föreligger får det ske på tjänstetid. Utifrån detta beslut 

utarbetar överbefälhavaren tillämpningsbestämmelser som gör att korum kan förrättas på 

tjänstetid om de värnpliktiga själva önskar det. Men 1968 försvann även den möjligheten och 

militärpastorn var mer eller mindre hänvisade till de värnpliktigas fritid för sin själavårdande 

verksamhet.39 

Under 1970-talet läggs ett antal motioner fram och utredningar tillsätts utan några beslut tas i 

frågan om den militära själavårdens organisation. Det som diskuterades var bland annat 

militärpastorernas arbetsvillkor och hur mycket av deras tjänstgöringstid som skulle rymmas i 

uppdraget som militärpastor. 1975 lägger riksdagsmännen Mårten Werner (m) och Gunnar 

Oskarson (m) fram motion om att tillsätta en allsidig utredning avseende den miltära 

själavården. De ansåg att organisationen borde mer ekumenisk samt att det fanns ett behov av 

en ny planering för både den militära själavårdens freds- och krigsorganisation. Redan 1973 

hade överbefälhavaren lagt fram en framställan till Försvarsdepartementet angående behovet 

                                                

38 Långström,1997, s.32 
39 Långsström,1997,s.42 
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av en ny planering av den militära själavårdens organisation. När det gällde militärpastorernas 

arbetsvillkor så önskade Härnösands domkapitel 1976 att Biskopsmötet skulle göra att 

yttrande angående detta. Men de hänvisade till att militärpastorernas tjänstgöring bestäms 

genom lokala överenskommelser. Prästförbundet gjorde 1978 en utredning angående stabs- 

och militärpastorernas arbetsförhållanden. De gjorde efter det, en framställan till 

Biskopsmötet som återigen fick ta ställning till frågan. Inte heller denna gång blev det någon 

åtgärd. Riksdagsman Evert Svensson (s) m.fl. lämnade 1978 in en motion till riksdagen där 

man ville att kyrkor och samfund skulle vara huvudman för den militära 

själavårdsverksamheten. Som skäl till detta angavs att den nuvarande organisationen 

upplevdes vara en principiell sammanblandning mellan religiösa och militära funktioner. De 

ville att kyrkor och samfund skulle ha mer att säga till om i den militära själavårdens 

utformande. Men i ett nära samarbete med försvaret.  En utredning borde därför tillsättas. 40 

Först 1980 beslutar regeringen att göra en översyn av den andliga vården inom 

försvarsmakten och 1982 kommer betänkandet Militär själavård (SOU 1982:59). 

1981 dras stabspastorstjänsten vid försvarsstaben in av besparingsskäl i samband med 

omorganisationen av försvarsstaben.41 Så 1982 är organisationen uppbyggd med en 

centralnivå, en regionalnivå och en lokalnivå. Försvarsmaktens själavårdsverksamhet ingår 

som en gren i försvarets personalvård. På central nivå finns en fältprost som är anställd med 

ett årligt arvode. På regionalnivå finns det inom varje militärområdesstab (milostab) en 

stabspastor anställd med ett årligt arvode. På lokal nivå finns militärpastorer vid 

fredsförbanden. Dessa präster förordnades vid sidan av annan prästerlig tjänst och arvoderas 

ur kyrkofonden. Förutom dessa tjänster har Boden (kyrkofondsmedel) och Karlskrona 

(kyrkokommunala medel) heltidsanställda präster. 

Ett riksdagsbeslut 1988 innebar att ansvaret för den andliga vården vid militära förband i fred 

skulle överföras till stiftssamfälligheterna. De skulle därmed få ansvaret för den andliga 

vårdens innehåll och genomförande. Som huvudman var man ansvarig för att stiftsvis upprätta 

och vidmakthålla en organisation med tillräckligt stor kapacitet och kompetens för detta 

ändamål. Verksamheten planlades och genomfördes i nära samarbete med de olika enheterna 

                                                

40 Långström, 1997,s.49 
41 SOU, 1982:59, s.25 
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inom försvaret. Denna organisation börjar gälla 1 januari 1990.42 Den har knappt börjat gälla 

förrän en ny utredning om den militära själavårdens organisation tillsätts.  

Efter olika remisser och förslag blir resultatet en ny organisation som börjar gälla under 1997. 

Fortfarande är organisationen uppdelad i tre nivåer: en central, en regional och en lokal nivå.        

På central nivå finns en heltidsanställd fältprost som är den främste företrädaren för militär 

själavård såväl i fredstid som i krigstid. Fältprosten är också rådgivare åt överbefälhavaren i 

etiska frågor och föredrar sina ärenden direkt inför honom. Fältprosten är anställd av 

Försvarsmakten och ingår i Högkvarterets personalavdelning, direkt underställd 

personaldirektören. Tjänsten som fältprost tillsätts av ÖB i samråd med Svenska kyrkans 

centralstyrelse och efter hörande av Trossamfundens beredskapsråd. Är fältprosten präst i 

Svenska kyrkan står denne under ärkebiskopen och domkapitlet i Uppsalas tillsyn, annars 

under respektive samfund. Fältprosttjänstens lönekostnader finansieras av Svenska kyrkan till 

75 % och av Försvarsmakten till 25 %.  

På regionalnivå finns det sedan tre heltidsanställda milopastorer. Dessa finns på de tre 

militärområdesstaberna i Kristianstad, Strängnäs och Boden och är anställda av 

försvarsmakten och ingår i milostabens personalvårdssektion. Tillsyn i ämbetshänseende 

utövas av den biskop och det stift där milostaberna är belägna. I Milopastorernas 

arbetsuppgifter ingår fram för allt att organisera och leda den militära själavården inom 

respektive område samt att bistå stiften med de uppgifter som behövs i handläggningen av 

strukturbidrag. Lönekostnaderna för milopastorerna delas av Svenska kyrkan och 

Försvarsmakten enligt följande: Kristianstad och Boden 50 % vardera samt i Strängnäs står 

Svenska kyrkan för 75 % och Försvarsmakten för resterande 25 %.  

På lokal nivå kvarstår stiftet som ansvariga för den militära själavården på de olika lokala 

militära enheterna.43 Under år 2000 förändrades milostaberna till att bli Militärdistriktsstaber. 

Samtidigt förflyttades krigsplaceringarna till HKV från staberna. Milopastorernas 

arbetsuppgifter var stort sett de samma (se ovan). Genom försvarsbeslut 2003 försvann först 

milopastorerna och sedan militärdistriktsstaberna genom 2004-års försvarsbeslut.  

Organisationen för den militära själavården 2008 är uppbyggd enlig följande: En fältprost 

leder arbetet med hjälp av en stabspastor på HKV, en ledningsgrupp (LMS) samt pastorer som 

                                                

42 Långström, 1997, s.58ff. 
43 Långström, 1997, s. 62f 
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representerar vapenslag och olika landsdelar.44 Under dem finns militärpastorerna vid 

förbanden. Det finns även pastorer knutna till Hemvärnets olika bataljoner. De är rekryterade 

från och knutna till en församling inom det område som bataljonen verkar.  

Fältprosten ingår i Insatsstaben och har förutom ovanstående ledningsansvar också en 

rådgivandeuppgift kring religion, etik, mm. Stabspastor ingår i HKV AVD och är HKV:s 

pastor och till arbetsuppgifterna hör själavård, samtal, andakter och retreater för personal. 

Militärpastorerna vid förbanden är främst till stöd för den enskilde värnpliktige, soldaten (som 

utbildas till specifika internationella insatser) och anställd personal. Sammanfattningsvis kan 

sägas att den militära själavårdens uppgifter idag är: tid och närvaro vid förbandet, samtal och 

själavård, krisstöd och debriefing för personal, värnpliktiga och anhöriga, korum och 

minnesgudstjänster och vissa andra kyrkliga handlingar, ekumenik och religiös samverkan 

samt utbildning.45 

3.1.2 Internationella fredsinsatser 

Sedan 1956 har Sverige deltagit i internationella fredsinsatser och i dessa uppdrag har det 

funnits med pastorer. I deras arbete ingår själavård, samtal och gudstjänster. Vid dödsfall eller 

annan omfattande svårighet finns de med i krishantering och debriefing. I dessa situationer 

spelar de även en viktig roll i anhörigekontakterna. Sedan 2000 finns det en rekryteringskurs – 

PLANTSKOLAN – som pastorer, vilka är intresserade att delta i utlandstjänstgöring, kan 

delta i. Denna kurs är förlagd till ett militärt förband och har haft 10-20 deltagare per år. 

Pastorer som tidigare varit på utlandstjänstgöring deltar som instruktörer på kursen. Efter 

deltagande i kursen kan pastorerna uttrycka om de fortsatt är intresserade av deltagande i 

internationell tjänstgöring. Likaså har LMS möjlighet att utifrån referenser bedöma om 

pastorerna är lämpliga för sådan tjänstgörning. Det har även tagits fram en kravprofil för att 

underlätta rekryteringen. Kravprofilen är följande:  

Behörighet:  

• teologisk examen/alt utbildning 

• Vigd/ordinerad 

• Tystnadsplikt 

                                                

44 Elmberg, 2009, s.5 
45 Elmberg, 2009, s.5-6 
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Lämplighet/kompetens 

• Erfarenhet som präst/pastor ca 5 år 

• Erfarenhet av att leda verksamhet (Kyrkoherde, distriktspräst m.m.) 

• Accepterar att ämbetet är öppet för män och kvinnor 

• Kris – debriefingutbildning 

• Behärska engelska, gärna fransk och tyska 

• Kunskap om ekumenik (kyrkornas samverkan) 

• Kunskap om interreligiös samverkan (mellan olika religioner) 

Övriga önskvärda kompetensområden: 

• Folkrätt 

• Ledarskapsutbildning 

 Det finns en ”prästbank” där präster som tidigare har deltagit i insatser och präster som 

väntar på att få delta är samlade. 2009 fanns det 40 pastorer som gjort insatser och 35 som 

väntar. Det här är en resurs som kan användas när det snabbt behövs många pastorer. Till 

exempel vid större katastrofer som tsunamin 2004.46 Just nu finns det pastorer i Kosovo (1 

pastor), Afghanistan (1 pastor), Somalia (1 pastor) samt i Nordic Battlegroup (4 pastorer).47 

3.1.3 Sammanfattande ord om den militära själavården 1892-2008 

Förutsättningarna inom Försvarsmakten ändras genom att resurserna till Försvarets minskas 

och det sker omorganisationer till följd av detta. Det finns ett ständigt pågående arbete för att 

utveckla och förbättra den militära själavården. Det hålls olika samtal och överläggningar med 

olika trosföreträdare inom Sverige och överbefälhavaren och ärkebiskopen håller varje år 

överläggningar kring den militära själavården och samtalar även om aktuella framtidsfrågor. 

I den militära själavården finns det två böcker som är till hjälp i arbetet, förutom Bibel 2000 

och Den Svenska Psalmboken. Det är en fältkyrkohandbok och en fältandaktsbok. De som är 

aktuella idag är fältkyrkohandboken Gudstjänst och själavård i fält från 1993 samt 

                                                

46 Elmberg, 2009, s.13ff 
47 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/Arbetsplatsen/Sjalavard/ 2010-09-02 kl.10.00 
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Fältandaktsboken från 2008. Jag har valt att i mitt arbete studera tre fältandaktsböcker som 

brukades under min valda tidsperiod. Detta eftersom det är både den enskilde soldaten och 

militärpastorn som använder sig av fältandaktsboken och att fältandaktsboken kan finnas med 

i olika användningssituationer. 

 

 

 

 

3.2 Fältandaktsböcker 1893, 1940 och 2008 

3.2.1 Fältandaktsbok 1893  

Hur är förordet utformat? Förordet i är skrivet av G. E Beskow (1834−1899) och är riktad till 

”wåra unge krigsmän”. Förordet inleds med ett citat ur 1 Tim 6:12: ”Kämpa trons goda kamp, 

fatta det eviga livet.” Beskow skriver vidare att för att kunna kämpa segerrikt krävs mod och 

goda vapen. Segervissheten och modet kan endast fås genom tron på Gud och den Han har 

sänt. Tron på Kristi försoning och syndernas förlåtelse lyfts fram i förordet. Om jag tror på 

detta, så är Gud med mig och då ska jag vara segerrik. Detta leder vidare en hänvisning till Ef. 

6:10–18 där det talas om att vara iklädd ”Guds vapenrustning” Genom att jag tror har jag 

goda vapen som gör att jag kan gå segrande ur striden. Förordet bygger nu vidare kring ord 

och uttryck från ovan nämnda bibelcitat. Nyckelorden är: ”omgjordad med sanningen”, 

”rättfärdighetens pansar”, ” fötter skodda med fridens evangelii färdighet”, ”trons sköld” 

”frälsningens hjelm”, ”Andens svärd som är Guds ord”, ”ikläden eder hela denna Guds 

vapenrustning!” samt ”Under all åkallan och bön, i anden alltid bedjande och därför vakande 

med all ihärdighet och bön för alla heliga.” Utifrån dessa bygger Beskow upp sitt förord som 

en mindre predikan i väckelsens anda. Tron på Kristus och hans uppståndelse ger inte bara 

styrka i krigets stund, utan även mod att offra sitt liv för fosterlandets och Kristi skull, 

eftersom soldaten kämpar den goda kampen. Förordet avslutas med orden: ”Gud skydde 

konung och fosterland! Han välsigne eder, I unge stridsmän!”48 

                                                

48 Fältandaktsbok, 1940, s.4 
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Vem vänder sig fältandaktsboken till enligt detta? Förordet och därigenom även boken vänder 

sig till ”våra unga krigsmän”. Från och med 1892 ska unga män göra 90 dagars övningstid 

inom Krigsmakten och att i det sammanhanget, tolkar jag rubriken, finns denna bok. Dock 

finns det inte någon närmare upplysning i texten om detta.  

Vilka bibeltexter finns i boken? Är det hela texter eller kort citat? I 1893 finns hela Matteus 

evangeliet, hela Galaterbrevet samt hela 1 Petrusbrevet. Det är alltså hela bibeltexter hämtade 

ur Nya Testamentet som 1893 innehåller. 

Vilka psalmer och sånger finns med? Från Wallinska psalmboken finns 18 psalmer och ur 

Sionstoner finns det 12 sånger.  

Vilka ämnen tar psalmerna och sångerna upp? Jag har delat upp psalmerna och sångerna i 

olika kategorier. Jag har utgått från Svenska psalmbokens (1986)49  tematiska uppdelning när 

jag delat upp psalmerna och sångerna. De psalmer som jag kallar ”Fosterlandspsalmer” har 

jag själv skapat kategorinamnet eftersom jag funnit att dessa inte faller inom någon av 

psalmbokens kategorier. Så jag har följaktligen funnit följande kategorier i 1893:  

Gud, vår Fader och Skapare 1 

Jesus, vår Herre och broder 3 

Treenigheten 1 

Ordet  3 

Helg och Gudstjänst  1 

Morgonpsalm  2 

Kvällspsalm  2 

Skuld och förlåtelse  2 

Vaksamhet - kamp - prövning  1 

Kallelse/Omvändelse  2 

Trygghet och förtröstan  7 

”Fosterlandspsalmer” 5 

 

I kategorin Trygghet och förtröstan finns fem sånger/psalmer som är hämtade från 

Sionssånger. Som exempel kan nämnas ”Tryggare kan ingen vara”50 och ”Var jag går i 
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skogar, berg och dalar”.51 I den kategori som jag kallar ”Fosterlandspsalmer” finns en psalm 

med text av Gustav II Adolf där tredje versen lyder:  

”I Jesu namn vårt hopp är visst, att de gudlösas våld och liv ej oss, men sig 

förstörer. Till hån och spott de skola bli, med oss är Gud, med honom vi, 

och segern oss tillhörer!”52   

Här framgår att bara tron på Gud finns, ska Gud vara med och leda till seger 

i striden.                                                                                                             

I andra ”fosterlandspsalmer” finns en vädjan till Gud att beskydda kungen 

och fosterlandet. 

Bland annat i Psalm 383, v.6 i Wallinska psalmboken, nr 13 i 1893:   

”Lycka ske konungen! Herren hans vägar berede, styre hans råd och hans 

hjärta för sorgerna frede.                                                                                                   

Herren vårt land hägne med faderlig hand, och i sin fruktan oss lede.”53 

I psalm 377 vers 2 finns fokus på den enskilde soldaten:     

”Styrk deras mod, som nu sitt blod för fosterlandet våga.                            

Var du vårt värn mot våldets järn och kämpa krigets låga.”54 

Finns det förslag på korum eller annat användningsområde? Det finns inte något förslag om 

korum eller något annat användningsområde. Avslutningsorden i förordet manar till att läsa 

Guds ord varje dag och att denna andaktsbok ska bli till välsignelse och att den ska bli 

mottagaren kär. Därför är det troligen så att den är tänkt som hjälp för den enskilde soldaten i 

dennes andakts- och böneliv. 

Finns det böner? Vilka ämnen tar i så fall bönerna upp? Det finns inga böner i 1893 års 

fältandaktsbok och därmed finns inga särskilda böneämnen. 

Är boken sanktionerad av Försvarsmakten? 1893 är utgiven av Fosterlands Stiftelsens Förlags 

Expedition och det finns ingen uppgift i boken om den är officiellt erkänd av Krigsmakten. 

                                                

51 Psalm 251 Sv Ps 1986 
52 1893, s.83 
53 1893, s.83 
54 1893, s.82 
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3:2:2 Fältandaktsbok 1940 

Hur är förordet utformat? Förordet är skrivet av Erling Eidem (1880-1972, ärkebiskop 1931-

1950) och berättar om innehållet och intentionen med boken. Förordet inleds med en önskan 

om att andaktsboken ska bli en god och trogen följeslagare till dem som ”mottagit 

fosterlandets kallelse att slå vakt om dess urgamla frihet.”55  

Vem vänder sig fältandaktsboken till enligt förordet? Den vänder sig till den enskilde 

soldaten.  

Vilka bibeltexter finns i boken? Är det hela texter eller kort citat? Det är korta utdrag under 

rubrikerna: Ur Gamla Testamentet, Berättelser ur evangelierna, Korta Jesusord samt Ur 

apostlarnas vittnesbörd.  

Ur Gamla Testamentet är det främst Psaltarpsalmer som har valts ( Ps 25:1−2, 4−7. Ps 43:3, 5. 

Ps 46:2−4. Ps 51: 3−6, 12−13; Ps 73:23−26; Ps 103:1−5, 8−13; Ps 139:1−5, 7−12, 23−24), 

men även några profetord ( Jes 7:9; Jes 30:15; Jes 40:29−31; Jes 53:5−7 samt Amos 5:14–15).  

Psaltarpsalmerna visar på Gud som är nådig och barmhärtig. Flera av psalmerna (Ps 25, 51, 

103) uttrycker en önskan om att Gud ska bortse från de överträdelser som psalmisten gjort och 

det finns även en förvissning om att Gud gör detta. Psalm 103 är en lovpsalm, där Guds 

godhet, nåd och barmhärtighet för dem som fruktar Gud beskrivs. Psalm 139 är en av de mest 

kända psaltarpsalmerna och den börjar med: ”Herre, du utrannsakar mig och känner mig. 

Evad jag sitter och uppstår, vet du det; du förstår mina tankar fjärran ifrån”56. Här finns en 

stor förtröstan på Gud, som omsluter allt och som har omsorg om människan.  

Det första profetordet är kort och koncist: ”Om I icke haven tro, skolen I icke hava ro”( Jes 

7:9) och sammanfattar urvalet av texter i 1940. Har du tro på Gud och tillit till honom så får 

du styrka att stå ut med livets olika motgångar. Jes 30:15 lyfter fram att om man återvänder 

till Gud så finner man styrka. Även Jes. 40:29−39 tar fram den aspekten. Jes.53:5−7, ses som 

en Messias-förutsägelse, där tjänaren offras för våra överträdelsers skull. Genom tjänarens 

offer får vi frid och vi blir helade.  Det sista profetordet är hämtat från Amos (5:14–15) och 

där uppmanas vi att söka vad som är gott och om vi gör det, ska Gud vara med oss. Här finns 

                                                

55 Fältandaktsbok,1940, förordet. 
56 Fältandaktsbok 1940, s.9.  
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dock ett litet ”kanhända” med i texten. Det är inte riktigt säkert att Gud är nådig, även om vi 

väljer att hata det onda och älska det goda.   

Berättelserna ur evangelierna börjar med julevangeliet (Luk 2:1–20) och sedan följer olika 

texter ur Jesu undervisning som Saligprisningarna och liknelser. Där finns också den första 

nattvarden (Luk 22:14−20) och stunden i Getsemane (Matt 26:36−46), Jesus på korset (Luk 

23:32-43) och till slut Jesu uppståndelse (Mark 16:1−7). Texterna ur evangelierna bildar ett 

sammandrag av Jesu liv och lära. Texterna handlar om hur man ska förhålla sig till varandra 

(Matt 5:43–48, Luk 10:23−37), och hur man ska vinna det eviga livet (Matt 5:1–10, Luk 

12:16−21, Joh. 15:1−17, Joh. 11:20−26, Joh. 12:20−26). Men även trons konsekvenser i det 

egna livet. (Matt 7:24−27, 12:33−37, Matt 13:44−46, Luk 8:4−15, Luk 11:1−10 m fl.)  Totalt 

finns det 21 olika texturdrag från evangelierna. Till det tillkommer 19 korta Jesusord som var 

och en omfattar en till två verser. Dessa är hämtade från Matteusevangeliet (10 Jesusord) och 

från Johannesevangeliet (9 Jesusord).  Tre av Jesusorden, som är hämtade från 

Johannesevangeliet, finns med även det mer omfattande texturvalet i Ur evangelierna. Det är 

Joh. 10:14−15,27−28, som finns under överskriften Den gode herden (Joh.10:11−16), Joh. 

11:25 som finns under överskriften Uppståndelsen och livet (Joh. 11:20−26) samt Joh. 15:11 

som finns under överskriften Vinträdet och grenarna (15:1−17). Jesusorden ger dels 

uppmaningar om hur man ska leva ett rättfärdigt liv (exempel Matt 6:33) och dels bilder av 

vem Gud är (exempel Joh.8:12). I delen Ur apostlarnas vittnesbörd finns det 21 olika 

bibelcitat. Även här finns texter om hur man ska leva ett rättfärdigt liv och hur man ska 

förhålla sig till varandra. 1 Tim 6:12 är ett exempel på hur man ska kunna uppnå ett rättfärdigt 

liv. Versen lyder: ”Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet, vartill du är kallad. En 

del av texterna är mer inriktade på livet efter detta, det eviga livet. Här finns Upp. 21:1−5 som 

talar om att Gud ska göra allt nytt. 

Sammantaget är urvalet av texter inriktade på det grundläggande inom den kristna tron. Det 

finns många uppmaningar om att leva ett rättfärdigt liv. Gud kommer då ge styrka och 

uthållighet. Synd och överträdelser får också en del utrymme i texterna. Gud är nådig och 

barmhärtig och ser bort från dessa, om jag ångrar och erkänner min skuld. 

Vilka psalmer och sånger finns med? Det finns många psalmer i 1940, närmare bestämt 94 

stycken. De har samma numrering som i Svenska psalmboken 1937 där de är tagna ifrån. Alla 

verser finns dock inte med, utan varje psalm har ett utvalt antal verser.  
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 Vilka ämnen tar psalmerna och sångerna upp? De många psalmerna speglar mycket av 

kyrkans tro och kyrkoårets växlingar. Återigen tar jag psalmbokens (1986) kategorier till 

hjälp. 

 

 

 

 

 

I sista kategorin 

Tillsammans i 

världen, finns en 

bordspsalm, sex 

psalmer som jag 

anser falla under 

kategorin 

”Fosterlandspsalmer” 

samt en psalm med 

en vädjan om att den 

helige Ande ska komma från höjden till det behövande folket (Sv ps 286 1986). Som exempel 

på ”fosterlandspsalm” finns Fädernas kyrka, Förfäras ej, du lilla hop (Gustav II Adolf står för 

texten, se text ovan i 1893), Lycka ske konungen (se text ovan i 1893). Även Förlän oss, Gud, 

din helga frid där vers 2 lyder:  

”Gud give vårom konung och all vår överhet Frid och gott regement,             

Att vi under honom Må en stilla, rolig levnad alltid föra I all gudaktighet 

och ärlighet. Amen”. 

Fädernas kyrka har fem verser i 1940: 

1. ”Fädernas kyrka i Sveriges land, Kärast bland samfund på jorden! Vida hon 

famnar från strand till strand, Fast är hon grundad av Herrens hand, Byggd 

till hans tempel i Norden.” 

Lovsång och tillbedjan 5 Pingst 1 

Treenigheten 1 Morgon 3 

Gud, vår Fader och Skapare 1 Kväll 6 

Jesus, vår Herre och broder 7 Årstider 3 

Anden, vår hjälp och tröst 1 Sökande - tvivel 2 

Kyrkan 2 Kallelse 1 

Ordet  1 Bättring - omvändelse 2 

Nattvarden 2 Skuld - förlåtelse 1 

Helg och Gudstjänst 2 Förtröstan - trygghet 6 

Vittnesbörd – tjänst – mission 1 Vaksamhet – kamp - prövning 7 

Advent 1 Efterföljd - helgelse 9 

Jul 5 Pilgrimsvandring 1 

Trettonde dag jul  1 Livets gåva och gräns 4 

Fastan  4 Himlen 2 

Påsk  4 Tillsammans i världen: 

Bordspsalm 

”Fosterlandspsalm” 

”Kom helige Ande,…… 

 

1 

6 

1 
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2. ”Allt fick sin vigning i kyrkans famn: Brudgummens löfte till bruden, 

Hemmet, de nyföddas kristna namn, Kämparnas färd till den sista hamn, 

Fanan och konungaskruden.” 

3. ”Kristet och fritt ville Sverige bo, Råda för landet allena.                        

Därom i manlig och kristen tro, Därom i strid eller lagfäst ro Konung och 

folk sig förena.” 

4. ”Fädernas Sverige sig kämpat fram, Kristus var med det på banan, Visade 

vägen för trofast stam: Kristus är trofast, och svek är skam; Korset stod 

tecknat på fanan.” 

7.  ”Ädelt är skaran, sen tusen år Gud i vår kyrka fått frälsa. Framåt vår 

hoppfyllda längtan går: Ungdomen kristnad är Sveriges vår, Sveriges 

framtid och hälsa.” 

Finns det förslag på korum eller annat användningsområde? Efter förordet och en bön finns 

en ordning för hur man kan förrätta korum med hjälp av Fältandaktsboken.  Den ordning som 

föreslås har följande upplägg: Först sjungs en psalm eller psalmvers. Därefter läses antingen 

en berättelse ur evangelierna eller några korta bibelord. Sedan beds en lämplig bön ur kyrkans 

böneskatt, varefter följer Fader vår och Välsignelsen. Sist sjungs en psalm eller psalmvers. I 

anslutning till de olika delarna i ordningen finns hänvisningar till de sidor i fältandaktsboken 

som är aktuella vid psalmsång, textläsning och så vidare.                                    

Finns det böner? Vilka ämnen tar i så fall bönerna upp? Under rubriken Ur kyrkans böneskatt 

finns ett antal böner. Först Fader Vår och Välsignelsen. Därefter kommer vardera en morgon- 

och aftonbön. Det finns sex böner i ämnet Böner om själens frälsning och frid. Andra 

ämnesrubriker är: Böner om kraft till pliktuppfyllelse (fyra olika böner), Böner under ofred 

(tre olika böner) samt Böner för hem och fosterland (tre olika böner). Här följer några 

exempel från de olika böneämnena som finns i fältandaktsboken. Under rubriken: Böner om 

själens frälsning och frid finns denna bön: 

O Allsmäktige, evige Gud. Jag bekänner att jag icke har skickat mig mot dig 

såsom jag har bort. Jag har icke haft en rätt tro till dig, icke haft dig för 

ögonen. Icke heller har jag handlat mot min nästa såsom jag vill att du ska 

handla mot mig. Men vänd dig dock i nåd till mig, för din käre Sons, Jesu 

Kristi, skull. Ingen annan har jag att gå till. Jag kommer till dig såsom 
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barnet till sin fader. Se icke till min synd och giv mig nåd och kraft att bättra 

mig. Genom samme din Son och den helige Ande. Amen. 

Böner om kraft till pliktuppfyllelse: 

Herre, giv mig kraft och vilja att i denna allvarstid, fylla min plikt i mitt 

fosterlands tjänst. Lär mig förstå, att min uppgift är stor och allvarsfylld och 

att den kräver ståndaktighet och trofasthet. Lär mig inse, att livet fodrar god 

vilja och offer. Giv mig det rätta sinnet, så att jag var dag gör mitt bästa.                                                

Skapa i mig en stark ande och en fast tro på det godas seger. Giv mig 

mannamod och tålamod, lär mig att underordna min egen vilja under deras, 

som bära ansvarets tunga börda.                                                                       

Trygg överlämnar jag mig i din händer. Var med mig i livet och döden, o 

Herre. Amen. 

Bönerna har ett språk som väl passar in i en liturgi och bönerna är även tydligt strukturerade. 

Det finns i formuleringarna ett visst mått av att tala om för bedjaren hur denne ska vara och 

agera i olika situationer. 

Är boken sanktionerad av Försvarsmakten? Det är den första Fältandaktsboken som är 

anbefalld av Krigsmakten. Den gavs ut av Svenska kyrkans Diakonistyrelsens förlag. 

Övrigt Det finns två sidor med olika tänkespråk. Det finns citat från Augustinus, Luther med 

flera.57 Det första tänkespråket är signerat Augustinus och uttrycker en förtröstan på Gud: 

”Du. O Herre, har skapat mig till dig, och mitt hjärta är oroligt, till dess det finner ro i dig.” 

Andra ämnen som tänkespråken behandlar är bönen och vikten av att be. Exempel på det är 

ett citat från Eger: ”Man kan inte tänka sig fram till den levande Guden – endast bedja sig 

fram.” Det finns tre tänkespråk som talar om Bibeln. Däribland finns ett svenskt ordspråk som 

lyder: ”Damm på din bibel betyder rost på din själ.” Frank Buchman talar i ett citat om 

synden: ”Synd är allt det som skiljer mig från Gud och från mina medmänniskor.” Även 

förlåtelse finns med i tänkespråken och där har Luther fått bidra med ett citat: ”Där syndernas 

förlåtelse är – där är ock liv och salighet.” Luther avslutar tänkespråksdelen med: ”Bed och 

arbeta och lämna framtiden åt Gud.” Det blir enligt min tolkning en sammanfattning av 

                                                

57 1940, s.48 
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tänkespråken. De uppmuntrar och uppmanar till tro på Gud och ger även en viss vägledning 

hur livet ska levas.  

3:2:3 Fältandaktsbok 2008 

Hur är förordet utformat? Förordet är skrivet av överbefälhavare Håkan Syrén och beskriver 

intentionen med Fältandaktsboken och lite om dess innehåll. Bland annat sägs att alla 

medarbetare i Försvarsmakten ska kunna utöva sin religion oavsett livsåskådning och religiös 

tillhörighet. Det finns därför ett urval av texter från olika religioner och trosinriktningar. Det 

finns en del som är på engelska som kan användas vid internationella insatser där det firas 

gemensamt korum. Vidare hoppas ÖB att andaktsboken ska kunna finnas med både i den 

enskildes bön och i det gemensamma andaktslivet. 

 Det finns också en Inledning som fältprost Sten Elmberg har skrivit. I inledningen sägs att 

denna Fältandaktsbok (2008) ersätter 1987 års fältandaktsbok. 2008 är anpassad till att stödja 

i ett mångkulturellt samhälle, men eftersom majoriteten i Sveriges försvar är kristna får det 

störst utrymme i Fältandaktsboken.  De religioner som finns representerade i boken är: 

buddism, islam, judendom och sikhism. Buddismen representeras på en sida genom 

Vajrattvamantrat. Islam har också en sida och där finns trosbekännelsen (Det finns ingen Gud 

utom Allah och Muhammed är hans profet. Amen.), Koranen sura 1 och 112. Även 

judendomen representeras på en sida genom Shema-bönen (5 Mos 6:4) och dess fortsättning i 

5 Mos 6:5−9. Sikhismen får två sidor och dessa ger en beskrivning av religionen med några 

citat från deras heliga skrift: Sri Guru Granth Sahib Ji. Det framgår inte i Inledningen varför 

just dessa religioner har utvalts. Elmberg påtalar endast att materialet från andra religioner är 

begränsat, men att de vill signalera en öppenhet för andra religioner. Genom att skicka ut 

remisser i flera omgångar har det material som finns om respektive religion valts ut. 58 

Vem vänder sig fältandaktsboken till enligt detta? Fältandaktsboken vänder sig till den 

enskilde soldaten och är även tänkt att användas i det gemensamma andaktslivet.  

Vilka bibeltexter finns i boken? Är det hela texter eller kort citat? Det finns citat ur Psaltaren i 

ordningarna för korum. Det är: Ps 27 i ordning för morgonbön 2, samt Ps16 ur ordning för 

aftonbön 2. Det finns också en del med Psaltarpsalmer i slutet av boken där det finns markerat 

så att man kan växelläsa dessa. De psaltarpsalmer som har utvalts är: 8:4–10; 23; 25:4−7; 

                                                

58 2008, s.5 
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62:6−9; 84:2−9; 103:1−18; 116:1−9; 121; 130; 139:1−12. I ordningen för söndagsgudstjänst 

finns textläsning med, vilket förutsätter att det finns en Evangeliebok eller Bibel tillgänglig. 

Likaså i förslaget på morgon- och aftonbön finns det med en del med Bibelläsning, vilket 

förutsätter att det finns en bibel tillgänglig. Psaltarpsalmerna uttrycker förtröstan (Ps.8, 23, 27, 

139), lovsång (Ps.84, 103), tacksamhet (Ps. 116), Ps 25:4−7 uttrycker en önskan om att Gud 

ska bortse från de överträdelser som psalmisten gjort och det finns även en förvissning om att 

Gud gör detta . Ps 62:6−9 visar på en Gud som vi kan ta vår tillflykt till. Ps 121 talar om 

Herren som gjort himmel och jord och som beskyddar och bevarar människan. Ps 130 

uttrycker en längtan efter Gud och ett hopp att få höra Herrens ord. Sammanfattningsvis är 

urvalet av psalmer en blandning av förtröstan och längtan men även lovsång och tacksamhet.  

Vilka psalmer och sånger finns med? Ur den Svenska psalmboken 1986 finns det 53 psalmer 

och de har samma numrering som i psalmboken. Det finns tre psalmer på engelska i den del 

av Fältandaktsboken som är för internationell och ekumenisk samverkan. De är: Holy, holy, 

holy ( Sv Ps 3), Guide me (Sv Ps 298) samt Abide with me (Sv Ps 189).  

Vilka ämnen tar psalmerna och sångerna upp? Även här jag utgått från Psalmboken indelning 

när jag kategoriserar psalmerna.  

Lovsång och tillbedjan 6 Morgon 3 

Treenigheten 1 Kväll 2 

Gud, vår Fader och Skapare 1 Årstider 4 

Jesus, vår Herre och broder 3 Bönen 1 

Anden, vår hjälp och tröst 1 Sökande - tvivel 1 

Kyrkan 3 Skuld - förlåtelse 1 

Nattvarden 2 Förtröstan - trygghet 7 

Vittnesbörd – tjänst – mission 3 Glädje - tacksamhet 1 

Advent 2 Vaksamhet – kamp - prövning 1 

Jul 2 Efterföljd - helgelse 1 

Fastan 1 Pilgrimsvandring 2 

Påsk 2 Tillsammans i världen: 3 

Pingst 1   
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Finns det förslag på korum eller annat användningsområde? Det finns förslag på ordning för 

två morgonböner och två aftonböner. Det finns också ordning för söndagsgudstjänst, 

veckomässa, minnesstund samt dop i krissituation. 

Finns det böner? Vilka ämnen tar i så fall bönerna upp? Det finns en del i Fältandaktsboken 

som innehåller böner. Där finns Franciskusbön, Heliga Birgittas bön, FN-bönen, Hell dig, 

Maria, Bön för fredsbevarare, Sinnesrobönen. Det finns även en överskrift: ”Böner vid kris 

och katastrof” med åtta böner under. Där finns böner skrivna av Caroline Krook, KG 

Hammar, Olle Nivenius, Karl-Johan Tyrberg, Teresa av Avila och Erasmus av Rotterdam. 

Efter de tre psalmerna på engelska (se ovan) finns det två böner på engelska: A Morning 

Prayer samt For Peace and Peace-keepers. I Franciskus bön finns en vädjan från bedjaren att 

bli ett redskap för ”Herrens Frid”. Det uttrycks på olika sätt i bönen. Vidare i Heliga Birgittas 

bön finns även där en önskan om att följa Herrens väg. I båda dessa böner är det fokus på den 

enskildes tro och efterföljelse. Nästa bön, FN-bönen, är specifikt inriktad till ett sammanhang 

där andaktsboken är tänkt att finnas med i. Detta genom att svenska soldater är med i 

fredsbevarande uppdrag i FN: regi. FN-bönen är skriven av A S T Fisher och följer här: 

”Gud, vår jord är bara ett stoftkorn i världsalltet.                                                                             

Det är vår uppgift att göra den till en planet där ingen skall behöva plågas av                                  

krig, hunger eller fruktan eller vara utestängd från andra i meningslöst 

främlingskap för sin härstamnings, hudfärgs eller världsåskådnings skull.                                             

Gud, ge oss mod och förutseende att ta itu med detta redan nu,                                                 

så att våra barn och barnbarn en gång med stolthet kan bära namnet 

människa.” 

Nathan Söderblom har skrivit en bön som vänder sig till fredsbevarare:  

”Herre, vår beskyddare, hjälp alla som arbetar för fred i världen.                                                       

Se i nåd till alla som lider under fruktan, orättvisa, krig och förföljelse.                                        

Tag de värnlösa i din vård.                                                                                                                  

Var de fattigas och förtrycktas beskärm.                                                          

Uppväck barmhärtighet och förmåga att hjälpa.                                       

Tänd helig iver för rätt och sanning.                                                                 

Utsläck hat och förakt, bryt ner murar mellan människor.                                

Uppfyll med din Ande kyrkan i vårt land och hela kristenheten på vår jord.                             
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Och samla oss omsider i din eviga frid.                                                         

Amen.” 

Hell dig, Maria är en traditionell romersk katolsk bön. Den bedjande vänder sig till Jesu mor, 

Maria, för att hon ska be för syndarna nu och i dödsstunden. Till sist Sinnesrobönen som i 

denna förkortade version ofta används inom tolvstegsrörelser. Bedjaren ber Gud om vishet att 

kunna se vad som går att förändra och vad som inte går. I fyra av de åtta bönerna under 

rubriken ”Böner vid kris och katastrof” framgår det att det är en kristen Gud som bönen 

vänder sig till genom att Kristus på något sätt förekommer i bönen. Genom ord som: ”Du lät 

din Son lida döden på ett kors”59, ”För dig utgiven”60 finns en tydlig referens till Jesus 

Kristus. Än tydligare blir det i Olle Nivenius bön som börjar ”Kristus, vi ber dig…” och i 

Erasmus av Rotterdams bön som inleder med orden ”O Herre Jesus Kristus”. De övriga fyra 

bönerna vänder sig till Gud, utan att specificera vilken Gud det är som man vänder sig till. 

Dock är de som skrivit bönerna kristna. K G Hammar och Caroline Krook, båda ärkebiskop 

emerita i Svenska kyrkan, och Teresa av Avila (1515-1582), karmelitnunna i Romersk 

katolska kyrka samt Symeon den nye teologen (949-1022), grekisk teolog och helgon. I 

urvalet av böner finns olika kristna inriktningar representerade, såsom den protestantiska, 

romersk-katolska och även den ortodoxa. Ett ytterligare exempel på böner i Fältandaktsbok 

2008 är Caroline Krooks bön: Vårt samhälle har sorg. 

”Vårt samhälle har sorg.                                                                                                                   

Mitt i vår vardagliga verklighet har en olycka hänt,                                                    

som delat tiden i ett före och ett efter.                                                                                                  

Ingenting kommer längre att bli som förut.                                                                                          

Vi kommer inte kunna glömma denna dag.                                                    

Vi får inte glömma den.                                                                                                                

Nu måste vi hjälpas åt att låta vår omtanke och kärlek flöda över.                                           

Vi måste be om mod och styrka att komma igenom.                                                                 

Vi måste hjälpa varandra när vi står uppgivna av förtvivlan och frågor,                                                 

och låta kärlek och livskraft få växa ur det svåra.                                                                               

Till detta hjälpe oss Gud” 

                                                

59 Caroline Krook, Fältandaktsbok 2008, s.30 
60Karl-Johan Tyrberg, Fältandaktsbok 2008, s.33 
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Är boken sanktionerad av Försvarsmakten? Fältandaktsboken (2008) är utgiven av 

Försvarsmakten. 

Övrigt Under rubriken Ekumeniskt material finner vi Vår Fader, Trosbekännelsen, 

Välsignelsen samt 10 Guds bud. Vår fader och Välsignelsen finns också på insidan av den 

bakre pärmen av Fältandaktsboken. Det finns en del i 2008 som kallas för: Texter för 

eftertanke. Här finns tre korta texter om bön av, i tur och ordning, Sören Kierkegaard, Fjodor 

Dostojevskij samt John Nilsson. Dessa talar om bönens betydelse för den enskilde människan 

och för tron på Gud. John Nilsson skriver: ”I bönen har den ensamme någon att tala med, den 

lidande någon som förstår, den lycklige någon att tacka, och syndaren någon att bekänna 

inför.”61 Vidare finns en lite längre text, Fotsteg i sanden, ett citat från Dag Hammarskjölds 

Vägmärken och en bön av S:t Columba. Charles de Foucauld, Ylva Eggehorn, Alf Henrikson 

och Hjalmar Gullberg har även de fått bidra med kort texter. (Se bilaga 1.) Fotsteg i sanden 

ger en bild av Gud som den som bär människan, när mörker och förtvivlan tynger henne. 

Foucaulds text speglar en förtröstan på att den skapande Gud som vill människan väl. Textens 

jag lämnar hela sitt liv i Guds händer utan förbehåll. Även i Eggehorns text finns en förtröstan 

på den Gud som älskar människan som sin älskade son och utvalda dotter. Henriksons text 

talar inte om någon gud, utan speglar när det oväntade sker och inget sedan blir sig likt. 

Gullbergs text är hämtad ur Förklädd gud, VII och ger en bild av Gud som vandrar bland oss 

och genom hans verkan kan människan känna att det är Gud. Det är texter som ger olika Guds 

bilder utrymme, och som rubriken anger, ger möjlighet till eftertanke. Fältandaktsboken finns 

i ett sammanhang där livet kan ställas på sin spets. Det blir särskilt tydligt för de enskilda 

soldaterna, som finns i de internationella insatser som Sverige deltar i. Där är kriget en 

verklighet och soldaterna utsätts för fara på olika sätt och där kamrater blir sårade och även 

dödade. Fältandaktsbokens olika gudsbilder svarar mot att det inte är självklart från vilken 

trosinriktning soldaten som läser kommer ifrån eller om soldaten ens har en tro på Gud. 

3.3 Jämförelse av Fältandaktsböckerna 1893, 1940 och 2008 

I 1893 är förordet uppbyggt som en mindre predikan, medan 1940 talar om syftet och 

intentionen med Fältandaktsboken. De har dock gemensamt att de i förordet skriver om att 

böckerna är till för att stärka den enskildes tro. Tron på Gud ger styrka att orka med i en hotad 

situation. De har också det gemensamt att de är skrivna av en präst; i 1940:s fall av dåvarande 

                                                

61 2008, s.127 
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ärkebiskopen. 2008:s förord är skrivet av dåvarande Överbefälhavaren och beskriver 

innehållet och markerar att alla medarbetare i Försvarsmakten ska få utrymme att utöva sin 

tro/religion. Det finns också en inledning skriven av fältprosten.  

I fältandaktsböckernas innehåll och utformning kan organisationen kring utgivandet av 

fältandaktsböckerna anas. Evangeliska fosterlandsstiftelsen finns bakom 1893 och där är det 

den enskildes tro och omvändelse som står i centrum. 1940 och 2008 är det Försvarsmakten 

tillsammans med Svenska kyrkan som står för utgivandet av fältandaktsböckerna. Här får den 

organiserade kyrkan, i form av Svenska kyrkan, större utrymme. 

Alla tre fältandaktsböckerna vänder sig främst till den enskilde soldaten. Men i 1940 och 2008 

finns även förslag på olika former av Korum och andakter som firas gemensamt.  

Vilka bibeltexter som finns i böckerna samt i vilket omfång är helt olika. 1893 har ett 

evangelium i full text och även två brev i sin helhet ur Nya testamentet. 1940 har utdrag från 

främst Psaltaren och ur evangelierna och korta bibelcitat. Medan 2008 endast har ett urval av 

Psaltarpsalmer både som enskild rubrik och i förslagen på morgon- och kvällsbön. Men 

bibelläsning finns med i ordningen för söndagsmässa, vilket då förutsätter att det även finns 

en Bibel eller en Evangeliebok tillgänglig. 1940 och 2008 har tre psaltarpsalmer gemensamt. 

Det är Ps. 25, Ps.103 samt Ps.139. (Dessa psalmverser finns i bilaga 2.)De har dock inte alla 

verserna i psaltarpsalmerna gemensamt. 1940 har i psaltarpsalm 25 valt verserna 1−2 och 4−7 

och 2008 har endast verserna 4−7. I Ps.103 har 2008 fler verser: v.1−18 medan 1940 har v. 

1−5 och 8−13. Sista gemensamma psaltarpsalmen, Ps.139, har 1940 verserna 1−5, 7−12 och 

23−24 medan 2008 har verserna 1−12. Dessa psaltarpsalmer utgår från ett individuellt 

perspektiv och ger uttryck för både klagan (Ps 25 och 139) och tacksägelse (103). Psalmisten 

är eller har varit utsatt på något sätt och sätter Gud i relation till det. Det är något som en 

soldat skulle kunna relatera till i den utsatta situation det kan vara att finnas med i försvarets 

tjänst på olika sätt. 

I urvalet av bibeltexter i de tre fältandaktsböckerna finns en tendens till att gå från ett NT-

orienterat urval till att bli mer av GT-texter och då framför allt Psaltarpsalmer. 2008 har 

endast psaltarpsalmer, som på ett sätt är tidslösa och kan tolkas in i nya sammanhang. Det 

stödjer den tendens som finns i 2008 att öppna upp mot ett mångreligiöst sammanhang.  

Under perioden 1892-2008, som jag har koncentrerat mig på, finns det tre officiella 

bibelöversättningar och tre officiella psalmböcker. Detta syns i de olika fältandaktsböckerna 
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genom att det är den då aktuella psalmboken och bibelöversättningen som används i urvalet 

av psalmer och bibeltexter. För 1893 års fältandaktsbok gäller Karl XII:s bibel, som är en 

revision av Gustav Vasas bibel och 1819: års psalmbok, den så kallad Wallinska psalmboken. 

Fältandaktsbok 1940 har 1917 års bibelöversättning och 1937 års psalmbok. Fältandaktsboken 

(2008) har översättningen Bibel 2000 och 1986 års psalmbok. I 1893 finns det även sånger 

från EFS sångbok ”Sionstoner” varav några sedan har kommit att ingå i senare psalmböcker 

(1937 och 1986). När det gäller psalmerna förekommer bara en psalm i alla tre 

fältandaktsböckerna. Det är ”Tryggare kan ingen vara”. I 1893 finns den hämtad som sång 

från Sionstoner, eftersom den inte kommer in i Den Svenska psalmboken förrän 1937. I övrigt 

förekommer det ett antal psalmer (10 psalmer) både i 1893 och i 1940 medan 1940 och 2008 

har andra psalmer (13 psalmer) gemensamt. Att ”Tryggare kan ingen vara” har finns med i 

alla tre fältandaktsböckerna kan spegla att det finns ett behov av trygghet i kristider och att 

just den psalmen uttrycker det på ett tidslöst sätt. 

1893 och 1940 har gemensamt att de har ”fosterlandspsalmer”, varav två är samma psalm: 

”Förfäras ej, du lilla hop”(nr 378 i 1819/ nr508 i 1937) samt ”Ära ske Herren” vars sjätte vers 

(Nr 383 i 1819 psalmbok/ nr 511 i 1937 psalmbok) börjar ”Lycka ske konungen! Herren hans 

vägar berede, Styre hans råd och hans hjärta för sorgerna frede”. Denna vers har bytt plats i 

1937 års psalmbok och finns som vers fyra där. Fältandaktsbok 2008 har ingen psalm i 

kategorin ”fosterlandspsalm”.  Vilket speglar att betoningen av fosterlandet och att uppfylla 

sin plikt mot det har försvunnit i 2008. Istället är den enskildes relation och upplevelse av de 

faror och kriser som denne utsätts för som det ges uttryck för. 

I 1893 finns inget förslag på korum eller någon annan form av andakt/gudstjänst. Det har 

däremot både 1940 och 2008. I 1940 finns ett kort förslag på hur korum kan förrättas medan 

2008 har ordningar för flera olika former av andakter och gudstjänster.  I jämförelsen av dessa 

tre fältandaktsböcker kan man se att den organiserade andakten/gudstjänsten får utrymme i 

1940 och i ännu större utsträckning i 2008. 1893 lämnas det gemensamma andaktslivet utan 

kommentar.  

 I 1893 får böner inget utrymme, utan det lämnas till enskilde soldaten att formulera sina egna 

böner om denne har behov av detta. Förordet uppmanar däremot till läsning och betraktelse av 

Guds ord. Fader vår finns med i Matteusevangeliet 6:9 ff. och finns därigenom med i 1893, 

även om det inte specifikt talas om bönen i Fältandaktsboken.  Både i 1940 och 2008 får olika 

böner finnas med som en egen del i boken. 2008 har förutom en egen del med böner även 
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några böner i ordning för morgon- och aftonbön samt minnesstund. Flest antal böner har 1940 

med 20 olika böner och 2008 innehåller 14 böner. Fader vår/Vår fader finns i både 1940 och 

2008. Här använder sig respektive Fältandaktsbok av respektive aktuell översättning av 

Herrens bön. Den aronitiska välsignelsen finns även den med i både 1940 och 2008.  

En av dessa tre fältandaktsböcker är inte sanktionerad av Krigsmakten/Försvarsmakten. Det är 

Fältandaktsbok 1893. De andra två är framarbetade inom Försvaret för det specifika 

ändamålet att finnas med i den militära själavården. Det gör att det finns en tydlig koppling 

till t ex korum, som är en del i den militära organisationen, i de två senare 

fältandaktsböckerna. 1893 lyfter fram den enskilde soldaten och att andaktsboken är tänkt att 

stödja och utveckla tron i en särskilt utsatt situation som det kan vara att vara soldat. Det finns 

även en koppling till EFS, genom att det är Fosterlands Stiftelsens förlags Expedition som 

gett ut Fältandaktsbok 1893. Sånger i den är hämtad från EFS sångbok, Sionstoner. 1940 är 

framtagen och utgiven av Svenska kyrkans diakonistyrelses förlag och anbefalld av 

Överbefälhavare O.G. Thörnell för användning inom Krigsmakten. 2008 är både framtagen 

och utgiven av Försvarsmakten. Här kan kyrkans roll i både samhället och i försvaret anas. 

1893 finns inte Krigsmakten med i utgivandet av andaktsbok utan fokus ligger på den 

enskilde soldatens själavård och omvändelse. Det finns tydliga spår av den väckelserörelse 

som fanns både inom och utanför Svenska kyrkan. Det kan ses bland annat i urvalet av sånger 

från Sionstoner. G. E Beskow, som skrivit förordet till 1893, var aktiv i Evangeliska 

Fosterlandsstyrelsen och fanns sedan 1850-talet i kretsen runt C. O Rosenius vilket också 

bidrar till att 1893 har spår av väckelserörelsen. 1893 är Svenska kyrkan och krigsmakten 

båda statligt reglerade, men det får inte något synligt uttryck i fältandaktsboken 1893. Det 

syns däremot tydligare i 1940. Här är det Krigsmakten som ansvarar för fältandaktsboken och 

den är utarbetad inom den organisationen. Det innebär att två statliga organisationer möts. 

Svenska kyrkans ordning finns med i Krigsmaktens organisation. Det förutsätts också att det 

är ett kristet sammanhang och samhälle som den kommer att finnas i. När sedan 

Fältandaktsboken ges ut 2008 har förutsättningarna förändrats både för Svenska kyrkan, för 

Försvarsmakten och för samhället i stort. Sverige är nu ett mångfaldssamhälle, där många 

olika nationaliteter och religioner samsas, försvaret har fått minskade resurser och har lagt ner 

många förband och Svenska kyrkan är skiljd från staten. I Fältandaktsboken 2008 syns det 

genom att det är Försvarsmakten själv som gett ut den och att det finns texter i den som 

bemöter olika tros – och livsåskådningar. Dock är huvuddelen inriktad på den kristna tron och 

då främst i Svenska kyrkans uttryck.  
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4. Sammanfattning 

1900-talets militära själavård och dess organisation har präglats av en diskussion om dess 

berättigande inom försvaret och hur den i så fall ska utformas. Det har funnits en mängd 

motioner både i riksdagen och till kyrkomöten och biskopsmöten. Utredningar har tillsatts 

med eller utan förändringar som resultat. Den militära själavården har förändrats i relation till 

hur Försvarsmakten har organiserat försvaret och ekonomin styr förutsättningarna för detta.              

Den militära själavården har dock en fortsatt roll inom försvaret.  

Från början av 1900-talet har det funnits en efterfrågan av ekumenik inom den militära 

själavårdens organisation, men den har inte fått något konkret uttryck i organisationen. Istället 

är det Svenska kyrkans tro och tradition som till största delen har satt sin prägel på den 

militära själavårdens organisation. Kanske har det sin grund i att militärpastorerna till största 

delen har finansierats via Kyrkofonden, vars pengar är öronmärkta till Svenska Kyrkan. 

Idag finns det även pastorer från andra kyrkor och samfund med i den militära själavårdens 

organisation. 

Inom den militära själavårdens organisation finns det sedan 1956 pastorer som deltar i olika 

internationella fredsinsatser. Här har man under åren utvecklat olika strategier för rekrytering 

och utbildning av präster som vill delta i utlandstjänstgöring. I framtiden blir den delen av den 

militära själavården allt viktigare då mer och mer av Sveriges försvarsorganisation blir 

koncentrerad kring utlandsinsatser. 

Fältandaktsböckerna i undersökningen är tydligt präglade av det samhälle som de finns i. 

1893 präglas av den väckelseanda som fanns i Sverige i slutet av 1800-talet. 1940 präglas av 

ett kristet enhetssamhälle i 2:a världskrigets skugga, medan 2008 finns i ett mångkulturellt 

samhälle där den kristna tron inte har en självklar roll. Texturvalet går från att 1893 vara helt 

från Nya Testamentet till att 2008 väljas ur Gamla Testamentet med 1940 mitt emellan som 

har texter från båda testamentena.  Från att ha hela texter i 1893 till att ha urval och citat i 

2008. 1940 blir även här ett mellanting av dessa två. Den har ett urval av texter, men de är lite 

längre än i 2008 och hämtade från både Nya och Gamla Testamentet.  

 Diskussionen kring ekumenik inom den militära själavården har inte heller kommit till 

uttryck i Fältandaktsböckerna från 1893 och 1940. I den senaste (2008) syns ekumeniken inte 

heller, men där har istället det mångkulturella fått plats i form av bidrag från olika 
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världsreligioner. Dock är huvuddelen inriktad på den kristna tron och då främst i Svenska 

kyrkans uttryck.  

En tendens som kan skönjas i jämförelsen av fältandaktsböckerna är att fosterlandskärlek och 

plikt tonas ner i den senaste fältandaktsboken (2008). I 1893 och i 1940 finns det klart uttryckt 

i psalmer och texter att tron på Gud ska hjälpa inte bara den enskilde soldaten utan även ge 

framgång för fosterlandet. Av detta syns inget i 2008. Där är betoningen på den enskildes 

sökande och tro och behov av tröst i en svår tid. 

I fältandaktsböckerna från 1940 och 2008 finns det förslag på korum medan det i 1893 inte 

finns några förslag på detta. Att det finns i 1940 och 2008 men saknas i 1893 kan visa på att 

båda de två senare är fast förankrade i den militära organisationen. 1893 har inte den tydliga 

kopplingen till den militära organisationen utan är mer riktad till den enskilde soldaten. 
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Bilaga 1. 

Utvalda texter ur: Texter för eftertanke ur Fältandaktsbok 2008. 

Fotsteg i sanden 

En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med Gud. 

I skyn fick han se glimta och scener ur sitt liv. För varje scen noterade han att det var två par 

fotsteg i sanden; ett par tillhörde mannen och det andra Gud.  

När sista scenen ur hans liv visats för honom tittade han tillbaka på fotstegen i sanden. Han 

såg då att många gånger fanns bara ett par fotsteg. Han noterade också att det var under hans 

jobbiga och ledsna tider i livet. 

Det bekymrade honom och han frågade Gud om det. ”Gud, du har sagt mig att när jag 

beslutade att följa dej, skulle du gå med mej hela vägen. Men jag har sett att då jag har haft 

jobbiga tider i livet, finns där bara ett par fotsteg. Varför lämnade du mej när jag som bäst 

behövde dej?” 

Gud svarade: ”Mitt dyrbara, älskade barn. Jag har lovat att alltid var med dej. Under de tider 

av lidande, då du bara ser ett par fotsteg, det är då jag bär dej.” 

 

Dag Hammarsköld, Vägmärken. 

Giv oss frid med Dig                                                                                                                                         

Frid med människor                                                                                                                  

Frid med oss själva                                                                                                                     

Och befria oss från rädslan 

Alf Henrikssons Ibland liksom hejdar sig tiden: 

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och någonting oväntat sker.                                  

Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig densamma mer. 
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Bön tillskriven S:t Columba 

Ensam med ingen utom Dig, min Gud,                                                                                      

ger jag mig av på resa.                                                                                                                                               

Vad behöver jag vara rädd för                                                                                                            

då du är mig nära, O Konung,                                                                                                                       

över natten och dagen?                                                                                                                 

Jag är tryggare i Din hand                                                                                                                   

än om en här stod runt mig. 

Charles de Foucauld: 

Fader,                                                                                                                                           

Jag överlämnar mig åt dig, gör med mig vad du vill.                                                                   

Vad du än gör med mig tackar jag dig.                                                                                              

Jag är redo till allt, jag är med på allt.                                                                                       

Må bara din vilja ske med mig och med allt du har skapat;                                                             

jag önskar inget annat, min Gud.                                                                                               

Jag lägger mitt liv i dina händer,                                                                                               

jag ger det dig, min Gud,                                                                                                                      

med all mitt hjärtas kärlek,                                                                                                                     

för jag älskar dig,                                                                                                                      

och det jag längtar efter att få ge mig själv,                                                                                                             

att få överlämna mig i dina händer                                                                                                    

utan förbehåll                                                                                                                                              

med oändlig förtröstan,                                                                                                                                      

ty du är min Fader. 

Gud märker när stegen blir tunga har en anonym författare: 

Gud, märker när stegen blir tunga                                                                                             

och trötta de älskades drag.                                                                                                                           

Han varnar när krafterna svika                                                                                                                

och hjärtat slå mattare slag.                                                                                                                      

Då öppnar han kärleksfullt famnen och låter dem somna i frid. 
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När minnena jagar mig av Ylva Eggehorn: 

När minnena jagar mig                                                                                                                        

Tar jag min tillflykt till Dig.                                                                                                       

Du skriver inga journaler                                                                                                                      

Hos dig finns inga arbetsintyg                                                                                                           

Det foto du har av mig                                                                                                                           

Sitter inte i ett registerkontroll                                                                                                              

Nej, jag vet i djupet av mitt hjärta                                                                                                                 

Att du bär det någonstans i en varm ficka                                                                                                

och visar det med glädje för var och en                                                                                            

som vill öppna ögonen och se:                                                                                                      

det här är min älskade son                                                                                                                          

min utvalda dotter,                                                                                                                    

som jag bär dag och natt                                                                                                              

genom försoningens bergspass. 

Till sist Hjalmar Gullbergs Förklädd gud, VII: 

Än vandra gudar över denna jord.                                                                                                     

En av dem sitter kanske vid ditt bord.                                                                                                       

Tro ej att någonsin en gud kan dö.                                                                                                       

Han går förbi dig, men din blick är slö.                                                                                    

Han bär ej spira eller purpurskrud.                                                                                                  

Blott av hans verkan känner man en gud.                                                                                  

Den regeln har ej blivit överträdd:                                                                                               

Är Gud på jorden, vandrar han förklädd. 
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Bilaga 2.  

Psaltarpsalmer (ur Bibel 2000). 

Psalm 25 (De verser som finns i 1940 och/eller 2009) 

(1) Herre, jag sätter allt mitt hopp till dig, (2) du min Gud, jag förtröstar på dig: svik mig inte, 

låt inte mina fiender triumfera! 

(4) Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar. (5) Led mig i din sanning, lär mig, du som 

är min Gud, min räddare, ständigt hoppas jag på dig.(6) Herre, kom ihåg din barmhärtighet, 

den godhet du har visat.(7) Glöm min ungdoms synder, allt jag har brutit, tänk på mig i din 

trofasthet, Herre, du som är god. 

Psalm 103 (De verser som finns i 1940 och/eller 2009) 

(1) Lova Herren, min själ, hela mitt jag vill prisa hans heliga namn!(2) Lova Herren, min 

själ, minns allt det goda han gör: (3) han förlåter alla mina synder och botar alla mina 

sjukdomar,(4) han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet, 

(5) han fyller mitt liv med allt gott, och jag blir ung på nytt som en örn.  

(6)Herren handlar rättfärdigt och ger de förtryckta deras rätt. (7) Mose fick lära känna 

hans gärningar, Israels folk hans verk.(8) Barmhärtig och nådig är Herren, sen till 

vrede och rik på kärlek.(9) Han går inte ständigt till rätta med oss, hans vrede varar 

inte för evigt.(10) Han handlar inte mot oss som vi förtjänat, han ger oss inte våra 

synders lön.(11) Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd 

över dem som fruktar honom. (12) Så långt som öster är från väster, så långt från oss 

förvisar han vår synd. (13) Som en far visar ömhet mot barnen, så visar Herren ömhet 

mot dem som fruktar honom. (14)Ty han vet hur vi är skapade, han minns att vi är 

mull. (15)Människans dagar är som gräset: hon spirar som en blomma på marken,  

(16) så sveper vinden fram och den är borta, platsen där den stod är tom. (17) Men 

evigt vara Herrens nåd mot dem som fruktar honom. Hans trofasthet når till 

kommande släkten,(18) när man håller hans förbund och minns vad han befallt och 

lyder. 
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Psalm 139 (De verser som finns i 1940 och/eller 2009) 

(1)Herre, du utrannsakar mig och känner mig. (2) Om jag står eller sitter vet du det, fast du är 

långt borta vet du vad jag tänker. (3) Om jag går eller ligger ser du det, du är förtrogen med 

allt jag gör. (4) Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga.(5) Du omger mig 

på alla sidor, jag är helt i din hand. (6) Den kunskapen är för djup för mig, den övergår mitt 

förstånd. (7) Vart skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick?                

(8) Stiger jag upp i himlen, finns du där, lägger jag mig i dödsriket, är du också där.(9) Tog 

jag morgonrodnadens vingar, gick jag till vila i yttersta havet, (10) skulle du nå mig även där 

och gripa min hand. (11) Om jag säger: Mörker må täcka mig, ljuset omkring mig bli natt, 

(12) så är inte mörkret mörkt för dig, natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus. 
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